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Sződi helytörténeti füzetek I.              

Volentics Gyula 

A Sződi Római Katolikus Felekezeti Elemi Iskola története 
(1766-1948) 

A tanítók összeírása 1770/71-ben Pest-Pilis-Solt vármegyében című kiadvány szerint Járossy 
Ferenc katolikus tanító, nős, az összeírás idején már 4 éve szolgált Sződön. Tehát az bizo-
nyos, hogy már 1766-ban létezett Sződön iskola! A tanítónak 14 mindkét nembeli katolikus 
tanítványa volt, akiknek elemi ismereteket, írást, olvasást, római katekizmust, szótagolást taní-
tott magyar (!) nyelven. A tanító díjazása: a párbérből (egyházi adó) kap minden házaspár 
után, ½ mérő rozsot, 25 dénárt, egy fél szalonnát, fél mázsa sót, 4 icce vajat, 5 libra faggyút, 2 
szekér szénát, a vetésből 6 pozsonyi mérőt termő szántóföldet és mellékes stóladíjakat. A 
stóladíjak alapján megállapítható, hogy a tanító kántor-tanító, valamint az iskola felekezeti 
jellegű volt. Azt, hogy mikor érkezett állomáshelyére a tanító, nem emlékeztek a sződiek az 
összeírás során.  

Mária Terézia 1777-ben a Ratio Educationis oktatási rendeletében szabályozta a tankötele-
zettséget és az iskolai rendtartást, amely a kötelező elemi oktatást 6-12 éves korig anyanyelven 
írta elő, ezután lehetett csak középiskolába járni.  

A tanítókkal, a sződi iskolával kapcsolatban ezt követően sem a 18. században, sem pedig 
a 19. század első felében nem áll rendelkezésre adat, bár Borovszky szerint 1819-ben már volt 
oktatás Sződön!  

A 19. század végén a társadalom polgári irányú fejlődésének követelménye lett, hogy an-
nak tagjai rendelkezzenek alapműveltséggel, elemi ismeretekkel, ismerjék azokat a készségeket 
(olvasás, írás, számolás), melyek nélkül a változó gazdasági-társadalmi körülmények nehezen 
követhetők.  

Az elemi népiskola szakmai ellenőrzését a tanfelügyelőségek, a gazdasági és személyi állo-
mányának ellenőrzését és választását az iskolaszék látta el. A felekezeti iskoláknál (ilyen volt a 
sződi is) az iskolaszék elnöke a mindenkori plébános, tagjai még a tanító vagy kántor-tanító, 
valamint a helyi lakosság képviselői. Feladata a népiskola helyi felügyelete, a tanítók választása, 
a tandíj az iskolás gyermekek szüleitől történő beszedése, mulasztások igazolása, iskolaépület 
építtetése, javíttatása, vitás ügyek, stb. Fegyelmi ügyekben a felekezeti iskoláknál a felettes 
egyházi hatóságok voltak hivatva eljárni.  

Az iskolaszék 1876. november 5-én kelt jegyzőkönyvével indul az Iskolaszék és ezzel a 
Sződi Katolikus Felekezeti Elemi Iskola történetét bemutató, a sződi plébánián található jegy-
zőkönyveket tartalmazó kötet.  

Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk (népiskolai törvény) szabályozta a honi alsófokú köz-
oktatást, melyet előterjesztőjéről Eötvös-féle törvénynek is neveznek. Eötvös József a kiegye-
zés után, az Andrássy-kormányban a Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetője lett. Ez a 
széles látókörű államférfi tudta, hogy az egész magyar közoktatást át kell formálni, ezért a már 
meglévő felekezeti iskolákat alapul véve és érintetlenül hagyva építette fel a népiskolák rend-
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szerét. A felekezeti iskolákban az állam csak közvetett eszközökkel kívánta érvényre juttatni 
befolyását (ellenőrzés, tanfelügyelők). A törvény sikere érdekében húsz állami tanítóképző lett 
felállítva és népiskolai tankönyvek kerültek kiadásra. A törvény pénzbüntetés terhe mellett írta 
elő a szülőknek a 6-12 éves korosztály számára hat esztendőn át az iskolába járást (ez jelenti 
az iskola- vagy tankötelezettséget). A létrejött új iskolatípus a hatosztályos elemi (és/vagy 
felekezeti) népiskola. A falvakban csupán egy tanítónak kellett egy bizonyos létszámig taníta-
nia összevontan, osztatlanul minden osztályt. Itt, amíg az egyik órában az egyik osztályba 
tartozó gyermekeknek magyarázott valamilyen tananyagrészt a tanító, vagy feleltette őket, 
addig a többiek a saját osztályuk tantervének megfelelően az írásbeli feladataikat készítették 
vagy számtanpéldákat oldottak meg. A törvény deklarálta azt is, hogy minden gyermek anya-
nyelvén (Sződön tótul/szlovákul) tanuljon. A hatosztályos elemi népiskola után, a 12. életévü-
ket betöltött gyermekek gazdasági ismétlőiskolába jártak. Itt már nem folyt mindennapos 
tanítás, télen hetenként öt, nyáron két óra volt kötelező.  

A törvény szabályozta azt, hogy az általános tankötelezettség 6-12 éves kor között áll fent. 
Ez az ún. mindennapos iskolába, s azoknak, akik más iskolában nem tanulnak tovább 12-15 
éves korig, előírta az ismétlőiskolába való járást. Az általános tankötelezettség kimondása 
mellett a törvény intézkedett a népoktatási intézmények felállításáról, lehetőséget adva az álla-
mon kívül felekezeteknek, községeknek, társulatoknak, magánszemélyeknek (ilyen volt pl. 
Sződrákoson a Floch-R. földbirtokos család iskolája) iskolaállításra, ha az iskolát állítani aka-
rók a törvényes feltételeknek megfeleltek. Azon kívül a törvény kimondta, hogy minden gyer-
mek anyanyelvén nyerje az oktatást. A mindennapos iskolába járó növendékek 10 éves koru-
kig a szünidők kivételével, télen, nyáron egyformán tartoztak iskolába járni. A 10 évesnél idő-
sebb gyermekekre nézve azonban a földműveléssel foglalkozó községekben (ilyen volt Sződ 
is) az iskolaszék megengedte, hogy a szünidőkön kívül még két hónapig, a legnagyobb mun-
kaidőben csak a vasárnapi iskolába járjanak a tankötelesek. 

A népiskolai törvény előírása alapján azon a településen, ahol kétszáz iskoláskorú gyer-
meknél több található - így többek között Sződön is - köteles két osztályt felállítani a hatóság. 
A törvény rögzítette azt, hogy egy tanító maximum 80 gyermeket taníthatott.  

Az bizonyos, hogy az iskola átszervezése az új törvény szellemében nem volt zökkenő-
mentes Sződön. Az iskolaszék jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy az „1868-1876 közötti 
nyolc év alatt minden hivatal belefáradt a sződi iskolai ügyekbe, úgy az egyháziak, mint a vilá-
giak egyaránt (szolgabíró, tanfelügyelő, alispán, főispán, miniszteri intézkedés)”.  

A népoktatás 1868. évi átszervezésének eredményei tulajdonképpen csak az 1920-30-as 
években voltak érzékelhetők, amikor az analfabéták száma egyre alacsonyabb lett. 

Az iskola, a kántorlakás épülete 
 

A tanítók 1770/71. évi összeírását tartalmazó könyv szerint már 1766-ban is volt Sződön 
iskola. Borovszky szerint 1819-ben keletkezett a sződi iskola, melynek épülete 1876-ban (?) 
épült, majd 1907-ben tovább bővítették. Bencze Károly 1911. évi javadalmi jegyzőkönyve 
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szerint, - amely a tanító bérezését tartalmazza - az iskolai tanítói állás az 1828. év óta tartatik 
fenn. Az iskola nyelve 1828-tól magyar.  

1873-ban az iskolaszéki ülésen határozat született az I. osztály kijavítására, valamint a II. 
osztály felépítésére. Az iskolabővítés céljára július 20-tól 26-ig minden egyes sződi lakos köte-
les 200 vályogtéglát beszállítani.  

1875-ből való az az orvosi bizonyítvány, amely a sződi iskola körülményeiről ír: „A körül-
ményeket semmi részben nem találtam megfelelőnek. Két osztályból áll, az első 6 öl hosszú és 
3 öl széles. Az első osztályban a ruhák nedvesednek, a talaj padlózatlan, a padok rendetlenek. 
A kemence rossz (fűtésre?), szét van repedve, használhatatlan. Az ablakok észak felé szolgál-
nak (néznek), ezért télen és nyáron borús időben az iskola sötét. A második osztályban sem 
pad, sem kemence nincsen. Padozat helyett homok van benne. Orvosrendőri (hatósági ellen-
őri) és emberiségi szempontból használhatatlan, meg nem engedhető. A második terem nem 
használható, de az elsőben sem szabad 161 gyermeknek léteznie. A tanítói lakás is sok hiány-
nyal bír.”  

1882-ben a királyi tanfelügyelő vizsgálatának eredménye szerint „több rendbeli bajok” 
vannak az iskolával. A kántortanító által konyhának használt helyiség a gyermekek felső ruhái 
számára alkalmas előszobává alakítassék át. Helytelen eljárás, hogy a tanítók maguk kénytele-
nek beszedni a lakosoktól a fizetésüket. Fizessék a tanítót az egyházi vagy községbeli pénztár-
ból. Iskola mellett rendes gyermek árnyékszék hiányzik. Tantermek tisztántartására nagyobb 
gondot kell fordítani. Füstös volt a tanterem, mivel a kántor-tanító a tanteremben, üstben 
főzött magának, a kémény viszont nem volt használható állapotban.  

1888-ban az iskola új kéményéhez szükséges téglákat (500 db) nagyságos lovag dr. Floch-
Reyhersberg Henrik úrtól az iskola díjmentesen kapja (neki Sződrákoson téglagyára volt).  

Az iskola fedése csakúgy, mint a falu összes házáé 1895-ben még zsúp.  
1897-ben az iskola harmadik, üresen álló tantermét kívánta a testület bérbe adni. Lakáscél-

ra vagy a helyi borbély üzlethelyiségeként kívánta hasznosítani, de a megállapodás nem jött 
létre.  

