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Vajon kit tekinthetnénk ma 
iskolánkban a „legvincelléribb” 
pedagógusnak? Ne törjék a fejü-
ket eme kissé bohókás rejtvé-
nyen, mert erre a kérdésre a 
tantestület tagjainak többsége is 
széttárná a kezét. Megmondom, 
hogy én mit válaszolnék. Az 
illető neve: Hernádi Beáta.
Édesanyja is innen ballagott 
el nyolcadikos korában, majd 
itt tanított 33 éven keresztül. 
A leánya végig itt járt iskolá-
ba, és immár 27. éve tagja a 
tantestületnek. Ja, és ő lett az 
„év tanára” az első alkalommal 
nálunk odaítélt megtisztelő cím-
nek. És én is tanítottam őt négy 
éven keresztül! (Csak sikerült 
eljutnom saját magamig, amin 
nem persze senki ne csodál-
kozzék!)

Az 1982–83. tanév jól indult. 
Országszerte bevezették az 
ötnapos tanítási hetet. Mit 
mondjak, mi, felnőttek is hamar 
megbarátkoztunk a helyzettel. 
Bezzeg a hatvanas években! 
Nem várhattam meg fiam érke-
zését a Sportkórházban, mert 
szombat délután is óráim voltak 
iskolámban.

Kiss Lászlóné igazgatása alatt 
nyugodt mederben folyt éle-
tünk. Mint gyakorlott testnevelő 
tanár, egyébként is vérében volt 

a pontosságra, fegyelemre való 
törekvés, illetve a folyamatok 
felelősségteljes követése. Ami 
továbbra is gondot jelentett, 
hogy nem sikerült fékezni az 
ide áramlás gyakorlatát. Pedig 
a város vezetői körzethatárok 
módosításával is korlátozták a 
beiratkozásokat. Tanév végén 
négy 8. osztályunk ballagott. 
A 25 tanulócsoportban 820 
gyermek tanult vagy legalábbis 
járt az órákra – mindez akkor, 
amikor hazánk népessége defi-
citbe fordult. Jellemző bizony-
ságul említek egy adatsort. 
Az általános iskolások száma 
1961-ben 1 millió 384 ezer volt, 
de 84-re 1 millió 130 ezerre 
csökkent. Pest megyére ez a 
tendencia még nem volt jellem-
ző, mert a vidékről menekülő 
családok a főváros közelébe 
törekedtek. (Budapest ebből a 
szempontból zárolt volt.) Érd 
város is növekedésben volt, 
ezen belül pedig a mi iskolánk 
még inkább.

Mivel nekem nem osztottak 
lapot, nem kellett részt ven-
nem nyaranta (telente) a tábo-
rozásokon. Rábel Júlia igazgató-
helyettesként is húsz ilyen 
programnak volt vezetője 78-
tól 87-ig. (Telente a Mátrában 
síelni tanította gyermekeinket.) 

A többiek nevének felsorolása 
oldalakat töltene be. Kitől-kitől 
elnézést kérve eltekintek a lista 
közreadásától.

Írtam az előbb, hogy lapot 
nekem nem osztottak, de osz-
tott a miniszter 

Apáczai Csere János-díjat a 
várban levő Akadémián 83 nya-
rán. (Most igazolódott be sejté-
sem, hogy az én sorsom nem 
az iskolában dől el, hanem a 
megyei illetékeseinek elhatáro-
zása alapján. De igazságtalan 
vagyok, mert viszont a Németh 
László-díjamban iskolám veze-
tői is oroszlánrészt vállaltak a 
szakszervezetekkel egyetemben 
2001-ben a magyar kultúra nap-
ján.)

Az 1985–86. tanévben elér-
tük a 900-at. A szünetekben 
már közlekedni is alig lehetett 
a táskáikkal óráról órára vonu-
ló tanulók között. (Úgy emlék-
szem, ekkor már foglalkoztat-
ta a város vezetőt a gondolat, 
hogy Vincellér és Parkváros 
között érdemes lenne új iskolát 
építeni. Ezt úgy, hogy 82-ben 
az Érdligeti iskolából kivált a 
Hunyadi Mátyás, Karlovszky 
Mária igazgatásával.)

