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Köz Kádi Sarolta tizenkét
évig volt igazgatója a Bem
József, majd Református
Általános Iskolának.
Levezényelte azt a váltást,
ami során közel ötven év
után egyházi intézmény
lett a Bem iskolából.
Megélte, hogy a pécselyi
iskolát elõbb idecsatolták,
majd elcsatolták, azt is,
hogy a Piros iskola épülete
egy ideig hozzájuk
tartozott – odajártak az
alsósok –, majd visszakap-
ták a katolikusok.
Igazgatása alatt a város
egyetlen kisegítõ tagozata
pedig, leválva az anyaisko-
láról, önálló tanintéz-
ménnyé vált. Köz Kádi
Sarolta most németet és
történelmet tanít teljes
óraszámban. Furcsa volt
2014 szeptemberében az
évkezdés, meséli.

Most csak a tanításra
koncentrálok

– A szeptemberem furcsa volt,
egyrészt megszoktam a sok mun-
kát mint igazgató, másrészt vissza
kellett szoknom a tanításba, mert
minden osztályban tanítok, teljes
óraszámban, és a mostani német-
tanítás számos feladattal jár, app-
likációkat készítek, feladatokat
állítok össze, ez sok idõt igényel.
Az iskolai 32 tanóra a szakos kol-
légáknak valóban sok plusz ott-
honi felkészüléssel jár, ezt min-
denkinek be kell látnia. Most csak
a tanításra koncentrálok – meséli
a vastag falú, száztíz éves, pati-
nás épületben, ami mindkettõnk-
nek Az Iskolát jelenti nagybetû-
vel, hiszen fürediek generációi

Beszélgetés Köz Kádi Saroltával

Még mindig keresem a választ
jönni tanítani. A szüleinek Cso-
pakon volt szõlõje, sok idõt töl-
tött itt nyaranta, itt ismerte meg a
férjét is. A Radnóti általános is-
kolába adott be pályázatot, aho-
va ugyan napközis tanárnak fel-
vették volna, de õ mint frissen
végzett tanár, a tanult szakot, a
történelmet és az oroszt akarta ta-
nítani. Így került két évre a füs-
tös kéményû Ajkára, ahol falusi
lányként, illetve egykori pápai
gimnazistaként nem érezte iga-
zán jól magát, visszavágyott a Ba-
laton partjára.

1981-ben végre  felvették a
Bem iskolába orosz–magyar sza-
kos tanárnak. Nagy tapasztalatú,
nagy tudású tanárok voltak a Bem-
ben. Kardos Géza igazgató akkori
szokás szerint a fiatal pályakez-
dõknek egy idõsebb patronálót
jelölt ki. Köz Kádi Saroltának Tóth
Miklósnét, Jusztit, akitõl nagyon
sokat tanulhatott. – Ilyen volt és
ilyen ma is a Bem, illetve Refor-
mátus tantestülete, befogadta és
segítette a fiatal tanárokat. Aki itt
kezdte a pályáját, be tudott illesz-
kedni: voltak nagy beszélgetések,
jó hangulatú ünnepek, az ének ta-
gozatosok zenéltek, a kollégák
énekeltek. Késõbb is szinte kiha-
lásos alapon lehetett ide bekerül-
ni, a nyugdíjasok helyére tudtunk
csak felvenni pályakezdõket, aki-
ket mindig befogadott, segített az
iskola – emlékszik vissza az el-
múlt harmincöt évre.

Minden iskola harcolt
a gyerekekért

– Igazgató úgy lettem, hogy
elõtte voltam szakszervezetis, a
tantestületben munkaközösség-
vezetõ, a városi német munkakö-
zösség vezetõje, és Horváth Ernõ

igazgató, úgy látszik, felfigyelt a
munkámra. Amikor a nyugdíjazá-
sa közeledett, szólt, hogy szeret-
né, ha megpályáznám az igazga-
tói állást. Mivel nem igazán vol-
tak ilyen ambícióim, megkérdez-
tem errõl a kollégákat, akik biz-
tattak, így lettem igazgató – me-
gyünk vissza az idõben.

