
A gerlai közoktatás 
történetének 150 éve 

 



ELŐSZÓ 

Tisztelt Olvasó! 

Ebben a könyvben a gerlai közoktatás, a gerlai iskola 150 éve tárul elénk. 

A nagy gonddal elkészített összeállítást olvasva megismerhetik a gerlai iskola történetét, 

bepillantást nyerhetnek hétköznapjaiba, örömeibe, gondjaiba. 

A hosszú évtizedek alatt a diákok, pedagógusok számtalan élményt élhettek át, rengeteg 

értékkel gazdagodtak. 

Az eltelt 150 év alatt folyamatosan változtak a körülmények. Változott az iskola épülete, 

felszereltsége, de nem változott az itt tanító pedagógusok fő célja: emberséget, tudást 

közvetíteni, a diákokból jól képzett, művelt, az életben boldogulni képes embereket nevelni. 

Minden közösség életében vannak kitüntetett pillanatok, mérföldkövek, amelyeknél egy 

pillanatra megállva visszatekintenek a megtett útra. 

Ilyen mérföldkőhöz érkeztünk most mi is.  

Az évkönyv oldalain a gerlai iskola volt és jelenlegi tanítványai, tanárai emlékeznek az elmúlt 

időkre. 

Következzenek tehát az elmúlt 150 év eseményei, emlékei. 

Petrovszki Zoltánné 

igazgató 



Gerla története 

Gerla Békéstől délkeletre fekszik; Gyula, Békéscsaba, Békés és Doboz határolják. Hajdan 

Csatár, Verebes, Doboz, Ölyved, Csaba, Murony és Békés voltak a határai.  

Nevének eredetére többfajta magyarázatot is találunk:  

Karácsonyi szerint neve szláv eredetű, a grlo-ból származik, ami folyamtorkot, folyamágyat 

jelent. Valaha ugyanis az Itcze-fok itt ömlött bele a Fehér-Körösbe.  

Haán Lajos véleménye szerint Gerla nevét az erdejében fészkelő sok gerlicétől kapta.  

Kiss Lajos szerint a név valószínűleg a német eredetű Gerlach személynévből származik 

magyar névadással.  

Nevét már 1295-ben is úgy írták le, ahogy ma, de 1259-től Gwrla és 1350-től Ol-Gerla 

változatokkal is találkozunk.  

Bizonyos, hogy Gerla története sokkal korábbi időkre megy vissza, mint ahogy arról írásos 

emlékeink tudósítanak.  

Gerla határában a hajdani Körös ágak partjai mentén a korai újkőkortól (i. e. 6000 - 2400) 

kezdve végigkövethetjük az egykori településnyomokat. Az itt gyűjtött 74 lelőhely között  

49-en őskori kerámiát is találtak. A folyóvíz közelsége meghatározó volt a letelepedés 

szempontjából, hiszen élelmet, védelmet, közlekedési lehetőséget biztosított.  

Az újkőkorban egymást követték a különböző kultúrák: a Körös kultúra, az Alföldi 

Vonaldíszes Kerámia (AVK) kultúrája, a szakálháti kultúra és a tiszai kultúra.  

A gerlai határban, a Vadaskert nevű erdőrész melletti északkelet - délnyugati irányú érmeder 

partján és annak közelében levő kiemelkedésen gyűjtött jellegzetes pelyvás anyagú 

kerámiatöredékek a Körös kultúra népének ideiglenes táborhelyeire utalnak. A Kászmán nevű 

határrészen csatorna-ásással AVK lelőhelyet bolygattak meg. AVeres-Győrös határrészen 

talált néhány apró, kopott, neolitikus jellegű töredék a szakálháti kultúra hagyatéka; a 

Nagyalmás nevű erdő északi részén és a mai Fácános erdő melletti érparton pedig a tiszai 

kultúra házainak nyomaira bukkantak. 

     

Gerla határában talált újkőkori leletek 

A rézkorban további kultúrák váltották egymást: a tiszapolgári, a bodrogkeresztúri, a bolerázi, 

a badeni kultúra, majd a gödörsíros kurgánok népe.  

Gerla - Kászmánon a Fácános erdőt keresztülszelő egykori Körös-ág közelében ütött tábort a 

tiszapolgári kultúra egy erre vetődött csoportja. A gerlai Szakács földön találtak rá a 

bodrogkeresztúri kultúra fazekasai által készített edények töredékeire. A Gerla-Kászmánon és 

a Veres-Győrös határrészben gyűjtött néhány edénydarab a bolerázi csoport hagyaték. A 

badeni kultúrának négy lelőhelyét sikerült felkutatni a gerlai Kászmán, a Vadaskert erdő 

melletti és a Veres-Győrös határrészen; a gödörsíros kurgánok népére utalóan pedig Gerla 

környékén négy mesterséges halmot találtak, amelyeket még nem tártak fel.  



 
Ellentett élű rézcsákány a bodrogkeresztúri kultúra idejéből 

A bronzkori kultúrák (makói, nyírségi, nagyrévi, ottományi, gyulavarsándi, hajdúbagosi, 

gávai kultúrák) nyomai is megtalálhatók Gerlán. A Töpeér nevű határrészen a terepjárások 

során, felszínen találták meg a makói kultúra néhány kerámiatöredékét, amelyek minden 

bizonnyal a korábban ott ásott csatorna földjéből valók; egy avar temető leletmentése közben 

Gerlán jellegzetesen korai bronzkori anyagú kerámiát tartalmazó kis gödröt tártak fel. Az 

ásató megállapítása szerint a gödör a nyírségi kultúra hagyatéka, mégpedig eddigi ismereteink 

szerint annak legdélebbi előfordulása. Gerlán a kőgyesi határrészen, egy régi Körös-ág partján 

a gyűjtött leletanyag mennyisége alapján az ottományi kultúra központi telepe lehetett; a 

nagyalmási határban a földmunkák a késő bronzkor kezdeti időszakában létesült település 

kerámiatöredékeit hozták felszínre; a gávai kultúrának pedig több telepnyoma is található 

Gerlán. 

   

Az ottományi kultúra régészeti emlékei 

A vaskorban az alföldi és a kelta kultúra követte egymást. A Gerlán talált lelőhelyek e 

kultúrák népének átvonulását, ideiglenes szálláshelyeit jelzi. 

 
A gerlai pusztán téglaveréskor előkerült urna a kelta kultúra korából 

Időszámításunk kezdete táján egy új nép, a szarmaták jelentek meg az Alföldön. Gerla-

Nagymajor lelőhelyen 1950-ben találtak szarmata sírt.  



  
Leletek a nagymajori szarmata sírból 

375 körül új, félelmetes erejű nép jelent meg a Volgánál, a hunok. Vidékünkön a hun uralom 

alatt is szarmata lakossággal kell számolnunk, akik hun politikai uralom alatt, hun 

szövetségben álltak. Ebből az időszakból is több lelőhelyet sikerült feltárni Gerla területén.  

A hunokat a gepidák majd az avarok követték vidékünkön. Korai avar temető sírjai kerültek 

elő Gerlán, a Szakácsföldön 1950-ben, továbbá számos késő avar temetőre kell számítani 

Gerla területén, egyelőre azonban nagyon szegényes a leletanyag.  

   
Néhány lelet az avar temető sírjaiból 

A magyar honfoglalás (895-896) alapvetően új politikai és hatalmi helyzetet teremtett a 

Kárpát-medencében. Arra, hogy miképpen is történt a honfoglalás a Körösök vidékén, csak 

nagyon kevés konkrét adatunk van. Egyetlen biztos támpont Bíborbanszületett Konstantin 

bizánci császárnak a 10. század közepén írt történeti munkája, mely szerint a magyarok 

szállásterülete volt a Tisza, Temes, Maros és a Körös folyók vidéke. Gerla környékén is 

találhatók 10. századi telepnyomok és 10-11. századi temetkezések. 

A későbbi Békés megye, de annak legalábbis központi részei az államszervezés idején Vata 

kezén voltak. Vata érdekkörébe tartozott Gerla és környéke, sőt minden valószínűség szerint 

saját, személyes tulajdona volt. Erre abból lehet következtetni, hogy Gerla a későbbi 

századokban is a Vatától származott Csolt-nemzetségnek, majd utódaiknak, az Ábránfy 

családnak volt öröklött birtoka. A nemzetség egyik ága családi központját Gerlán rendezte be, 

ahol erődített kúriája volt, és nemzetségi monostort is építtetett. Ennek alapján tehát Vatát, 

pontosabban a Csolt nemzetséget, melynek feje volt, a terület ősfoglalójának szokás tekinteni.  

Az Árpád-kori Gerla nem a mai község helyén volt, hanem a mai Békésre vezető út mellett, 

az akkori Fehér-Körös partján.  

Gerlán már az Árpád-korban állott templom, amelynek maradványait a régészeti kutatások 

megtalálták. 

Gerlamonostora romjairól először Haán Lajos tudósított. A gyulai múzeum ma is őriz 

Gerláról származó szarmata kori kancsót és középkori kőmozsarat, melyek Haán Lajos 

ajándékaként kerültek be. Ezek közül az utóbbi valószínűleg a gerlai falu helyéről vagy a 

monostor környékéről származhat. Ugyancsak innen valók azok az alakos kályhacsempék, 

melyeket Haán Béla az 1900-as évek elején juttatott a békéscsabai múzeumba.  
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Az MTA megbízásából a középkori falukutatási program keretében 1951-ben Bálint Alajos 

végzett itt terepjárást. Ennek során felkereste a monostor helyét is, ahol "tégla alakú 

alapfalakat" talált. A helybeliek elmondása szerint "40-50 m hosszú és 25-30 m széles" az 

épület alapja, és "nyugati végében ... valami toronyféle is épült."  

1956-ben Kovalovszki Júlia ismét felkereste a lelőhelyet. Meghatározta a kolostor helyét, 

továbbá egy másik szigetet is talált, amely szintén téglatörmelékkel volt borítva. Sok Árpád-

kori és késő középkori edénytöredéket gyűjtött, és itt sejtette az Ábránfy család kastélyát. A 

falu a kolostortól északnyugatra volt, ahol a középkori házak helyei még világosan 

elkülönültek. 

Ilyen előzmények után 1984-ben szondázó ásatást végeztek a területen. Megállapították, hogy 

a lelőhely három, egymástól jól elkülönülő, valaha vízzel körülvett szigeten terül el. Az egész 

területet északról és keletről övezi egy hajdani természetes vízmeder. Ez lehetett a 

Monostorerének nevezett vízfolyás. Felmenő falak nyomai sehol sem voltak láthatók. A falu 

nyomait a szigetektől északra nagy területen mindenütt megtalálták.  

Az "A" szigeten egy 34 m hosszú és 15 m széles legnagyobb belméretű, félköríves 

szentélyzáródású, háromhajós, kváderkövekből és téglából épült templom alapfalait találták, a 

nyugati végén két saroktoronnyal és kegyúri karzattal. A napvilágra került falrészletek, 

faragott kődarabok és idomtéglák alapján arra következtethetünk, hogy Gerlamonostora 

Békés megye legkiemelkedőbb Árpád-kori építménye lehetett, és mind méreteiben, mind 

külső kivitelében a hasonló nemzetségi monostorokkal azonos színvonalon állt.  

 
A monostor ásatások nyomán elkészült alaprajza 

Gerlának a XIV. században a Csolt nemzetségből származott Ábránfy család a birtokosa. A 

család 1383-ban két "monostor kegyuraságán osztozik meg." Az általános tapasztalat szerint a 

nemzetségi monostor közelében kereshetjük a fenntartó család ősi fészkét, az igen gyakran 

várszerűen megerősített kastélyt, birtokközpontot is. Minden bizonnyal így lehetett ez Gerla 

esetében is, noha egyetlen írásos adat sincs az itteni kastély létezéséről. Az ásatási 

eredmények azt jelzik, hogy az Árpád-kor végén okvetlenül volt, és nem zárható ki, hogy más 

helyen a későbbiekben is létezett.  



 
Az Ábránfy család csabai kastélyának egyik oszlopfője, amely Gerláról került elő 

A középkori Gerla nem a mai község helyén volt, hanem az Árpád-kori helyén, vagyis a mai 

békési út mellett, az akkori Fehér-Körös partján.  

Első írásos említésekor, 1259-ben az itteni monostor apátja a Szilágysomlyó melletti 

Keresteleken birtokos.  

1337-ben András papja 6 garas pápai tizedet fizetett. Eszerint tehát ekkor már külön 

plébániatemploma is volt.  

1383. július 13-án kelt a váradi káptalannak az az oklevele, melyből megtudjuk, hogy a 

század közepén élt Gerla-i Ábrahám után magukat Ábránfyaknak nevező nemzetség birtoka.  

A 14. századi okleveles adatok egyértelműen a család terebélyesedését és a megyei 

közéletben betöltött fontos szerepét mutatják.  

Az Ábránfyak a XV. század végén eladósodtak, így kénytelenek voltak birtokaik egy részét 

elzálogosítani. A XVI. század közepén már csak két Ábránfynak volt itt birtoka, a határ többi 

részén Herendi Lajos Imre, Nagy Balázs, Bokodi Székely Miklós, Székely Márton és 

Szterzenkovics Mátyás osztozkodott.  

Az Ábránfy család 1580 körül férfiágon kihalt s ezzel hanyatlani kezdett a régi, virágzó falu. 

Úgy látszik, hogy ekkor uratlanná vált a gerlai határ és a kincstár tette rá kezét, mert 1662-ben 

Wesselényi nádor Zsoldos Istvánnak, Trombitás Istvánnak és Gombos Györgynek 

adományozta.  

A fokozatosan előrenyomuló török adóztatási gépezet az 1550-es években már eljutott ide is. 

Nem tudjuk pontosan, melyik évben szedtek először fejadót a törökök, de 1553 és 1557 között 

egyszer már biztosan sikerült érvényesíteni igényüket. A szó teljes értelmében vett 

meghódolásról csak 1566-tól beszélhetünk. Ettől kezdve a 17. század végéig megszakítás 

nélkül török hódoltság alatt állt a falu.  

A török időkből ellentmondásos anyagok maradtak fenn. Egyes források szerint Gerla 1685-

ben elpusztult, ugyanakkor bizonyos anyagok arra utalnak, hogy a falu mindvégig lakott volt, 

csupán adót nem fizetett.  

1715-ben 15 jobbágy és 3 zsellér család lakta a falut, tehát mintegy 90 lakosa volt. 1719-ben 

Gerlához tartoztak Mezőmegyer, Szent-Miklós és Vesze puszták is. Ez időben sokat 

perlekedtek a csabaiakkal határuk miatt, de nem sok szerencsével, mert a korábban majdnem 

Csabáig nyúló határuk egy részét elvesztették.  

1731-ben a perlekedés és az állandó árvíz sok gerlainak elvette kedvét és egyik része Gyulára, 

a másik része pedig Békésre költözött. Ekkor nem sokan maradtak Gerlán, s azok is, akik itt 

maradtak, Harruckern intézkedése folytán, Kis-Gerla néven Csabához csatoltattak. Gerla 

másik része, mint önálló puszta, a gyulai uradalom tartozéka lett.  



A XIX. század közepe táján a gróf Wenckheim család szerezte meg Gerlát s ekkor 

közigazgatásilag Gyulához kapcsolták.  

A Wenckheim család az 1700-as években költözött hazánkba. Gróf Wenckheim Károly 1811. 

február 24-én született és 1891-ben hunyt el. Fiatal korában katonai pályára lépett, s 

kamarásként fejezte be. Megnősülvén (neje Radeczky Friderika grófnő) a gerlai uradalomba 

vonult vissza, ahol a haláláig a legkorszerűbben gazdálkodott.  

Gróf Wenckheim Károly 1854-ben kérte fel a család építészét, Ybl Miklóst a kastély 

megtervezésére, mely 6 év alatt, 1860-ra el is készült. Az építkezést fia, gróf Wenckheim 

Géza folytatta, természetesen Ybl tervei alapján. A kor szellemének és stílusirányzatának 

megfelelően eklektikus stílusban, barokk elemeket felhasználva épült.  

 
A kastély ebédlője 

A Wenckheim kastély megépítésével indult fejlődésnek és terebélyesedésnek a falu.  

A kastélykápolna és a magtár 1869-ben készült el (ezt egy régi felirat tanúsítja). Abban az 

időben az igásló és a parádés istálló volt még a hozzátartozó cselédlakásokkal. 

   
A kápolna 

Az uradalmi iskola és tanítói lakás 1861-ben épült. Ezt a tetőszerkezet egyik gerendáján lévő 

évszám tanúsította.  



 
Az iskola épülete 1948-ban A tanítói lakás bejárata, előtte Szebeny tanító 

úr gyermekei 

1874-ben a gróf Gerla-Póstelek néven önálló pusztai falut alapított. Ez a mai Gerla elődje. 

Ezzel újabb fejlődésnek indult a falu; községházát építettek, jegyzőt és bírót választottak.  

A malom a mögötte lévő béres házzal 1885-ben épült.  

A gazdatiszti lakás és iroda feltehetően 1867 körül épült meg, mindenképpen a nagy árvíz 

előtt. Ezt bizonyítja, hogy a külső falán jelölve volt az árvíz szintje. A mögötte lévő lóistálló 

ezzel egyidőben jött létre. Ez volt a gazdatisztek lovainak helye és egyben tehénistálló is volt. 

(Ebből létesült 1945 után a kultúrház.)  

Az 1888. évi árvíz részben megsemmisítette a falut és mint pusztát, 1889-ben Dobozhoz 

kapcsolták.  

A túlélők 1888 és 1892 között védgátat emeltek, újjáépítették a falut. Az uradalmi major is 

tovább gyarapodott. Megépült a göbölyistálló, az inaslakások és a kertészlakás. (A 

kertészlakásban jelenleg a posta van.)  

A nagy árvíz után jelent meg az első kertész Bacsik Nándor személyében. Feljegyezték róla, 

hogy szakállviseletében utánozta a grófot.  

 
A Bacsik házaspár 

A kastélyhoz csatlakozó üvegház a 90-es években a kastély új szárnyával egyidőben épült.  



  
A kastély az 1930-as években a franciakert irányából, illetve egy légifelvételen 

A jelenlegi ártézi kutat, amely magva lett a törpevízműnek, 1910-ben létesítették. Előtte 

ennek közelében volt már egy gyengébb vízhozamú ártézi kút. Ennek vizével földgáz is 

szivárgott fel, mert a fiatalok azzal szórakoztak, hogy ijesztgették a lányokat a gáz lángra 

lobbantásával.  

A falu életét a II. világháború előtt a nagybirtokrendszer jellemezte, melynek urai a 

Wenckheimek voltak. 

Wenckheim Károly grófnak 4 gyereke született. Borbála (1838), Frigyes (1842), Géza (1847), 

Matild (1852). Borbála Walterskirchne Ernő báróhoz ment feleségül. Frigyes kamarás, királyi 

fõpohárnokmester 1872-ben feleségül vette unokatestvérét, gróf Wenckheim Krisztinát. A 

megye leggazdagabb földesura lett. Ők építtették a pósteleki kastélyt Krisztina lányuknak 

hozományul. 

Matild az olasz származású Titus Pius udvari pap rábeszélésére apáca lett, zárdába vonult. 

A gerlai uradalmat Géza örökölte. Gróf Wenckheim Géza 1847. augusztus 30-án született. 

Tanulmányait jelesen végezte, majd a magyaróvári akadémia hallgatója volt. Géza gróf a 

közélettől visszavonultan, családjának és gazdaságának élt. Aki ismerte, elragadtatással 

nyilatkozott megnyerő modoráról, és arról a boldog családi életről, mely a csöndes gerlai 

kastély falai között honolt. Géza mintagazdaságot alakított ki, lótenyésztése híres volt. 1876-

ban nősült meg. A polgári származású, de nagyműveltségű Deshayes Eugéniát vette feleségül. 

6 gyermekük született: Károly (1876), Géza (1878-1881), Matild (1879), Béla (1881), Jenő 

(1883), Ferenc (1885). 



  
Géza gróf gyermekei nevelőnőjükkel, Ondrus Katalinnal a kastély parkjában 

Géza gróf 1924-ben halt meg. Az uradalom irányítását fia, Jenő gróf vette át 1915-től. Jenő 

gróf Budapesten halt meg 1944-ben, de Gerlán a kastélyparkban temették el nagy pompával. 

A sportpálya kialakításakor 1964-ben egyházi felügyelet mellett a sírt felnyitották, és Jenő 

gróf földi maradványait a gerlai temetőben helyezték örök nyugalomra.  