A nyolcvanas évek végére 
már tanított nálunk 6-8 olyan 
pedagógus, aki nálunk végezte 
az általános iskolát. Borsányi 
Erzsébetről már szóltam. 
Õt követte egy évvel később 
Faragó Éva. 85-ben ketten is 
beléptek: Hernádi Bea meg 
Kujáni Éva. Halász Antal, 
Molek Tünde, Károlyi Mihály, 
Balogh Tünde (micsoda kézi-
labdás lett belőle!), Steigerwald 
Andrea. A többieket nekem 
már nem sikerült követnem. 
De azért amikor majd isko-
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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 intéz-
ménye. Aki az alábbiakban papírra veti a történetét, 
35 éven át tanított itt, és már két kötetben korábban is 
közreadta tapasztalatait, kutatási eredményeit.

lánk sikereire térek, az okok 
között erre a tényre is hivat-
koznom kell. (Most azokról az 
egykori tanítványokról nem 
tettem említést, akik pedagó-
gusok lettek, de nálunk nem 
tanítottak, mint például Fazekas 
Klára, Dörömbözi János, Bazsó 
Katalin, Bódy Gertrúd, Mrázik 
Mária, Légrádi Edit, Szenicza 
Julianna, Mészáros Anna.)

1989-ben négy 8. osztályt 
búcsúztattuk el. Közülük csak 
egy volt kis létszámú, a többi-
ek 38, 37-37 fővel boldogították 
tanáraikat.

Ebben az esztendőben nyílt 
lehetősége arra az igényes, a 
magára valamit adó pedagó-
gusnak, hogy diplomáját „meg-
védje”. Egy teljes évet átfogó, 
ún. intenzív tanfolyam végén 
szakdolgozatot kellett készíte-
niük és szóbeli vizsgát tenni-
ük. Tantestületünkből tízen is 
belevágtunk az ilyesfajta meg-
újulásba. A diploma minőségé-
nek megfelelően 8-900 forinttal 
emelkedett fizetésünk.

Később pedig bátyja után 
idekerült Károlyi Mária, majd 
Molek Erzsébet és Kiss Judit. 
A változások ellenére a tan-
testület mindig stabil volt. 
A jelenleginek is legalább har-
mada húsz évnél régebb óta 
dolgozik itt.

Dolgoztunk, dolgozgat-
tunk szorgalmasan, miköz-
ben a világ, benne országunk 
is hatalmas változások előtt 
állt. Megkezdődött a szocialis-
ta világrendszer széthullása. 
Január végén egy történész-
bizottság vezetőjeként Pozsgay 
Imre közölte, hogy 1956-ban 
Magyarországon nem ellenfor-
radalom, hanem forradalom és 
szabadságharc zajlott. Október 
23-án kikiáltották a köztársa-
ságot. A következő tavaszon a 
szabad választások eredménye-
ként polgári kormány alakult 
Antall József vezetésével. Az 
élet minden területén reformok 
indultak – de erről bővebben 
majd a következő fejezetben.

 Gulyás Sándor

Nem építõanyag-raktár: iskolaudvar!
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pénteken 17 órai kezdettel.

Szeretettel meghívjuk Önt 
rendezvényünkre, melyen 

tanulóink ének, zene, tánc, 
jelenet, vers és próza, valamint 
egyéb kategóriákban mutatják 

meg tehetségüket.

Az előadásnak a nagyközönség 
előtt való bemutatkozáson túl 
jótékonysági szándéka az Érdi 
Gimnázium Alapítvány forrása-
inak bővítése.
A bevétel a szociális helyzetük 
miatt rászoruló tanulók támo-
gatását biztosítja.
Ez utóbbi cél érdekében az ala-
pítvány kuratóriuma és diákön-
kormányzata támogatójegyet 
bocsát ki 1200 Ft értékben. 
A belépőjegyek ára: 500 Ft 
és vásárolható családi jegy is 
1000 Ft-ért, ami 3 fő belépésé-
re jogosít. Amennyiben felkel-
tettük érdeklődését, tisztelettel 
várjuk rendezvényünkön és 
támogatóink között.
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