1900-ban kezdik megszervezni a harmadik tanítói állást, miután a harmadik tanterem is 
készen áll. 1906-ban határozat születik arról, hogy új iskola kellene. A költségekhez 4 ezer 
pengőt az egyházközségi kasszából biztosítanak, de ez nem elég, ezért 2 ezret még hitelezne a 
községi polgári testület, valamint 2 ezret Krchnák János plébános is biztosítana saját erőből. 
1907-ben a kész tervrajzok mellé megszületik az építkezés költségvetése is. Gábor Lajos 
vácrátóti kőműves díja, fuvarköltséggel 5363 korona, míg Piszlik László ács 4173 koronát kér.  
1907-ben a meglévő 3 tanterem mérete egyaránt a következő: 9x7 méter, magassága 3,8 mé-
ter. 1925-ben épült az iskola melletti kántorális kertben a kántorlakás 73 millió korona költ-
séggel. Az építési költség a kivetett egyházi adóból, illetve a kegyurak, társkegyurak (Birodalmi 
lovag dr. Floch Reyhersberg Alfréd, Nemeskéri Kiss Pál, Schäffer Bódog) támogatásából 
fedezték. 1928-ban felmerül az, hogy 5 új tanítói lakás kellene (Tabán utcai lakások).  
Újsződön (a mai nagyiskola helyén), mivel a község 2 kilométer hosszú 2 osztályú iskola fel-
építése szükséges (ne kelljen a gyerekeknek sokat gyalogolniuk). 1929-ben a Fő u. 21. szám 
alatt (ma Dózsa György út) 6 ezer pengőért Zachár Józsefné későbbi nevén Czinege 
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Mihályné szül.: Serfőző Rozália eladótól az egyházközség házat (ház, udvar, kert, szérű) vásá-
rol tanítói lakásnak. A házat kb. 10 ezer pengőből lehet csak átépíteni. Az átépítés után vitéz 
Székely Jenő költözik a tanítói lakásba. Később a tanító elköltözésével, átalakítás után az 
1960-as évektől ez az épület lesz az önkiszolgáló, ma is működő ÁFÉSZ üzlet. 1931-ben az 
iskola két középső termét egybenyitják, párnázott fallal választják el a népművelési előadások 
(pásztorjátékok) megtartása céljából. 1938-ban az iskola 5 saját tanteremmel rendelkezett, 
melyek összesen 306m2 alapterületet tettek ki (59, 59, 60, 59, 69m2-esek voltak).  

A II. világháború az intézményt sem kímélte. A pusztítás az iskolaépületben Bartoss Géza 
plébános feljegyzése alapján: Az oroszok két tanteremben, 8 db óriás sütőkemencét építettek. 
Az iskola 3 kéményét ledöntötték, 96 db padot, a táblákat, az asztalokat, a székeket, az ajtó-
kat, a padlót, és az iskola körüli 90 méter hosszú deszkakerítést fűtőanyagként az ideiglenes 
pékség kemencéiben eltüzelték. A muszkák távozásuk előtt az iskola kútjába gázolajat öntöt-
tek!  

Az 1945/46. tanévi statisztikai felmérő adatlap bejegyzései szerint az iskolának 5 terme 
volt, de még csak 3 volt olyan állapotban, hogy a tanítás megkezdődhetett benne. A bútorzat, 
felszerelés rovatban ilyen bejegyzések szerepelnek: „nincs”, „semmi sincs”. 

Az új iskolaépület (nagyiskola) építési munkálatai csak 1966-ben kezdődtek. 
 

A régi iskola épülete 
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A tanítás rendje 
 

1878 áprilisában a gyermekek gyakori kimaradásának oka az, hogy a szülőknek a ház körüli 
munkákhoz nélkülözhetetlen szükségük van a gyermekekre. 1881 decemberében havazás 
miatt a tanítási napokon a gyerekek csak reggel 6-tól 8-ig járnak iskolába. 1882 májusában a 
törvény a 10 éven felüli gyermekeket iskolaidőben a mindennapi iskolából felmenti (II. osz-
tály), azonban az I. osztályos gyermekeknek Péter, Pálig (június 29-ig) kell iskolába járniuk. 
1883 márciusában a 10 éven felüli gyermekeknek a mindennapi iskolába járás alól ismét fel-
mentést adtak 15 napra (április 1-től 15-ig), a nagy mezőgazdasági munkák miatt, ezért csak 
vasárnapi iskolába járjanak. 1883 júniusában a 10 éven felüli gyermekeknek a törvény a föld-
műveléssel foglalkozó községekben az iskolaszék határozata alapján megengedi, hogy a szün-
időn (májustól) kívül két hónapig, a legnagyobb munkaidőben csak vasárnapi iskolába járja-
nak (ebben az időben a fiúk szőlőt kapáltak, a lányok apró jószágot legeltettek). 1887-ben a 
gazdasági ismétlő iskola tanulói télen 5, nyáron 2 órán át tanultak. 1888 áprilisában született 
határozat szerint a gyermekek 7-9 óra között kötelesek iskolába járni. 1894-ben kezdte meg 
működését a gazdasági ismétlőiskola (12-14 éves korú gyermekeknek).  

1899-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium közrendelete alapján az ismétlő iskolák 
gazdasági iskolákká alakíttassanak át.  

1901-ben az új kántor-tanítóval szembeni elvárások: tót nyelv bírása, jó orgonajáték.  
1927-ben a tanítás időtartama: 8-tól 12-ig I. osztály, 8-tól 13-ig II.-III. osztály, 8-tól 13-ig 

IV.V.VI. osztály. 1929-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Közigazgatási Bizottsága határo-
zatában engedélyezi, hogy a sződi elemi iskola szorgalmi ideje az iskolába utalt 10 éven felüli 
tanulókra vonatkozólag 20-20 nappal akként rövidíttetik meg, hogy a szorgalmi idő évenként 
szeptember hó 20-val kezdődik és június hó 10-vel fejeződik be. Azért adható meg e fenti 
kedvezmény, mert a helyhatóság bizonyítvánnyal igazolta, hogy az iskolába járó tanulók szü-
lőjének többsége mezőgazdasági munkával foglalkozik és a legszorgosabb mezei és gazdasági 
munkálatok az év ezen időszakára esnek.  

1931-ben túlzsúfoltság miatt a délelőtti órákban a IV-V-VI. osztályok felváltva tanítandók, 
egyik nap a IV. másik nap az V-VI. osztály. 

A felszerelések 
 
1876-ban az iskolai padok ügyében az iskolaszék egy váci asztalossal szerződött. 1877-ben az 
új, második tanterem felszerelése vette kezdetét. 1890 decemberében az új tanító a templom-
ban bemutatott pásztorjáték 160 Ft bevételéből (!), tanszereket és a tanítói szoba bútorzatát 
vette meg. 1893-ban Majthényi István kerületi országgyűlési képviselő az iskola javára tett 
kegyes adományozása: szemléltető képek és falitérkép. 1907-ben a községi népiskola tanszere-
iről és bútorzatáról készült kimutatás szerint leltári darabok voltak: címer, lobogó, feszület, 
Pest vármegye térképe, Magyarország térképe, Európa térképe, fali olvasó tábla, fekete tábla, 
1 db számológép, táblaállvány, írótábla, földgömb, növénygyűjtemény, 42 db szemléltető 
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könyv, Biblia, orvosi könyv, szekrény, ?db asztal, ?db szék, kályha, lámpa, tűzpiszkáló, szénla-
pát, széntartó, vízedény, ivóedény, 36 db pad. Az 1907-ben használt tankönyvek a következők 
voltak: Közép katekizmus, Közép Biblia, Magyar nyelvtan, Olvasó és tankönyv, Földrajz, 
Mennyiségtan, ÁBC és olvasókönyv, Római Katolikus elemi katekizmus.  

1929-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Királyi Tanfelügyelője az iskola hiányaival 
kapcsolatban a következő jelentést tette. „A gazdasági továbbképző népiskolával kapcsolat-
ban a hiányosságok többek között; az iskola gyakorló területe (mezőgazdasági) nem alkalmas 
a célnak. Korábban a község faiskolája szolgált gyakorló területül, de a községi elöljáróság ezt 
a területet elvette és helyette egy teljesen alkalmatlan területet jelölt ki, amely a közelmúltban 
homokbányául szolgált. Az iskola illemhelyei oly lehetetlen állapotban vannak (teljesen nyitot-
tak), hogy azokat így tovább hagyni nem lehet.”  

A II. világháború után a padok, székek, asztalok, térképek és táblák is pótlásra szorultak. 
Ahhoz, hogy az iskolában egyáltalán tanítani lehessen, a község lakói biztosították az 
„ülőalkalmatosságokat”, a padló- és egyéb deszkákból kialakított lócákat (támla nélkül), táblá-
kat. 1946-ban a tanfelügyelői látogatás megállapította, hogy a pad nélküli írás, a tankönyvek 
hiánya, ábécéskönyv nélküli olvasás csaknem megoldhatatlan nehézségeket okoz. 1947-ben az 
igazgató arról rendelkezett, hogy a gyermekek otthonról hozzanak magukkal ivóvizet (!), mi-
vel a kúton nincs vödör. Az esperes úr kérése alapján a mindennapi templomba járás szorgal-
mazása miatt kéri, hogy a gyermekek zárt rendben a tanítók vezetésével vonuljanak a temp-
lomba. 1947-ben kelt tanfelügyelői levél alapján az ideiglenes lócák helyett 90 padra van szük-
ség, a 350 tanuló így rendes ülőhelyhez jutna. Kellene még 3 szekrény, 5 tábla, 5 asztal, 5 do-
bogó. 

Létszámadatok 
 
1880-ban dr. Floch-R. Henrik úr kérvénye a r.k. felekezeti iskola fenntartásához felmentést 
kér hivatkozván pusztáján állandó lakosok részére közép (?) iskolát állíttatott fel. Az iskola-
szék határozata alapján, mivel Csörög-puszta (ma Floch-puszta) Sződhöz tartozik, nincs joga 
iskolát felállítani. Itt a tanköteles gyermekek száma: 18, ebből 13 éven felüli 1, gödi 1, izraelita 
4, református 3, római katolikus 9 fő.  

1883-ban az I. osztályban a létszám majdnem 100 fő volt. A kántor-tanítónak a gyerme-
kek tanításán kívül, a szentmiséken való kántorizálás mellett, a körmeneteken és a hajnali mi-
séken is részt kellett vennie. Ekkor a fizetése 534 Ft/év volt. Érdekes, hogy a kántornak nem-
csak fizetés, de művelhető föld is járt (kántorális föld). 1893-ban a sződi óvodás- és iskolásko-
rúak adatai: 3-5 éves gyermek 190 fő, 6-11 éves gyermek 300 fő, 12-14 éves gyermek 145 fő. 
Ekkor a polgári népesség száma filiákkal (fiókegyházakkal) együtt 2119, ebből magyar 1576, 
tót 446, német 23, egyéb nyelvű 74 fő.  

1903-ban Sződrákoson megszűnt az iskola. Ekkortól az iskolaadót Floch-R. Henrik újra 
köteles fizetni.  