 
Útra kész a koporsó az újratemetéskor 



Jelenleg is a gerlai temetőben nyugszanak:  

gróf Wenckheim Károly (1811 - 1891)  

gróf Wenckheim Géza (1847 - 1924)  

gróf Wenckheim Gézáné Deshayes Eugénia (1850 - 1926)  

gróf Wenckheim Béla (1881 - 1915)  

gróf Wenckheim Géza (1878 - 1881)  

gróf Wenckheim Jenő (1883 - 1944)  

 

A II. világháború után a család elmenekült az országból. Leszármazottaik jelenleg 

Argentínában élnek.  

A világháború után megindult a falu szocialista fejlődése.  

1945. május vége felé ütötték be az első karót a gerlai és pósteleki nagybirtok felosztására. 

Először a dobozi igénylők kerültek sorra, ezután a gerlaiak. Mintegy 100 dobozi és 53 gerlai 

igénylő között osztották fel a gerlai földet. Pósteleken 400 hold szántót átadtak a gyulai 

igénylőknek, a többit a doboziak és a póstelekiek között osztották ki. Gerlán és Póstelken 

összesen 2300 hold szántóföldterületet osztottak ki 324 igénylő között.  

A község 1958. január 1-én lett önálló. Ekkor a faluban mindössze kb. 300 m hosszú 30 cm 

széles járda volt és kb. 300 m hosszú villanyhálózat. A kultúrház, mozi, iskolák adottak 

voltak, mivel azok az uradalomtól itt maradt épületekből lettek kialakítva.  

Az önálló község jelentős fejlesztéseket hajtott végre: megvalósult a járdásítás, befejeződött a 

villamosítás, elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer, 1963-ban megépült a vízhálózat, 

ravatalozó, buszváró, új üzletek épültek, 1967-68-ban orvosi rendelő és lakás épült.  

Az önállóság 1984-ig tartott. Ekkor Gerlát Békéscsabához csatolták, mint a város VIII. 

kerületét.  

A fejlődés 1984 után is folytatódott. A település-rész közútjainak nagy többsége szilárd 

burkolatot kapott, kiépült a gázvezeték, hamarosan elkészül a szennyvízrendszer is. 

A község lakossága jelenleg kb. 1500-1600 fő. (Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, 

mivel közigazgatásilag nem önálló a település.) Évente néhány család települ be, így a 

lélekszám nem csökken.  



 

Veres Nóra 



A pósteleki iskola története 

A Wenckheim grófok másik birtokán, Pósteleken is működött iskola, melyet a gerlaiak 

ugyanúgy saját iskolájuknak tekintettek. A pósteleki iskola fennmaradt dokumentumait is a 

gerlai iskola őrizte meg. Ezekből a dokumentumokból tudjuk, hogy Póstelken 1891-ben vagy 

1892-ben épült meg az iskola épülete, melyhez a tanítói lakást kb. 1910-ben építették. Az 

iskola első tanítója Várkonyi Kálmán volt. Őt Bácskay István követte, aki 1895-től 1914-ig 

tanított Pósteleken. 

Az iskolába a Póstelken illetve környékén lakó gyermekek jártak.  

1906 és 1909 között épült meg Siedek Viktor tervei alapján a kastély, melyben gróf Széchényi 

Antal és felesége gróf Wenckheim Krisztina élt gyermekeivel. Az épületet és a parkot a már 

meglévő erdőben helyezték el úgy, hogy az idősebb fákat meghagyták. A kastélyhoz 14,2 

hektáros park tartozott. A parkban a grófnőnek 40 ezer töves rózsakertje volt. A kastély előtt 

volt díszmedence, halastó, úszómedence. 

 
A pósteleki kastély a XX. század elején 

 
Gróf Széchényi Antal (1867-1924) és családja, 1910. körül 

Balról jobbra: Széchényi Antoinette, Széchényi Antal, Széchényi Károly, Széchényi Ilona, 

Széchényi Antalné (Wenckheim Krisztina), Széchényi Ferenc, 



1944-ben a család elhagyta a kastélyt, Argentínába mentek. Ezután a környékbeli lakók a még 

szinte újnak mondható épületet széthordták, s ma csak a főfalak részei és az alagsor állnak. 

Hasonló sorsa jutott a park is. 

A gróf gyermekei is a pósteleki iskola bejegyzett tanulói voltak, bár az órákat nem látogatták, 

magántanulók voltak. Tanulmányaikról osztályozó vizsgán számoltak be. 

 

 
Részlet a pósteleki iskola naplóiból 

A fennmaradt régi naplókból és tanuló nyilvántartásokból megállapítható, hogy igen változó 

létszámmal működött az iskola. 



Létszámok 1897-1971.
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Az oktatás az 1951/52. tanévig egyetlen osztatlan osztályban történt. 

Az 1952/53. tanévben már két osztályban folyt a tanítás: külön osztályt alkottak az 1-4. és az  

5-8. osztályosok. 

Az 1963/64. tanévtől kezdődően már csak az 1-4. évfolyamosok számára indítottak egy 

osztatlan csoportot. Végül a gyermekszám erős csökkenése miatt az iskola 1971-ben 

megszűnt. 



Póstelekhez mind a mai napig erősen kötődnek a gerlai emberek, mintegy a település részének 

tekintik. Felnőttek és gyerekek egyaránt szívesen töltötték idejüket Pósteleken, míg a terület 

gazdátlanná nem vált. Éveken át senki nem gondozta, így megszűnt szabadidő park jellege. 

2010-ben azonban újra gondozásba vették a területet, így remélhetőleg ismét kellemes 

szabadidős lehetőségeket nyújt majd. 

A gyerekek kötődését jelzi az alábbi fogalmazás, ami Domokos Beatrix (a fogalmazás 

írásakor 6. osztályos) tanulónk tollából született. 

Póstelek 

eredetmonda 

Élt egyszer egy gróf, akinek kedvenc szolgáját Póst Eleknek hívták. Elek mindenben ura 

kedvében járt. 

Egy napon azonban megbetegedett, majd nemsokára meg is halt. A gróf sokáig búslakodott 

miatta és mivel nagyon szerette szolgáját, azt akarta, hogy maradjon valami emlék róla. 

Elnevezte hát kastélyát és annak környékét úgy, hogy Póst Elek. 

Az emberek ezt egy idő után elkezdték egybeírni. Így kapta nevét a pósteleki kastély és 

környéke. 



 

Orodán Lili 



A gerlai iskola története 

Miklovicz Mihály 1969. október 6-án kelt kéziratos Gerla története című munkájából tudjuk, 

hogy Gerlán az uradalmi iskola és a tanítói lakás 1861-ben épült. Ezt a tetőszerkezet egyik 

gerendáján lévő évszám tanúsította. (Az épület azóta már lebontásra került.) 

Az első tanító 1875-ig tanított Gerlán.  

Utána Ludvig Ede következett, aki 1921-ig tanított itt, a Gerlai római katolikus uradalmi 

elemi népiskolában. A tanítás összevont osztályban folyt, 1. osztálytól 6. osztályig, bár  

6. osztályos tanuló nem minden tanévben akadt. A tanulók teljesítményét 4 fokozatú 

érdemjeggyel értékelték, ahogy azt a korabeli naplórészlet is bemutatja. 

 

Az 1898/1899. tanévi napló részlete 

Ludvig Ede nagy tudós hírében állott, időjós, csillagász és tanító volt egy személyben. 

Varázshíre onnan ered, hogy az egyik aszályos esztendőben a gróf is hozzá fordult jóslás 

végett: mikor lesz eső. Az általa megjelölt időpontban pontosan bekövetkezett a nyári esőzés. 

A tanító úr nagy méhész is volt. Több mint 100 méhcsalád volt az állományában. Gerlán 

sokan tőle tanulták el a méhészkedést. Igen szociális gondolkodású néptanító volt, mert az 

első világháború idején a nyomorgó cseléd családokon sokat segített. A kormánytól lisztet és 

egyéb élelmet harcolt ki a cselédeknek. 

Ludvig Edét Szebeny Imre követte az iskolában, aki 1921-től 1964-ig volt Gerlán tanító.  



  
Szebeny Imre pályakezdőként és idősebb korában 

Akkoriban a tanítók illetményét a következőkben állapították meg: 

 

Az illetményt negyedévenként kapta a tanító. Családja megélhetésének biztosítása érdekében 

azonban ezen kívül nyaranta a betakarításban is részt vett Szebeny Imre, így biztosítva a 

megítélten kívül további takarmányt is az állatoknak. 



 
Cséplés a 30-as években (öltönyben a tanító úr) 

Az oktatás továbbra is összevont csoportban folyt, egyetlen osztályban tanult valamennyi 

gyermek 1-8. osztályig.  

Ekkoriban már nem 4, hanem 5 fokozatú érdemjeggyel értékelték a tanulókat, azonban azok 

jelentése éppen ellentétes volt a ma használatossal. 

 

Az 1925/1926. tanévi napló részlete 

Az osztálynak bejegyzett tagjai voltak a grófi család gyermekei is, ők azonban 

magántanulóként folytatták elemi iskolai tanulmányaikat, az elsajátított ismeretekről 

osztályozó vizsgán számoltak be. 



 

Az 1933/1934. tanévi napló részlete, 53. naplósorszámmal gr. Wenckheim Mária 

Az oktatás helye változatlanul a gróf által építtetett iskolaépület volt. Az iskola 

felszereltségéről az alábbi leltár tanúskodik: 



 



 

Figyelemre méltó a leltárban szereplő vetítőgép. Szebeny tanító úr ugyanis sokat fotózott, és 

maga is készített szemléltető diasorokat kézzel festett üveg diák formájában.  



A tanító lakhatását továbbra is az iskolaépülethez tartozó tanítói lakás biztosította. Az épület 

azonban már felújításra szorult. Erről tanúskodik a tanító úr 1942/43. tanévi tanári 

zsebkönyvének bejegyzése: 

  

Az iskola udvarán hatalmas diófa állt. Itt fotózta le tanítványait a tanító úr. A kép 

érdekessége, hogy valamennyi képen szereplő gyermek keresztneve György, így a képnek 

Szebeny Imre a 7 Gyurka címet adta. 

 
A 7 Gyurka 

A tanító úr nevéhez sok népművelői és egyéb kulturális tevékenység is fűződik (színjátszás, 

énekkar, téli esték, könyvtár működésének elindítása). 



  
Betlehemes jelenet szereplői 

 
Népszínmű jelenet és a társulat, középen az előadás rendezője, a tanító úr 

 
A dalkör tagjai 1943-ban 

A tanító úr művészetekhez való vonzódását a fotózáson, színműrendezésen, dalkörvezetésen 

túl jelzi az is, hogy maga is alkotott: főként verseket írt, de prózai formában is lejegyezte 

gondolatait. 1961-ben így fogalmazta pedagógiai hitvallását: 

„Az édesanya és a lelkiismeretes pedagógus rokon lelkek: mindketten égő gyertyák. A sötét 
éjszakában világítanak, de önmagukat emésztik! Te ne légy „égő gyertya”! Légy drágakő! Légy 
gyémánt! Ez is világít, de nem emészti önmagát!!” 

Az iskola a II. világháborút követően a dobozi iskola fiókiskolájaként működött tovább 

Doboz-Gerla tanyai II. sz általános iskola néven.  



Az 1946/47. tanév volt az utolsó olyan év, amikor egyetlen osztályban tanult valamennyi 

gyermek, eleinte 1. osztálytól 6. osztályig, majd 1. osztálytól 8. osztályig.  

 
Osztálykép a 40-es évek végén 

(A fotó a kastély kápolnájának lépcsőjén készült, az épület falán még jól láthatók a háború nyomai) 

Ezt követően már csoportbontásra került sor, és külön csoportban tanultak az 1-4. 

osztályosok, valamint az 5-8. osztályosok. 

A gerlai általános iskola 1949-ben kapott másik tanítót Balog Anna személyében. Ezt 

követték Németh Albert és felesége, majd Szabó Margit 1954-ben.  

Ahogy a nevelők létszáma gyarapodni kezdett, az iskola részben osztott iskolává alakult. Az 

1951/52. tanévtől tovább folytatódott a csoportbontás: a gyerekek 4 csoportban tanultak (1-2., 

3-4., 5-6. és 7-8. osztályos csoportokban). Az új tantermek (6) a grófi kastélyban lettek 

kialakítva. Ezenkívül az úgynevezett kisiskolában (volt gazdatiszti ház) is 2 tantermet 

alakítottak ki.  

 
Ballagás a „kisiskolából” 



A gerlai általános iskola 1953-ban vált le a dobozi iskoláról. Első igazgatója Szabó Margit 

volt. Az 1953-54-es tanévben még összevont osztályok voltak. Az 1954-55-ös tanévben már 

csak a 7. és 8. osztály tanult összevontan. Az osztályokat 3 épületben helyezték el: a 

kastélyban 5 tanterem volt, a régi iskolában 1 tanterem és a kultúrházban is 1 tanterem volt.  

Az iskola az 1954/55. tanévtől önálló iskolaként működött tovább Gerlai Állami Általános 

Iskola néven. Ekkor már csak a 7-8. osztályos osztályosok tanultak összevont csoportban.  

Az 1956/57. tanévtől megszűnt az utolsó összevont csoport is. Ettől kezdve évfolyamonként 

1-1 osztály működött az iskolában. Az osztályok három épületben kaptak helyet. A kastélyban 

5 tanterem, a régi iskolában 1 tanterem és a kultúrházban is 1 tanterem volt. Az iskolát mint új 

iskolát 1955-től 1959-ig ellátták új iskolai padokkal, szekrényekkel, ugyanakkor sok 

szemléltetőeszköz is érkezett. Ebben az időszakban Raffay József volt az iskola igazgatója. 

1959 és 1969 között az iskola igazgatója Mészáros János volt. Az ő igazgatósága idején indult 

el a napközis ellátás (1963-ban), amely a dolgozó szülőket kívánta segíteni.  

Mészáros János után Sárándi Zsófia lett az iskola igazgatója. Hosszú igazgatósága alatt sokat 

változott a gerlai iskola mind tárgyi, mind személyi feltételeiben. A legnagyobb változás 

természetesen az új épületbe költözés volt. 

A II. világháborút követően az iskola sokáig a Wenckheim-kastély épületében működött.  

  

Játék a kastély udvarán és ballagás a kastélyból 

Az 1970-es évek végére az épület felújításra, utólagos szigetelésre szorult. 1981 őszén 

elkezdték a szigetelést, amelyet 1982 tavaszán fejeztek be. A munka eredményét nem sokáig 

élvezhették az épület használói, ugyanis 1982 egyik hétvégéjén három nagy gerenda 

leszakadt, s ezzel az épület baleset- és életveszélyessé vált. A kastély állapota azóta is sajnos 

egyre csak romlik. 



A kastély napjainkban 

1982. szeptemberében a tanévet helyileg szétdarabolva kezdte az iskola: az 1. osztály a 

napközis ebédlőben, a 2. osztály a tanácsteremben, a 3. osztály a községi könyvtárban, a 4. és 

a 6. osztály az orvosi lakás két szobájában, az 5. osztály a kultúrotthon egy helyiségében, a 7. 

osztály a pártirodában, a 8. osztály pedig a napközis konyhában tanult. Ez az állapot másfél 

tanéven át tartott. Közben 1983-ban elkészültek az új iskolaépület tervei, s áprilisban 

megkezdődött az építkezés. Még ez év december 21-én megtörtént a műszaki átadás. Az 

iskolások 1984. februárjának utolsó hetében költöztek be az új épületbe, amely azóta is helyet 

ad az oktatásnak. 

 
Az iskola épülete a Jázmin utca felől napjainkban 

Az épület csak a legszükségesebb helyiségeket tartalmazta: 8 tanterem és 1 „nagyterem”,  

1 igazgatói és 1 nevelői szoba, valamint 5 szertárhelyiség kapott helyet benne. Nem volt sem 

könyvtár, sem étkező helyiség, sem konyha, sem tornaterem, sem technika terem. Ezeket a 

legkülönbözőbb módon igyekezett pótolni az iskola: 

Az egyik tantermet technika teremnek rendezték be, így azonban a felső tagozatos 4 osztály 

számára már csak 3 tanterem állt rendelkezésre. Bevezetésre került a szaktantermi rendszer, 

így meg lehetett oldani a kevesebb tanteremmel is a megfelelő elhelyezést. 

1985-ben kettéválasztották a nagytermet. Egyik felében a kettős funkciójú községi és iskolai 

könyvtár kapott helyet, másik fele „kis-nagyteremmé” vált.  



  
Ünnepség az osztatlan nagyteremben és a felosztott „kis-nagyteremben” 

A gyermekek és nevelők étkeztetését az ÁFÉSZ által üzemeltetett „Napsugár” vendéglő látta 

el. A tízórait és az uzsonnát kiskocsival átszállították az iskolába és itt fogyasztották el a 

gyerekek, ebédelni pedig átjártak az étterembe. 1990-től az étterem magánkézbe került, majd 

1992-ben megszűnt. Ekkor új megoldást kellett találni az étkeztetésre. A nagyterem vált 

ebédlővé, a hozzá közel lévő fizika szertár megfelezésével pedig melegítő konyhát alakítottak 

ki. Az ételt naponta Békéscsabáról hozzák az óvodai konyháról. 

A testnevelés órákat a kastély veszélytelen részén egy tornaszobában, illetve a kastélyparkban 

lévő füves nagypályán és bitumenes kispályán tartották. 1993-ban új tornaterem épült az 

iskola mellé, így a kastélybeli tornaszobát már nem kellett tovább használni.  

       
Az iskola tornaterme a Csabai út felől  A tornaterem rendezvényhez előkészítve 

Az iskolában nagyon élénk közösségi élet folyt. Számtalan szakkör, kirándulás, 

akadályverseny színesítette a gyerekek mindennapjait. Ennek szervezeti kereteit a 

rendszerváltásig az úttörőcsapat biztosította. Jelentős segítséget nyújtottak a rendezvények 

megvalósításában a különböző támogató szervezetek (helyi üzemek, termelőszövetkezet, 

katonaság) és a szülői munkaközösség is. 



  
40 éves az úttörőmozgalom Kisdobos- és úttörőavatás 

 
Őszi munka a termelőszövetkezetben 

                         
Bográcsozás az akadályverseny végén  Esti tábortűz 

 
Gulyáságyúban fő az étel a tornaünnepélyen 



  
Fordított nap 1987. április 1-én: 

a diákigazgató kinevezése és a szépségverseny 

  
Nyári táborok országszerte 

 
Hagyományos karácsonyi ünnepség 

Az iskolaigazgatók sorában Sárándi Zsófiát Petrovszki Zoltánné követte, aki jelenleg is vezeti 

az intézményt. Igazgatósága alatt szintén jelentős változások történtek az iskola életében. 

Ezek közül a legjelentősebb az integráció, az intézménytípus átalakulása volt. Először az 

iskola és az óvoda integrációjára került sor. Ekkortól mint Gerlai Általános Iskola és Jázmin 

Utcai Óvoda működött az intézmény.  



  

Az óvoda épülete és udvara  

Egy újabb szerkezetátalakítást követően pedig létrejött a Gerlai Általános Művelődési 

Központ, mely integrált intézményként magába foglalja az iskolát, az óvodát és a 

közművelődési színtereket (a kettős funkciójú könyvtárat és a faluházat). 

 
A faluház 

Jelentősen fejlődtek az intézmény tárgyi feltételei is: belső burkolatcserére került sor az iskola 

épületében, új vizesblokkal bővült az óvoda épülete, megépült az új faluház. Az oktató-nevelő 

munkát segítő eszközök is megújultak, különösen jelentősek az informatikai fejlesztések. 

2009 őszére elkészült a megnagyobbított iskolaudvaron az új bitumenes pálya is. Így most 

már minden testnevelés órának van helye az iskolában. 

  

Pályaavató ünnepség 2009. őszén 



Az intézményben továbbra is élénk a közösségi élet, sok tanórán kívüli szakkör, rendezvény 

segíti a gyerekek fejlődését, a szabadidő eltöltését. 

  
Őszi akadályverseny a pósteleki erdőben  Tanár-diák sportnap 

  
Karácsonyi ünnepség a tornateremben 

   
Farsang 

  
Táncház  Gyermeknap 



  
Zöldségszobrászat az egészséges életmód hetén 

   
Kirándulások a környezetvédelmi hét keretében 

  
Nyári táborok 



 



Az iskolacímer 

1999. óta használjuk az iskolacímert. Születésének körülményeiről így tudósított a Suliújság 

1999. évi 4. számában: 

„Ebben az évben ünnepelte a Jókai utcai Általános Iskola fennállásának 50. évfordulóját és 

azt, hogy nemsokára gyönyörű szép új iskolaépületbe költöznek. Ez alkalomból játékos 

versengéssel egybekötött ünnepséget rendeztek, melyre meghívták a város összes iskolájának 

csapatait. A meghívásban szerepelt, hogy minden csapat vigyen magával valamilyen 

maradandó anyagból késszült alkotást, mely jelképezi iskoláját. 

Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy mi is lenne az, ami jellemző, ami jelképezi a Gerlai 

Általános Iskolát. Az innen is, onnan is elhangzó ötleteket felhasználva azután Edit néni az 

előző oldalon látható címert alkotta meg. 

A címer pajzs alakú, három részre osztott. 

A felső részen jól felismerhetően az iskola és a tornaterem látható úgy, ahogyan a Csabai út 

felől látjuk. 

Bal oldalon alul egy galamb, egy gerle utal a falu nevének eredetére. Egyes források szerint 

ugyanis a Gerla név a gerle szóból származik. 

Jobb oldalon alul a hullámok a Körös folyót jelképezik, mely körbefogja a falut. 

A címert mázazott agyagból Szabó Mária 5. o., Szatmári Zsolt 5. o., Szojka Nikoletta 6. o., 

Vidovenyecz Gabriella 7. o. tanulók készítették el Csordás Györgyné és Andó Erika 

segítségével. 

E jelképet a Jókai utcai Általános Iskolások azért kérték, hogy új iskolájuk falába beépítve 

maradandó jelképtárát alkossák a város iskoláinak. 

A címer azonban nemcsak erre az egy alkalomra készült. A Suliújság címlapján, hamarosan 

az iskolaépület falán, az iskolai levélpapíron megjelenve szeretnénk, ha mihamarabb valóban 

iskolánk megkülönböztető jelzése, jelképe lehetne.” 



 

 Kis Laura 



Emlékezés 
a gerlai régi (első) iskolára, és természetesen édesapámra, Szebeny Imre tanítóra, aki 

1921-től tanított Gerlán 

Édesapám 1921-ben a trianoni békeszerződés után jött Gerlára, a Wenckheim uradalomba 

kántortanítónak. Elbeszélése alapján úgy kellett átszöknie a román határon, mivel akkor ő 

Gyulavarsányban tanított. Igazi magyar tanítóként inkább a hazáját választotta. (Endrődi 

születésű volt.) 

Átszökése után a megüresedett gerlai kántortanítóskodás mellett döntött. 

Járandóságát az uradalomtól kapta, az iskola felügyeleti jogát a római katolikus egyház 

gyakorolta. 

Itt találkozott édesanyámmal, aki a grófi gyermekek mellett volt mint „svester”. 1927-ben 

házasodtak össze Endrődön. Házasságkötésük után édesanyám háztartásbeli lett. 

Én az első osztályt 1943-ban kezdtem el, édesapám tanított 1. és 2. osztályban. 

Értesítőm szerint az iskola akkori neve „Gerlai Uradalmi Római Katolikus Népiskola” volt. 

A régi iskola (a mai Magvető utcában volt) egybeépített volt a tanítói szolgálati lakással, ahol 

éltünk. 

Az iskola egy nagy teremből állt, 8 nagy ablakkal. Berendezése: hosszú nagy iskolapadok 

voltak két oldalt, tanítói asztal a katedrán és természetesen iskolatábla és nagy szekrény, ahol 

a tanításhoz szükséges eszközöket és könyveket tartották. A tanterem berendezéséhez 

tartozott még egy kisebb méretű harmónium is. 

Ez a harmónium fontos szerepet játszott az iskolások, a fiatalok és a felnőtt korosztály 

kulturális összejövetelein: karének, színdarabok, népi játékok betanulásánál. 1945 előtt és 

még utána is, amíg lehetett, édesapám karácsonyi témájú előadásokat tanított be életképekkel 

(ezekről fényképek is vannak). 

Emlékeim szerint sok előadást a magtárban tartottak a földszinten, ami ideális volt, nagy 

befogadóképességgel rendelkezett és sok néző elfért. 

Az előadások díszleteit is édesapám irányításával a szereplők és családtagjaik készítették. 

Mindezek mellett édesapám kántor is volt, a kápolnában a miséken ő harmóniumozott és 

énekelt. 

A tanítási szünetekben nyáron a cséplőgépnél dolgozott, mint írnok és szervező. Ezt a munkát 

sok éven keresztül csinálta, - én is jól emlékszem rá, mert ebédet kellett vinnem neki. Így az 

egész évi kenyérre való búzát megkereste a családnak. 

1945 után 1 évig nem kapott sehonnan fizetést, a gróf már nem volt itt, az állam még nem 

vette át az iskolát. Nagyon nehéz évek voltak, de az én apám így is tanított, nem hagyott ki 

egy évet sem! 

Az 50-es évek elején klerikális reakciósnak nyilvánították, így mi, a gyermekei csak akkor 

tanulhattunk, ha édesapám, a tanító felhagy a kántorkodással. Mi hittanra sem járhattunk. 

Négyen voltunk testvérek, a két nővéremet még ő tanította 1-8. osztályban, engem, mint már 

írtam, 1-2. osztályban, az öcsémet már nem tanította. Meglátása volt, hogy így egészségesebb. 

A négy gyermek taníttatása igen nagy megpróbáltatás volt számukra a szerény tanítói 

fizetésből. De megküzdöttek! Egyik nővérem orvos lett, öcsém jogásznak tanult. 

Édesapám nyugdíjazásáig (1964-ig) tanított Gerlán. Meghalt 1976-ban. 



Megbocsátják nekem, hogy a gerlai iskola alapításának 150. évfordulóján magáról a régi 

iskoláról csak igen keveset tudtam írni, de úgy gondolom, hogy kötelességem volt 

édesapámról, Szebeny Imre tanítóról megemlékeznem ezen nevezetes esemény kapcsán, aki 

igazán jó ember volt, igazi tanító a szó szoros értelmében. 

Fehér Miklósné 

Szebeni Éva 



Emlékeim a régi iskoláról 

Amikor én első osztályos lettem – 1951 őszén – Gerla még nem volt önálló község, 

Dobozhoz tartozott. A betegek oda mentek, ha orvosra volt szükségük, ott intézték hivatalos 

ügyeiket az emberek, s a dobozi iskola igazgatója volt a mi iskolánk igazgatója is. Először az  

1953-54-es tanévben szerepel a bizonyítványomban az „Állami Általános Iskola Békés megye 

Gerla” feliratú bélyegző. 

 Mi akkor még egy közeli tanyán laktunk. Közelin, mert legfeljebb 1 kilométert kellett 

gyalogolnom, ám voltak osztály- és iskolatársaim, akik négy – öt kilométerről jártak iskolába, 

többségük szintén gyalog. 

Kis tanyasi vadócként senkit sem ismertem az iskolában, s bizony sokat sírdogáltam az első 

napokban, talán hetekben. 

 Számomra akkor az iskola az a két tantermes – és egy vagy két tanítói lakást is magában 

foglaló – épület volt, ahová én jártam, s amelyik a mai óvoda helyén állt. Ez az épület még a 

hetvenes években is az iskola részeként működött. 

Sajnos, nem emlékszem, hány évfolyam tanult a két tanteremben, de legalább három vagy négy. 

A tantermek ablakai délnyugat felé néztek, s most el sem tudom képzelni, hogy ködös, borús őszi, 

téli időkben hogyan láttunk el a füzetünkig, könyvünkig, hiszen akkor még nem volt 

villanyvilágítás. 

Járda sem volt az utcákon, hanem volt esős időben sokfelé térdig érő sár. Emlékszem, az egyik 

osztálytársamat ilyenkor a hátán hozta a nagypapája az iskolába. 

 Első osztályban Németh Albertné, másodikban Tokaji Károlyné volt a tanító nénim. 

Arcvonásaikat alig-alig tudom már felidézni, inkább csak az alakjukat, hajuk színét. 

Amikor már tollal is írhattunk, bizony sok baleset történt. Nem volt még töltőtollunk, golyóstollunk, 

hanem volt mártogatós tollunk és egy üveg tintánk, amit naponta hoztunk – vittünk az iskolába és 

haza. A tintásüveg olykor eltört, máskor felborult, a toll pacát ejtett a füzetlapra, ha nem volt elég 

óvatos a nebuló. 

A harmadikos tanító bácsi igen szigorú, számomra már-már félelmetes volt. Akkoriban ugyanis még 

használatos volt a pálca, esetleg a vonalzó mint gyermeknevelő és kordában tartó eszköz, dívott a 

tenyeres, körmös és fenekes – utóbbi csak fiúk esetében – , s bár nem emlékszem, hogy én ezekben 

részesültem-e, a mások fenyítése is megrázó volt. 

Amikor az „egyszeregyet” tanultuk, reggel, amint megérkeztünk a tanterembe, leültünk a 

helyünkre, és nyolc óráig kórusban kántáltuk az éppen aktuális leckét vagy az egészet elölről. A 

„nagyegyszeregy” sokunk életét megkeserítette. 



 Szünetekben az udvaron sokféle körjátékot és más csoportos játékot játszottunk, de rossz idő 

esetére is voltak a tanteremben, a helyünkön ülve játszható játékaink. Ezeket a mai gyerekek már 

nemigen ismerik. 

 Harmadik osztályos koromig a „kisiskolába” jártam, a negyedik osztályt – az akkoriban 

használatos nevén – a „Szebeny-féle iskolában”, a többit már a kastélyban kialakított tantermekben 

végeztem. 

 Abban az időben nem volt iskolai étkeztetés, napközis foglalkozás. Otthonról hoztuk a 

tízórait, többnyire zsíros vagy lekváros kenyeret, almát, szilvát, egyéb gyümölcsöt, s amikor 

hazaértünk, otthon ebédeltünk, otthon tanultuk meg a leckét. Nagyobb iskolásként az előttünk járó 

évfolyamoktól vettük meg a használható tankönyveket. A tanév vége felé már kiderült, ki kitől 

milyen könyvet tud beszerezni, s melyiket kell újonnan megvennie. 

 Ötödikes korunktól úttörők voltunk, mindannyian. Szép időben reggelenként (nem 

emlékszem, hogy naponta, vagy csak hetenként egyszer) zászlófelvonás volt az udvaron. 

Felsorakoztak az őrsök, az őrsvezetők a rajvezetőknek, azok a csapatvezetőnek jelentették a 

létszámot és a tanulásra készen állást, majd bevonultunk az osztályokba, és elkezdődött az első óra. 

Arra nem emlékszem, hogy a zászló levonása mikor történt, történt-e egyáltalán. 

 Mindez – sajnos – nagyon régen volt, s bár az itt leírt emlékeimnek nem mindegyike 

szívderítő, mégis szép volt, jó volt, kár, hogy elmúlt. 

Szabó Zoltánné 

(Szilágyi Teréz) 



1962. Ősz. Nagy várakozás. Készülődés. Izgalom. Autóbusz. Bekötő 

út. Gyaloglás. Falusi kis iskola. Csillogó gyermekszemek. 

Ezek a rövid mondatok visszarepítenek azokba az időkbe, amikor 

elkezdtem tanítói pályámat a gerlai Általános Iskolában. 

A tanítás számomra mindig különleges élmény volt, de itt még 

különlegesebbé vált azzal, hogy egy grófi kastélyépület átalakított 

termeiben folyt az oktatás. Ha azok a falak beszélni tudnának… 

Biztosan sok érdekes, szép és fájó emléket mondanának el, melyek 

közül néhányat most én is felidéznék. 

A tanítás kezdetben mostoha körülmények között zajlott: olajos padló, dohos, penészes falak, 

vaskályha, szemléltető eszközök hiánya, tornaterem sem volt. A tanítás mellett feladatomnak 

éreztem, hogy a körülmények ellenére felejthetetlen élményt nyújtsak a gyerekeknek: több 

szakkört indítottam (báb, ének, színjátszás, kézműves), kollegáimmal erdei iskolába vittük a 

gyerekeket Szanazugba, számtalan sikeres iskolai és társadalmi ünnepséget rendeztünk, 

minden évben osztálykirándulást szerveztem. 

Közben megszereztem tanítói diplomámat a debreceni Tanítóképző Főiskolán. 

Egy váratlan esemény hatására komoly lépésre szántam el magam. Ugyanis 1982-ben a már 

addig is elhanyagolt, öreg iskolaépület tetőzete beszakadt és életveszélyessé nyilvánították. 

Ekkor tollat ragadtam és minden erőmmel azon voltam, hogy olyan fórumot találjak, akik 

segítenek ezen az állapoton. Lelkesedésemet siker koronázta, és a mai napig büszke vagyok 

arra, hogy nem kis részem van abban, hogy felépült egy korszerű, szép iskola. Sajnos csak 

néhány évig élvezhettem előnyeit, hiszen 2000-ben 40 évi munka után nyugdíjba vonultam. 

Nem szakadtam el teljesen az iskolától, ha hívnak, szívesen megyek, és a mai napig az 

iskolaszék elnöke vagyok. 

A jó pedagógusnak a legnagyobb dicséret, ha tanítványai szeretik, sikeresek lesznek, hálával 

emlékeznek rá. Nekem is ez a legnagyobb elismerés. De mégis büszke vagyok azokra a 

dicsérő oklevelekre, kitüntetésekre, melyekkel szakmai munkámat díjazták. Ezek közül 

legbüszkébb a Művelődési Minisztérium Kiváló Munkáért kitüntető jelvényére vagyok. 

A tanítói munka számomra egész pályafutásom során igazi hivatás volt. Sosem csak a 

kötelező feladatokról és az elvégzendő munkáról, hanem a gyerekek szeretetéről szólt. 

„Elmúlt, mint száz más pillanat, 

De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, 

Mert szívek őrzik, nem szavak” 

(Nagy László) 

Csajági Andrásné 

nyugdíjas tanítónő 

  



 

A Népszabadságban megjelent segítségkérő levél 

 

Reagálás ugyanebben a lapban 



Emlékeim a régi-elmúlt iskolai életből 

1964 óta bizony sok-sok év eltelt. Az emlékek, élmények 

halványultak - sajnos. 

Még a régi kastélyépületben más volt az élet. Tanítás előtt 

reggelente a „placc-on” felsorakozott a tanulók apraja-nagyja. 

Ha jól emlékszem, akkor még volt zászlófelvonás reggel és 

tanítás után.  

A toronyszobában a lányoknak tartottam gyakorlati 

foglalkozást: kötni, horgolni, főzni tanultak a lányok. Nagyon 

élvezték, persze a felsősök voltak ott. 

Még a 60-as évek elején nagy lázban égett az egész iskola. Ugyanis bejelentették, hogy jön a 

fiatal grófnő, látogatóba. Teljesen felborult a rend, mert a baronesz rágógumit osztogatott a 

gyerekeknek. Ez abban az időben nagy szenzáció volt. Még a falu apraja-nagyja is ott 

tolongott a kastély előtt. 

A Télapó napján pedig hagyományosan egyik kollégánk beöltözött Mikulásnak, és úgy járt 

osztályról-osztályra csomagokat osztogatva a Szülői Munkaközösség segítségével. A kolléga 

Rakonczás János volt. Akkor még hóesésben járt, még a hóesés is szép volt. 

Tornaünnepélyeket a nagypályán (a park utáni futballpályán) tartottunk, sok-sok szülő 

jelenlétében. Ezek valóban ünnepélyesek voltak. Utána amolyan búcsúféle összejövetel volt, 

amit szintén a Szülői Munkaközösség rendezett. Később Rimóczi László kollégánk szervezte 

a „Petőfi Kupa” kézilabda versenyt, amire vendégcsapatok is beneveztek. Ez is egyike volt az 

emlékezetes programoknak. Kupát is nyertünk, ami még most is ott díszeleg az ig. irodában.  

A kastély hátsó teraszán rendeztük meg az ünnepségeket, az Anyák napi ünnepségeket is. A 

jó idő beálltával a testnevelés órákat a parkban tartottuk. A jó levegőn, madárcsicsergés 

közepette szívesebben mozogtak a gyerekek, mint a tornateremben. Néha még a rajzórát is ott 

tartottam, a természet megfigyelésével.  

Sokat kirándultam tanulóimmal Póstelekre a környezetismereti órán. Leveleket, terméseket 

gyűjtöttünk, amit gyakorlati órákon felhasználtunk. 

Még később, már az új iskolában megváltozott az élet. A szülők segítségére most is 

számíthattam. Pl. a tanterem egyik falát beborítottuk zöld filc anyaggal, amire felkerültek a 

friss hírek. Pl: versenyek, dicséretek, rajzok. Nyaranta pedig kirándultunk az ország 

különböző tájaira: Pécs környéke, Velencei tó környéke, Bükk, Szentendre. Természetesen 

sok szülő is velünk tartott. Ez jól összekovácsolta a kis csapatot. Még ma is sokan emlegetik, 

milyen jó volt. Voltunk még Verőcemaroson is. Ezek több napos kirándulások voltak. Majd 

voltak egynapos utak is. Például kerékpárral a Repülőnapon, a Bandikafánál (itt 

bográcsoztunk), Pósteleken szintén kerékpárral, bográcsozás és szalonnasütéssel. 

Debrecenben is voltunk az Állatkertben, Vidámparkban. Ezek az egynapos, ill. a többi 

kirándulás a Május 1. Tsz.-nek köszönhető, mert az autóbuszt ők biztosították. (Vantara 

György apuka közreműködésével). 

Szép volt, jó volt! Rég volt! De az emlék még jobban megszépíti. 

Veszelka Jánosné 

Szilvi tanító néni 



Emlékeim 

Megtisztelő felkérésnek eleget téve, jóleső érzés töltött el, amikor tudatosult bennem, hogy 

életemmel, személyemmel, pedagógus munkámmal a gerlai oktatás részese lehetek. 

A nevem Fekete Lajosné (Ferenczi Éva), 1953. 12. 16-án, Pósteleken születtem a család 

ötödik legkisebb gyermekeként. 

Édesapám tanító munkássága során már kisgyermekként betekintést nyerhettem a  

nevelés-tanítás-oktatás sokszínű világába. Persze gyermekként sok mindent másképpen 

láttam, illetve éltem át, mint gyakorló pedagógusként, felnőttként. 

Részt vettem a Gerlán 1958-ban már működő óvodai nevelésben. Kedvenc óvó nénim Raffai 

Józsefné Ica néni és Margit dajka néni szeretetteljes kisugárzása, kedvessége ellenére sem 

szerettem igazán óvodába járni. 

Ennek ellenére soha nem felejtem el a mesenyomdás színezéseket, a közösen átélt 

diavetítéseket, meséket, kedvenc tárgyakat (pl. zöld színű üvegpoharat, amit „diceles” 

pohárnak neveztem). 

Akkor még nem tudtam, de 14 év múlva itt, ugyanabban az épületben, az ismert falak között 

kezdtem óvónői munkámat. 

Általános iskolai tanulmányaimat Pósteleken kezdtem Duska Mátyás tanító úr vezetésével. 

1960-ban beköltöztünk Gerlára. A harmadik osztályt a „kisiskolában” Tarnai Jánosné Marika 

néni osztályában végeztem el. Ez a kisiskola volt az általános iskola alsó tagozata, (ami régen 

a Kastély urasági munkásainak szállás-és lakhelye volt), persze kisebb átalakítások történtek 

ezen az épület részen, a jelenlegi óvoda helye lett ez.  

Negyedik osztályban átkerültünk a „nagy” iskolába, a Kastélyba, ahol Vincze Mária, később 

Csajági Andrásné, mint pályakezdő pedagógus próbálta megszerettetni a kötelező tananyagon 

kívül a bábozás, a mese csodálatos világát. Édesapám után talán ő volt előttem az a példakép 

gyerekként, aki megmutatta számomra, hogy mindent a legjobb tudásom szerint, tiszta 

szívből, maradéktalanul kell elvégeznem.  

Ebben az időben már igen színes, tartalmas kisdobos és úttörő élet folyt itt Gerlán Somogyi 

István és Rakonczás János tanár urak vezetésével. Sok kedves emlék fűződik életemnek ehhez 

a szakaszához, pl. akadályversenyek, seregszemlék, vetélkedők, úttörőtáborok 

Városerdőn…stb. 

Ötödik osztálytól minden tantárgyat szaktanár tanított. Osztályfőnököm Váradi Géza tanár úr 

volt, aki úgy nevelt, tanított bennünket, mint saját gyermekeit. Éreztük, hogy számíthatunk rá 

az iskolán kívül is. Talán hatodik vagy hetedikesek lehettünk, amikor egy színdarabot tanított 

be velünk. Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk a bemutatóra, ami az akkori 



Kultúrházban volt és nemcsak a gyerekek, hanem a falu minden lakója megnézhette az 

előadást. 

Ez a szereplés, a próbák olyan erős baráti szálakat, közös élményeket adott, amire a mai napig 

szívesen emlékszem vissza. 

A tanításon kívül mindenki érdeklődése, ill. tehetsége szerint sportköri, énekkari, báb- és 

mesedramatizáció szakkörön vehetett részt. Kezdetben az énekkart édesapám, Ferenczi József 

tanító úr vezette, később Rácz Sándorné tanárnő.  

