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Pusztaszer története a honfoglalástól napjainkig 
 
Pusztaszer, ez a szép történelmi nevű település Magyarország déli részén az asztallap 

simaságú Nagy Alföldön Csongrád megyében található. 86 méterrel a tengerszintje felett.  
Budapesthez 136, Szegedhez 40 km-re. Szomszédos települések: Ópusztaszer, Baks, 

Kistelek, Csengele, Pálmonostora és Tömörkény ölelésében. 
 
Pusztaszer! Történelmi múltra tekint vissza. Minden magyar számára ugyanazt jelenti, 

honfoglalást, hazát, a Hét törzset, Árpád vezért, szerződést, győzelmet, ez a magyar sors. 
Hatalmas és egyszerű, ismert és világhíres, de el nem ismert! Valóság keveredik a legendával, 
de mindenképpen létező hely, ez a mi községünk. Pusztaszer. 

 
„896-ban az alpári csata diadala után Árpád vezér és hős vitézei a Gyümölcsény erdő mellett 

megpihentek. 34 napig maradtak, de addig sem tétlenkedtek. A vezér és nemesei elrendezték 
az országnak minden szokástörvényit, valamennyi jogát, megtartották az első országgyűlést. 
Szerét ejtették az ország dolgának. A nép ezt a helyet Szernek nevezte el.” Tudtuk meg II. Béla 
királyunk névtelen jegyzőjétől, 1138-ban leírtak alapján. 

Mielőtt „Szer” pusztájából a nemzetgyűlés eloszlott volna, a honfoglalást megörökíteni 
kívánták. A hét vezér emlékére hét halmot hordtak össze. A hét halom ma is fennáll Pusztaszer 
síkján, de a település határai megváltoztak azóta már. 

 
1. Árpádhalom 
2. Sáregyházihalom 
3. Szárnyékhalom 
4. Vesszőshalom 
5. Kártyáshalom 
6. Lukashalom 
7. Császárné halma 

 
A 24 000 holdas Szer volt Zer, Szermezőváros. A századok folyamán többször 

megsemmisült, azonban a sors különös kegyelméből mindig újjáépült. Tönkrevetette a 
tatárdúlás, a török uralom. 1638-ban nagy tűzvész pusztított a földdel egyenlővé vált Szer. 
1640-ben újjáéledt, azóta Pusztaszer a neve. 

Sok tulajdonosa volt a területnek. Az első Ond vezér. Ő jutalmul kapta Árpád vezértől a 
sikeres harcok jutalmaként. Majd a Bór-Kalán nemzetségből származó Kalán püspök. Aki 
felépíttette Szer monostorát a település délkeleti részén. Ugyanebben az időben épült nyugaton 
Péter monostora, északon Pál monostora. A dokumentumok nem hangsúlyozzák, hogy Kalán 
püspök egy vagy 3 monostort építtetett, de mindenképpen 3 monostor védte Szer települést. 

A XV. században Szer határa: Bökény, Ellés, Móna, Tőke, Körtvélyes. 
A XVI. században: Péteri, Tömörkény, Ányás, Dód, Sód, Sövényháza, Körtélyes, Fark, 

Kovard, Serked, Algyő, Mindszent, Aranyos, Apar. 
A tulajdonosok sokszor cserélődtek Ond vezértől a Bár-Kalán nemzetségen át, a Szeri-Pósa 

család, az Erdődyek, stb. Állandóan jogviták nehezítették a tulajdonosok és Szer életét. 
Egy pörös ügy 1642-ben kelt iratai tudomásunkra adják: „1640. esztendőben megkérvén a 

Mi Kegyelmes Urunk túl Magyar Országunk mostani Méltóságos Palatinusától Gróf Galánthay 
Eszterházi Miklós Urunktul valami Zer nevű Puszta Telket, Csongrád Vármegyébe valót, 
ezentúl Puszta Zernek, - Pusztaszernek hívattatik.” 

 
1728-ban az Erdődyek tulajdona lett Pusztaszer és az akkori környező települések, 100 000 

hold összesen. 
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1800-ban Pusztaszer nagy kiterjedése miatt 4 részre szakadt: Felső-Pusztaszer (8000 hold a 
mi Pusztaszerünk), Alsó-Pusztaszer, Pusztaszeri rétség, Kis-Zer. 

1828-ban gróf Pallavichini Károly megvásárolta 3 részt. Felső-Pusztaszer Kecskemét város 
tulajdona lett. 

Kecskemét jó gazda módjára fejlesztett. Kovács és bognár műhelyt, pusztabíró házat, bába 
asszony lakást, zöldkeresztes házat építtetett, valamint temető és templom helyet 
adományozott. 

1880/81-es tanévben Kecskemét város elindította a szervezett oktatást. Iskolánk nem 
volt, így a pusztabíró házának egy 16 m2-es helyisége szolgált az oktatásnak és az volt a tanító 
lakása is. Tajcsik Ferenc 24 éves tanítót nevezte ki a város Felső-Pusztaszer tanítójának 1 év 
próbaidőre, amiből 43 év lett. 3 évig lakott és tanított az egyetlen helyiségben. 1883-ban 
Kecskemét város felépíttette a parti iskolát, amelyhez tágas szolgálati lakás tartozott. 

 
Egyre több és nagyobb területeket adott el Kecskemét városa. Szaporodott a 

magánbirtokosok száma, de eléggé lassan. 
A dúslegelőjű puszta továbbra is az állatok legeltetésére szolgált. 1624 óta használja a város. 

Április végén a városról elhajtották a lovakat, teheneket, juhokat, disznókat. Ezért térítésdíjat 
fizettek a pusztabírónak, aki elszámolt vele a városnak. Az állatok szeptember végén hagyták 
el a pusztát. 

Pusztaszer és Kecskemét között a távolság 53 km. Ez abban az időben igen nagy 
távolságnak számított. Gyalog, lóháton, vagy lovas kocsin tudták az utat megtenni. A városnak 
egyre fárasztóbb kezdett lenni Pusztaszer. 1871-ben már intézkedéseket tett, hogy Felső-
Pusztaszer önálló településsé váljon. Egy év múlva megkapta a belügyminiszteri engedélyt, de 
1876-ban egy törvénycikk kizárta a községesítés lehetőségét, azzal az indokkal „magánbirtokok 
hiányában nem községesíthető Felső-Pusztaszer” . 

1882. október. 10-én a városi közgyűlés kimondta: a pusztaszeri rész közigazgatásilag 
Kistelekhez lesz csatolva. Ez Kecskemét városának adóátalány megváltása címén évi 700,-Ft-
jába kerül. Emellett fent tartja az iskolát, fizeti a szülésznőt és a pusztabírót is. 

1903-ig 5223 hold 270 négyszögöl ingatlan került magánkézbe. Lehetőség nyílik a 
községesítésre, a városnak még nagyobb jövedelemre. 

Így lett Pusztaszer 1934. január 1-én önálló település. 
 
Picit előre szaladtunk. Vissza kell menni a történelem szálain a honfoglalás 1000 éves 

évfordulójához. Megint említeni kell Kecskemét-Pusztaszer közösségét, összetartozását. 
Kecskemét város tanácsa elé 1861-ben 30 aláírással ellátott kérvény érkezett, melyben a 

polgárok azt kérik: „miután a városnak jutott az a szerencse, mint örök tulajdonát bírni ama 
szent föld egy részét, amelyen a honalapító Árpád legelső nemzeti törvényhozó ősgyűlést 
tartott, ott országos emlék állíttasson az Árpádhalomnak elnevezett dombon.” 

1861. októberében tárgyalta az országgyűlés az ügyet. 1895. május 12-én Pusztaszeren járt 
a parlamenti bizottság, hogy megkeresse a 7 halmot és kijelölje közülük az Árpádhalmot, ahová 
felépül az emlékmű. A bizottságot Thaly Kálmán képviselő vezette. Megtalálták a 7 halmot. 
Ellátogattak Sövényházára Pallovichini grófhoz, akitől ingyen megkapták a területet az 
emlékmű felállítására, ahol még láthatóak voltak Szer- monostor romjai. 

Kecskemét város közgyűlése 1896. április 23-án megtárgyalta az Országos Diákszövetség 
által felállítandó emlékoszlop és ünnepély tervét. 1896. június 20-án leteszik Pusztaszeren, 
Kecskemét város birtokán felállítandó emlékmű alapkövét, (2 héttel hamarabb, mint 
Sövényházán) ekkor azt is közlik, 1897-ben kívánják leleplezni. A gyűjtésből nem jött össze a 
tervezett 13 500 Ft, le kellett mondani a drága emlékműről. Azonnal tervet készítettek 
egyszerűen kivitelezhető obeliszkre Pataky Imre kecskeméti rajztanárral, aki az emlékoszlopra 
a turulmadarat és a hét vezér arcképét is megmintázta. 
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1898. januárjában megbízták Gerenday Antal és Fia budapesti szobrász és kőfaragó céget a 
mű kivitelezésére. 4 970 Ft-ért vállalták az emlékoszlop elkészítését. Jó minőségű tufa kőből 
dolgoztak. A vezérek domborművét és a turulmadarat bronzból öntötték. A nyugatra néző 
oldalra Árpád vezér alá került a nagy márványtábla rajta a felirat: 

 
„Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére  

Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte  
a Magyar Országos Diákszövetség!” 

 
Az obeliszk többi oldalán a vezérek kettesével: Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm. 

Az obeliszk 12 méter magas tetején a magyarok totem állata a turul látható. 
1900. június 24-én végre ünnepélyesen felavatták Pusztaszeren a Hét vezér emlékoszlopát 

Kecskemét városának birtokán nagy ünnepség keretében. 
Így lett és van Pusztaszeren két honfoglalási emlékmű, a másikat Sövényházán, a mai 

Ópusztaszeren avatták 1896-ban. Az 1996-os években a Kiskunsági Nemzeti Park tulajdonába 
került obeliszk és szép parkja azóta is községünk nevezetessége. Minden ünnepünket ott tartjuk 
meg. Tisztelegve a vezérek előtt. 

 
Közben a történelem szekerén haladt előre a település. Kecskemét városa 1911-ben újabb 

iskolákat építtetett Árpádhalmon és Szárnyékhalmon. 
1931-ben 50 db házhelyet alakított ki úgymint községházának, orvosi rendelőnek jegyző 

lakásnak, templomnak, gazdakörnek, malomnak. 
1932-33-ban épült a községháza, orvosi rendelő, főjegyzői lakás. 
1930-ban a Gazdakör, ma művelődési ház. 
1942-44-ben épült a malom, melyet a II. világháború után tulajdonosától elvették, nem lett 

beüzemelve. 
A birtokok szaporodása végett nagy szükség volt munkásemberekre, akik dolgoznak a 

gazdák földjén. A környéken kevés volt a munkásember, toboroztak hát más településekről, de 
leginkább Kecskemétről. Ezeknek 96 db házhelyet alakítottak ki ez lett az úgynevezett 
Munkástelep, amely 1922-ben épült meg 3 utcájával. Itt csak napszámos emberek, cselédek 
éltek és építettek a kornak és jövedelmüknek megfelelő házakat. Munkástelep azóta is megvan. 
A telepen 1938-ban iskola, 1949-ben artézi kút, 1968-ban vezetékes vízhálózat. A 
Munkástelepen 1960-tól van élelmiszer és vegyesbolt. 1968-ban megépült a falut az E75-ös 
úttal összekötő aszfaltút, így megindulhatott az autóbusz közlekedés is. 1968-ban 
körzetesítették az iskolát. 1985. évben vezetékes földgázellátás létesült. 

Községünk belterülete két részre oszlik: a régebbi Munkástelepre és hozzá 3 km távolságra 
a másik, központi falurészre. Ide is, és az egész község területére 1958-ban érkezett meg a 
villany. 1966-68-ban épült meg a vezetékes ivóvízhálózat. 