A füredi, akkor már három ál-
talános iskola között egészséges
verseny volt, mindegyik  harcolt
a gyerekekért, de a Bem jó hírû
ének tagozatára a rendszerváltás
után  egyre kevesebben jelentkez-
tek. – A szülõknek fontosabb lett
a piacosítható tudás, az idegen
nyelv és a számítástechnika, és
ilyen tagozat volt már a két másik
füredi iskolában. Bár a gyerekek
szerették az éneket, az énekkart,
aminek óriási nevelõereje van, de
ezt a szülõk már nem ismerték fel.
Nemrégiben mondta egy diákom:
„Saci néni, igaz, hogy nem 14
évesen nyelvvizsgáztunk, hanem
18 évesen, de bejártunk sok or-
szágot, sok szereplésünk volt, és

jól éreztük magunkat”. Sokáig
szerettük volna az ének tagoza-
tos profilt megtartani, de elfogy-
tak a diákok, és 2005-ben elin-
dítottuk a matematika tagozatot.
Nagyon szép eredményeink vol-
tak, de mégsem volt vonzó akkor
már a matematika.  Számomra még
most is érthetetlen, hogy miért
nem futott fel ez a tagozat, renge-
teg munka volt benne, és jöttek is
az eredmények. Ráadásul, amikor
a Piros iskola épületét, ahova az
elsõsök és a másodikosok jártak,
visszakapta a katolikus egyház,
az terjedt el a városban, hogy az
iskola sorsa bizonytalan, lehet,
hogy megszûnik a Bem.

Sajnálatos, hogy nem minden
szülõ tudta elfogadni, hogy a gye-
reke kisegítõ tagozatos tanulók-
kal egy épületbe jár. Hozzánk csa-
tolták Pécsely iskoláját is 2004-
ben, és az óváros gyerekei között
volt egy-két cigány is, aki idejárt.
A fõként a Füredre  betelepülõ
szülõk között voltak olyanok,
akiknek nem tetszett az iskola
összetétele. A körzetesítés miatt
a hozzánk jelentkezõket fel kel-
lett venni, ugyanakkor szabadon
választhattak  a szülõk az iskolák
közül, elvihették a gyereket, ha
akarták. Azért szomorú ez, mert
például a kisegítõs, úgynevezett
sajátos nevelési igényû gyerekek-
kel sem volt semmilyen problé-
ma. Intelligensek, udvariasak vol-
tak, de a másságot, úgy tûnik, na-
gyon nehéz felnõttnek és gyerek-
nek egyaránt elfogadni. Sõt, a gye-
rekeknek talán még könnyebb.

Beindult egy negatív spirál, és
egyre kevesebb lett a diák. Pedig
több  rendezvényt is szerveztünk,
hogy halljanak az iskoláról, ilyen
volt a Pünkösdi ének, ami sok
munkával, kiadással járt, de nem
váltotta be a reményeket, nem
lettünk népszerûbbek. Ez a kó-
rustalálkozó meg is szûnt tavaly.
A Kodály-hangverseny, ami már
a 49. lesz idén, is innen indult
el. Évente megrendeztük a nagy
akadályversenyt, ott volt a szív-
hez szóló Bem-ünnepély is.
2005-ben az iskola százéves év-
fordulóját és a negyvenéves Bem
iskolát ünnepeltük a volt tanítvá-
nyokkal közösen. Mindig korsze-
rûek, naprakészek voltunk. Elsõ-
nek volt az iskolának honlapja,
elsõk voltunk a számítógépes le-
fedettségben, amikor az iskolák-
ban nem volt interaktív tábla, mi
már projektorokkal tanítottunk. A
továbbtanulási mutatóink is jók
voltak, az eredményeiket a diák-
jaink a középiskolákban is meg-
tartották. Még a mai napig is ke-
resem a választ, hogy miért nem
tudott az iskola a városban  nép-
szerûbb lenni – sorolja az erõfe-
szítéseket a volt igazgatónõ.

Az iskola mögé odaáll
a református egyház

A református iskolává alaku-
lás nem ment zökkenõmentesen.
Bár voltak tájékoztatók a szülõk-
nek az egyház elvárásairól, mi-
elõtt megszavazták, hogy kerül-
jön át az iskola a Balatonfüredi
Református Egyház fenntartásá-
ba, a gyakorlatban több probléma
adódott. – A reggelenkénti áhítat
sok volt a tantestületnek, a diá-
koknak és a szülõknek is. Az elsõ
félév után kértem Miklós Ferenc
lelkész urat, legyen csak heti két-
szer áhítat, õ ebbe bele is egye-
zett, így most ez a rend. A családi
vasárnapokra két éven át minden-
kinek a református templomba
kellett menni, a mostani tanévtõl
mindenki a saját felekezete temp-
lomába mehet, ami a szülõknek is
megfelelõbb. Az elsõ református
évfolyamon 25-en, a másodikon
12-en jelentkeztek az iskolába,
remélhetõen a felekezeti nyitás
meghozza az eredményét, és más
vallású keresztények is ideíratják
majd a gyerekeiket.