Az iskolában egyetlen hangszer – egy harmónium- segített egy-egy új dal bemutatásában, 

amit csodálattal hallgattunk. Rendszeres énekkari próbákkal készültünk egy-egy falusi 

ünnepre, ilyen volt a számomra legkedvesebb névadó. Ez az ünnepség a Tanácsháza 

kistermében került megrendezésre. Meghitt, családias, bensőséges hangulatot árasztó 

ünnepség volt. Talán azért is volt ez a legvonzóbb ünnepség, hiszen az én édesapám vezette, 

készített fel bennünket, minden kisbabát és a szülőket személyesen ismertünk. A terem dísze, 

a csodálatosan átfestett bölcső volt, ami még a testvéreim és az én első fekhelyem volt. 

Énekkari műsorral színesítettük a falu különböző rendezvényeit, pl. kisdobos-avatás, esküvő, 

falunap, öregek napja …stb. 

A testnevelés órák, sportköri edzések szintén maradandó élményként mélyültek el bennem. 

Egy-egy év zárásaként tornabemutatóval színesítettük a rendezvényt Rimóczi tanár úr 

irányításával. Nevéhez fűződik a kézilabda csapat, az úszás, a foci alapjainak lerakása. 

Bár nem igazán kedvelt tananyagként tekintettem a történelemre és a földrajzra, de olyan 

sokoldalúan, színesen, illusztrációkkal, képekkel, saját, átélt élményekkel mutatott be egy-egy 

országot, kőzetet, domborzatot Miklovicz tanár úr, hogy élmény volt hallgatni. Az általa 

vezetett bélyeggyűjtő szakkör foglalkozásain is minden alkalmat megragadott az ismeretek 

besúlykolására kötetlen formában, számunkra észrevétlenül. 

Elmondhatom, hogy nagyon sok szép, átélt iskolás élményem, emlékem van. Tiszteltük, 

szerettük tanárainkat, csínytevéseink ártatlan élcelődések voltak. 

Középiskolába Békéscsabára a Sebes György Közgazdasági és Kereskedelmi 

Szakközépiskolába jártam. 

Pályaválasztásom már az általános iskolában megfogalmazódott bennem, annak ellenére, 

hogy szüleim, különösen édesapám óvott ettől.  

1972-ben érettségiztem és két hónap SZTK-s adminisztrációs munka után lehetőségem 

adódott a gerlai óvodában, mint képesítés nélküli óvónő elhelyezkedni. Bevallom, hogy 

kihívást jelentett nekem a volt igazgatóm, tanáraim előtti megfelelés. Erőt adott ehhez a 

családom és az az elkötelezettség, amit a gyerekek szeretete jelentett számomra.  

Óvónői diploma megszerzése után szinte minden évben tanfolyamok elvégzése, 

továbbképzéseken való részvétel segített a munkám végzésében, a nyiladozó gyermeki 

személyiség megismerésében, fejlesztésében. 

Közben férjhez mentem, született két gyermekem, akikkel átélhettem a „pedagógus-szülő-

gyermek” kapcsolatot, hiszen mindketten óvodásaim voltak. 

1975-ben új óvoda épült először kettő, majd három csoportban foglalkozhattunk a 

gyerekekkel. 



2004-ben a csoport elvonás és integrálás megváltoztatta a z eddigi óvodai munkát. 

Tudom, hogy továbbra is a gyerekek nevelése, képességeik kibontakoztatásának segítése a 

feladatom, de sokszor felteszem azt a kérdést, hogy a ránk kényszerített döntések (pl. 

csoportlétszámok, költségvetési megszorítások, 2,5 évesek beóvodázása…stb) kinek az 

érdekeit szolgálják a legjobban? Akkor mondhatom-e, hogy megtettem mindent a gyermekek 

érdekében? - 

Összefoglalva tapasztalataimat úgy érzem, ha újra kezdeném, akkor ismét ezt választanám, 

óvónő lennék. Hiszen nincs annál nagyobb elismerés, hála, mint amikor két kis kar átölel és a 

fülembe súgja: „Szeretlek Éva néni!” 

 

Emlékeit felidézte: 

Fekete Lajosné 

Éva óvó néni 



Emlékeim régi iskolámról 

Születésem óra Gerlán élek, gyermek- és ifjúkori emlékeim is ehhez 

a helyhez kötnek. 

Tanulmányaimat is a helyi iskolában kezdtem. 

Az óvoda a mi kiskorunkban szerveződött, az öcsém és én az első 

csoport tagjai voltunk. Az óvoda bejárata és udvara a kastély posta 

felőli oldalán volt, a nagy platánfa alatti részen. Két egybenyíló csoportszobánk és egy 

öltözőnk volt. Óvó nénink Raffai Józsefné szép mesejeleneteket festett, ezzel dekorálta a 

termeket. Dajka nénink Tóth Sándorné, Margit néni volt.  

 
Óvodai csoportképünk 

Az első osztályt a két tantermes kisiskolában kezdtem. Az épület végében az igazgatói 

szolgálati lakás is helyet kapott. Első tanító nénim Pintér Ica néni volt, aki szigorúan, de 

türelmesen vezetett be minket az írás, olvasás, számlálás tudományába. Az alsó tagozatból 

Sütő Imréné, Bottyán Lászlóné tanító nénikre emlékszem még szeretettel. 

 
Harmadikos osztályképünk 



Az iskola többi része a volt Wenckheim kastélyban kapott helyet. Az épület akkor még 

nagyon jó állapotban volt. A termeket kályhával fűtötték, ami télvíz idején sok munkát 

jelentett Szabó bácsinak, a gondnoknak. Az ünnepségeket az udvaron vagy a hátsó terasz előtt 

rendezték meg. 

A felső tagozat első három évében osztályfőnököm Szabó Zoltánné, Terike volt. Az első 

osztályai közé tartozhattunk, emlékeim szerint pedagógus pályáját azokban az években 

kezdte. Nyolcadikban Miklovicz Mihály tanár úr ballagtatott el minket. 

Tanáraink közé tartozott Karaba Györgyné, Rácz Sándorné és az akkori igazgató, Mészáros 

János is. Váradi Géza tanár úr magyar óráit mindig tollbamondással kezdte. Akkor ezt nagyon 

nem szerettük, de megtanított minket helyesen és szépen írni. Háztartási ismeretekbe Tarnai 

Jánosné vezetett be bennünket. Rimóczi László volt a tornatanárunk, aki igen komolyan 

törődött testi nevelésünkkel. A mi időnkben még kisdobos és úttörőcsapatokba szerveződtünk. 

Iskolai csapatvezetőnk Somogyi István és Rakonczás János tanár urak voltak. Énekkarosként 

sok szeretettel emlékszem karvezetőnkre, Ferenczi Józsi bácsira is. 

Emlékszem még osztálytársaim csínyeire, a barátnőimmel töltött vidám napokra, közös 

játékainkra. A nyolcadik osztály elvégzése után a legtöbb osztálytársam továbbtanult. 

Legtöbben szakmunkásképző intézetben, néhányan középiskolában folytatták tanulmányaikat.  

 
Ballagási emlékeim (1969 júniusa) 

Én a békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskola egészségügyi tagozatát végeztem el. 

Érettségi után három évig az egészségügyben dolgoztam. Ezután én is a pedagógus pályát 

választottam, levelező tagozaton elvégeztem a Szarvasi Óvónőképző Főiskolát. 1978-ben 

diplomáztam, óvodapedagógus lettem. 1977. május 1 óta a helyi óvodában dolgozom. 



 
Első csoportom (1977) 

 

Az óvoda dolgozói (1980-as évek eleje) 

Az óvoda és az iskola azóta új épületben működik, mely többszöri átalakítás után egyre szebb 

és jobban felszerelt lett. Eddigi pályám során sok kisgyermeket neveltem és készítettem fel az 

iskolai életre. Jelenleg első csoportom gyermekeinek gyermekeivel foglalkozom szeretettel. 

Emlékeit felidézte: 

Nagy Lászlóné 

Irénke óvó néni 



„Egy évből 25 év” 

Igen, szinte hihetetlen, hogy néhány év osztályfőnöki-

munkaközösség vezetői múlt után egy kis iskola vezetője lettem.  

„Bízz magadban, vállald el egy évre a megbízatást, a matek-

kémia szakos álláshelyed megvár, a régi iskoládba bármikor 

visszajöhetsz.” - Ezekkel a szavakkal biztatott volt iskolám 

igazgatója Bozó Dezső. 

Döntöttem. Amikor Kárnyáczki István VB titkár végig kalauzolt a kastély (iskola) épületében, 

már látható volt, hogy rengeteg a tennivaló, nagyon sok munka vár rám, a tantestületre, 

szülőkre, gyerekekre a tárgyi feltételek javításában. A szakmai munka színvonaláról még 

fogalmam sem volt.  

Éreztem a lehetőséget a változtatásra, de az óriási felelősséget is. 

A körülményeken aránylag rövid idő alatt változtattunk: az olajos padlókat kicseréltük 

linóleumra, a szenes kályhákat olajkályhákra, a tornaszoba parkettáját felcsiszoltuk, 

lakkoztuk, vizesblokkot építettünk. 

Hihetetlen sokat dolgozott az iskola minden dolgozója, a szülők és a gyerekek. Nagyon sok 

segítséget kaptunk a „Május 1” Tsz. dolgozóitól, Farkas Miklós és Fehér Miklós vezetőktől, a 

Dugonics laktanya katonáitól. 

Majd fenntartóink jóvoltából megtörtént az épület vegyi szigetelése is. Sajnos a vegyi 

szigetelés áldásos hatását nem élvezhettük, mert 1982-ben az iskola épületében egy hatalmas 

mennyezeti gerenda (majd még néhány) leszakadt. Életveszélyessé vált az épület nagy része. 

Két éven keresztül tanítottunk minden lehetséges helyen. Aládúcolt tanteremben, 

házasságkötő teremben, a Műv. Ház könyvtárában, rendőri irodában, orvosi rendelőben. 

Nehéz volt mindenkinek, de láttuk az új iskolaépület alapozását, a falak emelkedését, ez erőt 

adott. 1984-ben beköltözhettünk az új épületbe, mely számunkra csodapalota volt. 

És az épületből ISKOLÁT teremtettünk. 

Közben a személyi feltételek is folyamatosan javultak: a képesítés nélküli nevelőket, az 

óraadó tanárokat szakemberek váltották fel. 

Majd l994-ben egy csodálatos tornateremmel gazdagodott iskolánk és Gerla. 

Ennyi év távlatából az a sok-sok probléma, ami nap mint nap adódott, mind elhalványult, 

feledhetővé vált. 

Nagyon kötődtem Gerlához, az iskolához, a személyekhez, az érzelmekhez, elképzelésekhez. 

Három dolog vezérelt: a szeretet, az empátia, a tolerancia. 

Élénken emlékszem a csodálatos tornaünnepélyekre, melyeket Csajági Andrásné és Rimóczi 

László szerveztek mindannyiunk örömére. 

A Fegyveres Erők Napjára, melyen a két nyolcadik osztály fiú tanulóit katonai egyenruhába 

öltöztették a Dugonics laktanya katonái, és játékos keretek között katonai kiképzést is kaptak. 

A nyári vándortáborokra, melyeken néhány szülő is aktívan segített. (Kiss Istvánné, Dudás 

Mihályné, Bagyinka Erzsébet, ….) Az első táborhoz kapott tízezer forintra, melyet Kis 

Sándor (szülő) adományozott. Nagy összeg volt ez, az akkori havi fizetésünk többszöröse. 



A színvonalas karácsonyi ünnepségekre, mely évről – évre színesebb, szebb és gazdagabb lett. 

A sikeres versenyekre:  

- a Góliát labdarugó vetélkedőkre, melyeken az egész pályát gyerekek, szülők, 

sportrajongók lepték el 

- a mezei futóversenyekre, ahol tömegesen vettünk részt 

- a sikeres tanulmányi versenyekre  

- a könyvtárhasználati vetélkedőkre, melyekről a legtöbb esetben tanulóink az első vagy 

második helyezést hozták el. 

- a madarak és fák napja alkalmából szervezett akadályversenyekre, 

- bográcsos főzőversenyekre 

Az együtt töltött délutáni beszélgetésekre; szerettük, segítettük, tiszteltük egymást. 

És a legelső élményem l976 telén: az első hóesés - a gyerekek szánkókkal érkeztek, és a 

szánkókat kikötötték az iskola bejárata előtt sorakozó tiszafákhoz. Beleszerettem Gerlába, a 

gyerekekbe. 

És eltelt 25 év. Visszatekintve nagyon gyorsan. Átéltük a tantervi korrekciókat, a 

felzárkóztató foglalkozásokat, a szakfelügyelői látogatásokat, a tematikus ellenőrzéseket stb. 

Ez volt a múlt, de nagyon jó volt abban az időben pedagógusnak lenni. 

Hálás vagyok volt munkatársaimnak, a szülőknek, nagyszülőknek az együtt megélt jó és rossz 

pillanatokért, a könnyű és nehéz helyzetekért. Köszönöm, hogy egymást segítve együtt 

dolgozhattunk.  

Kívánom, hogy minden gond, probléma megoldása adjon új erőt, további sikereket, 

eredményeket; szép éveket és örömteli munkát kívánok az iskola minden dolgozójának. 

Köszönöm, hogy gondoltatok rám, amikor visszaemlékezésre kértetek fel. Büszke 

vagyok Petrovszki Zoltánné igazgatónőre, Kis Sándor igazgatóhelyettesre (volt 

tanítványaim), akiknek sikerült létrehozni az ÁMK-t, sportpályát, közösségi házat 

építettek, felújították az iskola épületét, a mindennapi feladatok felelősségteljes 

elvégzése mellett. 

Sárándi Zsófia 



 „A tanárok is valamikor önképzőköri diákok voltak” 

(James Joyce) 

Mi jut eszembe a gerlai iskoláról? 

A nagyapám. 

Valamikor az 1970-es évek elején egy kisfiú – aki én voltam – iskolába készült. Mivel a 

nagyszülők első unokája és a szülők első szülött gyermeke, mindenki fokozott izgalommal 

várta a jeles eseményt. 

A nagytatámmal találkozva el is hangzott a megszokott kérdés. 

 - Sanyikám várod már az iskolát? 

Természetesen vártam, de tata meg se várta a választ máris folytatta: 

 - Amikor én jártam iskolába a kastélyban még itt voltak a grófok. Nem volt az olyan rossz 

világ… Nekünk akkor is meg volt mindenünk… A gróf tartotta fenn az iskolát… 

Hallgattam nagyapám mondatait, de a tartalmát nem értettem. A kastélyban grófok? Hiszen 

ott iskola és óvoda működik. Biztos mesét mond – gondoltam akkor. 

Most felnőttként sokszor eszembe jut, milyen jó lenne, ha még élne a nagyapám. Ma már 

érteném a történeteket. Jó lenne többet tudni arról a világról, azokról az iskolákról! 

Kedves tata, ha még itt lennél köztünk, vajon mit mondanál a mai világról? 

Mi jut eszembe …? 

Az édesanyám. 

Miközben gyakorolta velem az írás, olvasás, számolás tudományát, gyakran elmesélte saját 

iskolai élményeit. 

 - Amikor mi voltunk elsőosztályosok, akkor még két osztály tanult együtt. .Míg a 

harmadikosok az olvasást gyakorolták, addig mi az elsősök írni és számolni tanultunk. 

Hallgattam édesanyám szavait és éreztem, hogy nekünk azért könnyebb az iskolai életünk, 

mint neki lehetett. 

Mi jut eszembe …? 

Az édesapám. 

Ő is Gerlán volt iskolás. Sokszor mesélte, hogy téli időszakban nem minden nap tudott 

iskolába menni. Nem volt annyi cipőjük ahányan testvérek voltak, így hol az egyik, hol a 

másik gyerek vehette fel a téli cipőt és gyalogolhatott be a tanyáról az iskolába. 

Még most is fülembe csengenek édesapám ösztönző szavai: 

 - Fiam tanulj, mert neked csak az a dolgod! Én majd biztosítom, hogy mindened meg legyen, 

ami az iskolában kell. 

Természetes volt, hogy tanultam, hiszen nekem az volt a dolgom. 



Mi jut eszembe …? 

Az itt eltöltött nyolc boldog gyermekév. 

Az első- és második osztályos évek a mai óvoda helyén állt „kis” iskolában. Ma is látom 

magam előtt az elsős osztálytermet. Az ajtóra feltűzött „j” és az öntöttvas kályha mellett a 

falon az „ly” betűkártyákat. Emlékszem az első iskolai télapó ünnepségre, amely ebben a 

teremben játszódott le. Emlékszem a piros ruhás, nagy szakállú mikulás korholó szavaira 

ajándékosztás közben. 

István nevű társunk csak az alábbi feddés után vehette át ajándékát: 

 - Pistike nem szabad a szemetet szétdobálni! A helye a szemétkosárban van. 

Erzsébethez érve így szólt: 

 - Erzsike óra közben nem szabad felállni! Na hol kell lenni óra közben? 

Erzsike a neki irányzott kérdésre, gondolkodás nélkül, határozottan adta meg a választ: 

 - A szemétkosárban. 

Emlékszem a télapó nagyon nevetett és mi nem értettük, hogy ezután Erzsike miért kapott 

ajándékot. 

A harmadik- és negyedik évfolyam a mai iskola helyén állt „kultúrházban” kialakított 

tanteremben telt el. 

Felső tagozatra átkerültünk a kastélyépületben kialakított iskolába. Ez az épület ekkorra már 

erősen magán viselte a II. világháború utáni kastélyrombolások nyomait. A tantermekben 

olajos fa padlók és szilárdtüzelésű öntöttvas kályhák, az udvar közepén légöblítéses 

árnyékszékek voltak. Természetesen akkor nekem az iskolás gyermeknek ez volt a világ 

legjobb iskolája. Nem is értettem, hogy mi az oka az egész falut megmozgató társadalmi-

munka kampánynak. A falu apraja-nagyja, tanulók, tanárok, szülők együtt építettek a 

kastélyépülethez toldalékként egy vízzel ellátott WC blokkot. 

Mi jut eszembe …? 

Az itt eltöltött húsz tanév tanárként. (Tanulóból tanár) 

Eszembe jutnak az első bizonytalan gondolatok. – Lehetőség van volt iskolámban tanárként 

elhelyezkedni. Bele merjek vágni? Milyen lehet volt tanáraimmal munkatársi kapcsolatba 

kerülni? Milyen lehet volt társaim gyermekeit tanítani? Meg tudom oldani?! 

Az már történelmi tény, hogy belevágtam és a húsz év, mint húsz nap repült el. 

Mi jut eszembe …? 

A gyermekeit iskolába kísérő szülő. 

A gyermekeim is Gerlán járnak iskolába. Úgy érzem – megtapasztalhattam – hogy nincs 

annál nagyobb öröm a szülőnek, mint ha gyermekeit biztos helyen tudja. Itt naponta 

találkozunk, együtt éljük meg a napi örömöket, nehézségeket. 

Iskolánk hagyománya a „tanár, diák, szülő sorverseny”. Ki tudja már hányszor vettem részt 

rajta? Többször voltam tagja győztes csapatnak is, de a legemlékezetesebb mégis egy vesztes 

csata emléke. A kiesésünk után az egyik csapattársam – a lányom – hozzám fordulva ezt 

kérdezte: 

 - Apa ugye jövőre is egy csapatban leszünk? 

Úgy éreztem, hogy a kiesés ellenére, ezen a napon győztes vagyok. 

Mi jut eszembe …? 

A múltam, a jelenem és a jövőm. 

Az életem. 

Kis Sándor 



 „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 

s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,…” 

 
 

Szászné Váradi Éva a nevem. Szívesen emlékszem vissza arra az időre, amikor Gerlán voltam 

diák. Elsőtől nyolcadik osztályig tanultam itt a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek 

elejéig.  

Tizenhat éves koromban világgá mentem a faluból, mint a népmese hősök. Tovább tanultam, 

családot alapítottam és a sors ismét visszavezetett Gerlára. 

Lassan tíz éve tanítom itt a kisdiákokat az írás, olvasás, számolás tudományára. 

Gyermekként gyakran játszottam iskolásat a babáimmal. A játék valóság lett és a vágyam 

teljesült. Tanító lettem. 

Naponta láthatom milyen sokat változott a gerlai iskola harminc, negyven év alatt. Változott 

az oktatás, a módszerek, a környezet. 

Radnóti Miklós Szülőföldem versének sorai jutnak folyton eszembe, miközben összeszedem 

emlékeimet a régi diákévekről. Ezek a sorok pontosan kifejezik az érzéseimet, amit a faluval 

 - ma már kerülettel - kapcsolatban érzek. 

