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Eláruljam, mivel büszkélkedtem 
1979-ben jártomban-keltemben? 
Ne törjék a fejüket, úgysem talál-
ják ki: nem kevesebbel, mint 
hogy településünk nyomban 
a legnépesebb városa lett Pest 
megyének. Cegléddel, Váccal a 
nyomunkban. Legalább négy-
ezerrel többen laktunk akkor 
Érden, mint a 36 ezer lakosú 
Cegléden.

Nevelőtestületünk tagjainak 
többsége nem igen lepődött 
meg azon, hogy a megalaku-
ló városi mûvelődési osztály 
vezetőjének igazgatónkat, Bódy 
Lászlónét kérték fel. Õ pedig 
tanulmányi felügyelőnek magá-
val vitte kolleganőnket, Zsoldos 
Lajosnét – hiszen intézményünk 
a kezdetektől fogva káderképző-
nek számított. Neveltünk igaz-
gatót Parkvárosnak, Ófalunak, 
Tusculánumnak (kettőt is), 
Érdligetnek (az önállóvá vált 
Hunyadinak), a Mariánumnak, 
igazgatóhelyettest Újtelepnek, 
Diósdnak, önmagunknak. 
Ha eddig elfelejtettem volna 
megemlíteni, első igazgatónk, 
Lengyel Sándor előbb a budai 
járás tanulmányi felügyelője 
lett, majd osztályvezetője, de 
Seress Béla is igazgatóként foly-
tatta a központi (ma Bolyai) 
leányiskolában.

Én sem maradtam rest eköz-

ben. Doktori disszertációm 
némi átdolgozásával, kiegészí-
tésével alkalmas lett a megjelen-
tetésre. A Tankönyvkiadó gon-
dozásában jelent meg 1976-ban, 
majd 1981-ben másodszorra is. 
A Cigánygyerekek hátrányai és 
esélyei címû könyvem ma is 
szerepel a pedagógusképző inté-
zetek ajánló bibliográfiájában.

Más iskolákkal összevetve a 
mienket azt mondhatom, hogy 
a mi követelményeink az átla-
gosnál szigorúbbak, magasab-
bak voltak. Két osztályzatot volt 
nagyon nehéz megszerezni: a 
jelest és az elégségest. Ennek 
ellenére nem volt nagy a bukot-
tak aránya nálunk. Különösen 
nem a tanév végén. Én az elég-
telen osztályzattal csínján bán-
tam. Egyik szakfelügyelő tár-
sunk azt mondta az órára nem 
készült tanyasi tanítónak, aki 
ezt feleltetéssel akarta megúsz-
ni, de 11 elégtelent volt kény-
telen kiosztani, hogy „kedves 
barátom, ebből a 11-ből 10 a 
tied…”

Ezekben az években még 
nem volt gyakorlat az igazgatói 
állások pályáztatása, mifelénk 
nem igen tapasztaltam, hogy 
lennének önjelöltek. Ezért tehát 
fegyelmezetten vettük tudomá-
sul, hogy mikor kit neveznek ki 
vezetőnknek.

A szakfelügyelõ visszanéz 3.

Hatvanöt éves a Kõrösi
Érd félig-meddig külterületi részén, Vincellértelepen 65 évvel ezelõtt kezdõdött el a 
tanítás. Az itt lakók gyermekei korábban Parkvárosban, Tusculanumban, Érdligeten 
tanultak. Ez az iskola ma Kõrösi Csoma Sándor nevét viseli, és a város legnagyobb 
ilyen intézménye. Aki az alábbiakban papírra veti a történetét, 35 éven át tanított itt, 
és már két kötetben korábban is közreadta tapasztalatait, kutatási eredményeit.

Nos, Bódy Lászlóné távozá-
sa után a Népfront javaslatá-
ra Rétvári Sándort bízták meg. 
Gondolhattuk volna, hogy vele 
megoldónak gondjaink vagy tíz 
esztendőre, mert azért hosszú 
távon az állandóság állapo-
ta elengedhetetlen.. Két évvel 
később azonban átkérte magát 
Parkvárosba. Máig sem tudjuk 
az okát. Számos, egyébként 
jó ötletét végül is ott sikerült 
megvalósítania, vagy az ott is 
elmaradtakat később az egyik 
budai általános iskolában. De 
amíg nálunk volt, ő lett a zöld-
mozgalom első képviselője. 
A környezetvédő rajba tarto-
zó gyerekek büszkén viselték 
zöld sapkájukat, ügyeltek az 
iskola és a környezet rendjére. 
Igazgatónk nagy értéknek tar-
totta egymás tiszteletét, megbe-

csülését. Példáját is adta ennek. 
Közös kirándulások, programok 
beiktatásával valóban erősítette 
a tantestület kohézióját, össze-
tartozását.

Mire felocsúdtunk volna a 
távozás okozta váratlanság 
érzetéből, máris megérkezett 
új vezetőnk, Hatvani Istvánné 
személyében Tiszafüredről. 
Kevés rátermettebb vezetőt 
láttam nála. Határozott, dina-
mikus, de kellően türelmes 
vezetőt ismertünk meg benne. 
Mindenkit meghallgatott, a 
jónak ítélt ötletek megvalósí-
tására buzdította a hozzá for-
dulókat, legyen az illető szülő 
vagy pedagógus. Nem egyszer 
kijelentette, hogy a mi tantes-
tületünk annyira felkészült, 
hogy alkalmas lenne az önigaz-
gatásra. Kétségei nem voltak 
afelől, hogy távolléte esetén is 
a megszokott medrében folyik 
a munka. Ami igaz is volt. De 
mit volt mit tenni, egy év után 
megvált tőlünk, mert a város-
nak szüksége volt rá, ő lett 
az utóda Bódy Lászlónénak a 
mûvelődési osztály élén. Persze 
azoknak is igazuk lett, akik 
úgy ítélték meg, hogy előbb-
utóbb újabb feladatok várnak 
rá ebben a dinamikusan fejlő-
dő városban. Valóban. Számára 
nem ez lett a végállomás. De 
nyugodtak lehettünk, hogy 
távolról is támogat bennünket. 

