
 

Treuer Henrik 1938. szeptember 5-én született Akán három éves volt amikor édesanyját 

elveszítette.  

Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd felvételt nyert az Esztergomi Tanítóképző 

Intézetbe, ahol az ifjú Treuer Henrik 1957-ben érettségi vizsgát tett. Gyakorló éveit az 

ácsteszéri „Táncsics Mihály” Általános Iskolában töltötte, mely után 1958-ban általános 

iskolai tanítói oklevelet szerzett. 1960 nyarán „népgazdasági érdekből” Makk pusztára 

helyezték iskolavezetőnek, ahol az 5-8. osztály tanította összevontan, esténként pedig 

felnőttoktatást végzett. A helytállás, a tantervi követelményeknek való megfelelés nem volt 

könnyű, azonban a tenni akarás mindenen átsegítette.  

1962-ben került Súrra, ahol igazgató-helyettesi beosztást kapott. Ebben az időben az akkori 

igazgatóval együtt Súron is megindították a felnőttoktatás különböző formáit, amely nagyon 

eredményes volt.  

1965-ben egy falubeli leánnyal – Schléger Ilonával – kötött házasságot, aki napjainkig 

hűséges társa, hivatásában és számos egyéb funkciójában segítője, támogatója.  Felesége a 

súri általános iskola matematika-fizika szakos tanára volt. 1966-ban megszületett fiúk Tamás, 

aki jelenleg kutató orvosként dolgozik.  

Az 1964/65-ös évben feleségével közösen a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági Technikum 

osztályaként kihelyezett mezőgazdasági technikus képzést szervezett, ácsteszéri központtal. 

Ez lehetőséget biztosított több vezető beosztású dolgozó érettségi bizonyítványának 

megszerzésére. 1965-ben megszervezte a napközi otthoni ellátást, saját konyhával a rászoruló 

gyermekek részére. 1967 nyarán kinevezték az Ácsteszéri Általános Iskola igazgatójának.  

1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat szakos tanári 

oklevelet szerzett. 1969-ben megüresedett a súri iskola igazgatói állása, és ettől kezdődően 

nyugdíjazásáig, 31 éven keresztül az intézmény igazgatója volt. Legfontosabb vezetői 

feladatának a tantestületi egység kialakítását és a szakellátottság maximális növelését tartotta. 

Ebben az időben az oktató-nevelő munkát nem a legjobb körülmények között tudták végezni, 

hiszen a tantermek szétszórva voltak. Közben 1973-ban az egri Tanárképző Főiskolán 

történelem szakos tanári oklevelet kapott. A község vezetőivel a tárgyi feltételek javításán 

fáradozott. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 1978-ban lakossági összefogással, 

rengeteg társadalmi munka szervezésével sikerült egy 8 tantermes korszerű iskolát felépíteni, 

akkor 860 ezer forint értékben, mely példaértékű volt.  

Munkája elismeréseként 1979-ben Kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesült. 1983-

ban az Ácsteszéri „Táncsics Mihály” Körzeti Általános Iskola igazgatói teendőinek 

ellátásával is megbízták. Ezen időszak alatt mindkét iskolában kialakítottak egy tornaszobát 

és az iskola udvarán társadalmi erőből sportpálya illetve sportudvar létesült. 1984-ben a 

gyermekekért végzett tevékenységéért Kiváló Úttörővezetői és kiváló társadalmi munkáért 

kitüntetésben részesült. Súron felépült az óvoda is, és a gyermeklétszám igényelte annak 

bővítését, így az épület 1987-ben egy csoporttal bővült. 1990. január 1-től az óvoda 

dolgozóinak munkáltató jogkör gyakorlója lett.  Elkészítette egy tornaterem létrehozásának 

tervét is, azonban ez anyagi okok miatt nem valósulhatott meg. Ugyancsak sok-sok társadalmi 

munkával és a Megyei Sporthivatal kevés anyagi támogatásával sífelvonó és sípálya valamint 

szánkópálya került kialakításra a térségben elsőként. A pályát a síklub üzemeltette, melynek 

1986-tól elnöke volt.  

Szakmai munkáján túl a közéleti tevékenysége is kimagasló volt. A rendszerváltás előtti 

években tanácstagként és végrehajtó bizottsági tagként dolgozott a helyi társadalomért. 1992-

ben feleségével és három súri öregdiákkal létrehoztak egy alapítvány a súri általános iskoláért. 

Az új iskola építésének 20. évfordulója alkalmából „Arany János” nevét vette fel az iskola. 

2000-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott.  

2000. december 31-én szűnt meg igazgatói munkaviszonya és nyugdíjba vonult.  

Jelenleg Budapesten él feleségével és osztozik gyermeke családja és két iskolás korú unokája 

örömében. Pedagógusként és közéleti szereplőként tisztelet és megbecsülés övezi egykori 

tanítványai, ismerősei és a falu lakossága körében.  