1950-ben a község belterületén 200 db házhelyet alakítottak ki, majd 1968-85 között újabb 
150 db-ot. 1954-ben kezdődött meg Pusztaszeren az óvodai oktatás, Polgár Ilona óvónővel. 
1963-ban 30 férőhellyel, 1977-ben 75 férőhellyel háromcsoportosra bővült az óvoda. 1965-ben 
új 6 tantermes, emeletes iskola, 1980-ban új korszerű orvosi rendelő, gyógyszertár, anya és 
gyermekvédelmi rendelő épült. 1968 évben gázcsere-telep, 1971-ben ABC áruház, 1973-ban 
vegyes iparcikkbolt létesült. 1982-ben önálló 8200 kötetes könyvtár lett kialakítva, ami ma már 
több mint 10 000 kötetre gyarapodott. 1984-ben Takarékszövetkezet kezdte meg működését. 
1983-85 évben valósult meg a vezetékes gázellátás. 1989-1990 évben új, korszerű ravatalozó 
épült a híres építész Makovecz Imre tervei alapján, és sor került a temető rendezésére is. 1986-
93 év között 6 pedagógus család építhetett házat községi támogatással. 1966-ban napközi 
konyha létesült, 1984-ben 350 főre bővítették. 1942-43 évben épült meg a 3 km-es mintegy 2,5 
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m széles makadám „bekötőút”, amely 1968-ban aszfalt burkolatot kapott. Jelenleg 6 méter 
széles, 2 sávos út köti össze a községet az E75-ös úttal. 

 
Lakosainak száma: közel 1600 fő. Az emberek főleg mezőgazdálkodással foglalkoznak. 

Gáz, víz, villany, jól kiépített telefonhálózat és kábeltelevízió teszi korszerűvé a települést. 
 
Községünk további nevezetességei a korábban említett Hétvezér emlékoszlop. Mellette 50 

m-re a több funkciós, közel 200 éves épület, amely a negyvenes évekig pusztabíró ház volt, 
benne iskola, családi ház és 1987. július 4.-e óta Alkotóház. Az épület az önkormányzat 
tulajdona. A kezelője a Zichy Galéria Képző- és Iparművészeti Közössége, Budapesti 
központtal. Külsőleg a ház magán viseli a pusztai, tanyai házak építési stílusát. Hófehér falai 
kiemelik szépségét, egyszerűségét. Szobáiban 4 illetve 2 ágy található. Van társalgó, előszoba 
és fürdőszoba, valamint konyha és ebédlő. A ház 1 hold gyepes udvarral, gémeskúttal és 
rendezett, szép parkkal van körülvéve. Gáz, víz, villany teszi maivá. 

Az Alkotóház előtt van az Arborétum, 1975. őszén kezdődtek a munkálatok 19,2 hektáron, 
189 féle fafajtáival, bokrokkal, cserjékkel, amely szemet gyönyörködtető látványt nyújt. 

 
A falutól DK-re húzódó szikes puszta, és a 60 hektáros Európai szinten védett Büdösszék-

tó jellegzetes sziki élővilágnak ad otthont. Környéke 1966 óta 443 hektáron fokozottan védett 
terület, része az 1976-ban létrehozott több mint 22000 hektáros Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzetnek. 

Igazi értékét a híres madárvilága adja. A terület fontos az áttelelő, átnyaraló madarak 
számára. Tavasszal főleg parti madarak, godák, pajzoscankók, több ezres csapatokat alkotnak. 
Ősszel vadludak, darvak, nagy lilik és még sokféle madár látható. 

A szikes puszta híres sokféle védett virágairól, növényeiről, de megtalálható a puszta 
jellegzetes virága, a sóvirág is.  

Elidőztünk Pusztaszeren. Árpád fejedelem és vitáz harcisai a honfoglalás történelmével 
híressé tették településeinket. 

Nekünk itt élőknek vigyáznunk kell történelmi nevünkre, múltunkra. Még akkor is, ha 
sokszor bonyodalmak származnak belőle. 

Vallanunk kell, mi is élünk, létezünk és fontos részesei vagyunk a honfoglalás 
történelmének. 

 
Pusztaszer, 2003. június 1.  
 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
 
Forrás: Nagy Józsefné Pintér Eszter Pusztaszer története c. kiadvány 
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Pusztaszer első tanítójának, első igazgatójának  

Tajcsik Ferencnek  
(1856-1938) 

életéről, munkásságáról  
 
Kecskemét városa 1855-ben kezdte felépíteni a tanyai iskolák rendszerét. 1872-ben alakult 

meg az iskolaszék, amelynek feladata volt a községek oktatásának megszervezése. Ellenőrzése 
alá tartozott minden községi és pusztai pedagógus. Ez a szervezet Pusztaszeren, csak 25 és 
múlva, 1880-ban tudta megteremteni a tanyákon élő gyerekek oktatásának alapfeltételeit. El 
lehet gondolni milyen nagy feladatnak számított ez abban az időben, amikor minden dolgos 
kézre szükség volt a megélhetéshez.  

1880. július 3-án a kecskeméti iskolaszék új pályázatokat írt ki pusztai tanítói állások 
betöltésére, Ballószögre és Felső-Pusztaszerre. A kiírásra Tajcsik Ferenc tanító és kollégája, 
Virág Lajos megírták beadványukat és reménykedve várták az iskolaszék döntését. A 
beérkezett pályázatokat 1880. szeptember 4-én tárgyalta a város. A döntés eredményeként 
mindketten állást kaptak. Virág Lajos Ballószögre, Tajcsik Ferenc pedig Felső-Pusztaszere 
kapott pusztai tanítói megbízást, egyéves próbaidővel.  

Pusztaszer lakosai már régóta igényelték az iskolai oktatást, de iskolájuk nem volt. ezért 
Kecskeméten úgy határoztak, hogy a pusztabíró házának egy helyiségében kezdődhet meg az 
oktatás. A 24 éves fiatal tanító 1880. szeptember 25-án érkezett Pusztaszerre. A helybéliek 
kedves fogadtatásban részesítették. A város, a pusztabíró házában berendezett neki egy 
helyiséget, ami egyben lakásásul is szolgált. Bútorzata igen szegényes volt. egy ágy, egy asztal, 
egy szék és négy iskolapad. A falon Magyarország térképe, az ajtó mögött nagy kampós szögek, 
ahová a ruhákat lehet felakasztani.  

Édesapja Tajcsik József, édesanyja Hencz Julianna Kecskeméti lakosok voltak. E városban 
született meg Tajcsik Ferenc 1856. január 22-én. A katolikus vallású szülők vallásos hitben 
nevelték fiukat az engedelmes, jó szándékú, eszes gyermeküket. 

Elemi iskoláit Kecskeméten végezte, majd tovább tanult Kiskunfélegyházán, ahol 
néptanítói oklevelet szerzett. 11 tantárgyból dicséretes, 6 tantárgyból jó eredménnyel, ami igen 
jónak számított. A dokumentumokból láthatjuk kézzel írott jelentéseit csodálatosan szép 
betűformáival. 

Megjegyezni kívánom több helyen, többféleképpen írják vezetéknevét, mint például 
Tajcsek, Tájcsek, Tajcsik. Ő mindig, minden hová Tájcsikot írt. 

1876-ban mihelyt kezébe vette a képesítéséről szóló okiratot, állás után nézett. Kisvárdára 
került, majd két év után Tápiószentgyörgyön tanított szintén 2 évig. 

Örült az állásnak, boldog volt. Azt csinálhatja, amit szeret a kis tudatlan emberpalántákat 
írni, olvasni, számolni, tanítani. Tajcsik tanító úr szerződésén szerepelt bére, amely 400,-Ft egy 
évre, valamint lakáshasználat. Fizetését 1880. október 1-jétől folyósították, de a tanítás csak 
november közepén indult el, mert szükség volt a gyerekekre otthon a mezőgazdasági 
munkákban. 

1880/81-es tanévben 63 tanuló: 30 fiú, 33 lány iratkozott be, de csupán 2 fiú járt az iskolába 
Gyurkó István, István nevű 11 éves és Szívós János József nevű 10 éves fia. 

1881/82-es tanévben 44 fiú és 39 lány, azaz 83 fős létszám iratkozott be, de a fele sem járt 
az órákra, csupán 10-12 fő. Ebben az évben Kecskemét városa kijelölte az iskola helyét. 
Megcsináltatta az építési terveket. Lassan elkezdődött a még ma is álló „parti iskola” építése. 
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Ebben az évben Tajcsik Ferenc tanító úr megházasodott. Feleségül vette Rapcsányi Janka 
katolikus vallású kecskeméti hajadont. Aki vállalta a szűkös életet és hozzá költözött a 
pusztabíró házának azon helyiségébe, amely az iskola és a lakás is volt egyben. 

Ez az év is ugyanolyan döcögős volt, mint az előző. A gyerekek sokat hiányoztak. A tanító 
úr lejárta a lábát utánuk. Gyalog közlekedett a tanyavilágban, hogy meggyőzze a szülőket az 
iskola fontosságáról. 

1882/83-as tanév, nem tünteti fel a korabeli dokumentum hány fő volt az iskoláskorú 
gyermek. Csupán azt, hogy 28 iratkozott be összesen 18 fiú és 10 leány. Ebből 18 római 
katolikus, 10 református vallású. Az iskolába járás ugyanolyan nehézkes volt, mint az előző 
években, de Tajcsik tanító urat keményfából faragták. Nem adta fel, hanem tovább küzdött a 
sikeres oktatás érdekében. 

1883. nyarán elkészült Kecskemét városa által felépített szép iskola. Ez már tágas volt. 
Szép, főúri igényeknek megfelelő, szolgálati lakással, melléképületekkel és 2 hold földdel. 
Innentől teljessé vált a házaspár élete. Gazdálkodtak, állattartással foglalkoztak. 

1883/84-es tanév már az új iskolában kezdődött. Kecskemét városa szeptember elején 
hivatalosan átadta az iskolát. A város képviseletében Bagi László jegyző úr, és az iskolaszék 
elnöke, Dömötör Sándor, az iskola részéről a tanító úr és diákjai a szülőkkel együtt, valamint a 
pusztabíró úr, Bóbis Sándor voltak jelen az eseményen. Ebben az évben 155 gyerek iratkozott 
be, de 92 tanuló járt iskolába 44 fiú, 48 lány, és ezen felül: 13 fiú, 10 lány tanuló úgynevezett 
ismétlő iskolába járt. A mezőgazdasági munkák miatt november elején kezdték el a tanítást. 
Decemberben karácsonyra már félévi értesítőt kaptak. Április elején pedig már az év végi 
bizonyítványukat is kézhez kapták a tanulók. Az évek jöttek egymás után Tajcsik tanító úr 
kitartása beigazolódott, lassan tudomásul vették a szülők az iskola fontosságát, de voltak még 
gondok. Szegénység, ruhátlanság, betegségek, kemény fagyos telek, amikor nem volt tűzrevaló, 
de rendszeresebben jártak a diákok az iskolába. A tanító úr pedig egymaga bajlódott a sok 
gyerekkel. Hogyan tudta elvégezni velük a leírt követelményeket? Ez a ma emberének örök 
rejtély marad. 

Kecskemét városa 1911-ben fejlesztésbe kezdett és két új iskolaépületet is építtetett. 
Egyiket az Árpádhalmnál, a másikat a Szárnyékhalomnál. A „parti iskola” lett a központi iskola, 
ahol Tajcsik tanító úr maradt és tanított továbbra is, de mint igazgató-tanító. Felügyelete alá 
tartozott a két iskola. Árpádhalmon Hegyessy István tanító úr kezdte meg a tanítást 69 
gyerekkel, Szárnyékhalmon Makáry István tanító úr 66 gyerekkel. Mind a két tanítót 
Kecskemét városa nevezte ki. Mind a ketten fiatalok voltak. Az elsőbb említett tanító úr 4 éve 
volt a pályán 24 éves, a másik 2 évet tanított előzőleg, ő 22 éves volt. A parti-központi iskolában 
Tajcsik igazgató-tanító úr 71 gyerekkel indult neki a 1911/12-es tanévnek. Ebben az 
iskolaévben Pusztaszeren már 206 fő volt a gyerekek összlétszáma az immáron három 
iskolában. 