Mintha folyton sütött volna a nap, a legtöbb emlékemben nyár volt, vagy tavasz. Reggelente 

gesztenyefák alatt sétálva érkeztem az iskolába, ami akkor a kastély épületében volt.  

Tavasszal fehéren, rózsaszínűen virágoztak a fák az iskola előtt. Egy bácsi korai cseresznyét 

árult az épület kapujában.  

Ősszel összegyűjtöttük a gesztenyét, makkot és ember- vagy állatfigurákat barkácsoltunk 

belőlük. A napköziben mogyorót szedtünk az iskola körüli parkban, amit megtörtünk majd 

megettünk. Ruhánkon kimoshatatlan foltot ejtettünk a zöld héjától. Néhány ilyen eset után 

szülői nyomásra a tanárok egy darabig tiltották a mogyorótörést, mint a fáramászást is 

kéztörések után, de szerencsére mindig elfelejtkeztek egy idő után erről a mi pedagógusaink. 

Napköziben szabad volt a bokrok között és fákon játszani. Teletömhettük a hasunkat 

kökénnyel, mint Pálistók Peti a kis bicebóca. 

Az iskolának saját konyhája volt, amit a kedves mosolygós Mészáros János igazgató bácsi 

felesége vezetett. Tizenegy óra körül már terjengtek az udvaron az illatok. 

Békési Ica néni ebédosztó, olyan rendet teremtett az ebédlőben, hogy mukkanni sem mertünk, 

szerintem a tanárok sem. Semmi nem tartotta vissza, hogy rákiáltson a rosszalkodó diákokra. 

A konyha mellett nyílt a széntároló ajtaja. A szenet lovas kocsi hozta. A gondnok Kovács Jani 

bácsi még órákon is benyitott a tantermekbe megrakni a szenes kályhákat. Mi gyerekek ezt 

nagyon szerettük nézni. 



Nagyszerű hely volt a kastély iskolának. A folyosón vörös márvány kútból ittunk. 

Csigalépcsőn lehetett felmenni a toronyszobába, ahol a lányok gyakorlati foglalkozáson a 

 – technikaóra elődjén – rakott krumplit főztek, amit a kerékpárt szerelő fiú osztálytársak meg 

is kóstolhattak. Itt kötényt és szoknyát varrtunk még.  

A toronyszobába féltünk egyedül felmenni, mert sötét volt és ott tárolták Samut, a csontvázat. 

Valaki határozottan állította egy grófé. Na persze, hogy éjszaka szellemek is laktak ott!  

Kötni Veszelka tanító néni tanított meg, aki nyári napköziben, ha kevesen voltunk elvitt a 

lakására bennünket és diafilmet vetített nekünk. Csoda jó volt! 

Szünetekben folyton rohangáltunk a tölgyfák körül, kipirult arccal mentünk be az órákra. 

Délután ott volt a fűszagú nagypálya, ahol rengeteget körjátékoztunk:”Kerek a káposzta 

csipkés a levele…”.  

Gyakran kirándultunk Póstelekre is az iskolával. Ennyi mozgás mellett, persze hogy jók 

voltak a gerlai gyerekek a városi sportversenyeken. Ehhez jó testnevelő tanárunk is volt.  

Rimóczi tanár bácsi kézilabda versenyekre vitt bennünket Szeghalomra, Orosházára. A 

Békéscsabai Konzervgyár igazolt játékosai lettünk. Mozogni azóta is szeretek. 

A mi iskolánknak volt a környéken - Békéscsabát értem ezalatt - akkoriban szerintem a 

legszebb igazgató nénije és legkedvesebb is Sárándi Zsófia személyében. Ez nem hízelgés, 

erre én így emlékszem. 

Kisiskolás koromban még régi módszer szerint neveltek bennünket az idősebb pedagógusok. 

Bizony a hibás feladat megoldásért első, második osztályban vonalzóval körmöst kaptunk. 

Egy-két legyintés a rossz gyermek fejére elfogadott volt. Nagyon féltem ekkor az iskolától, de 

szerencsére változtak az idők. Jött a kedves, mosolygós Lujzika néni a „nyolcas” farmerjával, 

amit csak Jugóból - az akkori Jugoszláviából - lehetett beszerezni. 

Csajáginé Marika néni nem tanított, de gyakran szerepeltetett iskolai műsorokban.  

Azóta is kedvelem a színházat és a mai napig bábozok a gyerekekkel az iskolában. 

Jött Csordásné Edit tanár néni, aki rajzórán először nyitotta fel a szemem mennyi mindent el 

lehet mondani a művészetek eszközeivel. Diavetítéseit, zene kísérte. Vele hallgattam először 

Vivaldit. 

Szabóné Terike néni - apai ágon rokonom - sokat feleltetett irodalomból, volt, hogy 

háromszor is az egymást követő irodalomórákon. Talán azt gondolta, mivel feleltem nem 

fogok tanulni a következő órára, de én tanultam, mert szerettem a verseket és olvasni is 

imádtam. 

Érdekesek voltak a történelemórák Such Ildikóval, Somogyi tanár bácsi énekórán még 

verbunkost is járt nekünk, Janecskó tanár néninek mi voltunk az első osztálya. 

Tarthattunk osztály disco-t. Időnként diszkréten kiment a teremből, mikor visszajött a 

térdeplős táncot a Boney-M számra abba kellett hagyni. 

Remélem ott lesz a harmincéves találkozónkon 2011-ben.Van nála egy napló, amibe 

szereztem egy autogramot Farkas Bertalantól az első űrhajóstól az egyik úttörő találkozón. 

Az én gerlai osztálytársaimat az különbözteti meg a városi gimnazista társaktól, főiskolás 

társaktól, hogy közülük mindenki mosolyog találkozáskor és mindenki vált néhány szót 

velem. Barátságosak. Talán azért, mert mindenki őrzi a szívében, hogy ilyen szép, nyugodt 

környezetben, a gerlai kastély növényekkel körbevett épületében járhattunk iskolába. 



Meglepő, hogy mennyi nyomot hagytak rajtam és hatottak egész életemre azok a Gerlán 

töltött iskolás évek. Szép növények között nőhettem fel. Tölgyfák, gesztenyefák, olajfák, 

kökény- és csipkebokrok, a kézilabda pálya melletti platánfa - kedvenc fám lett - 

megalapozták növényismeretemet. 

Érdeklődési körömet befolyásolták tanáraim és a pályaválasztásomban is tagadhatatlan a 

hatásuk. 

Jó volt Gerlán iskolásnak lenni és igyekszem, hogy tanítványaimnak továbbra is jó legyen itt a 

mi iskolánkban. 



„Gyülekező a nagy platánfánál” 

Bárki megtalálhatja Gerlát és a kastélyparkot a világon. Elég, ha behívja a Googe Earth 

alkalmazást, ránagyít a kis falunkra és megnézi a képeket. 

Személyes élménye is biztos több ezer embernek van. 

A gyerekkora viszont már biztos, hogy sokkal kevesebb embernek kötődik ide, na én ezen 

kevesek közé tartozom. 

A kastélypark: egész gyerek és fiatalkoromat meghatározta. Én még ebben a kastélyban 

kezdtem el iskolába járni. Itt voltam elsős. Emlékszem jól, mert mire másodikba mentem, már 

életveszélyes lett az épület, és minden kisiskolás emlékem az első osztályhoz kötődik. 

Amikor első napokban egy osztálytársammal (nem akarok bűntársakat feladni) elkezdtük 

kitalicskázni a raktárból a tankönyveket és mikor rajta kaptak minket és leszidtak, azt is 

megbántuk, hogy megszülettünk- kis túlzással. Persze nem akartunk rosszat... 

Arra emlékszem még, hogy a pályán a nagyok fociztak és játszottak minden szünetben, míg 

mi, "a kicsik" a tölgyfákat használtuk kapunak és gubaccsal fociztunk. Jobb híján. De jó volt! 

Télen meg úgy kisíkosítottunk az iskolaudvaron egy sávot, hogy akkorákat csúsztunk, mint 

talán senki más- akkor még így gondoltuk. Aztán az sem volt mellékes, hogy a nagy udvaron 

nagyon jól lehetett fogócskázni. Hintázni nem igazán, mert az ugye lányos játék... és amúgy is 

mindig foglalt volt. Igen, akkor még megvolt a hinta az udvaron, egyszer, ha jól emlékszem 

jól pofára is estem, mikor titkon kipróbáltam. 

De a legnagyobb élmény az volt, hogy órák után hazamentünk, és egy óra múlva már ott 

fociztunk a pályán, egészen estig. Meg sokszor hétvégén is. Ha persze nem kergettek el a 

"nagyok". Később már én is "nagy" lettem, emlékszem, sajnáltam is a kicsiket, hogy menniük 

kell, de farkastörvények uralkodtak... 

 

Gyülekezőhely a nagy platánfánál. Azért néha tartottam a jóval dörzsöltebb gyerekektől, én 

eléggé visszahúzódó voltam... de egy jó fociért minden áldozatot vállaltam! 



Aztán az első nyáron leszakadt a tetőgerenda. Két évig úgy emlékszem a házasságkötő 

teremben tanultunk. Érdekes volt, mert gondolom néha házasságok is köttettek itt, ahol mi 

meg matekoztunk... Közben vártuk, hogy felépül az új iskola, nem is gondoltuk, hogy milyen 

nagyon szép lesz! És szép lett, felsőbe már ide jártam. Legfőbb élmény, hogy rengeteget ping-

pongoztunk. Kint voltak az asztalok a folyosón, és ment a meccs meg a forgó. Sokszor 

becsengettek és nem tudtuk abbahagyni. A tanárokat persze gondolom idegesítette. Legjobb 

volt délután, meg lyukasórában, mert akkor szabad volt az asztal. Olyan jól ment már a végén, 

hogy sorra nyertük a versenyeket. Azóta sem játszottam annyit, mint akkoriban egy nap 

alatt... 

Visszatérve: a kastély elég romos, bár remélem csak átmenetileg. Az iskolát ha jövök Gerlára 

ritkán, akkor mindig látom, még mindig szép és fejlődik, az emberek arca már nem nagyon 

ismerős (igaz az arcmemóriám pocsék), de a kastélypark minden egyes szegletét, 

négyzetméterét ismerem még, sötétben csukott szemmel sem tévednék el.  

Azért még erre is büszke vagyok. Nem tudom miért fontos, de jó érzés. 

Nem biztos, hogy erről szóltak igazán az iskolai évek, hanem a tanulásról. Mert nem 

kallódtunk el, vagyis remélem, hogy nem... ehhez pedig kellett tanulni is, ha jól sejtem. Nem 

is keveset. 

Tanáraim, köszönöm innen is! Csak persze így utólag inkább az érdekes emlékek villannak 

fel elsőként. 

Végszóként pedig annyit: örülök, hogy a "rohanás" korában is jut idő, energia egy kis 

visszaemlékezésre, jóleső lokálpatriotizmusra egy ilyen szép kerek évforduló alkalmából. 

Csajági Csaba
1
 

(1975) 

                                                 
1
 Életpálya az általános iskola után:  

Iskolák: 

1989-1994: Mohácsy Mátyás Kertészeti Szakközépiskola és Technikum, Gyula 

1995-2001: Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki kar 

2002-2005: Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi kar 

Munkahelyek: 

2000-2005: Comgenex Rt (gyógyszerkutató) 

2005-2008: Thalesnano Zrt (nanotechnológiai alkalmazások, részlegvezető) 

2008-: Luminochem Kft (biztonsági és biotechnológiai markerek, kutatási vezető/ tulajdonos) 



Általános iskolai emlékeim 

Én a szerencsésebb korosztályba tartoztam. Már az óvodából 

szemmel kísérhettem az új iskola születését és az alsó tagozat 

mind a négy évét már az új épületben jártam ki. Régi történetek 

helyett inkább életképeket, érzéseket gyűjtöttem össze. Ezekből 

szeretnék most párat feleleveníteni. 

Emlékszem az érzésre, amikor először léptem át az iskola kapuját, az illatra, ami fogadott, a 

hosszú sötét folyosóra a sárga linóleum padlóval, az emeletre, ahova csak a nagyok mehettek fel 

és a nagy levelű, hatalmas virágra a lépcsővel szemben. Emlékszem a kisboltra, ahol tejet és kiflit 

vehettünk, az Ápisz tagság gyűléseire, ahol minden tag nyert tombolán valami apróságot, a 

lépcső korlátjára, melyről versenyt ugrattak a kisautók.  

Emlékszem a tanórákra, a vihar előtti csendre a történelem óra előtt, a rajz órák nyugalmára, az 

orosz órára, ahol eljátszottam pókeren a tankönyvem, a biológia órára, ahol az osztály 

kipróbálhatta azt a bizonyos kőzetet, amit ha megnyalunk, odatapad a nyelvünk. Emlékszem az 

ének órákra, ahol olyan sok nép- és komolyzenét hallgattunk. Felelevenedik az első 1-em, az első 

igazgatóm, majd a második. Megelevenednek a számítástechnika órák, a Robotron, Commodor 

és az Enterpriese számítógépek, majd később hozzánk is eljutott egy IBM XP zöld monokróm 

monitorral. Emlékszem az első általam írott BASIC programra, a cicás és a 4X4 játékra, melyek a 

mai számítógépes játékokhoz képest egyszerűnek és unalmasnak tűnnek, de akkoriban 

egyhuzamban órákig, sőt napokig játszottunk velük. 

Szinte érzem a menza illatát, aminek kezdetben a helyi Napsugár „presszó” adott helyett és hogy 

oda mindig sorban és időre kellett érkezni. Emlékszem az ebéd utáni délutánokra a régi iskola 

udvarán, a százágú fára, a halálkútra, amit csak a beavatottak találtak meg a bozótban, a 

gyakorlókertre, ahonnan rendszeresen csentük az épp aktuális termést. Szinte hallom a hinták 

nyikorgását, amelyről a rutinosabb diák csukott szemmel meg tudta mondani melyiket nem 

használja épp senki, szabad.  

Feldereng a kisdobos avatás, a hat pont és hogy majdnem úttörő is lettem. A szülői értekezletek, 

melyek után valahogy mindig kisebb-nagyobb leszidást kaptam, a kék köpeny, melyet annyira 

nem szerettem, a csengő felszabadító, vagy éppen órára hívó hangja, a „vakáció” felirat a táblán, 

a Samu a szertárból a pingponglabda szemeivel, a tanévzárók a jutalomkönyvekkel és a nyári 

napközi. 

Életre kelnek az iskolai programok is, a vas és papírgyűjtés, a farsangi bulik jelmezei, a tombolák 

és a nyeremények, a Velence tavi nyaralás, ahonnan visszafele a jobb hátsó kerék jobbról 

megelőzte a buszt és csak a csodának és a sofőrnek köszönhettük, hogy nagyobb bajunk nem lett. 



A citera órák, majd a fotóklub, ahol egy életre megtanultam, hogy mi is az a fixszír, az 

akadályversenyek a pósteleki erdőben, a kis-könyvtáros kör, a könyvtárban sok érdekes könyv, és 

a fordított napok ahol megtapasztaltuk, hogy nem is olyan egyszerű tanárként a másik oldalon 

állni. Én emlékszem és remélem most már te is! 

Ennek a környezetnek köszönhető, hogy alig bírtam kivárni a nyári szünet végét, és hogy 

visszaülhessek a padsorba. Ha jobban belegondolok annyira megtetszett, hogy jóformán 23 évig 

ki sem szálltam belőle. Köszönet érte minden tanárnőnek és tanár úrnak.  

A tanárgárda, akik egy életre bevésődtek az emlékeimbe: Csajágí tanárnő, ki pátyolgatott 

bennünket a kezdetektől fogva, Anna tanárnő, akitől megtanultam többek között a könyvek 

szeretetét a kis-könyvtáros körben, Séllei tanár úr, aki eleinte a fizika, majd a számítástechnika és 

technika tudásomat fejlesztette. Kiss tanár úr, aki mérnöki alapossággal verte belénk a 

matematikát és fizikát, Szabó tanárnő, aki az irodalom órákon olyan elhivatottan tanított, hogy a 

rossz jegyeim ellenére alig vártam a következő irodalomórát. Nem felejtem Csordás tanárnőt, aki 

az érdekes biológia órák mellett a vizualizációs képességeinket is fejlesztette. Rugalmas volt és 

türelmes. Délutánonként pedig irány a sötétkamra a fotószakkörben. Azóta rajongok a fotózásért. 

A földrajz órákért és ének órákért köszönet Petrovszki tanárnőnek. Tisztelet és köszönet az 

igazgatónőnek, Sárándi tanárnőnek, aki határozottsága és jó tanári vénája lévén sikeresen 

irányította nemcsak az iskolát, hanem a kémia órákat is. Természetesen nem feledkezhetek meg 

az iskola nem pedagógus dolgozóiról sem. Nekik is jár köszönet. 

Remélem, hogy az iskola továbbra is sokáig üzemelni fog és az oktatógárda hasonló 

elszántsággal és odaadással segíti a gyermekeket ezen az életkoron sikerrel átlendülni. 

Dr. Szabó Lajos 

tervezőmérnök 

CADEIS GmbH.(Coburg, Németország) 



Visszaemlékezés általános iskolai éveimre 

1986-1994 

4 éves koromban nagy érdeklődéssel figyeltem, amikor az ovival szemben nagy ház épült. 

Anyukám mondta, hogy ez lesz az új iskola, és én is ide fogok járni, ha nagy leszek. 

Különösen megragadott az a nagy lépcső, ami az épület közepén készült. Alig vártam, hogy 

iskolásként felmehessek majd rajta.  

Harmincöt osztálytársammal tanító nénink, Marika néni szárnyai alatt kezdtük a diákéveket. 

Felnőtt fejjel visszagondolva nem volt könnyű dolga helyes irányba terelni bennünket. 

Annyian és annyifélék voltunk. 

Napközis szabadidőben jó móka volt a kastély kertjében kikapcsolódni. A kispálya és a 

nagypálya valamint a környező bokros területek ideális helyet biztosítottak megannyi érdekes 

játéknak.  

Az alsó tagozatot már 4. A és 4. B osztályként végeztük. A csoportbontással megvalósult 

differenciált oktatásnak köszönhetően nebulóknak és pedagógusoknak is könnyebben sikerült 

a tananyagot feldolgozni. Abban az évben különleges élmény volt az erdei iskola 3 napja. A 

szanazugi táborban a tanulás mellett izgalmas szabadidős programokat szerveztek számunkra. 

Szép emlékekkel telve búcsúztam tanítómtól, Erika nénitől. Ma is emlékszem, mekkora 

büszkeséggel töltött el, amikor átadta a tanév utolsó környezetismeret óráján Dr. Bubo Bubo 

elismerő oklevelet. 

A felső tagozat évei már csak szempillantásnyi időnek tűnnek.  

Mondták, hogy már nem kell hordani a kék nyakkendőt; kicsit bántuk, hogy pirosat már nem 

is fogunk kapni. Orosz helyett angolul kezdtünk tanulni. 

Csak az akadályversenyek maradtak meg évről évre. Nagy izgalommal szerveztük a 

csapatokat, és a pósteleki erdőben térképpel a kezünkben kerestük a következő állomást. 

Alig vártam a nyári balatoni táborokat, legalább négyszer megmásztam a Badacsonyt és soha 

életemben nem láttam annyi templomot, amennyit Zsuzsa néni idegenvezetései során.  

A természet szeretete és Edit néni biztatásának köszönhetően minden évben szívesen vettem 

részt a városi és megyei biológia versenyeken, de semmiért sem hagytam volna ki a sport 

vetélkedőket sem. 

Kiemelkedő eredményem egy megyei matematika verseny 4. helyezése volt. Sanyi bácsi és én 

is nagyon meglepődtünk, mert még Somogyi Erzsinél is jobb dolgozatot írtam. 

Nem is tudom felsorolni az összes szakkört, amin részt vettem: szövés, tűzzománcozás, kórus, 

fotó és sok más szakkörökre is járhattunk szabadidőnkben. 

Köszönettel tartozom volt tanáraimnak, leginkább kedves osztályfőnökömnek, Terike 

néninek. Terelgettek, bátorítottak, segítettek utamon. 

Tevanos középiskolás éveim alatt is szívesen visszajártam ebbe a közösségbe. Barátnőimmel 

szívesen segítettünk a Rimóczi tornák, diákszínházi találkozó, suli discók, és egyéb 

rendezvények alkalmával.  

Tanítóképzős 4 évem alatt ismét szorosabbá vált kapcsolatom az intézménnyel, hiszen 

nemcsak gyakorlati helyet biztosítottak számomra, hanem hasznos tanácsokkal láttak el 

pedagógiai tanulmányaimhoz szintúgy, mint vizsgáimhoz. A könyvtárban Anna néni mindig 

érdeklődéssel hallgatta élménybeszámolómat a főiskolai dolgaimról, és mindig egyetértett 

velem, hogy már megint milyen lehetetlen dolgot kér az aktuális főiskolai docens. 

