
Schulcz István 1935 őszén született Újhartyánban. Őt 

valóban a „Gólya néni” hozta világra a család nagy 

örömére. 9 évesen érkezett Kakucsra. Iskoláit Kakucson, 

illetve Budapesten végezte. 

Matematika-fizika szakos tanárként 1958-ban kezdte 

pályafutását a Kakucsi Általános Iskolában. Több mint 30 

évig igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozott, 12 évig a 

körzeti igazgatóhelyettesi szakmai munkaközösség 

vezetője volt. 

Oktató-nevelő munkáját a fegyelem, a gyermekszeretet és 

a tisztelet vezérelte. Korát megelőzve rendkívül fogékony 

volt az új technikai vívmányok iránt: az ő nevéhez fűződik a programozott 

oktatás, TV-videolánc kiépítése, az iskolarádió beindítása. Közel ezer tanítvány 

nevelődött az ő munkássága által. Kivételes lehetőség, hogy három generáció 

gyermekeit taníthatta, nevelhette. Munkájával kiérdemelte a Tanár Úr 

megszólítást - a szülők és a tanítványok legnagyobb elismerését. 

Élete során mindig tudott erőt gyűjteni egyre növekvő feladataiból. Így jutott el 

az iskola igazgatásán túl megtisztelő és felelősségteljes közéleti feladatokhoz is. 

Mindig volt vállalt vagy választott tisztsége. Hivalkodás nélkül, csendben tette 

a dolgát, és jó szívvel végezte feladatát. Minden tisztségét -mellyel a falu ügyét 

szolgálta- ellenszolgáltatás nélkül tette, társadalmi munkában végezte. 

Közéleti tevékenysége a 60-as években kezdődött. Több mint 10 évig 

sportelnökként szervezte falunk sportéletét. Az Ő nevéhez fűződik – a volt 

járásban elsőként- a sportszakosztály létrehozása. A kézilabda, a sakk, az 

asztalitenisz, a labdarúgó szakosztály egykori versenyzői minden idők legszebb 

eredményeit hozták községünknek. A csapattagok biztosan jó szívvel 

emlékeznek ifjúságuk sportsikereire.    

A községi vezetésben több évtizedig tanácstagként dolgozott, majd a Közös 

Községi Tanács Ügyrendi Bizottságában folytatta munkáját. 1994-1998-ig a 

Képviselő- testület tagja, „Ad-hoc” bizottságokban, illetve a Népjóléti 

bizottságban tevékenykedett. Történhetett bármi változás községünk 

közigazgatási rendszerében, az ő munkássága átívelte, túlélte ezeket a 

viharokat. Ő volt az, akinek mosolyával minden választáson találkozhattak az 

1-es számú választókerület szavazói. Már-már hivatásának tekintette a 

Szavazatszámláló Bizottságban elnöki teendőit. Ő volt az, aki feladatának 

tekintette a felnőttek és fiatalok honvédelmi nevelését: lövész klubot vezetett és 

Úttörő Gárda parancsnok volt. Képviselte a dolgozók érdekeit: a Pedagógusok 

Szakszervezetének Pest megyei képviselője volt. 2000-ben felkérték az 

Országos Nyugdíjas Párt alapító tagjai sorába. Lelkesen és tettre készen nézett 

az új kihívás elé, de a sors elvette tőle ezt a lehetőséget.  

Sorolhatnánk még az érdemeit, de csak a teljesség igénye nélkül. Most 

összegezve derült csak ki, mi minden fért bele az ő életébe. A családja és a 

munkája után az első helyen tett ezért a kis faluért, ahol élt, és azokért, akik 

tovább viszik annak életét. Mától díszpolgárként hagyja ránk örökül 

életfilozófiáját. Életútja jól példázza azoknak a fiataloknak az útját, akiket az 

akaraterő, a tettvágy és a szellemiség örökifjúvá tett. Sugárzó egyéniségének 

volt egy külön adománya: a derű és az optimizmus, ami világunkban oly ritka. 

Ez Schulcz Tanár Úr Díszpolgárhoz méltó legnemesebb hagyatéka.  

Marton Ilona    