Tajcsik tanító úr erős munkabírású ember volt. Sokat teljesített, sokat követelt magától és 
másoktól is. Rendezvényeket szervezett legalább kétszer évente, melyekre meghívta a falu 
lakosságát. Ezeknek a megmozdulásoknak adományok gyűjtése volt a fő célja. Legjobban pénzt 
adtak, melyet a tanító úr átadott az Iskola Széknek Kecskeméten, hogy aztán odakerüljön, ahol 
szükség van rá. Szegények, árvák, özvegyek kapták. 

Nagy tisztelet övezte Tajcsik igazgató urat. Felnéztek rá a Pusztaszeriek. Tudták milyen 
áldozatos munkát végzett. 50 hold földet használt haszonbérben. Ez a hatalmas terület a Kálmán 
László tanyájától egybefüggően felölelte a szántót és legelőt. Béresekkel dolgoztatott, akik a 
Kálmán tanyában laktak. Ökröket, disznókat, rengeteg birkát és még több aprójószágot tartott. 
Kimondottan jómódú emberré lett, de ettől függetlenül szolgálta az oktatást és fáradozott a 
község lakosaiért is. Mivel az ő idejében mi Kecskemét városához tartoztunk elég sok 
problémát okozott, ha meghalt valaki (ami akkor igen gyakori eset volt) a városból kellett volna 
papot hívni, volt rá eset, hogy naponta. Ezt a kérdést is megoldotta. Jó beszédű, jó hangú volt 
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Tajcsik tanító úr, szívesen vállalta a temetéseket is. Soha nem kért pénzt érte, csupán egy zacskó 
vágott dohányt. - mondta nekem id. Tasi József pusztaszeri lakos. 

Feleségét tekintetes asszonynak szólították, neki is kijárt a tisztelet. Az idő kereke pedig 
forgott előre. Az 1923-as tanévet befejezve tanítói pályafutása is véget ért. Egy év próbaidőre 
jött a községünkbe és 43 évig maradt. Megszerette Pusztaszert. 

1923. októberében az iskola előtt búcsúzott tőle Kecskemét városa, a diákok és az egész 
település. Magas kitüntetést kapott munkássága elismeréseként. Hosszú pályafutása során 
mindig azt tette, amit szeretett: írni, olvasni, számolni tanította a gyerekeket. 

Neki, akinek egész élete a gyerekekért, a gyerekek körül telt el, soha nem volt saját gyereke. 
A diákjaira osztotta szét szeretetét, emberségét, tudását. Helyébe Menczer Sándor lépett, ő 

lett az igazgató tanító Tajcsik Ferencet a mai napig senki sem tudta felülmúlni. Neki volt a 
legnehezebb, hiszen ő kezdte a tanítást Pusztaszeren, ő tanított eddig itt a leghosszabb ideig és 
ő küzdött legtöbbet az oktatásért. Nyugdíjba vonulása után feleségével visszaköltözött 
Kecskemétre, ahol még 15 évig élt. 

Halálakor a korabeli gyászjelentésben ezt közölte Kecskemét városa: 
„Tajcsik Ferenc nyugalmazott Felső-pusztaszeri igazgató tanító 1938. november 13-án 82 

éves korában Kecskeméten elhunyt. 46 éves kitűnő, felelősségteljes tanítói szolgálat után. 
Ebből 43 évet Felső-pusztaszeren tanított, ahol megalapozta a szervezett oktatást. E nemes, 
szép feladatot szívéből fakadó szeretetéből és nagy tudásából táplálta.” 

Halálakor már nem élt felesége, de hogy mikor halt meg azt nem tudjuk, arról nincs 
dokumentum. 

Hálásak vagyunk Tajcsik Ferenc tanító úrnak. Fáradozását ezennel is köszönjük. Az ő 
diákjai, a mi őseink nekünk örökítették át emberségüket, hogy hosszú idő elteltével ünnepelni 
tudjuk azt az embert, és a számukra nagyon fontos eseményt a 120 éves szervezett oktatást. 

 
Pusztaszer, 2003. június 21. 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
 
Forrásmunka: 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára IV.1880-1907-1911. 
Kecskemét város Iskola Székének iratai 1915-1923. 
 
Utóiratban megjegyezni kívánom: Makáry István tanító úr egy évet töltött a Szárnyékhalmi 

iskolában, őt 1912-ben Repka Gyula tanító úr követte, akit 1913-ban katonai szolgálatra hívtak, 
majd az I. Világháború kitörésekor a frontra vitték, ahol hősi halált halt. A megüresedett tanítói 
állásra Tajcsik Ferenc igazgató a fiatal Hegyessy Istvánt irányította át az Árpádhalmi iskolából. 
Egy év múlva 1914-ben őt is katonai szolgálatra sorozták. Sajnos hamarosan ő is hősi halált 
halt. Így a Pusztaszer Szárnyékhalmi iskolából két fiatal tanító vált az I. Világháború 
áldozatává. 

Emlékük megőrzésére a kollégák a Szárnyékhalmi iskolában emléktáblát állítottak. 
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Pályázati hirdetmény 1880 szeptember 4-én tanítói állásra 
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Tajcsik Ferenc tanító úr, kinevezése Felső – Pusztaszerre 1880 
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Tajcsik Ferenc iskolaigazgató 1923. október 31-én írta meg havi jelentését Kecskemét 

városának, és innentől 43 éves szolgálat után nyugdíjba vonult 
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Tajcsik tanító úr 
 
A delet már régen elharangozták. Késő délután volt, amikor a gyerekek hazaértek az 

iskolából. 
Sok gyermeket tanított Tajcsik tanító úr abban a nagy, dombra épült iskolában. Voltak vagy 

nyolcvanan. Mind csupa apróság, mind a tanyák távoli tájairól jött a néhány házat számláló 
faluba, ahol a legszebb helyen lévő, legnagyobb épület az iskola volt. Dávid Juliska is ebbe a 
szép dombra épült iskolába járt testvéreivel együtt. Az iskola alig egy kilométerre volt 
otthonuktól. Mentek is szívesen, ha tehették, ha nem kellett otthon az állatokra vigyázni, ha a 
téli hidegben jól fel tudtak öltözni. Most éppen nagy hideg van. Napok óta esik a hó, fúj a szél. 
Betemeti az amúgy is ritkán járt utat. A tél a szépen behavazott utjaival csak a duruzsoló tűz 
mellől volt csodálatos látvány. A bejáró út melletti diófák, a kert hatalmas cseresznyefáinak 
ágain ujjnyi vastagságú hó, zúzmara üldögélt. Festeni szebbet nem lehetett. A dűlőúton olykor 
csilingelve futott el egy-egy szánkó. A lovak lehelete vastag párafelhőt vont a szánkó köré. 
Álomszép látvány.  

A gyerekek hóemberekké válva lépegettek az iskolából hazafelé vezető úton. Amikor 
befordultak a szőlő melletti bejáróútra, Juliska már hangosan kiabálta szüleit látva: 

Édesapám! 
Édesanyám! 
Holnap eljön hozzánk Tajcsik tanító úr. Ugyan mit akarhat nálunk a tanító úr, - 

gondolkodott hangosan Juliska édesapja. Igaz, hogy volt már nálunk jó párszor, de csak akkor, 
ha halaszthatatlan ügyében segítségünkre volt szüksége. Segíteni pedig kell is, illik is kell a 
tanító úrnak. Szokás volt, hogy a tanító úr kecskeméti, kisteleki útjaira a kocsival, lóval 
rendelkező tanulók szülei rendelkezésére álltak, ha a körülmények úgy alakultak. 

Gyanakodott is Juliska apja, hogy valami ilyesmiről lehet szó most is. Ezért látogat meg 
bennünket a tanító úr. De most ebben a cudar időben nem kell menni akkorra útra – gondolta 
Juliska édesapja. 

Csak nem tettetek valahol valamilyen rossz fát a tűzre? – Kérdezte az apa a legkisebb 
iskolás lányát, Juliskát. 

Miért jön hozzánk a tanító úr? 
Nem mondta, hogy mit akar. Csak azt kérte, hogy mondjuk meg apánknak, holnap 

meglátogat bennünket.  
Az apa nem erősködött tovább gyermekeivel, amiatt, hogy mit akarhat a tanító úr. 
A gondolat azonban nem hagyta nyugodni. 
A tanító úrnak biztosan megint a tanfelügyelőségre kell mennie. Ilyenkor télen, amikor 

közeledik a karácsony biztosan dolga van ott a tanító úrnak. Szőtte tovább gondolatait az apa. 
Ahá: Le kell pecsételni az értesítőket. Alá is kell íratni valakivel.  – Emlékezett, hogy gyermekei 
értesítőjét nemcsak a tanító úr szokta aláírni. 

Addig-addig gondolkodott, hogy szinte biztos volt benne, hogy a tanító úr azért fog holnap 
eljönni hozzánk, mert el kell őt vinni valahová. 

A gondolattal sehogyan sem akart megbarátkozni az apa. Nagyon hideg van. Derékig ér a 
hó. Az utakat teljesen beborította a múlt heti nagy hóesés. Vannak útszakaszok, ahol szánkóval 
sem lehet közlekedni. A forgalmasabb helyeken pedig már biztosan meghúzták a tuskót, a havat 
eltakarították. Ott kocsival lehet csak közlekedni. Hogyan fogja megértetni a tanító úrral, hogy 
ebben a rettenetes időben és rossz útviszonyok mellett szinte lehetetlen kimozdulni a házból. 
Még hogy kocsival? Talán szánkóval? Pillanatnyilag nem látta az apa a megoldást. 

Hogyan fogja megértetni a tanító úrral, hogy bárhová, máskor szívesen elviszi, de most 
ebben a kiszámíthatatlan időben nagy kockázatot vállalnak mind a ketten, ha útra kelnek. 

Az apa nagyokat szívott pipájából, miközben gyermekei az esti lámpa fényénél a másnapi 
leckéiket készítették a nagy asztalnál. Amikor a gyerekek elcsendesedtek, elaludtak ismét erőt 
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vett magán és feleségével beszélgetve elmondta, hogy kigondolta miért jön hozzájuk holnap a 
tanító úr. 

A feleség is kitalálta, hogy semmi más oka nem lehet a családlátogatásnak, csak az, ha el 
kell vinni valahová a tanító urat. Tudja kend, - mondta a feleség- hogy legutóbb Gyurka, az 
egyik szomszéd, korábban Ferkó bácsi a másik szomszéd volt az, aki Tajcsik tanító urat elvitte 
a tanfelügyelőségre. 

Most mi következünk. A szívesség elől nem lehet és nem is illik kitérni. Csúffá tenné a 
becsületünket, ha a kérést nem teljesítenénk. Különösen akkor, ha négy gyermek jár az iskolába 
a tanyából, mint kendnek is. Ráérünk, nincs különösebb dolgunk. A lovakat is be kell fogni! 
Járatni kell őket. Úgy ficánkolnak már az istállóban, hogy nem tudja kend féken tartani őket. – 
Bizonygatta igazát az asszony. Az idő itt most a legnagyobb úr. Az ő szeszélyének kell eleget 
tenni. Megbosszulja magát, ha nem az időjárás alakulása szerint cselekszünk – gondolkodott 
hangosan az apa. Az is megeshet, hogy reggelre olyan kemény idő lesz, hogy a kutya sem 
kívánkozik ki az óljából. Rájön akkor a tanító őr is, hogy ebben a hófödte, úttalan utakon nem 
tanácsos a jó meleg szobából kimozdulni, folytatta tépelődését, miközben felesége mélyen 
szedte a levegőt. Érezni lehetett, hogy elszenderült. 

