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100  ÉVES  ISKOLA  A  
SZÉLSŐ  UTCÁBAN 

1910 szeptemberében adták át a mai Pestszentimre má-
sodik iskolaépületét az akkori Wekerle utcában.  

Az új iskolába a rohamosan betelepülő Kossuth Ferenc-
telep elemistái járhattak. Az óriási gyereklétszám miatt 
újabb épületekre lett volna szükség, de Soroksáron nehezen 
nyitották meg a község bukszáját a külterületi nebulók 
rendes iskoláztatása érdekében. (Akkor Soroksár nagyköz-
séghez tartozott a mi Soroksárpéterink).  

A Vallás és Közoktatási Minisztérium pénzén végül is 
1914-ben kezdtek hozzá a focipálya felőli oldalon újabb 
osztályterem és tanítói lakás építéséhez. A közben kitört I. 
világháború miatt Soroksár a befejezés előtt leállíttatta az 
építkezést, mert nem kapta meg a minisztertől a pótlólag 
kért 2557 koronát, ami Soroksár költségvetésében hallatla-
nul jelentéktelen összeg volt, kb. annyi, mintha most 50-
60.000 forintot nem fizetne ki az önkormányzat egy intéz-
mény befejezésére. Inkább hagyták majd hat évig pusztulni 
az épületet, illetve elnézni, hogy egy kocsmában és több 
magánházban tanuljanak az általában 60-70-es osztálylét-
számú gyerkőcök. A tanítás délelőtti, déli és délutáni vál-
tásban folyt, hallatlan mostoha körülmények között.  

 
A focipálya felőli épületben már nem alakítottak ki taní-

tói lakást, így két tantermet adtak át 1920 szeptemberében, 
bár ez az átadás sem biztos, mert csak arról vitatkoztak, 
hogy drága a padok beszerzése ezért csak egy asztal és 
szék, valamint egy szekrény elkészíttetését engedélyezte 
Soroksár képviselőtestülete. A gyerekek pedig végigállhat-
ták az órákat, esetleg sámlit, téglát vihettek otthonról, na 
meg tüzelőt, mert, ha nem hoztak a kályhába tűzrevalót 
meg is fagyhattak. Végül 1922-ben írnak arról, hogy a 
képviselők tudomásul veszik a két tanterem elkészültét. Az 
1911-ben elhatározott Wekerle utcai új iskolaépület röpke 
11 év után használatba vétetett.  

1925-re sem csökkent a túlzsúfoltság. Turcsányi István 
az itteni iskolák legendás közös igazgatója fájó lépésre 
szánta el magát, az összes tanítói lakást átalakíttatta tante-
remmé, így enyhült kissé az osztályterem-hiány. A mai 
Szélső utcai iskola két épületében 4 nagyobb és egy kisebb 
osztályt alakítottak ki.  

A telek Táncsics (akkor: Ferenc József) utcai oldalán, 
ahol a tanműhely és a Táncsics utcai iskola emeletes épüle-
te ma áll, hozták létre a Gazdasági (ismétlő)Iskolát. Itt a 4 
elemit (a mai alsó tagozatnak felel meg) kijárt iskolások 
végeztek mezőgazdasági, kerti munkát addig, míg a kötele-
ző iskolába járás korhatárát el nem érték.  

1939-ben került a Wekerle 
utcai iskolába Csom Pál. Őt 
nevezték ki 1942-ben az 
iskola igazgatójává. Ekkor 
vonult nyugdíjba Turcsányi 
István és szétválasztották – 
önálló intézménnyé tették – 
Pestszentimre három isko-
láját. Csom Pál 1973-ig 
vezette az iskolát.  

 
1945. március 21-én az egyik terem takarítását végez-

ték a MADISZ ifjúsági szervezet tagjai, hogy minél előbb 
megkezdődhessen a tanítás. Egy dobogó alá rejtett német 
tányérakna felrobbant, kioltotta Póth Irén és Szigeti 
Kálmán életét, megsebesítette Csom igazgatót, s romba 
döntötte az épületet. Három év múlva tudták csak újjáépí-
teni az osztálytermeket, addig a megszokott módon ma-
gánházakban folyt az oktatás.  

 
1952-ben teljes átépítéssel alakították ki a közel mai 

képét az ún. „kisiskolának”. 
Ekkor építették össze a két oldalon lévő osztályterme-

ket, folyosót építettek, mert addig az udvarról lehetett az 
osztályokba bemenni, bár egy kis előtér minden ajtó előtt 
kialakításra került. Ekkor 6 nagy- és két kis osztálytermet, 
tanárit, igazgatói helyiséget vehettek birtokba.  

Az 1959-60-as általános felújítás mellett napközi ott-
honnal bővült az iskola. A felújításban új WC-t építettek. 
A leány WC takarófala rádőlt az egyik VIII. osztályos 
lányra, sajnos már nem tudtak segíteni rajta.  

1969-ben épült fel a politechnikai műhely, 1973-ban tel-
jes rekonstrukciót és fejlesztéseket hajtottak végre az épü-
leten.  

1976-ban vetődött fel egy emeletes iskola terve, ugyan-
erre az ingatlanra. 1983 őszén vehették birtokba az új két 
emeletes Táncsics utcai iskolát.  

Reméljük az évszázados épület sokáig fogja még az ok-
tatást szolgálni. Pándy Tamás 

 


