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Kalydy Sándor igazgató úr a Szandaszőlősiek számára pedagógusként és igazgatóként az egész 
településrész meghatározó alakja volt.  

Abban a családban, amibe ő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tunyogmatolcson beleszületett 
1932. április 25-én, minden a határozott értékekre, a kemény munkára és elköteleződésre, 
tisztességre, tartásra, egyszerűségre, nemes puritánságra, emberségre, egymás megbecsülésére 
épült. Nem ide született, de otthonra, családra, hivatásra lelt Szandaszőlősön, ahol 65 évig élt.  

Az igazgató úr elbeszéléseiből és az általa képviselt értékek nyomán a hozzá közelállók 
önkéntelenül is részeseivé váltak a számára oly kedves szülőfalujának, mert számára az origó 
mindig Tunyogmatolcs maradt. Az értékek már gyermekkorában meghatározóvá váltak 
számára, tartást adtak, és az általános iskola befejezése után vitte mindezt magával Sárospatakra 
a gimnáziumba, majd utána Egerbe a tanárképzőbe. Büszkén őrizte mindig „Pataki diákságát”. 
A református kollégium hatása élete végéig elkísérte. 

 „1953 nyarán mint végzett főiskolás kerültem Szandaszőlősre, és 1992-ben mint az iskola 
igazgatója mentem nyugdíjba. Szolnokig vonattal jöttem Egerből, majd autóbusszal érkeztem 
az akkori „Csollák” megállóba. Forró júniusi nyári nap volt, s közel 2 kilométert gyalogoltam 
a Vörösmező és Gorkij úton, amíg az iskolát elértem. Földes, poros úton, nyári melegben 
leizzadtam, mire az iskolát megtaláltam. Az iskola igazgatója, Orosz György nagy szeretettel 
fogadott és be is mutatta az iskolát. Három és egy szükségtanterem (az iskolától 500 méterre) 
állt az iskola rendelkezésére. Szerény, mondhatnám szegényes körülményeket láttam, de ez 
nem vette el a kedvemet.   Valószínűleg megéreztem és elképzeltem a fejlődési lehetőségeket. 
Ha valaki, akkor én értékelni tudom, mit fejlődött Szandaszőlős az eltelt 56 év alatt és benne az 
iskola.” - olvashatjuk Kalydy Sándor igazgató úr egy immár 12 éves nyilatkozatában.  

1953-tól, Szandaszőlősre érkezése pillanatától szinte felkészült egy fiatalember arra, hogy 
1957-től vezessen egy iskolát 35 éven keresztül. Ő maga így írt erről:  

„1957 szeptemberében kineveztek igazgatónak. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert én 
nem végeztem tanítóképzőt, Sárospatakon a gimnáziumban érettségiztem, majd az egri 
Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán végeztem. Elképzelhető, mit és mennyit 
tanultam éjszakánként, hogy megfelelően tudjam értékelni az alsós tanítói munkát, s néha-néha 
még tanácsokat is tudjak adni. Hála istennek, sikerült kollégáim megbecsülését kivívnom.  

Célkitűzésemet elfogadták, melynek lényege volt: ”Jót, és jól tanítani!” Minden kollégám 
elfogadta és igyekezett végre is hajtani, hogy nem a tanulók vannak az iskoláért, hanem az 
iskola a tanulókért. Nem matematikát kell tanítani a tanulóknak, hanem a tanulókat kell 
megtanítani a matematikára. Ezt ma is igaznak és eredményesnek tartom.” 

 Gondolatait így folytatta:  

„Hamar rájöttem arra, hogy megfelelő eredményekhez megfelelő körülmények kellenek. 1959-
től elkezdődött a nagy építkezés és átalakítások kora. Az iskola mai formáját 1983-ban nyerte 



el. Egy év múlva, 1984-ben készült el a tornaterem. Ettől az időtől 31 tanterem, tornaterem, 
könyvtár, ebédlő és főzőkonyha is állt a tanulók rendelkezésére.” 

Kalydy Sándor igazgató úr életével az iskola és Szandaszőlős fejlődése összefonódott. 
Generációk gondolnak rá szeretettel, megbecsüléssel és idézik fel az együtt töltött időt. 
Legidősebb tanítványa ma kb. 78 éves, hiszen a 21-22 évesen okított 10 éves diákok bizony ma 
már a hetvenes éveik derekán járnak. De tanította a gyermekeiket, unokáikat is, ezért 
nemzedékek emlékeznek rá nagy tisztelettel. 

Kalydy Sándor nyugdíjba vonulása után is szoros kapcsolatot tartott az iskolával, részt vett a 
fontosabb rendezvényeken, ünnepségeken. 2019-ben, néhány hónappal a halála előtt még 
átvehette Szolnok Megyei Jogú Város Pedagógusnapján a Vas Díszoklevelet 65 éve Egerben 
szerzett pedagógus diplomája okán.  

 