Nos, majd meglátjuk, ha holnap eljön a tanító úr, hogy mi az a halaszthatatlan dolog, ami 
miatt ilyen zimankós időben meg akar látogatni bennünket. Dunyháját mélyen a nyaka köré 
göngyölte, a fal felé fordult és ő is elaludt. 

Másnap aztán a hóval vastagon borított úton feltűnt a tanító úr alakja. Fekete kucsmája teteje 
éppen csak kilátszott a dombokkal szegélyezett út vonulatából. Fekete, prémgalléros kabátja fél 
lábszáráig melegítette elgémberedett testét. Meggyfa görbebotjára támaszkodva lassan evickélt 
a dűlőúton a bejáró felé. Csizmái mély nyomokat hagytak az eperfákkal szegélyezett kerítés 
mellett. Amikor az istállóhoz ért a gyermekhad is elé sietett. Dús szemöldökét a pára fehérre 
festette. Pipájából mélyeket szívott, látszott rajta, hogy nem volt könnyű dolga mire a tanyához 
ért. Csak eljött a vén embere. Sürgős lehet neki a látogatás. Gondolkodott mit lehetne tenni: 

A bejáróúton még nagyobb volt a hó, mint a dűlőúton. Reggelre erősen fújt a szél. Hordta 
a havat. Betemette a lapát szélességre elkészített gyalogutat. A tanító úr hatalmas csizmáiban 
gyakran elvétette a lépést, s csizmái minden kis mélyedést megtaláltak, ami az úton volt. 
Illegett-billegett s ezen a várakozó gyerekek jól szórakoztak. Nagy botjával segített magán, 
hogy el ne essen. A gyerekek reménye nem teljesülhetett, hogy a tanító úr télnek évadján 
fürödjön a kerítés melletti hó rengetegben. 

Nehezen az udvarra ért, amikor az anya is a vendég elé sietve szívélyesen üdvözölte és 
betessékelte a házba. Eközben a házigazdát mintha a föld nyelte volna el. Sem asszonya, sem a 
gyerekek nem tudták hová lett apjuk. A ház apraja-nagyja tudta a tanyán, hogy jön a tanító úr. 
Várták is. Az apa is várta még akkor is, ha a látogatást rossz előjelnek tekintette. De, hogy ilyen 
hirtelen és úgy tűnt el, hogy senki sem tudott róla, hogy hová lett nem a megszokott dolog volt 
tőle. Az anya váltig bizonygatta, hogy várták a tanító úr érkezését. Készített is egy kis 
harapnivalót. Már terített is a nagy asztalnál, hogy a vendég megkóstolhassa a nem régen vágott 
disznóból készült hurkát, kolbászt. De az apa nem volt sehol. Bosszankodott is emiatt az 
asszony. Így egyedül hagyott emberem a tanító úrral: Mi lesz, ha olyat kér, amire csak a férje-
ura tud igent, vagy nemet mondani. 

Ilyen kellemetlen helyzetet teremtett eltűnésével? Tépelődött magában az asszony, 
miközben a tanító úr az asztalhoz ült és jóízűen falatozott az elé tett disznótoros finomságokból. 

Amikor az első pohár borát is felhajtotta körülményesen előhozakodott jövetele céljával. 
Holnap Kistelekre kell mennem. A gyerekek karácsonyra kiállított bizonyítványait kell 
aláíratnom az igazgatóval – mondta határozottan. 

Az anya szemében mosoly csillant, miközben kétségbeesett arckifejezése elárulta, hogy 
valami nincs rendben a tanító úr közlésével. Bekövetkezett, amire a papa gondolt. Vinni kell a 
tanító urat Kistelekre. Kocsival? Szánkóval? Kavarogtak a gondolatok az anya fejében. Hogyan 
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hozza ő most a tanító úr tudomására, férje-ura tegnapi aggodalmát a kocsikázásról, vagy a 
szánkózásról. A következő pohár bor elfogyasztása után a tanító úr előadta, szeretné, ha a 
gyermekek apja holnap Kistelekre vinné. Igaz, hogy piac lesz holnap a faluban, de nem vagyok 
benne biztos, hogy készen leszünk a munkával addig, míg a piacosok indulnak haza. Nem 
akarok senkit sem terhelni azzal, hogy reám várakozzon, hogy visszahozzon – folytatta 
gondolatait a tanító úr.  

Az anya eközben sok mindent gondolt férje-uráról. A legjobban azt nehezményezte, hogy 
elment itthonról úgy, hogy senki sem tudott róla hová lett. Az anya ígérte a tanító úrnak, hogy 
megbeszéli férjével a holnapi utazást és a kívánt időben ott lesz, ahonnan vinnie kell az utast. 
A tanító úr sajnálkozott, hogy nem tudta személyesen a ház urával megbeszélni jövetele célját, 
miközben a körülöttük ugrándozó Juliska is megerősítette, hogy apja szívesen elviszi biztosan 
a tanító urat fogatán a kisteleki faluba. A tanító úr előkotorászta pipáját. Dohánnyal jól 
megtömködte azt. Fogta a botját és indulni készült. Kilépett a ház ajtóján. Eközben a 
vendéglátók is utána mentek. Mégis illik kikísérni a kiskapuig a vendéget. 

Elhaladtak a hótól megtisztított út melletti húsfüstölő mellett, mikor a tanító úr észrevette, 
hogy nem ég a pipája. Önkéntelenül visszalépett. Megállt a húsfüstölő előtt, hogy az ott parázsló 
tűzzel meggyújtsa pipáját. Eközben feltekintett a füstölő kéményébe, ahol megpillantotta a ház 
urát. 

Micsoda szerencse, hogy hazaért – szólt kedvesen a vendég. 
Már azt gondoltam dolgomvégezetlenül megyek haza. Nem találkozom bátyám-urammal. 
Valóban szerencse, hogy összetalálkoztunk, - mondta nem kis zavarát leplezve a gyerekek 

apja. 
Mi járatban van felénk tanító úr: - kérdezte Dávid Ambrus, az apa és le és kilépett a 

kolbászokat, disznósajtokat, szalonnát füstölő kéményből a szinte kővé vált meglepődöttek elé. 
Aztán gyorsan ismét előadta jövetele célját és kérését a tanító úr. Az apa feltalálta magát. 
Habozás nélkül megígérte, hogy holnap szánkóval, a legnagyobb subákkal, melegített téglákkal 
a talpuk alá fogja fogatát gyermekei kedves tanítójuk, Tajcsik tanító úr szállítására előkészíteni 
a kisteleki tanfelügyelőségre elszállítani. 

 
 
Szeged, 2003. május 06. 
  
 Baghyné Makra Ilona 
 Szeged 
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Jaksa János élete, munkássága 
 
 

Jaksa János 1904. december 27-én született 
Tömörkényen. 

Népes, tanyai, parasztcsaládban. Több 
generáció együtt élt a tanyán, a dédszülők, a 
nagyszülők, a szülők, az apjának 3 testvére. 

Ő szerencsegyerekként élt, mivel első gyermek, 
első unoka, első dédunoka, mindenki őt kényeztette, 
dajkálta, szeretgette. Innen hozta nagy szeretetét, 
kötődését, a hazai földhöz, a családhoz, a 
hagyományokhoz, a tanyai élethez. Mindenben 
segített a tanyán. Kapált, jószágot nevelt, be tudta 
fogni a lovakat, az ökröket. 

Tízéves, amikor kitört az első világháború. 
Apját besorozták katonának, nagyapjával dolgoztak 
a mezőn. Közben pedig iskolába járt. Tanítói okos, 
jó eszű, ügyes gyermekként ismerték. Kiváló 
kézügyessége volt. Rajzolgatott, festegetett. 

Mire apja hazatért a háborúból a gyerek 
befejezte az iskolát. Tanítója azzal állt apja elé, 
„mindenképpen taníttatni kellene a fiút”. A tanítás 
anyagi nehézségekbe ütközött ugyan, de végül 

megoldódott. Kiskunfélegyházára íratták be a tanítóképzőbe, ahol sikeres vizsgái után 
megkapta a néptanítói oklevelet. 

1927. első munkahelye az akkor még Kecskeméthez tartozó Felső-Pusztaszer, vagyis mai 
Pusztaszerre vezette. Az emberek hamar befogadták. Szerették, tisztelték, felnéztek rá. 

Pusztaszeren megkapta az Árpádhalmi iskolát, mint munkahelyét és megkapta az iskolai 
szolgálati lakást, amely az akkori viszonyokhoz mérten, nagy, tágas és minden igénynek 
megfelelő. Nagymajájával beköltöztek oda. (az Árpádhalmi iskola Ópusztaszeren a Nemzeti 
Történeti Emlékparkban látható, hogy odakerült az is részben Jaksa Jánosnak köszönhető, majd 
később kitérek rá.) 

A tanyasi iskola, mint tudjuk osztatlan iskola volt, ahol reggeltől, estig folyt a tanítás, 
időnként akár 100 gyerekkel is, egyetlen tanítóval. Jaksa tanító úrnak sem volt segítsége, csupán 
a nagymamája, aki szünetekben az órák között, mindig a gyerekekkel volt. Jó szívű, gondos, 
becsületes, segítőkész. Az egész iskolásnak a nagymamája. Ha akadt olyan gyerek, akinek nem 
volt elemózsiája a nagymama ennivalót adott neki, de sokszor osztogatott gyümölcsöt 
mindenkinek. 

Jaksa János tanítói, nevelői tevékenységén túl a közéletben népművelési előadóként, a 
Vöröskereszt Egyesület felügyelőjeként, a helyi Gazdaegyesület titkáraként számos egyéb 
feladatot is ellátott. Később igazgatói munkakört töltött be. 

Személyes problémáin túl ahhoz a lelkes, élete utolsó pillanatáig lankadatlanul dolgozó, 
szervező nagy generációhoz tartozott, aki mindig természetesnek tartotta környezetét 
gyarapítsa, előbbre vigye, amely a magyarság múltjának, hagyományainak föltárását, oktatását 
is jelentette. 

Kiváltképpen érdekelte a táj története, beleértve a népi életmód tárgyait, illetve a földből 
előkerült leleteket. Ebbe a munkába kisdiákjait is bevonta. Ha otthon földműveléskor 
szántáskor előkerült valamilyen tárgy a gyerekek előszeretettel vitték a tanító úrnak. Ily módon 
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került kapcsolatba Móra Ferenccel, akivel komoly levelezést folytatott, de számtalan személyes 
találkozásról is tudunk, akár Szegeden, akár Pusztaszeren. Leveleik megtalálhatók Szegeden a 
Somogyi Könyvtárban, valamint másolataik a Pusztaszer történetében. Első régészeti kiállítása 
Pusztaszeren az Árpádhalmi iskolában volt. 

1937-ben feleségül vette Vangel Amália tanítónőt, aki Szegváron született nemesi családból 
1912-ben.  

1932-ben kapta meg diplomáját, de csak miután felesége lett Jaksa tanító úrnak, onnantól 
dolgozott mint kisegítő tanító. Jaksa tanító úr 14 évig tanított községünkben. 

1941-ben hagyták el Pusztaszert, nem önszántukból, hanem a Délvidék visszacsatolása 
végett a kormány megbízásából, Bajmok községbe küldték őket. Itt dolgoztak 1944-ig. Innen a 
család Szegvárra Vangel Amália családi kúriájába költözött és végleg ott is maradt. Szegváron 
sem tétlenkedett, gyűjtötte a népi élet legkülönbözőbb tárgyait, régiségeit. Álma a falumúzeum 
megvalósítása lett. Közben pedig maximálisan megfelelt mint pedagógus, mint igazgató a 
tanítás támasztotta követeléseknek. Imádta, szerette családját. Három gyermekük született, egy 
fiú és két lány. Tanítatták őket. A fiúból orvos, a két lányból egyetemet végzett tanár lett. 