A tanítóképző főiskola utolsó évét már egyéni tanrendben végeztem, mert nagy 

meglepetésemre, de határtalan örömömre állást kaptam a Gerlai Általános Iskolában. 



 
Osztályommal a 2004-2005. tanévben 

Azóta több státuszban is dolgoztam. Leginkább a tanítás és a szakköri foglalkozások vezetése 

áll közel hozzám. Időközben a Szegedi Tudományegyetemen szereztem biológia szakon 

abszolutóriumot, a szakdolgozat megírása és a záróvizsga még várat magára, hiszen jelenleg 

GYED-en vagyok, és férjemmel legjobb tudásunk szerint neveljük 19 hónapos Borbála nevű 

gyermekünket. 

2011 szeptemberétől napközis tanítóként folytatom munkámat az intézményben. 

Dobos Ágnes (szül.: Jakab Ágnes) 



 Általános iskolai beszámoló – Somogyi Erzsébet 

 

1986-tól 1994-ig jártam általános iskolába. A rendszerváltás két szimmetrikus félre vágta ezt az 

időszakot, miközben mindkét kor rajta hagyta a nyomait: még voltam kisdobos, de már nem lettem 

úttörő; beszélek két-három szót oroszul, de – villámgyors átképzés után – már főként angolt 

tanítottak nekem. Jópáran neheznek találták a gondolkodásmód-váltást, de én szeretek úgy tekinteni 

rá mint egy kapura, ami két teljesen különböző világba engedett betekintést. 

Az alsó tagozatos évekből a szabadidős tevékenységek hagytak legmélyebb nyomot bennem: ahogy 

próbáltuk „koppanásig” felvinni a hintát az iskola udvarán, a hatalmas szarvasbogár, amit a 

kastélypark közepén lévő öreg tölgyfán találtunk. A Delfin örs tagjaként évente egyszer részt vettem 

a riadóláncban (minden örstag a sorban utána következőhöz ment el reggel és utána ment be az 

iskolába). A mai napig nem tudom, hogy mi értelme volt pontosan . De utána sorjátékokkal 

egybekötött vetélkedő következett, ami rengeteg izgalommal és érdekességgel járt, úgyhogy nem 

nagyon bántuk. 

Minden évben osztálytermet váltottunk, fizikailag is közelebb kerülve a felsős léthez. Minden óra az 

osztály saját termében volt megtartva, kivéve a testnevelést, amit a kastély szélén lévő 

tornateremben volt. Az órák után jött a napközi, Vackor vagy a Négyszögletű kerek erdő, és a 

rengeteg szakkör, amit nagyon élveztem: például énekkar, szövés, tűzzománc. Rengeteg olyan dolog, 

amit azóta sem volt módom újra kipróbálni, de a kreativitás és a közösség érzete megmaradt. Soha 

nem gondoltam volna, hogy a kórus egyenruhájához tartozó hatalmas lila masnit bármi másra fel 

tudom használni, de végül nagyszerű kiegészítő lett nyolcadikban a bolond-ballagáson. 

Felső tagozatban inkább a tanulmányi rész dominált. Beleszerettem a  reál tárgyakba: kémia, fizika, 

matematika, számítástechnika. Órai kísérletek, érdekes eszközök a szertárban. A számítástechnika 

teremben a 4.77 MHz-es XT-k mellett egy AT is megbújt a maga 6 MHz-ével (vagyis a mostani mobil 

telefonom nagyobb számítási kapacitással rendelkezik mint az egész akkori terem együttvéve ), 

amiért komoly helyezkedés folyt alkalmanként. A színes monitorról nem is beszélve. A tanulmányi 

versenyekre való felkészülés kemény munka volt, de maga a verseny nagyon izgalmas és ha sikerült 

jó ereményt elérni, akkor komoly sikerélmény (a többi pedig felejthető ). Bár tudatosan ekkor még 

nem döntöttem el, hogy milyen pályára szeretnék lépni, a reál tárgyak iránti vonzalom már magában 

hordozta a későbbi mérnöki hivatást. 

Felsőben már mi vándoroltunk a termek között, ami néha macerás volt, de megszokható. A nagy 

osztálylétszám miatt két osztályra választottak minket, ami miatt kisebb lett a társaság. A 

középiskola kiválasztása nehéz volt, de végül nem egy gimnázium, hanem a Gépészeti és 

Számítástechnikai Szakközépiskola mellett döntöttem. 

A GÉSZI-ben számítástechnika szakon még többet tudtam számítógéppekkel foglalkozni. És bár 

megkísértett a fizikusi vagy mérnök-fizikusi pálya is, végül a Budapesti Műszaki Egyetemre 

felvételiztem mérnök-informatikus szakra. Az egyetem alatt tovább vittem az általános iskola óta 

megszokott mintát: szakmai élet és szabaidő/közösség egyensúlya. Így jutottam el az egyetem 

legérdekesebb zugaiba (pl. saját kezűleg áramkör gyártás) és például a Dolomitokba via-ferrata 

túrára egymással párhuzamosan. 
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 IC gyártás közben Kéktúra 

Az egyetem utolsó évében sikerült elnyernem az Erasmus ösztöndíjat, amivel egy szemesztert 

Norvégiában töltöttem. Itt írtam meg a diplomamunkámat. Miután a párom doktori továbbtanulási 

ajánlatot, én pedig rendszermérnöki állásajánlatot kaptam, végül úgy döntöttünk, hogy maradunk 

még egy darabig. Jelenleg egy nemzetközi telekommunikációs cégnél dolgozom, ahol  hibrid (műhold 

+ IP) rendszerfejlesztésért vagyok felelős. Áprilisban pedig megszületett kicsi fiunk, Erik. 

Szeretettel emlékezem az általános iskolai évekre és a tanáraimra, akiknek nagyban köszönhető, 

hogy az az ember lettem, aki lenni szerettem volna. 

Üdvözlet mindenkinek a trollok és gleccserek hazájából, a messzi északról: 

Somogyi Erzsébet (Rzsó)  

 

 



Kovács Katalin
a Gerlai Általános Iskola volt tanulójának visszaemlékezései:

1989-ben kezdtem meg az iskolát elsősként, és 1997-ben ballagtam el onnan. Sárándi Zsófia 
volt akkor az igazgató, „Igazgató néni”, ahogy mi szólítottuk. 

Elsőben az osztályfőnököm Nagyné Falucskai Anna 
volt. Emlékszem az osztályban a fal körben tele volt 
képekkel  az  ábécé  betűiről.  Erzsike,  a  nővérem 
akkor még szintén ebbe az iskolába járt, de ő már 
„nagy”  7.  osztályos  volt.  A  földszinti  folyosón 
összetalálkoztam vele és Rimóczi testnevelés tanár 
bácsival, akinek Erzsike bemutatott, és azt mondta, 
hogy „Majd tanár úr megtanítja a húgomat is úszni, 
mint engem”. Sajnos erre már nem kerülhetett sor, 
mert a tanár úr időközben elhunyt.

Az udvarra akkor még azon a kijáraton jártunk ki, 
ahol  most  a  tornaterem  felé  vezető  folyosó  van. 
Járdalapokból  volt  kirakva  egy  nagy  placc,  ahol 
sokat  ugróiskoláztunk,  és  „gumiztunk”.  Ezt  úgy 
kellett  játszani, hogy egy hosszú gumiszalagot két 
gyerek terpeszállásban kifeszített a bokáik között és 
egy  harmadik  átugrált  a  gumi  felett  vagy  épp 
ráugrott.  Ha megszólalt  a csengő, rohantunk ki az 
udvarra játszani és versenyeztünk, hogy ki foglalja 
el előbb a hintát. Vagy ugráltunk a homokba fektetett abroncsokon. Nem sok játék volt, de 
volt  tér.  Szaladtak  a  lányok  a  fiúk  elől,  nekem  is  meghúzták  copfomat  sokszor.  Sokat 
játszottam a fiúkkal emlékszem, még össze is verekedtünk.

Második osztályban Braunné Fodor Zsuzsa tanár néni lett  az osztályfőnököm, aki nagyon 
szeretett engem és Szamócának szólított.

Új  osztályfőnököt  kaptunk  harmadikban,  a  kedves  Szilvike  nénit,  Veszelka  Jánosnét.  A 
matematikát pedig Szerencsi Zsuzsa néni tartotta.

Alsó osztályos koromban tornaórára a kastélykertbe jártunk. Volt ott két öltöző a lányoknak 
és fiúknak, és egy parkettázott tornaterem bordásfallal. Csajáginé, majd Deres Gábor tartotta a 
testnevelés órákat. Az új tornaterem, ha jól emlékszem ötödikre épült fel. A kastély épülete 
akkor még elég jó állapotban volt, hiszen nem csak a tornaterem üzemelt benne, hanem ott 
rendelt a gyermekorvos Dr. Tóth Endre, a községháza is működött még és persze a kápolna. A 
kastélykert gyermekkorom egyik fő színhelye volt. A játszótéri nagy gumiabroncsokon és a 
hintákon sokat játszottunk. Egyszer még meg is javítottuk egy hajcsattal a leszakadt hintát, 
mert ki volt esve belőle egy rögzítő szegecs. Évekkel később arra sétáltam, és kíváncsiságból 
megnéztem azt  a  hintát.  Ugyanúgy  állt  még  és  benne  volt  a  csat.  Itt  cseperedtünk  fel  a 
kortársaimmal az iskola gondoskodó és biztonságot nyújtó falai között, és a kastélykerti nagy 
platán  fa  alatt.  Gondtalanul  szaladgáltunk,  játszadoztunk  kis  csapatokba  verődve  ki  az 
iskolából át a kastélykertbe, ha vége volt a tanításnak. 
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A gyakorlókert is a kastély udvarán volt, az óvodaudvar után. Felsőben jártunk oda Kis Sanyi 
tanár úrral néhány technika órán. Kapálni, ásni, gereblyézni, magokat vetni jártunk oda, amit 
én nagyon szerettem csinálni.

Az aszfaltpályára - amit kispályának hívtunk – jártunk ki tesi órára, ha az időjárás engedte. A 
távolugró  gödör  ott  van  ma  is  mellette,  már  akkor  is  szerettem a  távolugrást.  Kézilabda 
edzéseket  is  a kispályán  tartották,  akkoriban főleg felnőttekből  állt  a  gerlai  csapat.  Felsős 
koromban  én  is  kéziztem,  jobb szélső  voltam.  A nagypályán  mérte  fel  Deres  tanár  úr  a 
kislabda dobást és a gáton kellett futnunk a 12 perces futást.

Az iskola földszintjén a legutolsó terem a technika terem volt. Nagyon szerettem barkácsolni, 
még ma is megvan a periszkóp és a kapcsoló, de talán a hajó is, amit készítettünk. Séllei tanár 
úr, és Kis Sándor voltak a technika tanáraim. A másik három földszinti terembe jártam az első 
három  osztályt.  Alsóban  gyűjtöttem  takarékbélyegeket,  amit  Csajáginé  Marika  nénitől 
vásároltam. Még megvannak a takarékalbumok. A fülemben pedig ma is hallom Marika néni 
hangját,  ahogy  énekli  hogy  „sok  kicsi  sokra  megy”.  Lutra  albuma  is  volt  sok 
osztálytársamnak, nekem is, amibe a matricákat megvehettük az iskolában, aztán cserélgettük 
egymás  között.  A földszinten  volt  az  adminisztrátori  iroda,  ahol  Somogyiné  Erzsike  néni 
dolgozott.  Az  iroda  mellett  volt  egy  kis  helység,  ami  kisboltként  működött.  Ott  vettünk 
poharas tejet a tízóraihoz, de aztán sajnos megszűnt.

Negyedikben felkerült az osztály az emeletre, és Szabóné Szilágyi Edit tanár néni lett az új 
osztályfőnök.  Vele  mentem  el  a  városi  matematika  versenyre,  amit  meg  is  nyertem.  A 
verseny  tíz  éves  jubileumára  2003-ban  Papp  János  polgármester  úr  meghívta  a  dobogós 
versenyzőket a városházára, amiről emléklapot is kaptunk. Ekkor énekkarba is jártam.

Csordás Györgyné Edit néni lett az osztályfőnökünk, amikor felsősök lettünk. Ő ballagtatta el 
az osztályunkat, egyébként biológiát és rajzot tanított nekünk. Sajnos azóta már ő is elhunyt. 
A  magyart  Szabóné  Terike  néni,  a  történelmet  Szerencsi  Zsuzsanna,  németet  és  éneket 
Kállainé  Marinka  Irén,  földrajzot  és  egy  évig  éneket  Petrovszkiné  Kati  néni,  a  kémiát 
Igazgató néni tartotta. A matekot és a fizikát Kis Sándor tanár úr szerettette meg velem, és 
versenyekre  is  vitt  mindkét  tárgyból.  Hetedikben  földrajzból,  fizikából,  és 
számítástechnikából dicséretet kaptam. Utolsó évben Szabó Misi tanár úr angol fakultációira 
is jártam.

Nekünk volt számítástechnika óránk is, amiket Séllei tanár úr tartott. A terem az új tornaterem 
galériájában volt kialakítva.  DOS-ban tanultuk a parancsszavakat. Volt a falra kirakva egy 
alkatrészeire szedett Comodor 64-es számítógép. Mi már IBM-eket használtunk az iskolában, 
nekünk otthon  pedig  egy Atari  gépünk volt,  ami  a  tévével  volt  összedugva.  Azóta  sokat 
fejlődött az informatika.

A földszinten és az emeleten is állt egy-egy ping-pong asztal, amit alig akartunk ott hagyni, 
amikor becsöngettek órára, és fejvesztve rohantunk kicsöngetéskor, hogy valamelyik asztalt 
lefoglaljuk magunknak. A folyosókon minden reggel állt egy-egy felügyelő tanár, emlékszem 
Zubán Marika nénire. A portás feladatot pedig mi, gyerekek láttuk el. Ilyenkor nem kellett 
órára bemenni  azon a napon, ezért  nagyon vártuk,  mikor  kerül ránk a sor. A kapusoknak 
kellett kinyitni az ajtót, ha jött valaki, ekkor bevezettük a nevét egy füzetbe. 
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Az emeleten volt a könyvtár, és az ebédlő, amit zsibongónak hívtunk. Mindig ott rendezték 
meg a farsangokat, ünnepségeket, ha rossz idő volt. Persze később az új tornaterem átvette ezt 
a szerepet, így nekem már ott volt a táncvizsgám, majd a ballagásom is.

A kedvencem a matek terem volt, ahol összefüggő padsorok voltak, és a terem végében állt a 
fizika  szertár.  Emlékszem  a  kémia  és  a  fizika  kísérletekre,  például  ahogy  Igazgató  néni 
bemutatta, hogyan ég a magnézium vízben, vagy ahogy sorba vagy párhuzamosan kötögettük 
az izzókat Kis Sanyi tanár úrral. Szerettem még a földrajzot, és a biológiát, illetve a németet, 
na és persze a matematikát.

Apukám a szülői munkaközösségben aktívan részt vett, ma is fent vannak a nagy hangszórók 
az iskola udvarán, amiket ő szerelt fel, de a tornaterem hangosítását is ő alakította ki. 

Jártunk osztálykirándulásokra is: voltunk Bükkszentkereszten, a Rám-szakadékban, Gyomán 
sátorozni, ahol életemben először ültem csónakban, jártunk Miskolctapolcán a fürdőben és 
bicikli túrán a Körös-menti töltéseken.

Ez úton szeretném megköszönni tanáraimnak, és nevelőimnek munkájukat, hogy segítettek 
elindítani az életutamon.

Miután elballagtam:

1997-ben  a békéscsabai  Rózsa  Ferenc  Gimnáziumba  jelentkeztem  (ma  Andrássy  Gyula 
Gimnázium és Kollégium), ahol speciális angol nyelvi osztályba jártam, és 2001-ben, mint 
12. A-s végeztem. 
Majd Debrecenbe  nyertem 
felvételt  az  egyetemre, 
informatika  karra. 
Programtervező  matematikus 
szakon  végzek  idén,  a 
szigorlataimra  jó  érdemjegyet 
szereztem.  A  diplomamunkámat 
a  mesterséges  intelligencia 
tárgykörében  készítettem  el, 
amihez  egy  játékprogram  is 
tartozik.  Angol nyelvből kaptam 
középfokú C típusú nyelvvizsgát, 
januárban  pedig  államvizsgázni 
fogok. 
Egyetemi éveim során kijutottam az Egyesült Államokba, ahol egy New Hampshire állambeli 
gyermektáborban dolgoztam.
Nem régen váltottam ki a vállalkozói engedélyemet, és egy debreceni pénzügyi  társaságnál 
kezdtem el dolgozni. 
Debrecen belvárosában  lakom saját lakásomban, és lassan 5 éve élek boldog kapcsolatban 
párommal, Zolival, aki egy informatikai cégnél programozó Debrecenben.
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Az én iskolám 

Az én iskolám egy nagyon jó hely. Most jelenleg 111 tanuló jár ide Gerláról, Dobozról és 

Békéscsabáról. Nem túl nagy épület, ugyanis, mint tudjuk ez valójában egy községi iskola. 

Vannak kedves tanárok és szigorúak, de persze ilyen minden iskolában van. Sokféle 

szakkörből válogathatnak a diákok, ilyen például a foci, az atlétika, a pingpong, a kézműves, a 

szövő és a rajzszakkör, a rádiós szakkör, az angol, valamint a kerékpár. 

Nemrég épült a tornaterem mögött egy aszfalt sportpálya, ahol jó időben tartják nekünk a tesi 

órákat. 

Szünetekben a hatalmas udvaron játszhatunk. Itt kint rengeteg játék van, például különféle 

mászókák, hinták, padok. 

A tantermeket a nyári szünetben újítgatják. Most két projektort, új függönyöket és az alsós 

termekbe digitális táblákat kaptunk.  

Gyereknapra a Szülői Munkaközösség és az iskola ajándéka egy nagyon jó rendezvény, egy 

komplett ülőgarnitúra és egy új pingpongasztal volt. 

Testnevelés órán sok mindent játszunk, sportolunk. Bővebben tehát floorballozunk, kötelet 

mászunk, szekrényt ugrunk, gerendázunk, futunk stb. 

A könyvtár tele van régi és új könyvekkel, van három számítógép és egy TV. 

Ebben az évben is rengeteg program vár ránk. 

Ilyen az én iskolám. 

Dudás Veronika 

6. osztály 



 

Vozár Réka 



„Terike néni zöldségeskertje” 

 
Részlet az 1955/1956. tanév 5. osztályának osztályfőnöki jelentéséből 

Az osztályfőnöki jelentésben említett 5. osztályos kislány, Szilágyi Teréz, aki általános 

dicséretben részesült, a későbbiekben is ugyanilyen jól tanult. Elvégezte a gimnáziumot, majd 

magyar-orosz szakos tanárrá képezte magát és visszatért egykori iskolájába, Gerlára. Első és 

egyetlen munkahelyként nyugdíjazásáig itt tanított. Híressé vált kék füzetében gyűjtötte a 

gerlai diákok „aranyköpéseit”, ez volt „Terike néni zöldséges kertje”. Íme egy nagy kosárra 

való zöldség! 

Biológia órán: 

„A kakast azért tartjuk, hogy reggel ébresszen fel.” 

„A kakas a tyúknak csinálja a tojásokat.” 

„A tyúk megtojta a tojást, a kakas odament hozzá, hogy meglátogassa.” 

 

Technika órán: 

- Ki végzi a csempe felragasztását? 

- A csempész. 

 

Magyar órán: 

Részletek fogalmazásokból: 

„Toldi a jó késsel a cipőt felszelte, s a cipővel a húst jóízűen nyelte.” 

„Jöttek az óriások és megfogdosták a boszorkányokat.” 

„…Akkor lelopdzott a fiú szemére, 

Két szárnyát teríté annak két fejére…” 

„A lovak a fához vannak kötve. Szegényes ruhában vannak…” 

„Az asztalon volt a deszka, már csak össze kellett vágni, hogy sütni lehessen…” 

„Jancsi belenézett a királylány szemébe és így felelt: - Ó, te vagy az én hősöm! Te mentettél 

meg, ha akarod, a feleséged leszek!” 

„Most fialt le a gólya.” 

„Felvertem a tojást, aztán különválasztottam a sárgáját a fehérjétől.” 

„Az asszonyok nézik a férjüket, míg látják őket. Utána kezdik az életet.” 

„Az én szüleim is bemennek a jó meleg szobába. Ekkor csend borul az utcára.” 

„Este lett, megvacsoráztunk, és az utolsó vendég is elfogyott.” 