A református egyház, amikor
átvette az iskolát, átvette a tan-
testületet is, leépítés nem volt.
Az egyház oktatási „törvénye”

szerint az igazgatónak érthetõ mó-
don lehetõleg reformátusnak kell
lennie, ami most az utódom, Roj-
tos Norbert kinevezésével meg is
valósult – folytatja Köz Kádi Sa-
rolta, hozzátéve, hogy az új igaz-
gatóval nagyon jó a kapcsolata.

– Két évig katolikusként vol-
tam igazgató, valóban nem vagyok
tájékozott az istentiszteletek rend-
jét illetõen, de meg kell mondjam,
sok rokonszenves vonást találtam
a református vallásban, és min-
denkinek mindig elmondom, hogy
a lelkész úrtól én még olyat nem
hallottam sem a templomban, sem
az áhítatokon, ami nem lett volna
összeegyeztethetõ a katolikus hi-
temmel: miatyánkot imádkozunk,
egy bibliai igét példákkal elmagya-
ráz a gyerekeknek, akik szívesen
énekelnek, és lelkesebben köszön-
nek áldás, békességgel, mint jó
reggelttel vagy jó napottal. Ter-
mészetes, hogy egy egyházi isko-
lában vannak  elvárások a viselke-
dést illetõen, aminek meg kell fe-
lelni. Ha a szülõk ezt megismerik,
elfogadják, akkor nyugodt lélek-
kel beírathatják  ide a gyereküket.
Az oktató-nevelõ munkában pe-
dig éppúgy a köznevelési törvény
vonatkozik ránk, mint más isko-
lákra, itt a nevelés az, ami mögé
odaáll a református egyház.

Volt bemes tanítványoktól hal-
lom, hogy ez az iskola már nem
olyan, mint régen. Minden válto-
zik körülöttünk, és a pozitív irá-
nyú változáshoz az iskolának is
alkalmazkodni kell. Nem kell fél-
ni, az értékek, amelyeket tíz-húsz
éve  közvetítettünk, mint például
az ének-zenei nevelés, gyermek-
központúság, színvonalas kultu-
rális rendezvények, ünnepi meg-
emlékezések, írás, olvasás, számo-
lási készségek, ne lennének ugyan-
olyan fontosak számunkra ma is.
Miután református iskolává vál-
tunk, nem dobtunk ki semmit ab-
ból, ami a Bem iskolában fontos
volt, hanem csak hozzátettünk.
Ma már nem tartozik ide a pé-
cselyi iskola, ami az Eötvös isko-
la tagintézménye lett, a kisegítõ
iskola is önállóan mûködik, nem
tarthatta meg jogilag az egyház,
úgy tûnik, most nyugodt, építke-
zõ idõszak következik az iskola
életében  – teszi hozzá  a „címze-
tes igazgató”, akinek, mivel több
mint tíz évig vezette az iskolát,
törvényileg is jár a megnevezés
az iskola élén eltöltött évekért.

Csorba Kata

végeztek itt, a valamikori polgári-
ban, majd  1965-tõl, a város akkor
még egyetlen általánosában, a
Bem József Általános Iskolában.

Nagy beszélgetések,
jó hangulatú ünnepek

Köz Kádi Sarolta 1979-ben
végezte a tanárképzõt Pécsett, és
mindig is Füredre szeretett volna

Köz Kádi Saroltának mindkét, ma már felnõtt gyer-
meke is bemes volt, annak ellenére, hogy Csopa-
kon laknak. Idejártak a zeneiskolába is.
1989-ben, amint megszûnt az orosz mint kötelezõ
nyelv, és az orosz szakosoknak átképzést szervez-
tek, Köz Kádi Sarolta azonnal jelentkezett, és mivel
a német nyelvet mindig szinten tartotta, megszerez-
ve a nyelvvizsgát, nem volt gond a szombathelyi
fõiskolán a német szakot elvégeznie. Igazgatóként
közoktatás-vezetõire járt két évig, és jött még pár
továbbképzés, tanfolyam, most pedig tart a peda-
gógusminõsítése.

Köz Kádi Sarolta (fent) ma
teljes óraszámban németet és

történelmet tanít.
Régi tanárok és diákok

2005-ben, az iskola jubileumi
ünnepségén (jobbra)

A Református iskola 2005-ben ünnepelte a polgári iskola százéves és a Bem iskola negyvenéves évfordulóját




