
Nagy idők néma tanúi

Kik ők, mik ők? Ezek a ' tanuk' a 2011.augusztus 31-én funkciójukat vesztett, a szajoli általános

iskolai oktatás sok évtizedes szolgálata közben korszerűtlenné váló, a község területén széttagoltan

elhelyezkedő épületek, ingatlanok.

Melyek azok?

- Főút 6 sz.

- Bem út 16 sz.

- Főút 1 sz.

- Kölcsey F. út 30 sz.

Átadták szerepüket a 2011.1X.l-től működő 16 tantermes a XXI. századi igényeket kielégítő,

tornatermes komplexumnak, mely a Kölcsey u.49.sz.alatt 1959 óta működő egység teljes

felújításával, kibővítésével jött létre.

Esorok írója 1959.augusztus 31.-én fiatal tanítóként került Szajolba. Nekem kedvesek ezek a

gyermekzsivajtól egykor hangos épületek, hisz 43 éven keresztül munkahelyemül , a Bem úti

épületben lévő szolgálati lakás pedig családom otthonául szolgált 22 éven keresztül.

- A Főút 6 sz. alatti épület 118 éves koráig fogadta a gyermekeket. Kovacsóczy István egri prépost

kanonok végrendeletében ajánlott fel összeget építésére . Az 1950-es években irodahelyiségekkel

bővült. Mikor megismertem, a tantermek olajos padlójúak, gyengén megvilágítottak voltak. Volt

terem, mely sarkában háromlábú állványon álló tábla és teljesen favázú igen-igen régi tanulói padok

szolgáltak. Az épület 1967-ben megújult. Három terem alakult, parkettáztak, nyílászárókat cseréltek,

fénycsöves világítást szereltek. A villanyvezetékek a termek falába kerültek, a padlás járófelületéről.

Ekkor készült a zárt folyosó is. A vele egy telken levő alsó épület (Bem u.16.) 1910-ből való.

Érkezésemkor 3 tanterem és 2 szolgálati lakása volt. A parkettázás, világítás felújítás erre az épületre

is kiterjedt. Zárt folyosót, később szertárakat is kapott.

Az épületekben vízvezeték nem volt. (A faluban sem.) Minden teremben volt a zománcos vizeskanna,

melyet a takarító néni az ártézi kúton megtöltött. A gyerekek saját poharukból itták a vizet. Minden

teremben volt mosdóállvány lavórral. Felette csappal ellátott lemeztartály. Minden gyereknek volt

törölközője.WC az udvaron volt.

A termeket télen szenes kályha fűtötte . A fűtő bácsink este bekészített, hajnalban begyújtott és tett

egy kupa szenet a kályha mellé. Napközben a pedagógusok szervezték a tűzre rakást. A váltás alatt

ugyanis délelőtti délutáni tanítás volt, a fűtő megigazította a kályhákat, s újra töltötte a szenes

kupákat.

A takarító néni osztott munkaidőbendolgozott. Reggel kinyitott, portalanított. Váltás idején

felsöpörte a termeket, felmosta a folyosókat. Tanítás után takarított. Havonta nagytakarítást végzett.

- A Főút 1 sz. alatti épület 1936-ban épült 1 teremmel, szolgálati lakással. Kántor iskolának nevezik a

Szajoliak, mert már az 1864-ben épült fazsindely tetejű elődjében is a kántortanító lakott.

Felszereltsége hasonló volt a főépületéhez . Terme hajópadiós volt. A 70-es években bővült a hideg

meleg vizes mosdóval.



- A Kölcsey u. 30. alatti, "néma tanú" 1929-ből való. 1 terme és szolgálati lakása volt . 1958-ban bővült

1 teremmel Cecei Ottó tanító lakott benne családjával. Ezért' Cecei iskola.' Fűtése, WC - vel való

ellátása hasonló abelterületi épületekéhez.

Az 1950-es évek végén a megnövekedett gyermeklétszám miatt is szükségessé vált új épület építése.