 



Magyar órán: 

Részletek feleletekből: 

- Mi a párbeszéd? 

- Két-három ember magában beszélget… 

- Mi a monda? 

- Megtörtént emberről meg nem történt esemény… 

- Hogyan készültek fel a huszárok a csatára? 

- Először jól kiköszörülték a szablyájukat, azután jól oldalba vágták a lovukat. 

- Miért kíván a gazda hótakarót a vetésre? 

- Azért, hogy a vetés ne égjen le, ha meleg van… 

- Mi ragadott meg legjobban a „Szeptemberi emlék” című olvasmányban? 

- Az, hogy Móra Ferencnek végig kitűnő volt a szegénységi bizonyítványa. 

Fazekas Mihály Csokonai élettársa volt. 

 

Petőfi Sándor(?): János vitéz 

„Falu végén nyája míg szerte heverész 

Ő addig subáján a fűben legelész.” 

„Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, 

Kukorica Jancsi, Iluska gyöngyháza.” 

„Egyszer kinézett a kukoricaföldre,  

S ott egy barázdában lel engem heverve, 

Szörnyen sikítottam, ordítottam, toporzékoltam.” 

 

Innen-onnan 

Első osztályosok az „é” betűt tanulják. A hívókártyán a érem rajza látható. Tisztázzák, mi az, 

majd a tanító néni kéri, akinek van otthon ilyen, hozza el holnap. Másnap Janika mutat egy 

érmet. 

- Ki kapta ezt, Janika? 

- Apukám. 

- Tudod-e, miért? 

- Tudom. Vérontásért! 

Nyílt tanítási nap volt, Janika véradó édesapja is ott ült a teremben. 

 
- Milyen volt Mátyás trónrakerülése után? 

- Kiskorú. 

 
- Ki tudja, mi a jászol? 

- Abban tartják a kisbabát! 

 



Rajz óra, téma a hóemberépítés. 

Megszólal az egyik tanuló: - Olyan nehéz megcsinálni ezt a gyereket! 

Erre a másik: - Megcsinálni azt könnyű, de lerajzolni! 

 
- Mikor tudta meg Kolombusz, hogy felfedezte Amerikát? 

- Miután meghalt. 

 

A harmadik osztályosok játszanak: az első és az utolsó betűből foglalkozást kell kitalálni. 

- Mi az: R…G? 

- Rendőrség. 

- Nem jó. 

- Részeg. 

- Te, hát az nem foglalkozás, hanem hivatás! 

 
- Ki volt Kodály Zoltán? 

- Egy huszár 

- Nem jó, gondolkozz még! 

- Háry János barátja. 



 

Szabó Fruzsina 



A gerlai és a pósteleki iskola 8. osztályos diákjai 1952-től napjainkig 

1951/1952. tanév 
Kalló Lajos 

Z. Megyeri István 

Réda János 

Vass János 

1952/1953. tanév 
Gerlán 

Békési Sándor 

Braun József 

Gyúri Mihály 

Balogh Mária 

Lipcsei Eszter 

P. Nagy Erzsébet 

Sütő Erzsébet 

Sütő Mária 

Szabó Mária 

P. Szabó Zsófia 

Veszelka Mária 

Póstelken 

Farkas András 

Gróh Mihály 

B. Nagy István 

Pikó András 

Tobai Lajos 

1953/1954. tanév 
Gerlán 

Békési Gergely 

Buzi Sándor 

Cs. Molnár István 

Vass Imre 

Gyúri Éva 

Cs. Kis Eszter 

Molnár Rózsa 

Szűcs Zsófia 

Póstelken 

Dézsi István 

Jámbor Eszter 

Jámbor Ilona 

Kovács Ilona 

B. Nagy Margit 

Sarkadi Mária 

Szverle Róza 

1954/1955. tanév 
Gerlán 

Berkesi Ilona 

Buzi Zsuzsanna 

Erdődi Mária 

Gergely Erzsébet 

Laurinyecz Gizella 

Nyisztor Eszter 

Puskás Anna 

Váradi Margit 

B. Nagy Gábor 

Borsi István 

Debreceni Lajos 

Szatmári János 

Tobai László 

Póstelken 

Felek János 

Szász Imre 

Szilágyi Lenke 

1955/1956. tanév 
Gerlán 

Szatmári Erzsébet 

Bielik Mária 

K. Kovács Klára 

Józsa Ilona 

Sütő Zsófia 

Szabó Erzsébet 

Jantyik Károly 

Kiss Gábor 

Petróczki István 

Szpisják György 

V. Szabó László 

Kalló Mária 

V. Szabó János 

Póstelken 

Arató János 

Metz András 

B. Nagy Ferenc 

Z. Szabó István 

Balta Mária 

Boros Teréz 

Dézsi Borbála 

D. Nagy Erzsébet 

Nagy Katalin 

Szilágyi Erzsébet 



1956/1957. tanév 
Gerlán 

Békési Mihály 

Borsi Ilona 

Dézsi Mária 

Erdődi Erzsébet 

Fedorsó Ilona 

Lipcsei István 

K. Megyeri Mihály 

Püski Júlia 

Sás István 

Szabó Magda 

V. Szabó G. Mária 

Szatmári Ferenc 

Szűcs István 

B. Szűcs Zsuzsanna 

Veszelka György 

Vincze Ferenc 

Vozár Mihály 

Zsura János 

Póstelken 

Portörő Anna 

Szász János 

1957/1958. tanév 
Gerlán 

Barna Mária 

Buzi Margit 

Cselovszki György 

Fedorsó Mária 

Juhász Károly 

Juhász László 

Kelemen Lajos 

Kenderák József 

Kiss János 

Laurinyecz Mihály 

Puskás Sándor 

Sarkadi Mária 

Sütő Ilona 

Sütő István András 

Szabó Károly 

V. Szabó Károly 

Virág Margit 

Póstelken 

Gergely Mihály 

Hódos Péter 

Jámbor István 

Kalló Mária 

Kovács Imre 

Osváth Ilona 

Sarkadi Ilona 

Tamás Erzsébet 

Veres Imre 

1958/1959. tanév 
Gerlán 

Czinege Mária 

Dézsi Irén 

Fermann Margit 

Kenderák Mária 

Cs. Kiss Ilona 

Lipcsei Károly 

Marik János 

Cs. Molnár Lajos 

Nagy Sándor 

Petényi Julianna 

Ragács Julianna 

Skumáth János 

V. Szabó Imre 

Szabó János 

Szilágyi Teréz 

Csordás József 

Póstelken 

Balog Mátyás 

Dézsi János 

Hódos Teréz 

Kovács István 

V. Molnár János 

Sarkadi József 

Szabó Katalin 

Szász Erzsébet 

Szilágyi Erzsébet 

Szabó Erzsébet 

1959/1960. tanév 
Gerlán 

Baukó Ilona 

Bokros Ilona 

Gábor Ilona 

Juhász Mihály 

Klokocs László 

Korcsok Erzsébet 

Laurinyecz István 

Major Sándor 

Nagy Sándor 

Nyisztor János 

K. Szatmári Ilona 

Tobai László 

Váradi Erzsébet 

Virág János 

Póstelken 

Balogh M. Julianna 

Ferenczi Klára 

Kalló Teréz 

Nagy István 



1960/1961. tanév 
Gerlán 

Barna Júlia 

Bokros Anna 

Bokros Mátyás 

Cinege László 

Dézsi Magdolna 

Dobi Erzsébet 

Fermann Zsuzsanna 

Juhász István 

Kádár Pál 

Kelemen Ilona 

Kenderák Erzsébet 

Kiss F. Ferenc 

Marik Erzsébet 

Nagy A. Julianna 

Ragács János 

Sás Sándor 

Sebestyén István 

Sebestyén Júlia 

V. Szabó Teréz 

K. Szatmári Ilona 

Szatmári János 

Szatmári Júlia 

K. Szatmári László 

K. Szatmári Magdolna 

Tóth Mihály 

Vince Júlia 

Bátori Petronella 

Póstelken 

Ferenczi István 

Gergely Erzsébet 

Kádi Ilona 

Lukucz János 

Molnár Mária 

Szabó János 

Szász István 

Szász László 

Szilágyi Eszter 

1961/1962. tanév 
Gerlán 

Balogh Gábor 

Bartha Mária 

Baukó Mihály 

Brenya Mária 

Csordás György 

Dézsi Lajos 

FErmann Erzsébet 

Jámbor Zsuzsanna 

Cs. Kiss Lajos 

Kiss M. Lajos 

Lelóczki Mihály 

K. Megyeri Julianna 

Sarkadi Erzsébet 

Sás Erzsébet 

K. Szatmári Judit 

Szűcs Ferenc 

Szigeti Dorottya 

Szilágyi Ferenc 

Varga Mária 

Póstelken 

Csorba János 

Ferenczi József 

Jámbor József 

Kárnyáczki Julianna 

Kovács János 

Szász Mária 

1962/1963. tanév 
Gerlán 

Balog László 

Bokros Julianna 

Buzi Károly 

Fedorsó Borbála 

Gergely Ilona 

Gyulai Lajos 

Hegyi Erzsébet 

Kelemen László 

Kovács Sándor 

Cs. Molnár Mihály 

T. Nagy Ilona 

B. Nagy Julianna 

Sz. Nagy Lajos 

Nagy Zsófia 

Sántha Erzsébet 

V. Szabó G. Julianna 

Szalkai János 

D. Szatmári Ilona 

Szatmári Péter 

Szigeti Ilona 

Szilágyi Ferenc 

Tobai Rozália 

Vass István 

Vass János 

Veszelka Mátyás 

Vozár Ilona 

B. Nagy Zsuzsanna 

Soós László 

Póstelken 

Dézsi Mária 

Kiss F. István 

Hrabovszki Ilona 

Perei András 

Szűcs Ferenc 

Fermann István 



1963/1964. tanév 
Békési Erzsébet 

Bokros Anna 

H. Fekete Sándor 

Fermann Róza 

Gyulai Eszter 

Jámbor István 

Kalmár János 

Kelemen Ilona 

Kiss M. Ferenc 

Cs. Kiss Zsuzsanna 

Kovács János 

Marik Mária 

Máté Ferenc 

Nagy Ferenc 

B. Nagy Lajos 

Nagy A. Mária 

Puskás Rozália 

Ragács Ilona 

Sándor Eszter 

Sarkadi Ferenc 

Sás Julianna 

Sás Zsófia 

Szabó Julianna 

Szatmári László 

Tarnai Adrienne 

Tobai Róza 

Vass Mihály 

Vincze Katalin 

1964/1965. tanév 
Balog István 

Békési Mária 

Bóné István 

Dézsi Lajos 

H. Fekete Lajos 

Ferenczi Mária 

Fermann Zsófia 

Gáspár János 

Gúti László 

Heitler Ilona 

Jakucs Irma 

Kovács Ferenc 

Leszkó Imre 

Megyeri István 

Nagy Zsófia 

Polgár Ilona 

Püski László 

Soós István 

Sütő Erzsébet 

V. Szabó G. Sára 

V. Szabó Zsófia 

Szalkai Lajos 

K. Szatmári István 

Szilágyi Mária 

Tobai Erzsébet 

Virág Katalin Margit 

Vozár Mária 

Zlovszki Mihály 

1965/1966. tanév 
Barta Erzsébet 

Bottyán Edit Zsuzsanna 

Budai László 

Buzitai Róza 

Cinege Erzsébet 

Dézsi Eszter 

Fedorsó Zsófia 

Fermann László 

Hegyi Mihály 

Heitler Irén 

Jagyugy Katalin 

Jakucs Ilona 

Kelemen Károly 

Kiss Anna 

Lelóczki Lajos 

Megyeri Eszter 

Molnár Mihály 

Nagy Á. Julianna 

Nagy Á. Sándor 

Polgár István 

Puskás Franciska 

Sebestyén Antal 

Szatmári Erzsébet 

Szatmári Sándor 

Szenteczki Julianna 

Varga László 

Vass Imre 

1966/1967. tanév 
Bodzás János 

Bokros Erzsébet 

Bokros Irén 

Bottyán László 

Dézsi Mihály 

Gábor Mária 

Gáspár Erzsébet 

Gyenge Mária 

Kovács Erzsébet 

Lehóczki János 

Lehóczki Mihály 

Lelóczki József 

Lipcsei Erzsébet 

Major Margit 

Nagy Ilona 

Nagy János 

Pataki Zsuzsa 

Sarkadi Mária 

Szabó Erzsébet 

Somogyi Imre 

Zs. Szabó Gábor 

Szatmári Lajos 

Szeidler István 

Szenteczki Lajos 

Szilágyi Zsuzsanna 

Talabos Mária 

Zlovszki Margit 



1967/1968. tanév 
Békési Ilona 

Bokros István 

Buzási János 

Dézsi István 

Ferenczi Éva 

Gábor Imre 

Hegyi Teréz 

Jakucs László 

Kelemen Erzsébet 

Laukó Erzsébet 

Megyeri János 

Mészáros Ildikó 

Perei István 

Sás Mária 

Szalkai Irén 

Szatmári Sándor 

Szász Irén 

Ufferbach Rozália 

Zlovszki János 

Zlovszki Zsuzsanna 

Braun Ferenc 

1968/1969. tanév 
Balog Erzsébet 

Bánfalvi Pál 

Bágy Mária 

Bodzás István 

Bóné Erzsébet 

Búzási Erzsébet 

Gajdács András 

Gergely Sándor 

Gergő János 

Jakucs Teréz 

Juhász Erzsébet 

Kalló János 

Kelemen Julianna 

Kiss Irén 

Korcsok Katalin 

Kovács Katalin 

Megyeri Lajos 

Nagy Mária 

Nagy Zsófia 

Perei Pál 

Sajtos Sándor 

Sándor Margit 

Sarkadi Ilona 

Sarkadi János 

Somogyi Zsófia 

Sütő Sándor 

Szabó Ferenc 

Szabó Róza 

Szabó Zsuzsanna 

Szatmári Károly 

Szenteczki Mária 

Talabos Irén 

Varga Béla 

Váradi Ilona 

1969/1970. tanév 
Balázsházi Ilona 

Bartha Pál 

Bokros András 

Balogh Lajos 

Cinege Pál 

Dézsi Mihály 

Fodor Gábor 

Gábor István 

Gábor Margit 

Gyenge László 

Hegyi Ágnes 

Jagyugy Ilona 

Kelemen Magdolna 

Kelemen Irén 

Kenderák Rozália 

Kiss M. Erzsébet 

Korcsok János 

Megyeri János 

Nagy Á. Imre 

Nagy Á. Rozália 

Orodán István 

Sarkadi Mária 

Sás Lajos 

V. Szabó Árpád 

Szatmári János 

Szatmári Mihály 

Szilágyi Julianna 

Szűcs Sándor 

Tóth Ferenc 

Tóth János 

Vincze Erzsébet 

Virágh Julianna 

Zlovszki Erzsébet 

Z. Szabó László 

1970/1971. tanév 
Bánfalvi Mária 

Bodzás Zoltán 

Bokros Mária 

Dobi János 

Erdősi József 

Fábián András 

Filó Judit 

Gajdács Margit 

Gergely Mária 

Gergő István 

Horváth Magdolna 

Jakab János 

Kalmár Zsófia 

Kárnyáczki Júlia 

Kiss Erzsébet 

Kiss János 

Kovács István 

Kovács Katalin 

Laukó Mária 

Lehóczki Zoltán 

Lelóczki Erzsébet 

Lipcsei Sándor 

Megyeri Mária 

Nagy Erzsébet 

Nagy Rozália 

Sarkadi Mária 

Sarkadi Lajos 

Szabó Julianna 

Szeidler Zoltán 

Szilágyi Ilona 

Talabos Anna 

Tóth István 

Vass István 

Vincze István 



1971/1972. tanév 
Balog Gábor 

Bokros Ida 

Gergő Gábor 

Kiss Ferenc 

Lehóczki Mihály 

Nagy Eszter 

Negrucz Erzsébet 

Sarkadi Antal 

Sebestyén Rózsa 

Szabó Gábor 

Szabó István 

Szabó Sándor 

Szenteczki István 

Szenteczki Rozália 

Vincze Katalin 

1972/1973. tanév 
Békési Erika 

Gergő Pál 

Horváth Lajos 

Jakab Sámuel György 

Kalmár Julianna 

Kalmár Julianna 

Kovács János 

Laukó János 

Lipcsei Imre 

Megyeri Julianna 

Molnár István 

Perei Eszter 

Polgár Gábor 

Sándor Károly 

Szabó Gábor 

Szatmári Ferenc 

Szatmári Ilona 

Szatmári Róza 

Szenteczki Erzsébet 

1973/1974. tanév 
Balogh Edit 

Barna István 

Békési László 

Bodzás László 

Domokos Gábor 

Gergely József 

Gergő Ilona 

Hízó Erzsébet 

Horváth Zsófia 

Kiss Mária 

Kelemen László 

Kovács Ilona 

Leloczki Mária 

Nagy Ferenc 

Nagy Ferenc 

Nagy János 

Nagy Katalin 

Szabó Anna 

Szabó Ilona 

Szabó Mária 

1974/1975. tanév 
Balázsházi Gizella 

Bodzás Eszter 

Csuka Mária 

Dézsi Margit 

Fábián Mária 

Gábor István 

Gáspár Pál 

Kárnyáczki Julianna 

Megyeri Julianna 

Megyeri Katalin 

Mracskó Béla 

Nyisztor Illés 

Nyisztor Mária 

Orodán Erzsébet 

Pribék István 

Sás János 

Szabó Imre 

Szabó Róza 

Szatmári Lajos 

Szenteczki Ágnes 

Szenteczki Pál 

Talabos Sándor 

Vas Margit 

1975/1976. tanév 
Balázsházi Julianna 

Balázsházi Katalin 

Bíró Mihály 

Buzitai István 

Csuka Julianna 

Erdősi Julianna 

Gábor Mihály 

Gál Zsuzsanna 

Gáspár István 

Jámbor Éva 

Horváth Mihály 

Kalmár Ilona 

Kárai Julianna 

Kovács Anna 

Kovács Csaba 

Kovács József 

Krekács Mátyás 

Lukucz Gábor 

Szabó István 

Szabó János 

Szatmári Rozália 

Szilágyi András 

Szombathelyi József 

Szűcs Julianna 



1976/1977. tanév 
Balog Lajos 

Barta Mária 

Debreczeni Erzsébet 

Dézsi Katalin 

Dézsi Mátyás 

Gábor Sándor 

Hrabovszki László 

Kalmár Lajos 

Korcsok József 

Lukucz Ibolya 

Nagy Ilona 

Nagy István 

Szatmári Zsuzsanna 

Szatmári Sándor 

Szilágyi Gábor 

Veszelka András 

1977/1978. tanév 
Balogh Sándor 

Farkas András 

Gajdács Katalin 

Kiss Sándor 

Kovács Julianna 

Lelóczki János 

Lukucz Mihály 

Megyeri Zsuzsanna 

Mitykó Ilona Éva 

Sás Erika 

Sebestyén Erzsébet 

Soós Anna 

Szatmári László 

Szatmári Pál 

Szenteczki Rozália 

Varga Géza 

Varga Mária 

Veszelka Julianna 

1978/1979. tanév 
Bíró Erzsébet 

Csajági Mária 

Debreceni Sándor 

Gergely István 

Kárnyáczki Erzsébet 

Kis Sándor 

Krekács András 

Lukucz Éva 

Megyeri Mária 

Mracskó István 

Réda Róza 

Sebestyén Mária 

Szabó Ferenc 

Szatmári Pál 

Zsibrita János 

1979/1980. tanév 
Andó Erzsébet 

Breznyiczki János 

Csóka György 

Csuka András 

Dézsi Éva 

Dudás Mihály 

Durkó Ilona 

Hajdú Éva 

Horváth Rozália 

Jakab Tibor 

Kovács Sándor 

Kusnyár György 

Lukács Attila 

Megyeri Erzsébet 

Nagy Eszter 

Pribojszki András 

Püski Erzsébet 

Réda Ilona 

Sarkadi Borbála 

Szabó János 

Szatmári Mária 

Tobai János 

Varga Attila 

Váradi Edit 

Vincze Magdolna 

1980/1981. tanév 
Balázsházi György 

Baukó Edit 

Buzitai Imre 

Debreceni Gábor 

Debreceni János 

Dézsi István 

Fehér Zsolt 

Futaki Sándor 

Gergely Miklós 

Győri Julianna 

Kis János 

Kis Julianna 

Kiss Lajos 

Lukucz István 

Sás Edit 

Takács Ferenc 

Tobai Katalin 

Vass Erzsébet 

Váradi Éva 

Zsibrita László 



1981/1982. tanév 
A. osztály: 