Hamarosan a számára új falu mindenese lett, ismét a középpontba került, kifejtette szorgos, 
aktív tevékenységét. Mind emellett érdekelte továbbra is az irodalom, a festészet, a történelem, 
a bélyeggyűjtés. 

Nagy álma a falumúzeum 1973. szeptember 30-án nyílt meg, a volt családi házban, 
amelyben Vangel Ignác lakott családjával 

Végre méltó helyre került a nagymennyiségű és nagy értékű gyűjtemény.  
A megnyitón Dr. Trogmayer Ottó a Szegedi Múzeum igazgatója, mint Jaksa János tanító úr 

jó barátja és munkatársa elnökölt. 
Ezután a már nyugdíjas pedagógus szeretettel végezte az önként vállalt munkát. Igazgatója 

és mindenese lett a múzeumnak 1981-ben bekövetkezett haláláig. 
Munkáját elismerték a múzeumi szakemberek, a község lakói és vezetői is. Szegváron az 

önkormányzat utcát nevezett el róla. 
 
Jaksa János tanító úr személyisége igen értékes és tanulságos számunkra. Mint tudjuk 1828-

ban Felső-Pusztaszer, a mai Pusztaszer Kecskemét város tulajdona lett. Az itt élő gazdák 
nagyon szerettek volna elszakadni a várostól és önálló községet akartak. Küldöttségeket 
szerveztek, vezetőjüknek a tanító urat választották. Kérvények, hivatalos ügyek intézésében 
mindig a gazdák mellett állott. Mogyoró József, Kiri István. 

Nagy utánjárás után sikerült elintézni, hogy 1934. január 1-én Pusztaszer önálló község 
lehessen, de akkorra már Kecskemét városa is akarta a változást. Még szólnom kell a fentebb 
említett Árpádhalmi iskoláról Jaksa tanító úr szeretett birodalmáról, amely az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkban található. 

A tanító úr emberi meggyőződése okán fontosnak tartotta az 1000 éves Magyarország 
szempontjából a honfoglaló magyarok emlékének méltó ápolását és úgy gondolta Pusztaszert 
az tenné méltó helyre, ha az Árpádhalmi iskola Ópusztaszerre kerülhetne. Ott hirdetné a ma 
emberének azt a kort, azt a szemléletet, amiben ő dolgozott, tanított községünkben. Kérését 
illetékesek teljesítették. Nálunk szétbontották az Árpádhalmi iskolát, Ópusztaszeren 
felépítették. A berendezési tárgyak között ott van egy szekrény is, melynek az ajtaján 
olvashatók azok nevei, akik ott tanítottak. Ezek között a második Jaksa János tanítóé 1927-1941 
évszámmal. 

 
Pusztaszer, 2003.04.28. 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
 
Forrásmunka: Zombori István: „A múzeum alapító” című könyve. 



Édesanyám helyett 
 
Jaksa János tanító úrról dokumentumok alapján megcsináltam az életrajzát, de néhány 

gondolatot le kell írnom hozzá.  
Édesanyám Pintér Imréné Tasi Eszter 1928-1937-ig tanítványa volt, az Árpádhalmi 

iskolában. Nekem nagyon sokat mesélt róla, olyan tisztelettel, szeretettel, hálával, amilyen 
szinte szavakkal ki sem fejezhető és betűkkel le nem írható. Egész életében abból táplálkozott, 
amit Jaksa tanító úr beléoltott. Az olvasás szeretetét a becsületességet, az emberséget.  

A tanító úr neve csupa nagybetűvel volt jelen. Sokszor hallottam milyen jószívű, udvarias, 
segítőkész, hogy régészkedett, nagy gondossággal törölgette a föld mélyéről előkerült leleteket. 
Kiállította az iskola egyik részében, mindenki megnézhette. A gyerekeket arra nevelte, hogy 
szeressék a természetet, hogy semmit ne tegyenek tönkre, ami a föld mélyéből előkerül, azt 
mutassák meg és hozzák el őneki. Móra Ferenc sokat segített neki ebben a munkájában. 

Nagymamájával együtt élelmiszert osztott az éhező gyerekeknek. Nagy tudásával segítette 
a falu lakosságát hivatalos ügyeik elrendezésében. Mindenkihez tisztelettel szólt. Nagyra 
becsülték, szerették, szabadidejében gyönyörűen festett, rajzolt. 1941-ben mikor el kellett 
hagyniuk Pusztaszert sokan siratták őt. Az 1970-es évek végén anyukám és néhány régi diák, 
Dakóné Fekete Julianna, Baginé Tasi Margit és Bagi Sándor felkutatták, meglátogatták 
Szegváron.  

Felejthetetlen élményben volt részük. Egész nap a tanító úrral lehettek, beszélgettek, 
emlékeztek a régi diákévekre és megmutatta nekik a tanító úr, sikeres életének 
megvalósulásaként a szegvári Múzeumot, amely az ő gyűjteményével volt tele, és ő volt a 
Múzeum igazgatója. 

Anyukám háláját, tiszteletét szerettem volna ezzel a néhány gondolattal kifejezni helyette, 
mert ő sajnos nem írhatta le. A nagy pedagógus a kitűnő ember Jaksa tanító úr előtt, aki szívvel. 
lélekkel szeretettel tette áldásos feladatát: - TANÍTOTT. 

 
Pusztaszer, 2003. május 18. 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 

Jaksa János és kis tanítványai 1933-ban 



Az Alkotóházból jelentkezem 
 
 Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 
 
Rengeteg információt közöltem már Önökkel a 4. éve működő Pusztaszeri Hírfutár című 

lapban. Mindegyiket nagyon fontosnak tartottam, de amit most szeretnék mondani azt hiszem 
a legfontosabb mindannyiunk számára. 

 

120 éves a szervezett oktatás Pusztaszeren! 
 
Ugye milyen felemelő érzés? Erről mindenképpen meg kell emlékezni és méltón 

megünnepelni. 
Még mielőtt bárki azt gondolnia, mi köze ehhez az Alkotóháznak? Gyorsan válaszolok. 

Nagyon sok köze van, mert 1880/81-ben a fiatal Tajcsik Ferenc tanító úr a Pusztabíró házának 
egyik helyiségében kezdte el a tanítást Pusztaszeren, 2 fiúgyermekkel. Ott abban az egy 
szobában lakott és tanított 3 éven keresztül. 

Közben Kecskemét városa felépítette a „parti” iskolát és a fentebb említett tanító úr 
megkezdte az 1883/84.-es tanévet, 92 gyerekkel. A feladatot egyedül látta el, havi 200 pengőért. 
Tajcsik tanító úr annyira megszerette Pusztaszert, hogy 43 évig tanított a községben. 

 
A 2003. évet községünk az oktatásügy ünnepének szenteli. Több rendezvénnyel 

kapcsolódva a témához, természetesen Önökkel együtt. Az ünnep csak úgy szép, ha mindenki 
együtt örül, együtt van, együtt ünnepel. Éppen ezért tisztelettel kérünk minden pusztaszerit, 
azokat is akik elszármaztak a községből, valamint azokat a pedagógusokat is, akik Pusztaszeren 
tanítottak, vagy tanítanak, hogy kapcsolódjanak be a feladatba. Írják le visszaemlékezésüket: 

 
Pusztaszeren jártam iskolába címmel. 
 

1. Mikor? 
2. Ki tanított? 
3. Hogyan folyt a tanítás? 
4. Kik voltak az osztálytársak? 
5. Milyen eseményre emlékszem szívesen? 
6. Esetleg, ha van egy iskolai fénykép? 
7. Hogyan alakult az életem? Mit és hol dolgoztam, dolgozom? 
8. Jelenleg hol élek? 

 
A beszámolót teljes névvel és lakáscímmel kérjük. 
Azt szeretnénk, ha legidősebbtől, a legfiatalabb emberig minden olyan személy írna 

felhívásunkra, akinek az életében szerepet játszott a Pusztaszeren működő Általános Iskola. 
A beérkezett munkákból pedig kikerekedne az oktatásügy története. 
Ezek a munkák megjelennének a Pusztaszeri Hírfutár című helyi újságban. Később 

kiadvány születne belőlük. 
 
Dolgozzunk együtt! Ünnepeljünk együtt! Megfogják látni fáradozásuk nem lesz hiábavaló! 

Mi ezt a nemes feladatot nem csupán magunkért, hanem az utódokért, gyerekeinkért, 
unokáinkért tennénk, mint fontos örökséget. Hiszen tudjuk, a jövőt a múlt erős pilléreire lehet 
építeni. 

 
A kiírás ideje az újság megjelenésétől számítva, 2003. május 31-ig szól. 
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Előre is megköszönjük fáradozásukat és jó munkát kívánunk: 
Pusztaszer Község Önkormányzata 
Általános Iskola Igazgatósága és az 
Alkotóház nevében:  
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
 
Pusztaszer, 2003. március 1. 
 
Megjegyzés: 
 Fogadom a leírt anyagot akár személyesen, akár postán, vagy csupán a postaládába betéve. 
Esetleges felvilágosítás telefonon: 62/276-534 
Címem: Nagy Józsefné Pintér Eszter 
6769 Pusztaszer, Felszabadulás u.27. 
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Emlékezők névsora: 
 
1. Kiri István diák 1912/13. tanév 
2. Mogyoró József diák 1928/29. tanév 
3.Mogyoró Imre diák és tanár 1930/31.tanév 
4.Fülöpné Ferenczi Gizella diák 1932/33. tanév 
5. Bélteki Sándor diák 1932/33. tanév 
6. Pasztuhov Balázs diák 1936/37. tanév 
7. Baghy Dezső diák 1941/42. tanév 
8. Berkiné Csorba Julianna diák és tanító 1942/43. tanév 
9. Dékány Ferenc diák 1942/43. tanév 
10. Baghyné Makra Ilona diák és tanító 1943/44. tanév 
11. Pappné Festő Jutka diák 1943/44. tanév 
12. Tóthné Bélteki Rozália diák 1945/46. tanév 
13. Piti János diák 1945/46. tanév 
14. Dékány Árpád diák 1946/47. tanév 
15. dr. Biliczki Sándor diák 1946/47. tanév 
16. Tóth Erzsébet diák 1947/48. tanév 
17 Nagy Józsefné Pintér Eszter diák 1947/48. tanév 
18. Forgó András tanító 1948/49. tanév 
19. Ivánné Halász Gizella tanító 1948/49. tanév 
20. Vidáné Szeri Mária diák 1949/50. tanév 
21. Balláné Szabó Etelka diák 1950/51. tanév 
22. Ludányiné Vincze Erzsébet diák 1952/53. tanév 
23. Vendel Istvánné Szeri Etelka diák 1953/54. tanév 
24. Varga János tanító 1957/58. tanév 
25. Halászné Posztós Zsuzsanna tanító 1959/60. tanév 
26. Katkóné Bagi Éva diák 1959/60. tanév 
27. Gyöngyösi Mihályné Bárdos Mária tanár 1963/64. tanév 
28. Kósáné Buknicz Mária diák és óvónő 1965/66. tanév 
29. Vastag Aladár tanár 1967/68. tanév 
30. Vastag Aladárné Szabó Mária 1967/68. tanév 
31. Nagy Emese diák 1969/77. tanév 
32. Alexiné Marián Orsolya tanár 1971/72. tanév 
33. Dr. Vastag Aladár diák 1972/73. tanév 
34. Somodi Aranka diák 1978/79. tanév 
35. Gyömbér Tamás tanár 1982/83. tanév 
36. Tajti László tanár 1982/83. tanév 
37. Máté Ildikó tanító 1987/88. tanév 
38. Máté Gábor tanár 1987/88. tanév 
39. Máté Bence diák 1991/92. tanév 
40. Pásztor Kitti diák 1995/96. tanév 
41. Tóth Zsuzsanna diák és óvónő 1969/70. tanév 
42. Petkov Gáborné óvónő 1981/82. tanév 
43. Szeri Zoltánné iskolaigazgató 1976/77. tanév 
44. Vendel Johanna 
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Tajti Margit tanítónő - Tajcsik Ferenc igazgató úr 
1912/13. tanév 

 
Bene Mária 
Csorba Péter 
Csúri Ilona 
Csúri Piroska 
Jéga Illés 
Kiri István 

Kiri Mihály 
Kiss János 
Kordás Sándor 
Korom István 
Kővágó István 
Olajos Antal 

Orbán István 
Síkár János 
Somodi Mária 
Tasi Irén 
Tasi Mária 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1906. június 7-én születtem, Kiri Istvánnak hívnak. 
1910-ben kerültünk át Pusztaszerre Dékány Ferenchez, dohánytermelőnek, ő volt a 

pusztabíró is. 1912-ben kerültem első osztályba, ami népi elemi iskola volt. Tajti Margit 
kisasszony a tanítónőm, szigorú, de kedves teremtés volt. Szerettük. 