1959 őszén vettük birtokba a Kölcsey út 45.sz. alatti 4 tantermes, szolgálati lakásos épületet. Itt már

cserépkályhák voltak a világos parkettás termekben.

Szervezeti formák.

- kb. 1790-tőI1892-ig 1-2. osztályos. írni, olvasni tanítanak.

-1893-tóI1-4. osztály van. ("Kántor iskola + Főút 6.)

- 1910-tőI1-6. osztály.

- 1947-tőI1-8. osztályos iskolája van Szajolnak.

Az iskola fenntartói.

- 1949-ig a Római Katolikus Egyház.

- 1949-től állami iskola. 1948.jún .18-án leltárilag vette át az állam.

Fenntartója a Szajol Községi Tanács, majd 1990-től Szajol Önkormányzata. Folyamatosan fejlesztette

az iskolát, ahogya lehetőségekés az anyagiak engedték.

- A 60-as évektől vezetékes víz bevezetése .

- 1968-ban napközis konyha és étterem épül az újtelepen.

- 1981-ben az újtelepi egység 5 teremmel bővül.

- 1993 után gázkazánok melegítik a központi fűtés vizét az épületekben.

- Hideg-meleg vizes rnosdót, vízöblítéses WC-t kap a Főút 6. és a Kölcsey 30 sz. épület.

Az iskola irányításáról :

- Az iskola irányítása 1948-ig a Római Katolikus Egyház hatáskörében volt. Az iskolaszék elnöke,

egyben az iskola igazgatója a mindenkori plébános .

- 1949-tőI1964-ig a faluban egy igazgatóság van.

- 1964-tőI1968-ig az újtelepen és a belterületen külön igazgatóság működik.

- 1969-től újra egy igazgatósághoz tartozik az 5 épület.

Az intézmény igazgatói voltak:

- Dr. Benke István esperes plébános

- Cecei Ottó

- Simon Jánosné

- TöröesikJenő

- Fábián András

- Simon János

- Szalóki László

- Kapocsi Antal

- Wesniczky Antal

- Urbanovszky Istvánné

- Némethné Gerecs Judit

1946-1948

1948-1950

1950-1951

1951-1953

1953-1954

1954-1969

1964-1967

1968-1976

1976-2002

2003-2006

2006-tól



A nevelőtestületről.

- 1959-ben a szajoli pedagógusok zöme szolgálati lakásban élt családjával. A községben 8 szolgálati

lakásvolt. A .Lippich kastélyban" a két lakás mellett volt két szoba egyedülállók számára. Néhányan

családi házban, néhányan albérletben laktak. Voltak Szolnokról kijáró kollégák is. A községben ekkor

már csak"világi" pedagógusok dolgoztak. Néhányan még ismerték az apáca tanítónőket.

1937-tőI1948-ig - az államosításig - női szerzetesrend tagjai is tanították, nevelték a szajoli

nebuló kat.

- Kollégáim nagy igyekezettel, tudásuk legjavát adva nevelték, oktatták a rájuk bízott gyermekeket-a

főleg kezdetben - nem mindig optimális feltételek között. 1990-ig például nem volt tornatermünk.

A testnevelési órák jó időben az udvaron, rossz idő esetén a tanteremben, folyosókon zajlottak.

Abban az időben ez országosan sem volt ritka. A testnevelési kézikönyv például tartalmazott

padgyakorlatokat is és adott tanácsokat az ilyen órák szervezéséhez.

A nem teljes szemléltető eszközállományt saját készítésűvel egészítették ki a kollégák. A tanulói

megértést segítették a diavetítők, az epidiaszkóp, a tantárgyak anyagához kapcsolódó keskenyfilm

vetítések, a lemezjátszók, orsós majd kazettás magnók hanganyagai. Még emlékezhetünk a logikai

készletre, az írásvetítőkre, az Iskolatévé adásaira, a színes rúd készletekre.