1904-ben az új tanító az egyesített II-III. vegyes osztályt vezeti. 1907-ben az iskolába be-
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íratott fiúk száma 157 fő, míg leány 132 fő, összesen 283 fő. A beíratottak közül ténylegesen 
csak 46 fiú és 53 leány járt iskolába (összesen 99 fő). 1927-ben az új tanítói pályázatokat a 
Nemzetnevelésben és a Néptanítók Lapjában teszik közzé. Ekkor a tanítói feladatok közé 
tartozik még a népművelés, leventeoktatás, gazdasági képzés és a faiskola kezelése.   

1928-ban köteles a kántor-tanító az ismétlő és gazdasági ismétlő iskolákban a reáltárgyakat 
tanítani, valamint vasárnap a litánia után orgona kíséret mellett az ifjúságot egyházi énekekre 
oktatni. 

 
1931-es létszámadatok 

osztály létszám  tanító neve                 
I. osztály 60 fő  vegyes osztály Könyves László igazgató 
Összevontan: 
II. osztály 58 fő vegyes osztály Adamecz Lajos tanító 
III. osztály 37 fő  leány osztály Adamecz Lajos tanító 
Összevontan: 
III. osztály 35 fő fiú osztály Szkóky Lujza tanítónő 
IV. osztály 37 fő fiú osztály Szkóky Lujza tanítónő 
Összevontan: 
IV. osztály 35 fő leány osztály Székely Jenő tanító 
V. osztály 47 fő vegyes osztály Székely Jenő tanító 
VI. osztály 27 fő vegyes osztály Székely Jenő tanító 
összesen: 336 fő 

 
1938-as létszámadatok 

Kor Fiú Lány I. II. III. IV. V. VI. Kat. Baptista 
6-11 126 156       279     3 
Fiú (6-11)   30 23 17 25 22 9  
Lány (6-11)   41 22 26 25 31 11 
12-14 22 14 0/0 0/1 1/0 1/1 13/5 7/7 nincs adat 
 

1943 novemberében az iskolalátogatási (tanfelügyelői) értekezleten megállapítást nyert, hogy 
az I. osztály növendékeinek száma: 85/72. Olvasás: az összes egyjegyű betűt könyvből is ol-
vassák. Az összes magánhangzót írják. Az álló írást használják. Olvasási és írási készségük 
megfelelő. Számolás: 6-nál tartanak. Beszéd és értelem gyakorlat: a családról beszélgettek. A 
II. osztály növendékeinek száma: 59/50. A közvetlen foglalkozás anyaga olvasás. A kedves 
rendőr című verset tárgyalta. Számolás: 30-as körben tartanak. Az egyszeregyet tudják. Beszéd 
és értelem gyakorlat: a község vezetőiről beszélgettek. A III. osztály növendékeinek száma: 
69/59. Beszéd és értelem gyakorlat: a négy évszak. Mindentudó füzetük van, és azt helyesen 
használják. Olvasás: a kötelező verseket tudják, és azt szavalásszerűen adják elő. Helyesírás: 
úgy alakilag, mint tartalmilag gyenge. Rajzolás: kevés, a könnyed vonalvezetésre kell szoktatni 
őket. Ének: három hangot tanultak, az éneklés jó. A IV. osztály növendékeinek száma: 77/65. 
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Az V-VIII. fiú- és leányosztály növendékeinek száma összesen: 136 fő. A tanítóhiány miatt a 
fiú- és leányosztály kétnaponként váltakozva járnak 3-szor egy héten. Számolás: terület és 
köbtartalom számításokat végeztek. Történelem: V-VI. osztály Szt. István korát, míg a VII.-
VIII. osztály Mátyás korát tanulta. Földrajz: V-VI. osztály az Alföld, a VII.-VIII. leányosztály 
a fonó- és szövőiparunkról számolt be, a fiúk a birkatenyésztésről adtak számot. Az 1945/46-
os tanévben a tankötelesek beiskolázása csak 75%-os volt csupán, 119 gyermeket egyáltalán 
nem írattak be. A tanulók létszáma I-VIII. osztályig 323 fő volt. 1946-ig 400-450 tanköteles 
tanítását 3-5 tanító végezte. Az osztályok túlzsúfoltsága miatt a tanulók az előmenetelben 
nagyon visszamaradtak. Az alsó tagozatban az egy osztályra és egy nevelőre jutó tanulólét-
szám 69 fő. A felső tagozaton egy osztályra 48, egy nevelőre 60 gyermek jutott. 1948-ban az 
osztálylétszámok 55-90 fő között mozogtak.  

1951-ben a hittanra beíratottak száma a következőképpen alakult: Sződi Állami Általános 
Iskolában I. osztály 21 fő, II. osztály 31 fő, III. osztály 42 fő, IV. osztály 39 fő, V-VI. osztály 
45 fő, VII-VIII. osztály 48 fő, a csörögtelepi Állami Népiskolában I-VIII. osztályokban 18 fő. 

A Sződi Római Katolikus Általános Iskola 
statisztikai kimutatása az 1947/48-as iskolai évben 

 
Név Beosztás Tanulók (fiú-lány) Összesen Heti óraszám 
Könyves László I. 43-43 86 23+4 
Knáb Éva II. 32-47 79 26+3 
Dr. Floch Mihályné III. 25-29 54 28+5 
Matus Ferenc IV. 29-28 57 29+2 
Nagy Károly V. 24-28 52 31 
Ádám Lajos VI. 23-18 41 31 
Székely Jenő VII.  25-25 50 24     
Összesen: 7         201-218 419 192+14 

Gazdálkodás, iskolaadó, bérek 
 
1876-ban tekintetes Floch-R. Henrik az adóhivatalba befizette a 65 Ft iskolaadót. 1876-ban az 
iskolaföld haszonbérbe adása történik meg. Az iskola és a segédtanító szobájának fűtéséhez a 
fa állapítassék meg, utána fel kell vágatni. A fűtést az iskolás gyerekek maguk fogják eszközöl-
ni, otthonról hozott tüzelővel (!). 1877-ben az iskolaszék köteles évenként 5 öl fát a kántor 
részére biztosítani, az első, második osztály fűtésére. 1879-ben a kántor fizetése 10 Ft, pénztá-
rosok fizetése 10 Ft, tanító fizetése 300 Ft. A szülők által fizetett iskolaadó 5%-ról 8%-ra 
emelkedik. 1882 októberében Hudecsek József felfüggesztett kántor-tanító helyett az I. osz-
tályt ideiglenesen az iskolaszék határozata alapján tisztelt Zelinka József iskolaszéki tag, sződi 
lakos tanítja, havi 12 forint díjazásért. 1896-ban a plébánia szőlőjövedelme: 40 métermázsa 
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szőlő - eladva, 159 hektoliter bor - eladva. 1900-ban a költségvetés bevételi oldalán (földek 
jövedelme, árverésre bocsátott temető fűért) 193 korona 61 fillér, míg a kiadásin (tanítói fize-
tés, épület fenntartás, fűtés, világítás, biztosítás, pénztárnok fizetése, stb.) 1407 korona, 12 
fillér került kimutatásra. 1900-ban a tanító fizetése a következő: 100 korona készpénz, 10 
korona kertilletmény, 100 korona természetben lakás vagy ház, 700 korona államsegély. 1900-
ban az új tanító fizetése: 26 kat.hold és 1179 nsz-öl szántó, 3 hold és 1460 nsz-öl rét, 833 nsz-
öl kert, párbér, 1 véka rozs, 1 korona 18 fillér készpénz, a községtől, pedig 206 korona 8 fillér 
készpénz, lakás (két szoba, konyha, kamra, pince, istálló). 1904-ben a tanító törzsfizetése a 
következő: 100 korona készpénz, 100 korona lakbér, 10 korona kertilletmény, 700 korona 
államsegély.  

1927-ben az új tanító a templomban, a hívek jelenlétében teszi le esküjét. Fizetése: 43 pengő 
20 fillér törzsfizetés, lakbér, 122 pengő 50 fillér államsegély, + két gyermek után 13 pengő 60 
fillér családi pótlék. 1928-ban az új tanítói pályázatban fizetésképpen a következőket ajánlja az 
iskolaszék: 26 kat. hold 1179 nsz-öl szántó, 300 pár után párbér készpénzben, valamint pá-
ronként 1 véka rozs, lakás (2 szoba, előszoba, konyha, kamra, istálló, nyári konyha). 1943-ban 
fizetések: Könyves László igazgatónak 1807 pengő, Ádám Lajos tanítónak 940 pengő, vitéz 
Székely Jenő tanítónak 673 pengő, Dr. Floch Mihályné tanítónőnek 486 pengő, Woith Erzsé-
bet tanítónőnek 324 pengő.   

Felszólítás iskolaadó befizetésére (1934) 
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Iskolaszéki tagok esküjének szövege 1907-ből 
 
„Én xy esküszöm az élő Istenre, a Boldogságos Szűz Máriára és Isten minden szenteire, hogy 
mint a sződi iskolaszék tagja kötelességeimet a püspökkari s egyházhatósági szabályok és ren-
deletek szerint híven és pontosan teljesítem az egyház és iskola javait, jogait és javadalmait 
mindenben védeni és tehetségem szerint előmozdítani, azoknak rám bízott vagy bízandó min-
dennemű vagyonát lelkiismeretesen kezelni, nevezetesen a katholikus iskolának s az iskolák 
katholikus jellegének fenntartását, azok erkölcsi és anyagi érdekeit és szükségleteit védeni s 
fejlesztésüket minden igyekezetemmel előmozdítani fogom. Egyben lelkiismeretemre kijelen-
tem jelenleg semmiféle titkos, hatóságilag meg nem engedett Egyház vagy alkotmányellenes, 
vagy az Anyaszentegyház által tiltott vagy elítélt egyesületnek, nevezetesen a szabadkőmívesek 
társulatának tagja nem vagyok, úgy jövőre sem leszek. Isten engem úgy segéljen, a Boldogsá-
gos Szűz Mária áldása és Istennek minden Szentei.” 

 
Az iskolaszék tagjai - mivel felekezeti volt a sződi iskola – az egyházközségi képviselő-testület 
tagjai voltak. A két testület az államosításig egy és ugyanaz volt. Az államosítás után az iskolá-
val kapcsolatban döntést már nem hoztak, csak az egyház ügyeivel foglalkoztak.  