De az élet nem állt meg. 
A helyettesek tudták a dolgu-
kat. Ráadásul a 800-at jócskán 
meghaladó tanulólétszámra, a 
40-nél több pedagógusra három 
helyettes jutott. Rábel Júlia gon-
dozta a felső tagozatot, Juhász 
Mihályné az alsót, a harma-
diké volt minden egyéb, mint 
például a napközi. Miután az 
egyiket, Bartha Lászlónét alsós 
szakfelügyelőnek kérték fel, 
Csabai Antalnét mintegy köz-
felkiáltással választottuk helyé-
re. Kiss Lászlóné helyettesként 
eddigre jócskán beletanult a 
vezetés mesterségébe – termé-
szetes módon lett igazgatónk a 
nyolcvanas években. De ezek 
a történések már a következő 
fejezetbe tartoznak.

 Gulyás Sándor

A régi ebédlõ bejárata

Közlemény
A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület (MÉKE) hiva-
talos képviselőjeként értesítem a tagokat és minden érdeklődőt, 
hogy a 2011. május 25-i, botrányba fulladó küldöttgyûlést, majd a 
törvényellenesen összehívott, és július 16-án megtartott „tisztújító 
küldöttgyûlést” követően, a Turányiné Karap Marianna és Soós 
László által benyújtott, bírósági nyilvántartás módosítása iránti 
kérelmet a Pest Megyei Bíróság jogerősen elutasította. (Jogerőre 
emelkedés dátuma: 2012. január 20.)

Fentiekből egyértelmû, hogy az egyesület törvényes képviselője 
továbbra is Bálint Ábrahám Edit. 

Következésképpen minden olyan egyesületi irat, dokumentum 
vagy meghívó, amely Soós László aláírásával kerül a tagokhoz, 
vagy bármilyen hivatalos szervhez, törvénytelen és hamis, mert 
– mint az egyesület törvényes képviselője – nem adtam hivatalos 
megbízást arra, hogy a nevemben bárki eljárjon! (Hiszen, az egye-
sület elnöke még él, és cselekvőképes!) 

Ezúton szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a március 14-
re összehívott küldöttgyûlésen fölösleges lenne részt venni, mert 
azt Soós László törvénytelenül hívta össze, így bármiben dönte-
nének is, ismételten törvénytelen határozatok meghozatalában 
közremûködnének a megjelentek!

Fent említett személyek és néhány támogatójuk sajnos már egy 
éve akadályozzák a szervezet törvényes mûködését. Tisztelettel 
kérem a tagságot, hogy segítse a hatályos elnökség munkáját 
abban, hogy visszaállítsuk a törvényességet az egyesületben, és 
egymás bántása és ostorozása helyett, végre az érdemi munkára, a 
szervezet valódi küldetésére összpontosítsunk!

Bálint Ábrahám Edit
a MÉKE bíróságon bejegyzett hivatalos képviselője

Támogassa a közbiztonságot 
adója 1%-val!

Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület:

64800035-10314184

Adószám:  18703117-1-13

A Teleki Sámuel 
Általános Iskola közleménye
A Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti 
út 1.) pedagógusai és dolgozói tisztelettel vár-
ják a leendõ elsõsök és szüleik látogatását az 
Ismerkedés az iskolával programjaikra 2012. 
március 12-én, 19-én és 26-án 15 órától.

Varga Jánosné igazgató

helyi társadalom

A séf: Tóth Sándor
Lassan párolt szarvascomb 

Hozzávalók 4 személyre: 1 kilogramm szarvascomb, 
15 deka füstölt szalonna, só, vadfûszerkeverék, boróka-
bogyó, babérlevél, egész bors, morzsolt majoránna, 
kakukkfû, citromfû, citromlé, mustár ízlés szerint, 1 
alma, 5 deka kristálycukor, 5 deciliter tejföl, 1 sárgaré-
pa, 1 édes fehérrépa, 1 kisebb zeller, 1 fej kisebb vörös-
hagyma, 12 gerezd fokhagyma, 1,5 deci fehérbor.

Elkészítés: az összevágott füstölt szalonnát kipirít-
juk, a visszamaradt zsírjában rozsdabarnára sütjük a befûszerezett, 
lisztbe mártott szarvascombot, majd félretesszük. Ezután az összes 
járulékos anyagot a cukorral együtt szép világos barnára karamellizál-
juk. Felengedjük a fehérborral és vízzel, beletesszük az elõsütött szarvas-
combokat, és nagyon-nagyon lassan, fedõ alatt vajpuhára pároljuk. A 
szaftját leszûrjük, és a liszttel elkevert tejföllel besûrítjük. Kiforraljuk, 
utána ízesítünk, és forrón tálaljuk. Szalvétagombócot, knédlit vagy 
zsemlegombócot ajánlok hozzá. Jó étvágyat kívánok!

Rendeljen elvitelre is különleges ételeinkből! 
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