A nevelők ismerkedtek új oktatási módszerekkel, s alkalmazták is azokat. Kipróbáltak képesség

fejlesztő eljárásokat.

Munkaszervezésről.

- Nem volt egyszerű a munka szervezése sem. 1981 előtt, a Kölcsey u.45. számú épület 5 teremmel

való bővítése előtt, délelőtt - délutáni tanítás volt havi, majd kéthetes váltásban . 1981-ben tértünk át

a csak délelőttös tanításra. Eme idilli állapot érdekében nevelőink vállalták, hogy egy osztályt a

Plébánia hitoktató termében, egyet a jelenlegi Faluház nagytermében helyeztünk el.

E kényszermegoldásra azért is volt szüks ég, mert a csoportlétszám 16-róI17-re emelkedett egy ideig.

Az 1978-79-es tanévtől az újtelepi és abelterületi tanulócsoportok eltérő létszámának kiegyenlítése

történt meg. A belterületen alacsonyabb létszámok voltak. Az átjáró gyermekeket autóbusz

szállította nevelői felügyelet mellett. A bérleteket az iskola vásároita meg. A csak délelőttös tanítás

érdekében a belterületről a 3. és 4. osztály is busszal utazott az újtelepre. A lepergett évtizedek alatt

változott a tanulólétszám is.

- 1903/1904.190 fő . Ekkor még 4 osztályos volt iskolánk.

- 1965-ben 620 fő

- 1969-ben 569 fő

- 1999-2000.tanévet már csak 357 diák zárta.

- 2016-ban 15 tanulócsoportban 280 diák tanul.

Az iskola pedagógusai jelentős munkát végeztek a felnőtt oktatás terén is. A Dolgozók Esti Iskolájában

1959 és 1971 között 115 fő fejezte be általános iskolai tanulmányait.

Szülők az iskoláért.

A szülők zömében az iskola jó segítőre talált. Véleményükkel, állásfoglalásukkal támogatták a

nevelők munkáját. A tantermek berendezésében, szépítésében / kopott padok festése / kiegészítők /

függönyök, virágtartók stb./ készítésével nyújtottak segítséget.



A mindkét iskolaegység udvarán jelenleg is megtalálható aszfalt pálya úgy született, hogya szülők,

nevelők almát szedtek hétvégeken az Állami Gazdaság Gyümölcsösében, Szajolban.

A kapott munkabért felajánlották a Községi Tanács által biztosított építési költségek kiegészítésére.

Az aszfaltpályákon kézilabda és kosárlabda pálya került felfestésre. Mindez az 1980-as években

történt. Nyári tisztasági meszelés után szajoli vállalatok női brigádjai takarították a termeket,

ablakokat . Férfi brigádok udvari sporteszközöket, hintát, mászó várat, mászókötél állványt

készítettek, kőműves munkát végeztek . Az általuk készített beton pingpongasztalokon vidáman

pattogott a kaucsuklabda szünetekben, szabadidőben. Szülők ültették az újtelepi régi épület körül

magasodó hársfákat is. Az önellátó úttörő nyári táborokban főzési feladatokat édesanyák vállalták

nem egyszer.

Az egyik hidegebb télen, a belterületi udvaron jégpályát készítettek a gyermekek nagy örömére.

Napközis ellátásáról.

1959-ben indult iskolánkban a tanulók napközi otthoni ellátása. Az első tanévben 2 csoport

szerveződött 80 fő számára.

Szükségességét mutatja, hogy gyakran "protekcióra" volt szükség a bejutáshoz a túljelentkezés miatt.

A csoportok száma az évek során 9-re emelkedett.

Induláskor a konyha az újtelepi iskola udvarán az építkezésből maradt felvonulási épületben

működött. Az újtelepi gyerekek ebédlője is ebben az épületben volt. Délután ez volt a tanulószoba is.

1968-ban megépült a ma is működő konyha és ebédlő elődje, így megszűnt a korábbi állapot.