 
A sződi elemi népiskola 1936/37. tanévi kirándulásai: talajnemek vizsgálata a csörögi 
hegyoldalban, őszi munka a szőlőben, szüret, préselés, must, bor, szőlőfajták, csörögi szőlőül-
tetvények megtekintése, burgonyaszedés megtekintése, segédkezés, a melegágy készítése a 
dinnyekertésznél, kirándulás a Duna mellé (madarak és fák napja), gyümölcsfajták megtekinté-
se, ültetési távolság, korona vizsgálat, permetezés Könyves László igazgató gyümölcsösében, a 
községi kovácsműhely megtekintése, fémek, vas- és fémfeldolgozás, fujtató, kovácsolás, patkó 
készítés, edzés, Bartoss Géza plébános baromfitenyészetének megtekintése, a tenyésztés fel-
tételei, keltetés, etetés, a csörögi szőlőkben tavaszi munkák; nyitás, metszés, döntés, ültetés, 
oltás, tavaszi munkák a méhesben; tisztítás, etetés, kaptárok, lépek, fiasítás, rajbefogás, stb. 
egy sződi gazdánál, a legelő és a rét gondozása, felosztása, a legeltetés sorrendje, takarmányo-
zás, állattenyésztés.   

Tanítói esküokmány 1942-ből 

„XY megválasztott és a sződi r.k. elemi iskolához beosztott elemi iskolai tanító alulírott he-
lyen és napon a következő hivatali esküt teszem le. 

Én xy sződi r.k. tanító esküszöm a Mindenható és Mindentudó Istenre, hogy Magyaror-
szághoz, annak alkotmányához és Magyarország kormányzójához tántoríthatatlan és rendület-
len hűséggel viseltetem, Magyarország törvényeit és törvényes szokásait megtartom, az alkot-
mányos kormánynak és hatóságainak rendeleteit, valamint a tanítói tisztemmel járó kötelessé-
geket mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan teljesítem, és a gondjaimra bízott ifjúsá-
got a magyar haza szeretetében és valláserkölcsi szellemben fogom nevelni. Isten engem úgy 
segéljen! 
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A sződi Római Katolikus Felekezeti Elemi Iskola tanítói (1766-1948) 
 

Tanító neve Mettől-meddig tanított Sződön Mely osztályban        
Heinrich Jakab 1742-1760 a csomádi kálvinistáknak misézett 
Járossy Ferenc 1766-? 14 tanítványa volt 
Hudecsek (Zsitvai) József 1882-1889 I.o. 
Scsevák János (kántor is) 1877-1901 (Sződön hunyt el)  I.o. 
Zelinka József (sződi lakos) 1882-1883 - 
Völgyi János 1883-1885 - 
Simon Bertalan 1885-1886 II.o. 
Herczeg (Héczey?) Nándor 1885-1886 II.o. 
Polákovics Mihály 1886-1887 II.o. 
Begács Antal 1887-?       ismétlő iskola 
Oberle Vendel 1887-? II.o. 
Mihalik János 1888-1927 igazgató-tanító 
      gazdasági-ismétlő isk. 
Bencze Károly 1901-1912    kántor-tanító 
Pallavics József 1901-1902   - 
Vaczulik Ida 1902-1904  III.o. 
Szkóky Lujza Alojzia 1904-1937 (utána Sződön nyugdíjas)   - 
Sólymos Péter 1908-?   IV. 
Tusnay Kálmán 1904-1904 II-III. vegyes o. 
Lakoszith Ignác 1906-?     I-VI. o. 
Mirka Pál 1907-? I.-VI. o. 
Bazsóné Schmidt Margit 1908-1923 (váci lakos) - 
Németh János 1909-? I-VI. o. 
Czintula Ferencz 1913-1924 I. o 
Hornyik Károly 1913-? I.-VI. o. 
Nyistsák Mária 1927-1927 - 
Inczédy Endre 1924-1928  kántor-tanító 
Könyves László  1928-1930  kántor-tanító 
 1930-1947 igazgató               
 1947-1954 igazgató-helyettes 
Adamecz (Ádám) Lajos 1923-1954 levente parancsnok 
vitéz Székely (Slezák) Jenő 1927-1965 levente főoktató 
Wollenhoffer Anna 1932-1934 V-VI. vegyes o. 
Várhegyi Janka 1935-? II. vegyes o. 
Horváth Edit 1938-?               a Szívgárda vezetője 
(később dr. Floch Mihályné) 
Kovács Franciska 1939-1941 - 
dr. Bartschné Wagner Klára ?-1940 -             
Woith Erzsébet 1942-1944 a Kalász vezetője 
Vajda Katalin 1944-1947 - 
Nagy Károly (Szlovákiából) 1946-1947 tanító  
 1947-1955 igazgató 
Knáb Éva 1948-1969 - 
(később dr. Baksáné) 
Matus Ferenc (Szlovákiából) 1947-? VI-VII.o.        
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Népnevelő (1904) 

Népnevelő (1908) 

Népnevelő (1912) 

Néptanítók Lapja (1923) 

Néptanítók Lapja (1924) 

Nemzetnevelés (1928) 

Néptanítók Lapja (1934) Nemzetnevelés (1938) 

Tanítói álláshirdetések az 1904-1938 közötti évekből  
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Életrajzi adatok 
 

Hudecsek (Zsitvai) József  
1881-ben Hudecsekről nevet változtatott Zsitvaira. 1882-1889 között tanított Sződön. 
1885-ben a község elmozdította tanító állásából, mely jogviszonyát a bíróság helyreállította. 
Tanítóskodása után is hosszan pereskedett az iskolaszékkel. A sződi plébános (és egyben is-
kolaszéki elnök) által Zsitvai ellen benyújtott kereset tárgya: elöljárói ellen elkövetett tisztelet-
lenség és izgatás, hanyagság, bizonyítványhamisítás. Felesége: Tóth Katalin. Gyermekei: Aran-
ka (1875), Margit (1878), Jozefina (1881), Jolán (?-1884) voltak. 

     
Scsevák (Sztyevák, Szcsevák) János  
Kántor-tanító, született: 1858. Veszelén (Nyitra m.), képesítést szerzett 1877-ben, Nagyszom-
batban. 1877-ben kezdett tanítani Sződön, ahol 1901-ben hunyt el TBC-ben a kántorként is 
működő tanító. Felesége Félix Julianna (Váchartyán, 1876 - Sződ, 1952), Félix Mihály sződi 
jegyző lánya volt. Sződ, 56. szám alatt lakott. 

Szada község történetében Szőke Mária visszaemlékezése során a következőket olvashat-
juk: Szcseváknak hívták az apámat – ebből lett 1893-ban Szőke (Szőke László tanító). A Fel-
vidékről származtak. Apja (Scsevák János) Sződön volt egyszemélyben kántor és jegyző. 

 
Mihálik János  
Tanító, született: 1868. Sajóvámoson (Borsod m.), képesítést szerzett 1877-ben, Egerben 
(Érseki Képezde). 1888-1927 között tanított Sződön közismereti és szaktantárgyakat, emellett 
a gazdasági ismétlőiskolában is működött. Első felesége az 1863-ban sződi kántor és jegyző, 
Guranyi Gergely lánya, Guranyi Mária, második felesége, pedig Fehér Mária volt.  

Halálakor 1928-ban a Váci Hírlap is megemlékezett róla, mint írta: „Hosszú szenvedés 
után halt meg a sződi igazgató-tanító. Nemes, ambiciózus munkása volt a népművelésnek; az 
ő munkássága átalakította az egykori (?) tót nyelvű Sződöt. De iskolán kívül is népének mű-
veltségén dolgozott, s ezért felsőbb helyről is nem egy elismerés jutott neki osztályrészül.” 
Budapesten temettették. 

 
Bencze Károly 
Született 1861-ben Kalocsán. Képesítést 1881-ben a Kalocsai Érseki Kar Férfitanítói Szakán 
szerzett (hat osztályú elemi-népiskolai tanítóságra). 1881 óta tanított, ebből Sződön 1901-től 
1912-ig közismereti tárgyakat. Gyermekei: Károly és Elza voltak. 

 
Szkóky Lujza Alojzia 
Született 1885-ben Vácott. Képesítő oklevelet 1905-ben szerzett Budapesten 
(Angolkisasszonyok Intézete). Első és egyetlen munkahelye 1904-1938 között Sződön volt. 
Később Sződön nyugdíjas, majd Krchnák János volt sződi plébános egyházközségre hagyott 
házának (Sződ, Tabán út 97.) haszonélvezeti jogát örökölte. Az ötvenes években az ő későbbi 
Fő úton lévő házának egyik szobájában volt a futballcsapat első öltözője. 
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vitéz Székely Jenő (korábbi nevén Slezák Jenő) 
Született 1898. július 10-én Dunapentelén, középiskoláit 
Dunaföldváron és Pakson, a tanítóképzőt Léván és Budapesten 
végezte, oklevelet 1920-ban nyert. A világháborúban részt vett a 
69. gyalogezreddel és az olasz fronton megsebesült. Kitüntetései: 
I.o. II.o. e. és 2 br. v.é. Kcsk. Sebesülési érem, magyar és osztrák 
háborús elismerés. A kommün leverése után Siófokon a Nemzeti 
Hadseregbe jelentkezett, ahol a fővezérségi századhoz osztották 
be. Később a 2. számú vadászzászlóaljnál és az Osztenburg külö-
nítménynél teljesített szolgálatot. A kommün ellenforradalmi 
mozgalomban vett részt, emiatt menekülnie kellett. A bukáskor 
Dunapentelén megszervezte a nemzetőrséget, melynek parancs-
noka volt. Pályáját 1920-ban Vácrátóton kezdte, sződi működését 
megelőzően 1922-től (Vác)Dukán tanított, majd 1927-ben lett a Sződi Rk. Iskola tanítója. 
1929-ben avatták vitézzé, levente főoktató, népművelési gondnok, a tűzoltótestület parancs-
noka, a Hangya Szövetkezet ügyvezető igazgatója, az OKH igazgatósági tagja, tartalékos fő-
hadnagy. Felesége: Nyári Mária. Gyermeke: Jenő és Jolán. 1937-től tartalékos százados, leven-
te parancsnok volt. A katonai szolgálatból 1941. október 31-én szerelt le. Amatőr festőként 
több képet készített Sződről. Idős korában (1965-ben?) gyermekéhez költözött Budapestre. 

 
Adamecz (később Ádám) Lajos 
1902. november 10-én született Sződ-Gödpusztán. Szülei: édesapja Adamecz István r.k. taní-
tó és postamester, édesanyja Paulovics Paula. A váci Piarista Gimnáziumban érettségizett, 
majd 1921-ben Kiskunfélegyházán tanítói oklevelet szerzett. Egy évig beteg tanító édesapját 
helyettesítette a Nemeskéri-Kiss Pál által fenntartott Göd-pusztai iskolában, később a váci 
Kodak gyárban dolgozott. 1923-ban Sződön kezdett tanítani. 1939-től lakott Alsógödön, on-
nan járt át Sződre. 1954. június 30-a után az alsógödi iskolához helyezték át. Leventeparancs-
nok volt. Felesége Posta Mária Irma. Nyugdíj után is tanította a felső tagozatosokat a Göd-
bócsai iskolában. 1985. augusztus 16-án, 83 éves korában hunyt el. A sződiek szigorú, pontos, 
vallásos embernek, kiváló tanítónak ismerték. 