Balázsházi Erzsébet 

Csajági Ildikó 

Csóka Zsuzsanna 

Jacsek Mihály 

Kárnyáczki Ferenc 

Kokavecz Róbert 

Kusnyár Attila 

Megyeri István 

Nagy Gábor 

Ragács János 

Sóvári Ferenc 

Szabó Anikó 

Szabó Julianna 

Szabó Mónika 

Szabó Zoltán 

Szatmári Zoltán 

Szász Éva 

Szkaliczki Ilona 

Varga Katalin 

Vincze Ferenc 

 
B. osztály: 

Békési Ilona 

Bokros József 

Demkó Attila 

Durkó Mária 

Farkas Zoltán 

Gábor Zoltán 

Kelemen Erzsébet 

Kiss Imre 

Kiss István 

Megyeri Mária 

Soós István 

Szabó Erzsébet 

Szabó Gizella 

Szabó István 

Szabó János 

Szilágyi János 

Szombathelyi Tibor 

Tobai Teréz 

Veszelka Gyöngyi 

Zsura János 

1982/1983. tanév 
Balázsházi Zoltán 

Baukó Zoltán 

Békési Ágnes 

Braun Árpád 

Csóka Éva 

Debreczeni László 

Gergely Edit 

Gergely János 

Kalmár Sándor 

Kerepczki István László 

Kiss Éva 

Kovács Irén 

Laurinyecz Edit 

Lukucz Katalin 

Makra Mária 

Nyisztor János 

Pataki Rita 

Patka Gábor 

Petró Rozália 

Skumát János 

Szabó Sándor 

Szabó Zoltán Árpád 

Tobai Ágnes 

Varga Antal 

Vrbovszki Pál 

Zsibrita András 

Zsura Mária 

1983/1984. tanév 
Balázsházi Lajos 

Bokros Mátyás 

Dudás Attila 

Győri János 

Jámbor Rozália 

Kárnyáczki István 

Kenderák József 

Kiss Ilona 

Kis László 

Kusnyár Marianna 

Megyeri Zsuzsanna 

Nagy Károly 

Negrucz Árpád 

Szabó Sándor 

Szabó Tamás 

Szász Eszter 

Takács Katalin 

Tobai Lajos 

1984/1985. tanév 
Barta Ildikó 

Cser Imre 

Fekete István 

Győri Attila 

Kárnyáczki Károly 

Máté Gabriella 

Réda Éva 

Skumáth Attila 

Szász János 

Szöllősi Ilona 

Taub Jenő 

Tobai Zoltán 

Varga Tamás 

Vozár Ildikó 



1985/1986. tanév 
Andó Aranka 

Andó Mihály 

Balog Sándor 

Bodzás Szilvia 

Botyánszki Ádám 

Czakó Andrea 

Dolog Attila 

Erdélyi Ferenc 

Frank Béla 

Futaki László 

Gyulai Zsolt 

Horváth István 

Kárnyáczki Sándor 

Kelemen Anita 

Kovács Rita 

Laurinyecz Mihály 

Nagy Mariann 

Orodán Ferenc 

Orodán Mihály 

Sarkadi Zsuzsanna 

Szabó Miklós 

Szabó Zsófia 

Szatmári István 

Szilágyi Ferenc 

Vass János 

Vincze János 

1986/1987. tanév 
Balogh Gábor 

Gábor Sándor 

Gergely László 

Jacsek Róbert 

Kokavecz Zsolt 

Kovács Andrea 

Megyeri Krisztina 

Nagy Lajos 

Réda Magdolna 

Sajti Imre 

Sóvári Attila 

Szabó Béla 

Szabó János 

Szabó Mónika 

Szatmári István 

Varga Katalin 

1987/1988. tanév 
Albert Julianna 

Alberti Katalin 

Andrej János 

Balogh Andrea 

Budai Zoltán 

Dézsi Julianna 

Dobra János 

Erdélyi Attila 

Erdős Szilvia 

Fekete Marianna 

Fekete Norbert 

Gergely Mihály 

Horváth Zoltán 

Kalló Tímea 

Kiss Edina 

Kovács Éva 

Laukó Mónika 

Lelóczki Andrea 

Máté Boglárka 

Mihály Ildikó 

Mlinár Erzsébet 

Nagy Tibor 

Pálenkás Zoltán 

Ragács Tamás 

Sebestyén Antal 

Szalkai Mariann 

Szalkai Zoltán 

Szatmári Judit 

Szilágyi András 

Szkaliczki Márta 

Tobai Zoltán 

1988/1989. tanév 
A: osztály: 

Andó Beáta 

Balog Csaba 

Bíró Edit 

Bodzás Tamás 

Botyánszki Tibor 

Csajági Csaba 

Dézsi Krisztina 

Fodor Tímea 

Fodor Zoltán 

Horváth Marianna 

Kelemen László 

Kovács Irén 

Kovács Katalin 

Mihály Zoltán 

Orodán Zsuzsanna 

Provosinszki Szabolcs 

Sajti Attila 

Szalkai Tímea 

Szűcs János 

Zlovszki Etelka 

 

B: osztály: 

Bloch Márton 

Erdős Gyula 

Fekete Mária 

Juhász Enikő 

Juhász Zsanett 

Kacsán Béla 

Kenderák Julianna 

Kiss Ilona 

Megyeri János 

Papp Szilvia 

Petró János 

Puskás Tamás 

Sarkadi Magdolna 

Szabó Tünde 

Szilágyi Szabolcs 

Varga Lajos 

Varga László 

Vas Éva 

Vozár Mihály 



1989/1990. tanév 
Balázs Mátyás 

Balogh Julianna 

Békési Sándor 

Botyánszki Edit 

Buzitai Gizella 

Csillám Csilla 

Farkas Edit 

Jámbor István 

Juhász István 

Kiss Gábor 

Kiss Mária 

Kovács István 

Kurucz Erika 

Megyeri Róbert 

Nagy Edit 

Nagy Ilona 

Provosinszki Gábor 

Sarkadi Rózsa 

Sipos Norbert 

Szabó Éva 

Szabó Zoltán 

Szatmári Tünde 

Szilágyi Ilona 

Szilágyi Szabolcs 

Tobai Róza 

Vozár Szabolcs 

Vörös Attila 

Zsombok Zsolt 

1990/1991. tanév 
Andó Ilona 

Bánfalvi Mónika 

Békési Ilona 

Bihari Beatrix 

Bokros János 

Bokros Julianna 

Dézsi Tibor 

Dobos Tünde 

Farkas Elek 

Fekete Éva 

Goduncov Andrea 

Kalló Hajnalka 

Kis István 

Kis Lajos 

Kiss Ágnes 

Kovács Erzsébet 

Laurinyecz Ildikó 

Lelóczki Lajos 

Such Pál 

Szabó András 

Szabó Andrea 

Szabó Hajnalka Réka 

Vas Attila 

Vascsicsák László 

Vincze Andrea 

1991/1992. tanév 
Albert Edina 

Balázsházi Tibor 

Dézsi Ágnes 

Fekete Szabolcs 

Furucz Ilona 

Gergő Tünde 

Kalmár Zita 

Kiss Károly 

Kovács Szilvia 

Kovács Tünde 

Mlinár László 

Nadobán Zoltán 

Orodán István 

Palotai Péter 

Papp Tibor 

Provosinszki Eszter 

Provosinszki János 

Sütő István 

Szabó Ágnes Ilona 

VAntara Tünde 

Varga Nikoletta 

Vollár Péter 

Vrbovszki Zoltán 

Zlovszki Erika 

1992/1993. tanév 
Balázsházi Erzsébet 

Bánfalvi Zsolt 

Carutasu János 

Cserna Tamás 

Dobos Ferenc 

Dobra László 

Fábián Gyöngyi 

Gábor Zita 

Gubény György 

Husvéth Norbert 

Karlovszki Attila 

Karlovszki Zsolt 

Kokavecz Szabolcs 

Kovács Lajos 

Nagy Éva 

Nagy Krisztina 

Petró György 

Sipiczki Judit 

Szabó József 

Szabó Lajos 

Szabó Mariann 

Szöllősi Mária 

Tomka Pál 

Tóth Rózsa 

Vozár Boglárka 



1993/1994. tanév 
A: osztály: 

Andó Edit 

Bagdi Erika 

Bodor Tibor 

Bokros Erzsébet 

Brandtner Beatrix 

Erdősi Erszébet 

Fábián András 

Farkas László 

Gellén Attila 

Hodut Tibor 

Merlák Attila 

Moka András Tamás 

Nagy Attila 

Pálenkás Ilona 

Sebestyén Zoltán 

Szabó Zoltán 

Vas Zoltán 

 

B: osztály 

Alberti Rita Orsolya 

Barabás Nikoletta 

Czere Anett 

Filó Tünde 

Gazsó Edit 

Gergő Gabriella 

Gubány Zoltán 

Jakab Ágnes 

Kovács Melinda 

Laukó Adrienn 

Petró Zsuzsanna 

Provosinszki Zsuzsanna 

Somogyi Erzsébet 

Szrnka György 

1994/1995. tanév 
Balázs Katalin 

Balogh Zsolt 

Bánszki András 

Bokros András 

Csordás Márta 

Dézsi Róbert 

Dobra Marianna 

Fabulya György 

Faragó Klára 

Filó Andrea 

Gergő János 

Gráczik Anett 

Kacsán Magdolna 

Kárnyáczki Ferenc 

Kiss Andrea 

Merlák József 

Mlinár István 

Prónai Andrea 

Szabó Szilvia 

1995/1996. tanév 
Baukó Andrea 

Baukó Tamás 

Czere Imre 

Dohányos Árpád László 

Fabulya Adrienn 

Faragó Tünde 

Gábor Imre 

Gazsó Péter 

Kalmár Zoltán 

Kálnai Lajos 

Karlovszki Ferenc 

Kovács János 

Nagy Zoltán 

Sipos Kata Tímea 

Szombati Éva 

Tomka Tibor 

Tóth Tibor 

Vantara Györgyi Erzsébet 

Vass Margit 

Vincze Zsolt 

1996/1997. tanév 
Bodzás László 

Csapó István 

Dobra Adorján 

Halász Attila 

Jakab Sámuel 

Jakab Zsuzsanna 

Juhász Ágnes 

Kárnyáczki Eszter 

Kárnyáczki Éva 

Kárnyáczki Tímea 

Kovács Ferenc 

Kovács Katalin 

Laukó György 

Megó Anita 

Merlák Júlia 

Somogyi Ágnes 

Vincze Mónika 

1997/1998. tanév 
Bodzás Zoltán 

Erdősi Tímea 

Erdősi Tünde 

Filó Márton 

Korpics Imre 

Pap Zsolt 

Püski László 

Szabó Árpád 

Szabó László 

Szenteczki Pál 

Vascsicsák Erika 

Vincze Balázs 

Zsombok Julianna 



1998/1999. tanév 
Czinege Éva 

Dobi Erzsébet 

Hodut Mihály 

Jakab Diána 

Megó Melinda 

Nagy János 

Sipiczki Judit 

Szatmári Sándor 

Szilágyi András 

Zborowski Barbara 

1999/2000. tanév 
Aradszki Zoltán 

Balogh Sándor 

Bodzás István 

Csapó Mariann 

Domokos Beatrix 

Kiss Norbert 

Koszecz László 

Kovács Anna 

Kovács Péter Csaba 

Laukó János 

Laukó Nikolett Anett 

Molnár Márk 

Orodán Melinda 

Szabó Richárd 

Szatmári Kata 

Szeidler Anikó 

Szirmai Emőke 

Vidovenyecz Gabriella 

2000/2001. tanév 
Bodzás Szabolcs 

Dobra András 

Domokos Hajnalka 

Fehér János 

Halász Máté 

Halász Nikoletta 

Keller Brigitta 

Kiss Csaba 

Kovács Ilona 

Lipcsei Sándor 

Szabó Viktória 

Szabó Viktória 

Szabó Zsolt 

Szojka Nikolett 

Sztanek Szabolcs 

Újlaki Szabolcs 

Vaszkó Veronika 

2001/2002. tanév 
Buzási János 

Fábián Erzsébet 

Fehér Zsolt 

Koszecz Zsófia 

Kovács Melinda 

Marik György 

Megyeri Csaba 

Miczura-Varga Márta 

Nyisztor Tamás 

Provosinszki Tamás 

Sipiczki Mónika 

Süveges József 

Szatmári Zsolt 

Szilágyi Zoltán 

Varga Norbert 

Vásári László 

2002/2003. tanév 
Bak István 

Bihari Zsolt 

Durkó Attila 

Huszár Roland 

Keller József 

Marik Norbert 

Németh András 

Perei István Tamás 

Szabó Henrik 

Szabó Mihály 

Vrbovszki Tamás 

2003/2004. tanév 
Békési Eszter 

Busi Lajos Gábor 

Fehér Dávid 

Gyenge Éva 

Kelemen Ágnes 

Kiss Beáta 

Molnár Máté 

Nagy Anna 

Serkédi Veronika 

Sütő Julianna 

Szabó Krisztina 

Szabó Tímea 

Szeidler Zoltán 

Szojka Tamás 

Vidovenyecz Lóránt 

Vincze Nikolett Noémi 



2004/2005. tanév 
Aradszki Beáta 

Bagi Adél 

Farkas Vanda 

Futaki Róbert 

Gyenge 

László 

Halász Ágnes 

Jakab János 

Koszecz 

András 

Krekács 

Tímea 

Malatyinszki Gergő 

Nagy Ágnes 

Nagy Éva 

Perei Zoltán 

Sebestyén Attila 

Somlyai Pál 

Szalkai 

Nikolett 

Szenteczki 

Anita 

Szenteczki Tamás 

Szota Nikolett 

Takács Roland 

Vígh Nikolett 

2005/2006. tanév 
Asztalos Mária 

Bak Ibolya 

Katalin 

Csontos 

József Dávid 

Durkó 

Szabolcs 

Fehér Anett 

Futaki Tímea 

Gyebnár 

Brigitta 

Kovács 

Tamás 

Laukó Ivett Kitti 

Marik 

Adrienn 

Megó Katalin 

Pálenkás 

Mátyás 

Szabó Szilvia 

Szabó Zsolt 

Szabó Zsuzsanna 

Szilágyi 

Tamás 

Szombathelyi 

Ádám 

Szombathelyi 

Dávid 

Vincze Attila 

2006/2007. tanév 
Farkas Gabriella 

Farkas Zoltán 

Fehér Dániel 

Furucz Tímea 

Futaki Krisztián 

Gábor Ramóna 

Gajdács Zoltán György 

Gebei Viktor József 

Győri Tünde Andrea 

Jakab Dávid 

Kovács Eszter 

Szabó Nikolett Ildikó 

Szombathelyi Gerda 

Vrbovszki Gréta 

2007/2008. tanév 
Csicsely Nóra 

Fábián Attila 

Farkas Máté 

Jakab Petra 

Kohári Krisztián 

Krekács Zsolt 

Lukucz Barbara 

Marik Bernadett 

Németh Tamás 

Sóvári Vivien 

Sütő Dávid 

Szabó Ferenc 

Szabó István 

Szabó Richárd 

Szrnka Martin 

Vrbovszki Pál 

2008/2009. tanév 
Andó Mátyás 

Bagi Bálint 

Bagi Márk Sándor 

Bokros Csilla 

Csicsely Gergő 

Domokos Tímea 

Dudás Attila 

Frank Béla 

Gyebnár András 

Huszár Nikolett 

Kalmár Kitti 

Kelemen Tamás 

Nagy Anita 

Nagy Károly 

Negrucz Ákos Árpád 

Szabó Gábor Mihály 

Szabó Tamás 

Zsibrita Szabolcs László 



2009/2010. tanév 
Asztalos Melinda 

Botyánszki Lívia 

Csizmadia Szonja 

Farkas Bence 

Gergely Brigitta 

Jakab Luca 

Kohári Tünde 

Lehoczki Bence 

Orodán Lili 

Szabó Martin 

Szabó Renáta 

Szatmári Zoltán 

Szász Tímea 

Szurovecz Krisztofer 

Tajti Bettina

2010/2011. tanév
Debreczeni Gergő 

Futaki Hajnalka 

Gábor Henrietta 

Kárnyáczki Nikolett 

Kiss Brigitta 

Kovács János 

Megyeri Róbert 

Orodán Polett 

Sóvári Attila 

Vrbovszki Levente 

Zakál Gréta 



Akik a gerlai és a pósteleki iskolában tanítottak/tanítanak 

Andó Erika 

Bácskay István 

Baji János 

Bakucz Mária 

Balogh Éva 

Bánfi Mária 

Baráth Nóra 

Becsy Júlia 

Bessenyeiné Mogyorósi 

Krisztina 

Bottyán László 

Bottyán Lászlóné 

Bozóky Jánosné 

Braun Mihályné 

Braunné Fodor Zsuzsanna 

Burják Ákosné 

Burján Györgyné 

Csaba Mártonné 

Csajági Andrásné (Vincze 

Mária) 

Csákabonyi Balázs 

Csordás Györgyné (Kiss 

Edit) 

Csűri Andrásné 

Dani Gizella 

Darabos György 

Dér Lajos 

Dér Lajosné 

Deres Gábor 

dr. Dobiz Istvánné 

Dobos Ágnes (Jakab 

Ágnes) 

Dohányos Pálné 

Drienyovszky Pál 

Duska Mátyás 

Egriné Németh Mónika 

Elek Julianna 

Erdődi Mária 

Erney Attiláné 

Fabulya Mária 

Faragó Klára 

Fekete Ágnes 

Fekete Julianna 

Ferenczi József 

Gyebnár Mihályné 

Gyertyás Klára 

Gyulai Irén 

Hancsák József 

Hanyecz Margit 

Hursánné Hugyecz Mária 

Huszár Gabriella 

Janecskó Judit 

Kádár Emese 

Kádár Eszter 

Kálnainé Marinka Irén 

Karaba Györgyné 

Kelemen Zoltán 

Kellerné (?) 

Kertész István  

Kéry Judit 

Kis Sándor 

Kiskasza György 

Kiss Bertalanné 

Kovács Andrea 

Kovács Ilona 

Kovács Klára 

Kuruczné Such Ildikó 

Lékó Ilona 

Lischkáné Nagy Andrea 

Ludvig Ede 

Megyeri Jánosné 

Mészáros Anna 

Mészáros János 

Miklovicz Mihály 

Milota Olga 

Mócz Péterné 

Monostori Lujza 

Nagy Imréné 

Nagy Istvánné 

Nagy Jánosné 

Nagy Magdolna 

Nagy Tiborné 

Nagyné Falucskai Anna 

Németh Albertné 

Nógrádi Csilla 

Novák Nóra 

Pándiné Csajági Mária 

Pavelka Rozália 

Pepó Pálné 

Petényi Julianna 

Petényi Katalin 

Petrovszki Zoltánné 

Pintér Ilona 

Priskin Gyula 

Putics Júlia 

Rácz Sándorné 

Raffai József 

Rakonczás János 

Rimóczi László 

Rózsa Ilona 

Sárándi Zsófia 

Sebestyén Istvánné 

Séllei Sándor 

Somogyi István 

Somogyi József 

Sütő Imréné 

Szabó Margit 

Szabó Zoltánné (Szilágyi 

Teréz) 

Szabóné Szilágyi Edit 

Szarka Judith 

Szarvaszky Pál 

Szászné Váradi Éva 

Szebeny Imre 

Székely Csilla 

Szerencsi Zsuzsanna 

Szeverényi Irma 

Szeverényiné Sebők Judit 

Szilágyi Józsefné 

Szombathelyiné Herczeg 

Éva 

Szugyi János 

Szűcs Zsuzsanna 

Tamcsenkó Katalin 

Tarnai Jánosné 

Tokaji Károlyné 

Tóth Gáborné 

Turay Veronika 

Uhrin Katalin 

Ujlaki Éva 

Váradi Géza 

Vaszkóné Bojtor Mária 

Veres Györgyné 

Veszelka Jánosné (Rakon-

czás Jánosné) 

Wittmanné Tornyi Gabriella 

Zahoránné Erdei Judit 

Zubán Mária 

Zsótér Erzsébet 



Akik a gerlai iskolában az utóbbi évtizedekben a pedagógiai munkát 

segítették/segítik 

Békési Lászlóné 

Bodzás Istvánné 

Debreceni Sándorné 

Dolog Andrásné 

Fehér Miklósné 

Gergely Mihályné 

Kovács Jánosné 

Kovács János 

Kiss Istvánné 

Kalló Mártonné 

Kiss Ferencné 

Lelóczki Lajosné 

Nyisztor Jánosné 

Sajtos Sándor 

Sütő Istvánné 

Somogyi Imréné 

Szabó Imréné 

Szalkai Lajosné 

Varga Lajosné 

Vári Péterné 

Zlovszki Sándorné 
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