A tízórait, uzsonnát és ebédet a konyhás nénik kerékpáron szállították be a belterületre évtizedeken

keresztül esőben, hóban, ködben a négyes számú főútvonalat keresztezve. Nem volt egyszerű.

Ez akkor szűnt meg, amikor a Községi Tanács működtetésre átadta az ÁFÉSZ-nek, majd az Alcsi

Foodnak a konyhát.

Tanórán kívüli munkáról.

A "néma tanúk" adtak helyet a tanórán kívüli foglalkozásoknak, egyéb eseményeknek is.

- Rendszeresen működtek művészeti, technikai, idegen nyelvi, irodalmi, zenei, sport szakkörök.

Évtizedeken keresztül sikeresen dolgozott az Escher Károly fotószakkör. Képeik országos kiállításokon

is megjelentek, sőt Rómába is eljutottak.

Az iskolai sportkör birkózói elvitték az iskola hírét távoli vidékekre is. 1999-ben Antwerpenben

nemzetközi versenyen 1,3,6,7 helyet szereztek. Nehézsúlyú versenyzőnk többszörös magyar

bajnokként az 1996-os teheráni VB-n a magyar csapat tagja volt.

- Emlékeinkben élnek a belterületen rendezett majálisok. Emlékezünk az akadályversenyekre, a

farsangra, Gyermeknapra, Anyák napjára, Madarak és fák napjára, a Ki mit tudokra, a keresztény

bálra.

Évente ismétlődtek:

- Kölcsey F. Iskolanapok. (kapcsolódó rendezvényekkel)

- Kölcsey Emléknap rendezvényei.

- Kölcsey Emléknap.

Osztálytalálkozókon szívesen emlékeznek vissza egykori diákok a háromnapos országjáró

kirándulásokra is. Sok élményben volt részük.



A "néma tanúk" még látták a gyakorlati foglalkozás műhelytermeiben szorgoskodó fiúkat. a kötni,

főzni tanuló lányokat, hallgatták a varrógépek kattogását. A hajdani gyakorló kertek is az emlékek

között vannak már. Kár értük.

Nevezetes események.

- 1991. újra indul a hitoktatás, megalakul a Diákönkormányzat.

- 1992. megkezdődik az angol nyelv oktatása.

- 1993. indul a német oktatás.

- 1994. számítógépes szaktanterem létesül 6 db IBM géppel.

- 1995. Névadó ünnep: Kölcsey Ferenc Ált. Iskola.

- 1996. Tiszaföldvári Magán Zeneiskola megkezdi működését.

- 1997. "Szajol Községért" díj a tantestületnek.

- 1998. megszületik a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány.

- 2010. Iskolazászlót kap az iskola az Önkormányzattól.

Az iskolabővítés alapkő letétele.

E rövid visszaemlékezésben a szajoli iskola több mint 100 évre visszanyúló működésének csak

néhány szeletét tudtam érinteni.

Az öregedő falak közül az évtizedek alatt több száz, az életre jól felkészült fiatal rajzott ki.

Túlnyomó többségük egyenes gerincű, munkaszerető, törvényeket tisztelő, erkölcsös felnőtté vált.

Helytállnak szellemi pályákon ugyanúgy, mint különféle területeken szakemberként. Van köztük

szakmunkás, alkalmazott, orvos vagy pedagógus, pap, ügyvéd és mérnök.

Köztünk élnek, mint polgármester, rendőr vagy katonatiszt. Iskolánk néhány jelenlegi nevelője is

szajoli kisdiák volt hajdan.

A "nagy idők néma tanúiban" 2011 júniusában az utolsó órákról is kicsengettek. A helyiségek

kiürültek, végleg elcsendesedtek. Őrzik háborúk, forradalmak, társadalmi változások valamint a falaik

közt zajlott iskolai élet gazdag, kedves emlékét. Az élet nem állt meg. Tovább folyik immár magasabb

szinten, gazdagodó tartalommal a jelenlegi iskolakomplexumban.

Szajol, 2016.október 10.


