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A minap megkérdeztem az unokatesóm szomszédját - akivel nagyon jó 
kapcsolatot ápolunk -, hogy mit tud az iskolánkról. Piroska néni (68 éves) azt 
válaszolta, hogy: „Jaj, aranyoskám anno még én is oda jártam, emlékszem 
még, hogy még az én időmben két része volt az épületnek; egy fiú és egy 
lány iskola, s közte a diófa-liget…Oly rég volt már…mégis minden apró 
pontjára emlékszem…épp az egyik fa alatt lévő padon ültünk az akkori 
szerelmemmel, mikor ránk szakadt egy vastag ág…kórházba kerültem… 



Később megkérdeztem az anyukámat (38 éves) is. Egy pillanatra 
elgondolkozott, aztán hangosan felnevetett. „Tudod, az iskola akkoriban 
még két részre oszlott; egy fiú és egy lány részlegre. Serdülőkoromban nem 
szerettem betartani a szabályokat, na meg, mindig is át akartam szökni a 
fiúk részébe. Az egyik délután a napköziből kikéredzkedtem a Wc-re, de 
valójában eszem ágában se volt odamenni. Gyorsan átszaladtam a fiúkhoz. 
Ott találkoztam egy fiúval. - erre sejtelmesen az apukámra nézett – Jót 
beszélgettünk egészen addig, amíg szembe nem jött egy tanár… 
Osztályfőnöki volt a büntetésem, de egyáltalán nem bántam meg… 



Meghan (28 éves) az angol nyelvi lektorunk azt mondta: 
 

„I do not know when the school was formed, but it is certain that the 
children of Sándorfalva are very relaxed. „ 

 
Ami nagyjából annyit jelent, hogy „Nem tudom, de az biztos, hogy a 

sándorfalvi gyerekek nagyon nyugodtak.” 
  



Csen mestert a kínai szakkör tanárát nem tudtam megkérdezni, 
de biztos ezt válaszolt volna: 

 
“我不知道，但是中國學生在學習上是光榮的！” 

 
Ami nagyjából annyit jelenet, hogy „Nem tudom, de Kínában a 

diákoknak dicsőség a tanulás!”  



A rideg számok: 
1897-ben már földterületet adott Sándorfalva az iskola építésére 
 
Az iskolám nevei: 
• Általános Iskola Sándorfalva (- 2002. május) 

 
• Pallavicini Sándor Általános Iskola (2002. május – 2007. augusztus) 

 
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási intézménye Pallavicini 

Sándor Iskola  (2007. szeptember – 2012. augusztus) 
 

• Szeged és Térsége Eötvös József  Köznevelési Intézménye Pallavicini 
Sándor  Általános Iskola (2012. szeptember – 2012. december) 
 

• Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini 
Sándor Általános Iskola (2013. január) 

 



Valójában eddig szinte semmit nem tudtam az iskolánkról. Csupán 
annyit, hogy 2010-ben, adták át az új iskolát, mikor elsős lettem. 
(Kaptam egy új iskolát!) Még most sem vagyok túl informált, de az 
biztos, hogy mi is hozzátettünk az iskola történetéhez, hiszen rengeteg 
helyen voltunk kirándulni és sok versenyen is részt vettünk. 



Köszönöm a figyelmüket! 
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