Tajcsik Ferenc volt az igazgató úr. Tajcsik igazgató úr gazdálkodó volt, 50 hold földön, 
állandóan volt cselédje, bérese, és alkalmazottai. Én is sokat segítettem neki a jószágokat 
ellátni. Amikor hazaértem, édesapám is kiküldött a birkákat behajtani. 

Tajcsik tanító úr középmagas ember, kedves, barátságos, jól tudta tanítani a gyerekeket. 
Engem is kihívott az asztalhoz olvastatott velem és utána megkérdezte, hogy mit olvastam, 
mondjam el. 

 
Abban az időben palatábla és palavessző volt. 
Egy füzetünk volt a szépírás füzet. A házi feladatot a táblára írtuk, amit ha a tanító 

leellenőrizett a szivaccsal letöröltük, ami a táblára volt kötve a lyukacsos rámájára, és úgy 
kaptunk leckét. A palatábla kb. akkora volt, mint most egy füzet. Az egyik fele vonalas, a másik 
fele kockás. A számtant is a palatáblára írtuk. 

A szépírás füzetünk mindig az iskolában a kisasszonynál maradt. 
Abban az időben az 1-es volt a legjobb osztályzat, és az 5-ös a legrosszabb. 
A tanítás reggeltől délutánig tartott, délben, aki közellakott hazament ebédelni, aki messze, 

az hozott magának enni. A Tasiak közel laktak, ők hazamentek mindig. A Tasi lányok: Ilona, 
Irénke, Mariska ezek jártak velem, meg az István is. Osztálytársaim voltak még: Csúri Ilonka, 
Csúri Piroska, Kővágó István, Kordás Sándor ott lakott ahol most a Kertész család tanyája van, 
Jéga Illés ők Tömörkény szélen laktak. 

Amikor én jártam iskolába már három iskola működött a faluban, a „parti”, az Árpádhalmi, 
és a Szárnyékhalmi iskola. 

1883/84-es tanévtől Tajcsik Ferenc a parti iskolában tanított. Tajcsik tanító úrnak nem volt 
családja, csak felesége, akinek kijárt a tekintetes asszony titulus. Komoly természetű, kövér 
nőszemély volt. Itt a parti iskolában laktak. Az épülethez tartoztak ólak, istállók, sok jószága 
volt. 

A gyerekek csak a jó időig jártak iskolába, sokat kellett segíteni, én a dohánypalántát 
segítettem ültetésnél elhányni, a hártyáját harasolni. 

Négy osztályt jártam ki, mert sokat kellett dolgoznom. Szívesen emlékszem, hogy az iskolás 
éveimben volt egy olyan játék hogy „Csiga ide párom”. Ennek a játéknak a mai neve: „Gyertek 
haza lúdjaim”. 
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Édesapám 1929-ben megnősített, Magony Etelt vettem feleségül. A szülőkkel együtt 
laktunk egy darabig. Volt 3 hold ONB-s földem (hosszúlejáratú 25 éves haszonbér), akkor 
vertünk háromezer darab vájkot, amiből kunyhót csináltunk és utána építettünk egy szoba-
konyhás házat. 

1936-ban voltam katona. 1939-ben Csongrádon voltam, majd leszereltek. 1944-ben 
Szabadka még idetartozott, onnan levittek Újvidék környékére csendőrségre Szabó Jánossal 
együtt. Ebben az évben kerültem fogságba, Oroszországba, és 1946-ban jöttem haza. Velem 
volt Szabó (Dobár) János, Bartucz Ferenc, Sisák Lajos. 

Két családom született, sajnos már egyik sem él. Szép gazdaságom volt, de jött a téeszesítés. 
Ekkor feleségem megbetegedett és elmentünk Szegedre a gyógyulás érdekében. Három évig 
ápolgattam, amikor rámutattak, hogy az egyik veséje elpusztult. 

1972-ben a lányomhoz költöztünk, feleségem 1979-ben sajnos meghalt. Azóta egyedül 
élek. 

1985-ben meghalt a lányom, sajnos meghalt a fiam is. 
Kilenc unokám van, ük unokám is és dédunokám is van. 
1992-ben visszaköltöztem Pusztaszerre, azóta is itt élek. 
 
Kitűnő egészségnek örvendek, kerékpározok, még hál Istennek segítség nélkül el tudom 

látni magam. 
 
Pusztaszer, 2003. június 13. 
 Kiri István 
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Jaksa János tanító úr, Kovács Gyula igazgató úr 
1928/29. tanév 

 
Bagi István 
Borka János 
Drubi Erzsébet 
Ferenczi Aranka 
Földi László 
Huszka János 
Huszka Sándor 
Jéga Szabó János 
Juhász Etelka 
Juhász piros 
Kiri Eszter 
Kiri János 
Kiri József 

Kordás Antal 
Kovács Anna 
Kristóf Mária 
Mészáros Irén 
Mezei István 
Mogyoró József 
Mucsi Erzsébet 
Mucsi János 
Nagy Piros 
Olajos Erzsébet 
Olajos Erzsébet 
Olajos Franciska 
Olajos Mária 

Olajos Pál 
Olajos Valéria 
Pajkó András 
Somodi Ferenc 
Szilágyi Eszter 
Szombathelyi Mária 
Tóth Mária 
Túri Gáspár 
Túri József 
Utasi Eszter 
Váradi Teréz 
Varga Sándor 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1928/29 tanévben végeztem az első évet a Felső-pusztaszeri Népiskolában, amely 

Kecskemét városhoz tartozott Kovács Gyula volt az igazgatója, Jaksa János pedig a tanítója. Itt 
végeztem el a 6. osztályt. Iskolába érkezéskor kórusban mondtuk az egyszer-egyet 8 óráig, aki 
nem akarta az is megtanulta annyiszor elmondtuk. 8 órakor bejött a tanító úr köszöntöttük és 
elkezdődött a tanítás. Osztályonként történt a kikérdezés, mivel 1 tanterem volt a többi 
osztálynak csendes foglalkozása volt. A számonkérés után jött a másnapra feladott anyag 
elmagyarázása, engem ez nagyon érdekelt mit is tanulnak az idősebbek. Ebből következett, 
hogy ha iskolánkba iskola Felügyelő érkezett 4. osztályos koromban én már a 6. osztály anyagát 
tudtam. Olyan szépen elmagyarázta a tanító úr a másnapra feladott anyagot, hogy odahaza már 
csak el kellett olvasni. A padsorban középre ültetett a tanító úr, és ha az idősebb gyerekek közül 
valaki nem tudott válaszolni, rám mutatott a tanító úr: Na, mondd meg te! A hat évet kitűnően 
végeztem el. Osztálytársaim Magyar István, Huszka János, Bagi István, Kaczur Pál, a többi már 
elmosódott, nem emlékszem. A fiúk, szép kézimunka- darabokat csináltunk.  

Öcsém cséplőgép garnitúrát csinált, tökéletes volt még hajtani is tudta. Azt hittem vas 
műszaki ember lesz belőle, mint annyira szerette a gépet, de tévedtem pedagógus lett és ahol 
elvégezte a 6. osztályt abban az iskolában kezdett el tanítani. Mi a többi fiú 6. osztályosok, egy 
csontvázat faragtunk ki, amiről fénykép is van. 

Az iskolaéveimre mindig szívesen emlékszem vissza, a volt iskola és osztálytársaimra. 
Iskolai tanulmányaimat folytatva Kisteleken 1937/38-ban elvégeztem a polgári iskola 4. 
osztályát, 1941-ben beiratkoztam a Szarvasi Tessedik Sámuel Tanintézetébe, amely a vissza 
csatolt Újvidéken működött a Báni palotában a Duna partján, 3 év után ott kellett hagyni a 
háború végett. Majd Kecskeméten hasonló mezőgazdasági iskolában végeztem el a 4. évet és 
itt szereztem érettségi bizonyítványt 1945-ben. 

Pusztaszeren a gazdajegyzői állást megpályáztam és megkaptam 1947/48-ban Itt dolgoztam 
még egyszer a megyei párttitkár gyorsan eltanácsolt onnan. 1949 tavaszán házasságot kötöttünk 
Lőrincz Saroltával. Született két leánygyermekünk Sarolta és Gabriella, és van egy fiú unokám 
József 17 éves, Kisteleken a gimnáziumba másod évet végezte el. 

1960-ig egyéni gazda voltam, a poklot is megjártam a Rákosi rendszerben. 
1960-tól tsz-ben dolgoztam, általában a szakmámban 1982 nyugdíjazásomig. 
Élünk szerényen. 
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Amikor Pusztaszerről Jaksa János 
igazgató úr elköltözött Szegvárra 
meglátogattuk volt diákjai. Akkor már beteg 
volt, de nagyon örült a látogatásnak. Nem 
sokára hallottuk, hogy elment, itt hagyott 
bennünket, a pusztaszeri diákjait. Most is 
szeretettel gondolok rá igazságos és szerény, 
kedves ember volt a szülőkkel is jó 
viszonyba volt. Nyugodjon békében. 

 
Pusztaszer, 2003. június 2. 
 
 Mogyoró József 
 Pusztaszer 
 
 
 
 
 
Mogyoró József osztálytársaival Jaksa 

János tanító úrral valamint az általuk 
elkészített csontvázzal biológia órán az 
árpádhalmi iskolában 1932-ben 

 
 

 
Az Árpádhalmi iskola előtt I-IV. osztály az iskola diákjai és tanítójuk Jaksa János 1932-ben 
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Jaksa János tanító úr és Kovács Gyula igazgató úr 
1930/31. tanév 

 
Borka János 
Csendőr Irén 
Csúri Mária 
Fábián Julianna 
Fülöp Julianna 
Hatvani Gyula 
Hatvani Margit 
Huszka Imre 
Huszka Mária 
Huszka Mihály 
Jaksa Balázska 

Juhász Erzsébet 
Juhász József 
Katona István 
Király Ilona 
Kucsora Sándor 
Lantos Anna 
Mezei István 
Mezei János 
Mezei József 
Mogyoró Imre 
Olajos Julianna 

Olajos Pál 
Szabó Margit 
Szász Anna 
Tasi Margit Veronika 
Tóth Antal 
Tóth Julianna 
Utasi Rozália 
Valkovics Julianna 
Varga Péter Pál 
Varga Sándor 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1930/31. iskolai évtől. A hatodik osztályt már Pusztaszer Községi Elemi Iskola Igazgatósága 

írta alá az 1935/36. iskolai év végén. A mindennapi elemi iskolai tanulmányom befejeztem. 
Jaksa János tanító úr tanított mindvégig. Nagy tisztelettel voltunk iránta, szerettük. Az igazgató 

Kovács Gyula tanító úr volt. Örültünk, amikor jött. Egyedül az egész településen neki volt egy nagy 
motorkerékpárja. Csodáltuk, bámultuk a motort. Vágyakoztunk rá, mi kicsi emberkék. 