 
Czintula Ferenc 
(1886-1924) 1886-ban született Felsőtúron (Hont vm.). 1913-tól tanított Sződön. Felesége 
Cserép Erzsébet (1888-1925) volt. Gyermekük Rozália 1910-ben született. Czintula Ferenc 
tanító 1924-ben, 38 éves korában hunyt el TBC-ben. Sződön van eltemetve.  

 
Inczédy Endre 
Született: Liczén (Gömör vm.), 1897. május 3-án. 1920-ban Szegeden szerzett tanítói okleve-
let. Nős, Sződre 1924-ben Tápéról érkezett. 1928-ig kántor-tanítóskodott a faluban. 
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Könyves László 
(1892-1976) Született Csém-pusztán (Komárom vm.) 1892. június 
8-án. Oklevelének kelte 1913. június 24. Esztergom, Érseki Tanító-
képző. 1913-14-ben és 1922-23-ban Héreg községben, 1923-28-ig, 
mint kántor-tanító a Nógrád megyei Tereskén működött. A világhá-
ború első napján bevonult. Részt vett az orosz frontküzdelmekben, 
majd 1915-1922 között hadifogoly volt. A hadifogságból túszként, 
csere kommunisták ellenében szabadult. Sződön 1928-1930 között 
kántor-tanító, 1930-1947 között az egyházmegyei tanfelügyelőség 
javaslatára igazgató, majd 1947-1954 között igazgató-helyettes volt. 
A két világháború között sokoldalú tapasztalatát és széles tudását a 
község ügyeinek intézésénél is kamatoztatta. Gödön lakott, onnan 
járt át Sződre tanítani. Jellemzésében azt írták, hogy vallásos, paptisztelő, lelkiismeretes, sze-
rény, kötelességtudó ember. 84 éves korában, 1976-ban hunyt el, akkor már váci lakosként. 
Neje Tavas Mária (1900-1977) volt. Sződön van eltemetve.  

 
Horváth Edit (később dr. Floch Mihályné) 
Született Csókakőn, 1915. július 24-én. 1934-ben végzett az Érseki Tanítóképzőben, Eszter-
gomban. Elvégezte a népművelési előadóképző tanfolyamot. Sződön a Szívgárda leánykör 
vezetője volt. Később a sződi jogász, dr. Floch Mihály felesége lett, aki emiatt, összeférhetet-
lenségre hivatkozva kérte képviselői mandátumának megszűntetését. A család Győrbe (?) 
költözött Sződről. 
 
Nagy Károly 
Született 1913. február 12-én Pozsonyban. Római katolikus vallású, 1924-31 között a pozso-
nyi állami magyar reálgimnáziumban tanult, majd 1931-35 években a szlovák koedukált taní-
tóképző intézet magyar párhuzamos osztály rendes tanulója volt. 1935. május 23-án magyar 
tanítási nyelvű elemi iskolai tanítói érettségi bizonyítványt szerzett. 1937. november 9-én ele-
mi iskolai tanítói képesítő vizsgát tett. Sződi működését megelőzően, mint felsőjányoki igaz-
gató-tanító működött. 1947-ben, mint menekült (lakosságcsere-egyezmény?) igazgató-tanító 
kapott a püspöktől sződi működési engedélyt. 1947-től 1955-ig igazgató volt. 
 
Knáb Éva (később dr. Baksáné) 
Született 1927-ben Dunabogdányban. 1947-ben a budapesti Szent Orsolyita-rend Népiskolai 
Tanítónőképző Intézetben tanítóként végzett. Sződi működését megelőzően 1947-ben a hód-
mezővásárhelyi Szent István Egyházközség Római Katolikus Általános Iskolájában tanított, 
majd 1948-tól 1969-ig Sződön tanított. 1964-től 1969-ig igazgató-helyettes volt. 
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Dinka Gábor elemi népiskolai bizonyítványa 1934-ből 
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Mészáros László 

A sződi iskola a 20. század első felében 

Az iskola ügyeit intéző szervezet az „iskolaszék” volt, amelynek irányítója – egyházi iskola eseté-
ben – a község papja volt, tagjai pedig a sződi köznépből kerültek ki. A gyermekek és szülők egy-
aránt nehezen barátkoztak meg a népiskolai törvény által előírt tankötelezettséggel. Az iskolaszék-
nek sokat kellett foglalkozni a kimaradások felszámolásával.  

Az iskola fenntartása jelentős anyagi kiadásokkal járt. Az akkori társadalmi, gazdasági helyzet a 
falu lakosainak csak a minimális megélhetést biztosította.  

A sződi iskola történetét 1931-ig folyamatosan átszövi a földbirtokosok pereskedése, ugyanis 
az iskolafenntartást a kegyúri jog ellenére nem tartották kötelezettségüknek. Talán féltek attól is, 
hogy az egyszerű paraszti rétegek az iskolapadban megszerzett műveltségükkel, már nem lesznek 
igavonó álatokként kezelhetők. Az iskola érdekeiért, annak fejlesztéséért, - mivel felekezeti, katoli-
kus egyházi fenntartású volt, - szinte csak a falu plébánosa állt ki. Bármilyen működtetési nehézsé-
gek is merültek fel, a gyerekek tanítása nem maradhatott el. Az iskolafenntartás költségeit jellem-
zően a szegény köznép fedezte.  

Az iskolai oktatáshoz tartozott 1910-1944 között az ismétlőiskola. Célja a hat osztályt végzett 
(mivel akkor még nem volt nyolcosztályos tanítás) iskolások továbbképzése, olyan formában, 
hogy átismételjék az előző években tanultakat. Az ismétlő elméleti oktatás mellet legfontosabb 
feladata a fiatalok gyakorlati mezőgazdasági oktatása volt. A fiúk földművelést, növénytermesz-
tést, növényápolást, a lányok a háziasszonyi teendőket: a főzés, a tisztálkodás, a kézimunkázás 
alapjait sajátították el. Ennek nagy jelentősége volt, mivel a parasztság csak elődöktől átadott ta-
pasztalatok alapján tudott boldogulni, tudta földjét művelni.  

A Sződi Róm. Kath. Elemi Népiskola osztálykönyvének borítója (1904/05)  
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A legtöbb iskolás az iskolapadban csak az alapvető fogalmakkal – írás, olvasás, számolás – 
ismerkedett meg, ami a mai oktatás színvonalához képest nagyon kevés volt. Ez a megállapítás 
arra alapozható, hogy nagyszüleink csak nagyon nehezen tudtak írni, olvasni, számolni.  

A 20. század első felében az iskola felszerelése szegényes volt. A hat osztálynak Magyaror-
szágról és Európáról egy közigazgatási és egy földrajzi falitérképe volt. A háromlábú állványra 
helyezett tábla mellett az osztályterem felszereléshez tartozott a tanító asztala, a diákok két sorba 
rendezett padjai és egy öntöttvas kályha. Az egyik padsorban a fiúk, míg a másikban lányok ültek. 
A tanító kerékpárja a tábla mögött kapott helyet. Gyakran hat gyerek is ült egy piciny padban. Az 
első pad volt a szamárpad, abban a buta vagy figyelmetlen gyerekek ültek. A gyermekek iskolai 
felszerelése sem volt nagy: egy-két tankönyv, ugyanannyi füzet és a tolltartó. Az elsősök füzet 
helyett kb. 1936-ig palatáblát használtak, melyre palavesszővel írtak. A könyveket és füzeteket a 
lányok fejkendőbe csavarták, majd a kendő sarkait átlósan elől a derekukon, csípő magasságban 
átkötötték úgy, hogy a füzetek hátul a derekukhoz simuljanak. A fiúk iskolai felszerelésüket kb. 
20x30 cm-es, háziszőttesből készült, vállra akasztható tarisznyában hordták. Az iskolatáska 
Sződön csak az 1950-es évek után lett használatos.  

A betűk tanítása az első osztályban kis versikék mondásával történt. A betűk tanulásánál a 
diákok hangosan és ütemesen az alábbi szöveget mondták:  

 
„Amelyik betű olyan, mint a vessző, rajta van egy vonás,  

úgy hívjuk, hogy i. 
 

Amelyik betű olyan, mint a hordó, 
úgy hívjuk, hogy o. 

 
Amelyik betű olyan, mint a kutyának a szája 

úgy hívjuk, hogy u.” 

 
A számtan tanításához tartozott a naponta legalább félóráig, szinte ordítva mondott/mondatott 
egyszeregy.  

A tanítás fontos kelléke volt a nád- vagy mogyorópálca, amit gyakran olyankor is fegyelmező 
eszközként használtak a tanítók, amikor nem kellett volna. A büntetés módja a pacsi vagy a fene-
kes volt. A pacsinál a diák felfelé nyitott tenyérrel kinyújtotta karját a tanító elé, aki a pálcával rá-
csapott a gyerek tenyerére. A fenekes végrehajtásánál a gyereknek le kellett hajolnia, vagy az isko-
lapadra dőlnie, így vert a tanító a pálcával gyakran a lányok fenekére is. A verésnek nem mindig 
volt eredménye, mivel a gyengébb felfogású gyerekek fejébe a tudást nádpálcával sem sikerült 
beleverni. Célszerű büntetés volt a „tintagaluska”, amely valójában nem galuska volt, hanem csak 
a tanítók nevezték el így viccesen azt az eljárást, amikor a lusta tanulót a tanítási nap végén az 
iskolában tartották addig, amíg a leckét meg nem tanulta. Ezek a tanulók ebéd helyett 
„tintagaluskát” ehettek, mely tintába áztatott papírszeleteket jelentett, - de persze csak gondolat-
ban.  

Az otthoni tanulás sok nehézségbe ütközött. Elődeink makacsul ragaszkodtak a földműves 
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munkáknál a gyermekkezek segítségéhez, száz évvel ezelőtt ugyanis az átlagos gyermeklétszám 
családonként 5-10 volt. A legtöbb 8-10 éves gyereknek ki volt adva az otthoni napi munkája; mely 
lehetett mezei munka (kapálás), a házi állatok etetése, azok legeltetése, a kisebb testvérek felügye-
lete, stb. Az első időszakban a szülőknek ezért nehéz volt elfogadni azt, hogy a gyerekek órákat 
töltöttek az iskolában. Külön gond volt a téli hónapokban a tantermek fűtése. Előfordult, hogy a 
gyerekek otthonról vittek magukkal néhány darab tűzifát, de gyakran előfordult az is, hogy csak 
10 C° körüli volt a tanterem hőmérséklete. A tanulók ruházata szegényes volt, még télen is csak 
egy ing és pulóver volt rajtuk. A régi szegezett talpú cipők is gyakran elváltak a talptól, ezért 
mondták azt: „kását kér a cipő”. Ilyenkor vizes lábbal, vizes kapcával telt az iskolában egész nap-
juk. Télen a kisiskolásoknak - kesztyű hiányában - édesanyjuk forró, sült krumplit tett a zsebükbe, 
hogy melegítse kezüket. 

Ma már talán csak mosolyogni lehet azokon az eseteken, amelyek az iskolakerülő gyerekekkel 
történtek meg. Voltak olyan iskolás fiúk, akik mindenáron el akarták kerülni az iskolát. Képesek 
voltak hazulról az iskolába elindulni, de oda soha sem érkeztek meg, mivel otthon a kutya vagy 
disznóólban elbújtak és ott 4-6 órán keresztül kuporogtak. Rejtekhelyükről csak akkor jöttek elő, 
amikor osztálytársaik már szállingóztak hazafelé az iskolából. Volt többször olyan eset is, amikor 
az egyik-másik fiút, akár egy malacot, az apja zsákban vitte az iskolába. Többször is megtörtént, 
hogy kötélre kötve kellett iskolába kísérni egy-egy fiút, mert képesek lettek volna – kötél hiányá-
ban – útközben is megszökni.         

A nemzet napszámosainak, a tanítóknak nem lehetett könnyű munkájuk az első években, 
hiszen az iskolát, annak fontosságát még olyan gyermekek szüleivel kellett elfogadtatni, akik ko-
rábban soha nem jártak iskolába. A szülők iskolázatlansága miatt a gyerekek az otthoni tanulásban 
szülői segítségre nemigen számíthattak. 

Ebben a korszakban a sződi iskola elvégzése után a szegénység miatt csak nagyon keveseknek 
adatott meg a továbbtanulás lehetőség (Dinka József plébános, Mészáros József plébános, Dr. 
Erdélyi István orvos, Dr. Floch Mihály jogász, Bujtás László közgazdász). E sorok írója is csak 
úgy tudott továbbtanulni, hogy a falu akkori plébánosa, Bartoss Géza anyagilag támogatta ebben.  

Az otthoni tanulás petróleumlámpa mellett nem volt könnyű feladat.   
1944-ig az iskola életében nem történt sok lényeges változás. Az eladósodás és pénzhiány az 

államosításig végigkísérte az iskola életét.  
A II. világháború idején gyakran szünetelt az iskolai oktatás. A bombázások idején, a légiria-

dók alkalmával az iskolásokat hazaküldték. Budapest ostroma idején az orosz csapatok elszálláso-
lása a környező falvak és városok középületeinek igénybevételével történt. 1944. december 9-től 
1945 nyaráig a sződi iskola is ezt a szerepet töltötte be. A tantermek a katonák elszállásolását, 
katonai kórház célját szolgálták, de egy nagy kapacitású péküzem is működött ekkor az „öreg” 
iskolában.  

A háború azzal a tragikus körülménnyel is járt, hogy néhány iskolás fiú életével vagy rokkant-
ságával fizetett az elhagyott lőszerekkel, fegyverekkel történt játékért.  

Az 1970-es években a község lakosai egy induló falumúzeum számára sok régi ruhát, hímzést, 
szerszámot adtak össze. Ezek a tárgyak akkor az új iskolaépület folyosóin kerültek elhelyezésre. 
Sajnos ezek a holmik azóta elvesztek, megsemmisültek.  
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Tóth György 

Az államosítás utáni sződi Általános Iskola története   
(1948-1989) 

Az addigi felekezeti – katolikus – iskola az 1948. július 17-én kelt jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint, mely a községi főjegyző irodájában lett felvéve, államosításra került. Ezen a tanügyi 
értekezleten részt vettek: Piros György főjegyző, Dinka Mihály bíró, az MDP elnöke 
Hirschfeld Dezső, Marschalek Ferenc a Szabad Szakszervezet részéről, Könyves László a 
Pedagógus Szabad Szakszervezet részéről, Nagy Károly iskolaigazgató. Rögzítették a tény-
helyzetet, a nevelői létszámot, a szükségleteket, a tanerők állami átminősítését, a felszerelési 
hiányok sürgős orvoslását. Az államosítás során a földingatlannal kapcsolatban a következő-
ket rögzítették: 11 kh. 649 négyszögöl szántó, 1 kh. 834 négyszögöl rét, 2 kh. 644 négyszög-
öl erdő került az egyháztól az állam tulajdonába. Továbbá az 1865-ös földbirtok-rendezéssel 
6 kh. földet is kapott az iskola, amit a volt iskolafenntartó erdősített. Ez Sződ község nevén 
van telekkönyvezve, de a haszonélvező az iskola.  

Az 1948/49. évi statisztikai okmány szerint Csörögben az iskola 1946-ban létesült, és a 
sződligeti intézmény része volt. Egy volt családi házban (amelyet államosítottak) egy termet 
rendeztek be tanítási célra. Két összevont osztálycsoportban folyt az oktatás, két nevelő 
vezetésével. A csörögi iskolában 1947-től 1950-ig misézhetett a sződi plébános. Az 
1948/49-es tanévben a sződi Állami Általános Iskolában és a csörögi „fiókiskolában” is 
létrejött és működött a Hunyadi János Úttörőcsapat 104 ill. 27 taglétszámmal (9 ill. 2 őrs-
ben).  

Az iskola ellátottságára jellemző, hogy sem a csörögi sem a sződi nem rendelkezett rá-
dióval, Sződön csak egy diavetítő-készülék jelentette a fejlődést. A könyvtár nem is nevezhe-
tő ezen a néven, hiszen Csörögben a 18 példányos állományával, de Sződön is mindössze 
128 kötetből állt a nevelői és 216 kötetből az ifjúsági könyvtár. Sződliget 1950-es különválá-
sával a csörögi iskola a sződihez került. Később, az 1953/54. évi iskolai munkatervben tény-
ként rögzíti az igazgató, hogy a sződi iskolai osztálytermek bútorzata nem megfelelő (pl. 
négyüléses padok), ill. hiányos. Az iskola szemléltető eszközkészletének gyarapítására a költ-
ségvetésben minimális pénzeszközök álltak rendelkezésre az 1950-es években. Ezért vált 
szükségessé, hogy az iskolai rendezvények bevételeiből erre áldozzon a testület, továbbá a 
szertárfejlesztő-tevékenység (saját készítésű eszközökkel) a nevelők feladata is volt.  

Az 1955/56-os iskolai munkatervben az Iskolafejlesztés cím alatt fogalmazták meg, hogy 
az állami erőforrások mellett patronálló üzemek segítsége szükséges. Az iskola vezetőinek és 
a testületnek az energiáját nemcsak a nevelő-oktatómunkára kellett fordítani, hanem a segít-
ségnyújtást vállaló üzemek keresésére is. Az 1955/56. tanévi munkaterv tanterem hiánya 
miatt panaszkodik. Tanterem hiányunk van, legalább egy teremre lenne szükségünk. Az 1. 
számú tanteremmel az iskolai színpad össze van építve. A színpad egyébként nevelői szoba 
is. A gyarapodó felszerelések elhelyezésére helyiségre lenne szükség, ahová a szertári felsze-
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reléseket el tudnánk helyezni. Az 1950-es években a tantermek igénybevétele igen jelentős 
(délelőtt, délután). A váltott tanítási rend nem oldotta meg a teremhiány kérdését. Az államo-
sítás utáni időszakban a tantestület tagjait bevonták a politikai jellegű tevékenységekbe: a vá-
lasztási agitációba, tszcs-szervezésbe, a begyűjtési munkákba stb. Mindez a sződi pedagógu-
sok körében nem váltott ki lelkesedést. Az 1950-es években a gyermeklétszám növekedésével 
csoportbontásra is sor került. Csoportosítási igény és szükségszerűség egyre feszítőbben je-
lentkezett az iskolában, de sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem voltak meg a végrehaj-
táshoz.  

Az 1960-as évek közepéig a régi iskolaépület felújításának szükségessége mellett egy új 
iskola építésének terve is napirendre került. Az 1960-as évek elején a szülők és a tantestület 
tagjainak körében egyre inkább vitatott kérdésé vált a délutáni tanítás több problémája. A csak 
délelőtti oktatás megvalósításának feltétele egyértelműen több tanterem építése lehetett. A 
felsőbb tanügyi szervek akaratának megfelelően vezették be és indították az iskolában a me-
zőgazdasági gyakorlati foglalkozás anyagának oktatását. Kezdetben sem szaknevelővel, sem 
pedig alapvető felszerelésekkel nem rendelkezett az iskola. A gyakorlókert helyszíne, területe 
évente változott. (600, 700, 500 négyszögöl). A téli foglalkozásokhoz nem állt rendelkezésre 
megfelelő terem. A község és az iskola vezetőinek sokszori utánjárása eredménnyel járt a régi 
iskola felújításának ügyében. Még ennél is több gond és nehézség leküzdése után kerülhetett 
sor az új négy tantermes típusú iskola építésének megterveztetésére. Nem volt könnyű az 
épület helyszínének a kiválasztása. A kiszemelt terület a község közepén éktelenkedő mocsa-
ras, lápos hely volt. Igen sok munkával és jelentős költséggel történt az Ady Endre utca és a 
Dózsa György út által határolt elhanyagolt telek feltöltése.  

Az új iskolaépület építési munkálatai 1966-ban 
kezdődtek el a község anyagi forrásainak felhasz-
nálásával és a lakosság (főként szülők) társadalmi 
munkájának támogatásával. Ezzel az építkezéssel 
egy időben folytak a régi iskolaépület felújítási 
munkálatai. Az új iskolaépület 1967 őszére lett 
kész. Az 1967. szeptemberi ünnepélyes átadást 
követően, október 28-án történt meg az épület 
műszaki átadása. Az új épület szertár-helyiségei 
egyelőre még nem teltek meg szemléltető eszkö-
zökkel. Az első tanítási nap november 5. 
(vasárnap) volt. Teljesült a régi óhaj; a délelőtti 
egy műszakos tanítás, így a délutáni időszakban a 
tanórákon kívüli foglalkozások szervezésére nyílt 
lehetőség.  

Az új iskolaépület udvarán még az átadás évé-
ben elhelyezésre került Gádor Magda (1924-) 
szobrászművész Madarak című köztéri mészkő 
szobra.  Gádor Magda: Madarak szobra (1967) 
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A szlovák nemzetiségi nyelv tanításának bevezetésére az 1970/71. tanévben került sor. Az 
iskolában a napközis ellátás bevezetésére az 1971/72. tanév elején került sor. A napközin 
kívül jelentős segítséget biztosított még a két tanulószobai csoportban végzett, tanulást segítő 
nevelőmunka is. 1972-ben készült el a Dózsa György úti (régi) iskolaépületben a konyha és az 
ebédlőterem. A tornaterem hiánya mindig nagy gondot okozott az őszi-téli időszakban.  