A tanítás 1-4. osztály együtt, egy teremben folyt. Első osztályban 1 palatábla volt szivaccsal, 
palavesszővel. Amikor elrontottuk a ráírtakat letörölhettük. Addig gyakorolhattuk az írást, amíg 
olyanra sikerült, amilyet a tanító úr a táblára írt. Olvasásnál minden betűnek volt kézjele. Mutattuk 
és hangosan hangoztattuk. Az osztályban volt a falon a Magyar Történelem képekben. Megkapták, 
hogy hanyas képről kell elmondani és megtanulni a könyvben leírtakat. Volt osztály, ki verset 
tanult. Minden osztály tevékenykedett, egy pedig a tanító úrral megbeszélte az új feladatot. Csend 
és fegyelem uralkodott. Egy díszes táblán felírták és elő ki függesztették: „Lábujjhegyen, lassan 
járjatok, Durva zajt ne üssön ajkatok!” A tanítás kezdése előtt, meg órák előtt hangosan mondtuk 
az egyszeregyet, vagy a kötelező verset. 

Amíg kicsik voltunk mind a hat osztályt osztálytársainknak tartottuk. Talán néhányra 
emlékszem. Pigler Mátyás, Magony Imre, Tasi Margit, Huszka János és még sokan mások. 

Szívesen emlékszem vissza a karácsonyi ünnepségre, a Kis Jézus születésére. Voltak angyalok, 
pásztorok, énekesek. Nagy öröm volt az ajándékok kiosztása, valamint, hogy kezdődik a karácsonyi 
szünet! 

Az egyik fényképen elsős voltam, a másikon már én vagyok tanító. 
Hogyan alakult az életem? Mit és hol dolgoztam, dolgozom? 
Szerencsére mindvégig pedagógusként dolgoztam. Kineveztek 1945 szeptember 5-én a 

Pusztaszer Árpádhalmi iskolához. Négy év után Nógrád megyébe kerültem. Itt dolgoztam 
nyugdíjig, illetve még nyugdíj után is, 1991-ig. Első helyem Borsosberény 1949-től, Alsópetény 
1954-től, Tolmács 1957-től, majd Rétság 1974-től nyugdíjazásomig 1986-ig. Majd nyugdíjasként 
1991-ig. 

Jelenleg Nógrád megyében élek Rétság városban. Innen már nincs is szándékom újabb helyre 
költöznöm. 

 
Rétság, 2003. májusában 
 Mogyoró Imre  
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Árpádhalom Jaksa János tanító úr és diákjai, köztük Mogyoró Imre 

 
 
 

 
Községi népiskola Pusztaszer 1946-1947-es tanév  

Mogyoró Imre, mint tanító úr és kisdiákjai  
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Varga Mária tanítónő, Jaksa János igazgató 
1932/33 tanév 

 
Biliczki József 
Buknicz János 
Buknicz Mária 
Csorba Ferenc 
Dakó Erzsébet 
Dakó Ferenc 
Dakó Lajos 
Domokos Gergely 
Domokos Julianna 

Domokos Teréz 
Farkas György 
Ferenczi Gizella 
Gémes András 
Gera Ferenc 
Gyurász János 
Horváth József 
Kalapács Erzsébet 
Kalics László 

Kálmán Júlia 
Kálmán Teréz 
Kovács Ferenc 
Sebestyén István 
Szász Béla 
Szász György 
Tápai Zoltán 
Varga Ilona 

 

Elemi iskolás emlékeim 
 
A pusztaszeri központi iskolába 1932 őszén kerültem, mint 3. osztályos tanuló. Tanítónőnk 

Varga Mária, Kecskemétről idehelyezett nevelő volt. 
Reggel 8-kor kezdődött a tanítás és du. 14-ig tartott. Mi általában már fél 8-kor az iskolában 

voltunk, ilyenkor a virágoskertet kellett öntözni, ha arra szükség volt. Egyszer öntözés közben 
letéptem egy szál virágot és a kisasszony (mert így kellett szólítani) meglátta. Kirohant a lenge 
nádpálcával és olyan nagyot ütött a kezemre, hogy elejtettem a virágot. Azt a pillanatot sohasem 
felejtem el.  

8-kor minden diák a helyén volt. Amikor bejött a kisasszony Isten hoztával köszöntünk. 
Utána névsorolvasás, hogy kik hiányoznak és elkezdődött a tanítás. Osztályonként kiadta a 
kisasszony a feladatokat. Amíg az egyik írt, addig a másik rajzolt vagy fogalmazott, vagy éppen 
történelmet tanult. Nem szabad volt egymást zavarni tanulás közben, mert akkor a kisasszony 
olyan körmöst adott a pálcával, hogy bizony kicsordult a könny a szemünkből. A jómódú szülők 
gyerekeivel sokkal elnézőbb volt, mint a szegényebb sorsúakéval. 

10 órakor volt a szünet, akkor fogyasztottuk el az otthonról hozott szalonnát vagy a lekváros 
kenyeret. Emlékszem, hogy a munkástelepi lányok hoztak üvegbe étolajat és vastagra szelt 
kenyeret. Lyukat vájtak a kenyérbe, abba öntöttek olajat és onnan mártogatták ki. Ennek az 
olajnak jellegzetes szaga vagy illata volt, ami betöltötte az egész tantermet. Ettől mindig 
megfájdult a fejem. 

A tanítás végén „Isten áldja meg” köszönés után párosan kivonultunk az iskolából és 
indultunk haza. A feszület előtt elhaladva (most is ott áll az orvosi rendelő kertjében) keresztet 
vetettünk és az úton mindenkinek köszönni kellett, akivel találkoztunk. A köszönés 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus” volt.  

Én csak 5 osztályt végezhettem, mert az Édesapám kikért az iskolából arra hivatkozva, hogy 
a libákat kell őrizni. Erre csak az igazgató adhatott engedélyt. Ebben a státuszban akkor Jaksa 
János volt aki az Árpádhalmi iskolába tanított. Sajnos az engedélyt megadta, pedig én szerettem 
volna tanulni. 

 
A két világháború közötti időszakban kevés paraszt származású gyereknek volt lehetősége 

magasabb iskolai végzettséget szerezni. Ennek oka egyfelől a szegénység, másfelől pedig 
szükség volt a felnövő fiatalok munkaerejére a mezőgazdasági munkában. 

 
Pusztaszer, 2003.május 26. 
 Fülöp Pálné sz. Ferenczi Gizella 
 Pusztaszer 
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Kovács Gyula tanító úr, Jaksa János igazgató úr 
1932/33 tanév 

 
Árendás Júlia 
Bárkányi Mária 
Bélteki Antal 
Bélteki István 
Bélteki Sándor 
Biliczki Julianna 
Buknic István György 
Domokos Sándor 
Festő H. Dezső 
Gajdacsi Béla 
Gajdacsi József 
Gajdacsi Sándor 

Hatvani Anna 
Hatvani László 
Hatvani Mária 
Hatvani Pál 
Horvát András 
Kucsora János 
Makalicza Margit 
Martus Gizella 
Molnár Etel 
Muhel Mária Anna 
Nagy Erzsébet 
Ocskó Mihály 

Rác Mihály 
Sándor Béla 
Simon József 
Szabó viktória 
Szarvas István 
Szász Erzsébet 
Szász Ervin 
Szunyi Sándor 
Szűcs Etel 
Szűcs Jolán 
Tóth Julianna 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1933-ban kezdtem iskolába járni a Pusztaszeri Szárnyékhalmi iskolába. 
Egy hónapig Kovács Gyula tanító úr tanított, utána Pusztaszeri Sándor tanító úr jött, akinél 

5 osztályt jártam végig. 
Abban az időben palatábla és palavessző volt. A palatábla akkora volt, mint egy kis füzet, 

egyik fele vonalas, a másik kockás volt. A palavessző, ha eltört ki kellett hegyezni. Nagyon 
vékony volt. Szivaccsal töröltük a táblát, ami hozzá volt kötve a táblához. Házi feladatunk az 
volt egy kicsi, amit a táblán vittünk haza, néha előfordult, hogy a gyerek elesett, letörlődött róla 
a lecke, vagy összetört a tábla.  

3 és fél km volt az út az iskolához. A puszta szélén laktunk, a kis országúton jártunk. Ha 
eső volt nem tudtunk a pusztán menni a sok víz miatt. Ha hó volt, akkor is mentünk az iskolába, 
édesapámék elmentek előttünk a hóban nyomot csinálva nekünk. Az iskolában volt fűtés, nagy 
kályha, a tanító bácsi előre begyújtott. 

Osztálytársaim: kb. 40-en jártunk iskolába. Akire emlékszem: Ocskó Mihály, Szarvas 
István, Gajdacsi Sándor, Gajdacsi Béla, Gajdacsi István, Horváth András, Horváth Antal, Géczi 
Gyula, Dékány Anti, Muhel Mária, Martus Gizella, Szász Ervin, Árendás Julis, Bárkányi Maris.  

Az iskolában 8-kor kezdődött a tanítás imával. Ima után elmondtuk az egyszer-egyet, ezt 
mindnyájan egyszerre mondtuk el. Egy tanterem volt az iskolában, volt úgy hogy 100-102 
gyerek volt egyszerre a tanteremben. Az akkori tanító úgy tudott ennyi gyereket egyszerre 
tanítani, hogy minden osztálynak kiadta a feladatot, addig még egy osztályt tanított. Ha valaki 
csínyt csinált ott volt a pálca, és ha kellett a kézre, vagy a fejre egy kicsit odakoppintott. Ha 
szigorúbban kellett bánni a gyerekekkel, bizony akkor a nadrágot kiporolta rajta. 

Annyi gyereknél néma csendben kellett lenni.  
Egyetlen könyvünk volt, az olvasókönyv. Abban minden benne volt, irodalom, történelem, 

földrajz, nyelvtan. Az egyszeregyet a számtanfüzet hátuljára nyomtatták azt onnan tanultuk. 
Egyetlen füzetünk volt a szépírás füzet, ami állandóan az iskolában maradt. A tanító bácsi őrizte 
mindenkiét a szekrényben. Mi akkor úgy mondtuk „benti irka”. Otthoni füzet a vonalas füzet, 
szolgálta a gyakorlást. Olvasni hangosan szótagolva kezdtünk, de volt írva olvasás órán is, amit 
leírtunk. Így figyelte a tanító úr le tudja-e írni a gyerek, amit mond.  

A tanítás 13 óráig tartott, közben 10 órakor volt egy kis szünet. Az ismétlősök 13-16-ig 
jártak az iskolába. 
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Szívesen emlékszem vissza arra, amikor karácsonykor szerepeltünk. Első osztálytól kezdve 
mindig szereplő voltam. Mindig azokat választották ki, akik a tanulásban is élénkebbek, jobb 
tanulók voltak. A tanító bácsi szeretett engem szerepeltetni. Kirándulásaink is voltak, 
elmentünk a majálisra, jártunk a pusztára. Sok volt az ürge a pusztán, sokat öntöttünk, a farkáért 
fizettek 1-1,5 fillért. Én gyakorlott ürge öntő voltam. Volt olyan, hogy 20-30 ürgét össze 
tudtunk önteni. A vizet az ártézi kútból, vagy a gödrökből vittük. A tanító úr is részt vett ebben 
a munkában. Ahogy szaporodnak az évek felettünk, ezek a gyerekkori emlékek egyre szebbek 
és egyre kedvesebbek. Ezekre az időkre szívesen emlékszik az ember vissza. 