1972-től került napirendre az iskolai értekezleteken, tanácsüléseken a kulturális és testne-
velési célra építendő tornacsarnok tervezése. Pénz hiánya miatt csak lassan lehetett az építke-
zést megkezdeni. A szülők, nevelők és az akkori felsős tanulók jelentős társadalmi munkájára 
is szükség volt. Az 1980-as évek elejére az iskolában a tantermek hiánya érezhető gondokat 
okozott a tanulók elhelyezésre és szakoktatásának szervezésében. Az 1984/85. tanévtől kerül-
hetett sor a tornaterem rendeltetésének megfelelő használatára. Annak felszerelési tárgyait (pl. 
bordásfalak) 1987-ben szerelték fel.  

Az 1982/83. tanév kezdete előtt szűnt meg Csörögben az összevont csoportos oktatás. A 
gyerekeknek a sződi iskolába járását a rendszeresített buszjárat tette lehetővé. A két 
iskolaépületben ekkor olyan helyiségeket is (ebédlő, műhely) tanteremként kellett használni, 
amelyeket más feladatok céljára létesítettek eredetileg. Két osztálycsoport elhelyezésére 
viszont még így sem volt elegendő a két iskolaépület, ezért a községi könyvtárat és az akkor 
párthelyiséget is fel kellett használni oktatási célra. 1988-ban a Dózsa György úti (régi) 
iskolaépület 21 évvel az előző állagmegóvási munkák után felújításra került. Ekkor lett a 
folyosó zárttá alakítva. 1990-ben készült el az iskola udvarán a bitumenes sportpálya. Az isko-
lai Diák Sport Egyesületet (DSE-t) 1989-ben Kolumbán Attila testnevelőtanár alapította.  

A tornaterem épülete 
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 A tanulók létszáma 
 

     Év Tanulói létszám (fő) Osztályok száma 
1953/54 333 10 
1955/56  19 (Csörög) 1-4. összevont 
1956/57 378 12 
1962/63 424 12 
1963/64  42 (Csörög) 1-3., 2-4. oszt. 
1966/67 361 (Sződ) 12 
 42 (Csörög) 2 összevont 
1980/81 341 - 
1983/84 403 - 
1986/87 426 - 

   

A középiskolában továbbtanulók aránya 
 
    Év Végzettek száma Továbbtanulók száma Továbbtanulók aránya 
1953–54 18 5 27,7% 
1954–55 26 3 11,53% 
1979–83 173 161 93,06% 
1986–91 257 249 96,88% 
 
       

Tanerők száma (Sződ és Csörög) 
 

Év Fő Tanító Tanár Középisk.tanár Szaktanító  
1966/67 19 12 6 - - 
1968/69 15 7 3 3 2 
1982/83 25 - - - - 

 

A sződi Általános Iskola vezetői (1948-1989) 
 

Tanár neve mettől-meddig tanított Sződön státusz 
Nagy Károly 1947–1955 igazgató 
Könyves László 1947–1954 igazgató-helyettes 
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Tanár neve mettől-meddig tanított Sződön státusz 
Reményi Lászlóné 1955–1957 igazgató 
Medgyes Béla 1957–1964       igazgató 
Pál Elek 1954–1964 igazgató-helyettes 
Tóth György 1964–1992     igazgató 
 1992– címzetes igazgató 
dr. Baksa Györgyné 1948–1964        tanár 
 1964–1969 igazgató-helyettes 
Bíró Károly 1969–1987 igazgató-helyettes 

Életrajzi adatok 
 
Medgyes Béla 
Az 1957/58-as tanévtől került Sződre, ahol rögtön megbízást kapott az 
iskolavezetésre. Kezdetben tanító volt, majd biológia-kémia tárgyakra 
szakosodott. A gyermekekkel kedves, lelkiismeretes, igazságos, de határo-
zott volt. Tanulói tisztelték és felnéztek rá. Amíg Sződön tanított csörögi 
lakos volt. A tantestület és a szülők kérésére kezdeményezést írt a Pest 
megyei Tanács Tervező Irodájának, hogy a faluban még egy iskola 
(„nagyiskola”) épülhessen. A terveket 1964. július 4-én fogadta el a Ta-
nács és ígéretet tettek arra, hogy az 1964-es évben az épület alapjait lerak-
ják. Medgyes Béla 1964 augusztusában Vácott, egy általános iskolában 
kapott igazgatói megbízást. 1957-ben a váci pedagógusok 1956-os forradalom alatti magatar-
tását vizsgáló bizottság (Pest megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya) tagja volt.  

 
Tóth György 
1937-ben született a Nógrád megyei Mátraszelén. Anyai és apai ágon 
egyaránt találhatók elődei között földműves parasztok és bányászok. 
Elemi, majd általános iskolai tanulmányait összevont tanulócsoportos 
osztályban, szülőfalujában végezte. Salgótarjánban a Madách Imre Általá-
nos Gimnáziumban tanult tovább. Vegyészi pályára készült - sikeres fel-
vételt nyert a veszprémi Nehézvegyipari Egyetemre. A sokszoros túlje-
lentkezés, valamint a kitört forradalom miatt nem tudta tanulmányait 
megkezdeni. 1957-ben munkába állt Budapesten, a Ganz Vagon- és Gép-
gyárban. 1958-ban különbözeti érettségi vizsga után a budai Felsőfokú Tanítóképző Intézet-
ben tanult tovább. Közben már tanított az általános iskola alsó tagozatában – Zsámbokon. 
Igazgatója javaslatára 1960 novemberében kinevezték igazgató-helyettesnek. A vezetési mun-
ka „ízlelgetése” mellett itt is elsősorban nevelő-oktató embernek tartotta magát. Nem mon-
dott le a magasabb szintű tudás megszerzéséről sem, ezért 1961-ben jelentkezett az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakára. 1960-
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tól Sződön tanító Nuszer Hedvig tanárnővel (matematika-fizika) 1963-ban kötött házasságot 
és 1964-ben Sződön telepedtek le. Két lányuk született, akik szintén az ELTE-n szereztek 
diplomát (jogi- és bölcsészkaron). 1964. augusztus elejétől kapta iskolaigazgatói kinevezését 
Sződre. Vezetői minőségben itt végezte munkáját 28 éven át. Vezetése alatt több „átfogó” 
ellenőrzést (felügyeleti látogatást) élt át a nevelő-oktató testülettel együtt. A felügyeleti szervek 
szakmai és vezetői munkáját eredményesnek ítélték meg. Számára azonban az eredményessé-
get az jelentette, hogy tanítványai az általános iskola után különböző pályákon (és szinteken) 
helytálltak (szakemberek, orvosok, mérnökök, tanárok, stb.). Igazgatói tevékenysége alatt tör-
tént Sződön a Dózsa György úti (régi) iskolaépület és a csörögi felújítása (1966/67), az Ady 
Endre utcai új iskolának a felépítése (1967), majd a tornaterem és a tornaudvar  építése (1980-
as években). A munkálatok indításában és a szervezésben tevékenyen részt vett. 1992-ben 
jelentős változás állt be életében és pedagógiai pályáján. Új munkahelyet keresett és talált. A 
váci Híradástechnikai Honvéd Szakközépiskola tanára lett 1997 végéig. Pedagógiai pályája 
utolsó éveiben a vezetés okozta nagy terhek után a nevelés-oktatás zavarmentességét élvezve, 
igazi megbecsülésben, elismerésben és kollegális szeretetben volt része. Sződ lakója volt 1999-
ig, majd Budapest XVI. kerületébe költözött családjával. Az önkormányzat képviselő-
testületének döntése alapján 1992-től a sződi Hunyadi János Általános Iskola címzetes igazga-
tója. 2007-ben a település falunapján a közösségért végzett közel három évtizedes munkája 
elismeréseként emlékplakettet vehetett át. 

 
Bíró Károly 
1926-ban született Kárpátalján, az Ugocsa megyei Fertőalmás községben (ma Ukrajna). Elemi 
iskolai tanulmányait szülőfaluja református iskolájában végezte. A polgári iskolát 1941-ben 
fejezte be a tiszaújlaki Állami Koedukált Polgári Iskolában. 1941-1943 között a Kökényesdi 
Körjegyzőség írnoka. 1943-1948 között a Debreceni Református Kollégium Tanítóképző 
Intézetének tanulója, ahol tanítói és református orgonista-kántor oklevelet szerzett. Zenei 
ismereteit a Debrecen Városi Zeneiskolában zongora tanszakon egészítette ki. 1948-1949 
között vasúti pályamunkás. 1949-1951 között helyettes-tanító Csökmő-Cirkó-pusztán az álta-
lános iskolában. 1951-1954 között Tépe községben tanító. 1954-1956 között a Derecskei Járá-
si Művelődési Ház igazgatója. 1956-tól 1960-ig a Nagyoroszi Általános Iskola tanítója, ahol 
magyar nyelv és irodalmat és ének-zenét tanított. Énekkara a megyei kulturális szemlén első 
helyezést ért el. 1960-tól 1968-ig a Rétsági Járási Tanács V.B. Művelődési Osztályán népmű-
velési felügyelő. 1966-ban a „Szocialista Kultúráért” miniszteri kitüntetésben részesült. 1968-
1969 között tanító Borsosberényben. 1969. augusztus 16-tól 1987-ig Sződön igazgató-
helyettes az általános iskolában. 18 évig az ének-zene oktatásán kívül az alsó tagozat pedagó-
giai munkájának segítésével és az intézmény ügyviteli feladataival is megbízták. 1975-ben 
„Miniszteri Dicséretet”, 1985-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetést, 1987-ben „Pedagógiai Szol-
gálati Emlékérmet” kapott. A községi vezetés 1987-ben társadalmi tevékenységét emléklappal 
köszönte meg. 1988-ban vette át az aranyoklevelét (ötvenéves pedagógiai munkájáért). Nyug-
díjasként zeneszerzéssel, zenei műsorok előadásával foglalkozik (orgona, harmonika). Nyugdí-
jazásáig felesége is Sződön volt tanító. Fia és unokája is a pedagógusi pályára lépett. 
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Günther Erzsébet 

Az intézmény élete a rendszerváltozástól napjainkig      
(1989-2007) 

Mielőtt a sződi iskola életéről írnék, feltétlenül szükség van egy társadalmi tükörképre az okta-
tás vonatkozásában. A megváltozott politikai, gazdasági élet, sok változást hozott az előtte 
szinte 40 évre „bebetonozott” közoktatásban is. Legfontosabbak közül kiemelhető, hogy az 
irányításban centralizációhoz szokott oktatásügyi vezetőknek, pedagógusoknak, a decentrali-
zációval megnőtt az autonómiája. Az iskolák megalkothatták Szervezeti és Működési Szabály-
zatukat (SZMSZ). A hirtelen jött autonómiát azonban ”tanulni kellett”. A másik igen lényeges 
kiemelkedő dolog, hogy megszűnt az állam monopolista joga az iskolalapítás területén, továb-
bá az iskolák fenntartása, működtetése, nagyrészt önkormányzati alapfeladattá vált. A változá-
sok szinte kikövetelték a lényeges reformálásokat, melynek írásos formája az 1993. évi 
LXXIX. törvény, melyet azóta már négyszer módosítottak. Természetesen nem csak formai 
módosítások követték egymást, de a tartalom is lényegesen megváltozott. 1995-ben létrehoz-
ták a Nemzeti Alap Tantervet (NAT), melynek alapján az iskolák kidolgozták az 1998/99-es 
tanévben érvénybe lépő pedagógiai programjukat és helyi tantervüket. Ezt már kétszer módo-
sították azóta (2001 kerettanterv, 2003 új NAT). Ezt a működtetést azonban meg kellett ta-
nulni. Nagyon sok addigi iskolavezető nem adta be pályázatát a következőkben, mert ez a 
munka már egy egészen más beállítottságú embert igényelt, mint eddig. Az iskola innentől 
egyszerre kiszolgáltatottabb és szabadabb lett. Sok minden függ attól, milyen a fenntartó hely-
zete és attól is, hogy vezetésével kit bíznak meg. A leírtakból érződik, hogy az oktatási szférá-
ban dolgozóknak is hozzá kellett szokni a megszokott állandóság helyett a non-stop változás-
hoz. A polgármesterek és képviselő-testületi tagok hozzáállásától nagyon sok függött. Azt, 
hogy jól „sáfárkodtak-e” a falu pénzügyi és egyéb vagyonával, igazán mindig az utókor tudja 
megítélni. 2002-ig Sződ és Csörög községek közös igazgatás alá tartoztak. 2002-ben Csörög 
önálló igazgatású lett, de a két község továbbra is társulásban működteti nevelő-oktató intéz-
ményeit. Jellemző, hogy az állam egyre több feladatot ró az amúgy is túlterhelt önkormányzat-
okra, ezért aztán az óvoda- és iskolafenntartás az olyan kis településeken, mint Sződ is, ko-
moly gondokat okoz. A falu felelős vezetőinek köszönhetően azonban, a sződiek ragaszkod-
nak óvodájukhoz, iskolájukhoz. Csörög kisebbsége roma. 2004-ben a közel 250 diák 35%-át 
teszi ki a roma származású diákok száma. Nem titok, hogy a romák a rendszerváltozás 
„vesztesei”. A megváltozott piacgazdaság nem tud nekik képzetlenségük miatt munkát adni, 
ami aztán szegénységhez vezet. Nem csoda, hogy sok roma diák családja megélhetési gondok-
kal küzd. Nagy az iskolavezető és a tantestület felelőssége abban, hogy milyen módon oktatja 
együtt az ugyancsak heterogén összetételű diákcsapatot. Nagy hangsúlyt kap a pedagóguskép-
zés és pedagógus-továbbképzés, hogy a pedagógusok meg tudjanak felelni a változások okoz-
ta kihívásoknak. Összességében elmondható, hogy 2004-re elértük, hogy a község iskolája egy 
aránylag stabil alapokon nyugvó képzőközpont, ahol igazi műhelymunka folyik. A 2006/07-es 
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tanév végéig egy műszakban folyt a tanítás, de két telephelyen (Ady Endre utca, Dózsa 
György út - azt is mondhatnánk, hogy „nagyiskola”, „kisiskola”.). A 2007/08-as tanévet a 
diákok már csak „új” (40 éves) iskolaépületben kezdték meg, mivel az ún. „öreg” iskola 130 
éves működés után bezárta kapuit.  

2002-ben a tornaterem tetőszerkezetének rekonstrukciója során, az épület magas tetőt 
kapott. 2003-2004-ben az Ady Endre utcai épületnek megtörtént a felújítása is és ezzel szinte 
megújult a falu központja is. 2003-ban megvalósult a tornaterem külső homlokzatának felújí-
tása és üvegfelületeinek cseréje. 2004-ben az iskola, a pedagógus szolgálati lakás megszűnteté-
se után bővítésre került két tanteremmel és egy szertárral.  

Pedagógiai szempontból, legalábbis ami a nevelési részt illeti – a párhuzamos osztályok 
2006/07-es tanévet megelőző összevonásáig – előnyt jelentett, hogy aránylag kis létszámú 
osztályok működtek. Gazdaságilag ez már nem volt annyira kedvező. Csörögi diákok, utazó 
diákok, ezért az iskola „életét” a buszjáratokhoz is kell igazítani, ami nem mindenkor egyszerű 
feladat. A 2002/03-as tanévtől a hatékonyság érdekében első és második osztályok iskolaott-
honos rendszerben működnek. Ez azt jelenti, hogy reggeltől késő délutánig foglalkozások 
vannak, házi feladatot nem kapnak, mivel mindent megoldanak a tanító nénik segítségével. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy jól bevált és hasznos ez a rendszer. 

 
Szakkörök a 2004/05-ös tanévben: énekkar (alsó-felső), furulya (alsó-felső), dráma (alsó-
felső), angol (alsó-felső), aerobic, népi játékok, kézilabda. 

 
A népi tánc oktatása órarendi keretek közt folyik, elősegítve a hagyományok ápolását. Az 
intézetben idegen nyelvként angoltanítás folyik. Az intézmény minden pedagógusa képesített 
nevelő-oktató, tehát az ellátottság megfelel a törvényi előírásoknak. A szülői felügyeletet a 
SZK látja el. A pedagógusgárda aránylag stabil, ez is növeli a munka hatékonyságát. Külső 
emberek véleménye szerint a sződi iskolában családias a légkör. 
 
  

 

Az új iskolaépület (2007) Az új iskolaépület (2005) 
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Tanév Tanulólétszám Tanári létszám 
1990/91. 373 fő 24 fő 
1991/92. 354 fő 24 fő 
1992/93. 321 fő 26 fő 
1993/94. 309 fő 26 fő 
1994/95. 291 fő 27 fő 
1995/96. 293 fő 27 fő 
1996/97. 287 fő 27 fő 
1997/98. 297 fő 27 fő 
1998/99. 289 fő 26 fő 
1999/2000. 285 fő 24 fő 
2000/01. 273 fő 22 fő 
2001/02. 249 fő 23 fő 
2002/03. 250 fő 24 fő 
2003/04. 244 fő 24 fő 
2004/05. 241 fő 24 fő 

  
Megjegyzés a táblázat adataihoz: 
A számok mutatják, hogy a tanulólétszám fokozatosan csökkent 2001/02-es tanévig és onnan 
stagnálást mutat. A csökkenésnek több oka is van. Egyrészt nem születik annyi gyermek Ma-
gyarországon, másrészt szabad iskolaválasztás van, valamint a roma tanulók jelenléte is befo-
lyással van mindazokra, akik előítéleteiket nem tudják levetkőzni. Megnyugtató azonban, hogy 
négy éve nincs akkora „elvándorlás”, mint azt az országos átlag mutatja. Magyarázatra szorul 
az a tény is, hogy vajon miért 24 pedagógus oktat 373 diákot és 297 főt, pedig 27 pedagógus. 
Ennek is több oka van. Egyrészt nem tudhatjuk, hogy a pedagógusok száma mellett, mennyi 
volt az egy főre eső túlóra, valamint azt sem tudhatjuk, hogy milyen volt a szakos ellátottság. 
Ezen kívül megnőttek bizonyos tantárgyakból az óraszámok (pl. idegen nyelv), valamint elő-
fordulhatott, hogy a tanítást óraadó tanárral oldották meg. A tanárok száma nem a diákok 
létszámától függ csak, hanem a tanítandó órák számától is. Tehát, ha a csoportszámok nem 
változtak, (márpedig nem változtak) akkor ugyanannyi pedagógusra van szükség. 

Alapító levél a Hunyadi-díj elnyerésére 
 

Az 1991/92-es tanévtől évenként, tavasszal az arra érdemes 8. osztályos tanulóknak Hunyadi-
díjat adományozunk: 

A díj elnyerésének feltételei: több éven át bizonyított példamutató magatartás, kiemel-
kedő szorgalom, kimagasló tanulmányi eredmény és részvétel közösségi tevékenységben, is-
kolai szintű versenyeken. (Ha az esedékes tanévben nem találunk tanulót, aki arra érdemes 
lenne, a díj nem kerül kiosztásra.) 
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Hunyadi-díjasok 
 

1991/92. tanév: Baráth Réka, Garaba Ágnes, Volentics Angéla 
1992/93. tanév: Czinege Attila, Klimász Zoltán 
1993/94. tanév: Erdélyi Balázs, Garaba József, Szabó Anita 
1994/95. tanév: -      
1995/96. tanév: Rózsavölgyi Erzsébet, Vámos Imre 
1996/97. tanév: Kolumbán Imola 
1997/98. tanév: Buránszki Barbara, Juhász Gábor 
1998/99. tanév: Csizmadia Renáta 
1999/2000. tanév: - 
2000/01. tanév: Szépvölgyi Angelika 
2001/02. tanév: Kovács Mariann 
2002/03. tanév: Kovács Anikó 
2003/04. tanév: - 
2004/05. tanév: Barát Bettina, Ivanics Anita 
2005/06. tanév: Tarcsa Renáta 
2006/07. tanév: Ivanics Orsolya, Gazsó Tímea, Weigl Szonja 
 

A Hunyadi János Általános Iskola vezetői (1989–2007) 
 

Tanár neve mettől-meddig tanított Sződön státusz 
Tóth György 1964–1992 igazgató 
 1992–  címzetes igazgató 
Kakuk Zsolt 1992–2000  igazgató  
Günther Miklósné 1998–1999             munkaközösség-vezető 
 1999–2000 igazgató-helyettes 
 2001–2001 mb. igazgató 
        2001–  igazgató 
Klimász Jánosné 1992–1995 igazgató-helyettes 
Volentics Istvánné 1990–1999      igazgató-helyettes 
Márgusné Czinege Tünde 2001–2003 igazgató-helyettes 
 2003– munkaközösség-vezető 
Sándor Zsoltné 2001– igazgató-helyettes 

Holler László: Hunyadi János 
büsztje (1990)  
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Forrásirodalom 

 
Mészáros László: Gyűjtemények Sződ község történetéből (Sződ, 2006) 
Sződiek Híradója Önkormányzati Hírmagazin (alapítva 1991) 
Volentics Gyula: Sződ község történeti monográfiája 1255-2005 (Sződ, 2005) 
 

A sződi iskola pecsétnyomatai 

1922 

1941 

1950 

1922 

1947 

1970-80-as évek 
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