Elmondok még egy csínyt, ami az iskolában történt. Hárman ültünk egymás mellett egy 
padban, Ocskó Miska, Szarvas Pista és én. Az egyik alkalommal a tízórait megosztottuk, a 
tanító bácsi a többiekkel foglalkozott. Kb. 3 osztályosok lehettünk. Lebújtunk a pad alá, ott 
ettünk, közben morogtunk egymással. Tanító bácsi odajött és fejünkre vert a pálcával. Ilyen 
csíny volt néha. Nem voltam túl rossz gyerek, keveset kaptam ki. 

A központi iskola 2 km-re, az Árpádhalmi iskola pedig 3 km-re volt a mi iskolánktól. Ha 
levelet kellett vinni valamelyik iskolába, tőlünk küldték el. Ketten voltunk postások Bélteki 
Antal unokatestvérem és Én. Megbízott bennünk a tanító bácsi. Amikor a központi iskolában 
Varga Mária tanítónőnek vittünk levelet, és utána vittük az igazgató úrnak tovább. Gyalog 
tettük meg az utat. Meg volt mondva, hogy szaladnunk nem szabad. Nagy öröm volt, hogy 
addig is kiszabadultunk az iskolapadból, mint madár a kalitkából. Ha betartottuk a szabályokat, 
kaptunk egy tábla csokoládét, ami akkor nagyon-nagyon ritka volt. Ebben 3 évig vettem részt, 
így tudtak egymással értekezni a tanítók és az igazgató úr. 

Az iskolás éveimet 1941-ben vásárhelyen fejeztem be. 
Mindig hálával és tisztelettel gondolok a tanítóimra, most idős koromban is ennyi év után. 

Szép emléket őrzök Pusztaszeri Sándor tanítómról, akivel több, mint 30 év után véletlenül 
találkoztam Kiskunfélegyházán, az 1970-es évek elején. Az egyik kirakat előtt ismerősnek 
véltem egy férfit. Visszaléptem. Nézegettem minden oldaláról, majd megszólítottam: talán 
Pusztaszeri Sándor tanító úrhoz van szerencsém? Rám nézett. Percekig néztük egymást, de 
amint szembe kerültem vele rögtön tudtam nem tévedtem. A haja ősz volt. Megöregedett, de a 
tekintete, a nézése ugyanaz maradt. Az vagyok, válaszolta, könnyes szemmel. Én is 
meghatódtam. Ott, abban a pillanatban újra, mint kisdiák álltam előtte. Nem tudom a neved, de 
a pusztaszélén laktatok és sokan jártatok onnan ezen a néven. Amint kezdtem a nevem abban a 
pillanatban mondta. Te vagy Bélteki Sándor az én szorgalmas tanítványom, aki a szárnyékhalmi 
iskolához járt. Leültünk egy padra és hosszan beszélgettünk. Kiskunfélegyházán lakott. 
Megadta címét és én felkerestem. Tartottam vele a kapcsolatot, haláláig. 

11-en voltunk és jelenleg is vagyunk testvérek. Legidősebb Jolán, Maris, Ilona, Sándor, 
József, Irén, Annus, Gergő, Géza, Rózsi, Magdi. Abban az időben az volt a ritka, ha kevés 
gyerek volt egy családban. 

Katonának nem kellett elmennem, mert a jobb szememen hályog volt. 
1950 június 11-én házasságot kötöttem. Három családom van, hat unokám. Feleségemmel 

19 hold földön gazdálkodtunk, ebből el tudtuk tartani a családot. Gyerekeimet tanítattuk. 
1955-ben maradtunk a tanyán. Beléptünk a tsz-be dolgozni. Amikor a gyerekek elvégezték 

a 8. osztályt, továbbtanítattam őket. Megadtam a lehetőséget, hogy tanulja. A tsz-ben 
dohánytermesztő voltam, csapatot szerveztem. Pálmonostorán laktunk 48%-ban termeltük a 
dohányt, adót nem kellett fizetni. 13 évig laktunk ott. 

1973 őszén hazajöttünk Pusztaszerre. Szegeden kezdődött decemberben növényvédelmi 
Szakmunkás iskola, javasolták, hogy menjek el. Elvégeztem, 13 évig dolgoztam 
növényvédelmi munkában a Pusztaszeri Hétvezér tsz-ben. 

Kovács Gyula tanító úrral volt 34 éves találkozó a faluban Tábith Mártonék házánál. 
Édesanyámat is meghívták, hogy találkozzanak. 
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Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek emlékeim felidézéseivel a „a 120 éves oktatás 
Pusztaszeren” című felhívás összegyűjtött anyagához! 

 
Pusztaszer, 2003. június 13. 
 Bélteki Sándor 
 Pusztaszer 
 Felszabadulás utca 31. 
 

 
Kovács Gyula tanító úr a szárnyékhalmi iskolánál kisdiákjaival 1928-ban Szász Ilona, 

Martus Mária, Ocskó Erzsébet, Mészáros Mária, és sokan mások 

 
Kovács Gyula szárnyékhalmi tanító úrral 34 év újra találkozás emlékére Pusztaszer 1970. 

január 22-én, Pataki Éva, Bélteki Sándor, Bélteki Sándorné (a mama) Kovács Gyula tanító úr 
és felesége, Bélteki Irén valamint a tanító úr lánya Éva és fia Endre 
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Jaksa János tanító úr, és Jaksa János igazgató úr 
1938/39 tanév 

 
Bagi Ilona 
Bánffi Ferenc 
Borka Mátyás 
Bukor Menyhért 
Csorba Erzsébet 
Damanics Gizella 
Géczi Mária 
Herczeg Mária Júlia 
Jéga Szabó János 
Jéga Szabó Mária 

Juhász Irén 
Kézdi Péter 
Kiri Ferenc 
Kiri Mária 
Kordás László 
Korom Teréz 
Miklós Anna 
Molnár Mihály 
Olajos József 
 

Papp János 
Papp Pál 
Papp Zsuzsika 
Pasztuhov Balázs 
Rácz Erzsébet 
Rácz Mária 
Sipka Gyula 
Sipka Piroska 
Szombathelyi Mária 

 
 

Árpádhalom, 1938. szeptember – 1942. május 3. 
 
„ELEMI NÉPISKOLAI ÉRTESÍTŐ KÖNYVECSKE” – ez van felírva egy igen régi, 1938. 

december 21-én kiállított – füzetecskére: amit előszedtem régi gönceim közül, ha emlékezni 
akarnék pusztaszeri iskoláztatásomra. 

Drága emlékek fűznek ahhoz a négy évhez, ami a mai nyelven –alsó tagozatosként- 
emlékeimben megmaradt. Az idő mindent megszépít – mondják, de könnyű azt szépnek találni, 
ami a mostani 61 év távlatából is igazán szép, felemelő és ha felmérem magam, egyéniségem 
indulásnak kezdetei között van. 

A kis vadóc parasztgyerek sokat hallott felnőttebb testvéreitől az Igazgató úr szigorúságáról 
(Jaksa János), így hát, amikor a „néptanító” eljött szemrevételezni beírandó tanítványát, csak-
csak kerestem sebtében egy búvóhelyet, ahonnan hívásra sem mertem előjönni. Úgy kellett 
szüleimnek kitalálni: hol rejtőzöm? Előszedtek. Nem igen emlékszem már, de nem történt 
különösebb. Inkább az maradt meg bennem, hogy mennyire ráparancsolt szüleimre, hogy: nem 
hiányozhatok a tanításról, mert ennyire, meg ennyibe fogják őket (pénzben) megbüntetni. A 
szigorúsága igaz volt: és az igazságossága is. Az első és a harmadik évben tanított és nem tudom 
miért? De a kedvence lettem. (Vagy legalább is én úgy éreztem). Nem múlhatott el március 15-
ike, vagy madarak-fák napja, hogy ne szavaltam volna. A pálcából talán kétszer ha kaptam, de 
vénen is azt mondom: kellett és jogos volt. Emberi természetünknél fogva, ahol az ész-érvek 
kevésnek bizonyulnak, ott kell a suhángnak a metszőolló! (Bocsánat a közbeszúrásért, de 
mindig elszorul a szívem, mikor hírt hallok a discós balesetekről. Pedig az csak az autós hatása, 
és a többi…? És ezek csak következmények!) 

 
Másodikos koromra az igazgató úr megnősült és felesége tanította az osztályunkat. Hála 

Istennek, csak egy évig tanított. Hisztisségén kívül másra nem emlékszem. (csak a jóra 
emlékszem) 

Hanem jött a negyedik osztály. Beke Ibolya tanítónő biciklizett naponta Kistelekről az 
Árpádhalmiba, hogy szerénységéből vallásosságából és jó szívéből, minket, apró nebulóit, 
részeltessen. Sohasem tudtam elfelejteni mivel tudott lekötni bennünket? De igazán családias 
légkört teremtett. Az első egyházi éneket is ekkor tanultam meg (Sz.V.U.220). Talán 
botfülemnek ez adta a lökést, hogy fejlődjön? Nem tudom. Nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, 
talán heteken keresztül? – de meg is maradt igen kedvenc énekemnek. No persze, hogy miért 
erre az énekre esett a választása? – a szövegéből megérthető. Ma is fájó szívvel emlékezem 
korai halálára, és ha elmegyek a „Beke-ház” (Kistelek) előtt, látom magam előtt aprócska 
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édesanyját, amint végtelen kedvességgel megkérdi: mit tetszik?… (A szatócs-bolt épülete még 
ma is áll).  

Ilyen öregen már tele vagyunk nosztalgiával. Egy kész regény lehetne életünk. Nem tudom 
miért hozta a Sors úgy, hogy a régi elemista tantermem beépült az ópusztaszeri skanzenbe. Ha 
ott járok, be szoktam ülni az egykori padomba. Sajnálom, hogy nem véstem bele a nevem, úgy 
talán jobban fennmaradt volna. Vagy, ki tudja?… Az akkori szellem még ma is átjár. A régi 
falitérkép, az álmodó határokkal, az állatok és növények akkor rajzolt képei: mind-mind 
feléleszti az érzést mennyire szerettek volna bennünket harcos és öntudatos emberré nevelni. 
Akkor még beírták az „Értesítő”-be a magaviselet- és a szorgalom mellett: a „hit és erkölcstan”-
t is. Már akkor megfigyeltem: aki hittanból gyenge, annak a szorgalma sem sokat ért… 
Bonyolult „szerkezet” vagyunk… Ma a társadalmias nevelés sok csorbát szenved. Egyik 
unokámtól megkérdeztem: mivel vigasztalódik az az osztálytársad, aki nem nyer a versenyen? 
Miért törődjem vele? Kérdezett vissza. Sajnos a csillogó, technikai „bálványok” világában, 
ilyen tömegkommunikációs propaganda mellett, ebben a reklám (… ügyeskedő szöveg…) 
özönben mi mást is várhatnánk aprócska „fejeinktől”?… No, de a régről kell írnom. Nem igen 
megy anélkül, hogy a két világot össze ne vessem. Felnőttem egy világban, megmaradtam két 
„égésben” (1944. nov.6. és 1956. nov. 4.) és kitüntetettnek érzem magam az unokáim 
gyűrűjében. Nem hiszem, hogy rosszak lettek volna az „alapok”. Most úgy vagyok, mint a 
Mikulás-bácsi, aki puttonyában hoz valamit. Az én „puttonyomban” had legyen a „könyvecske” 
néhány gondolata, amit akkori nevelőim is szem előtt tartottak. Köszönöm nekik az odaadó jó 
szándékot. 

Sorrendben: Jaksa János igazgató úrnak, Jaksáné Vangel Amália tanítónőnek, Nusikának 
azaz Halas Annának a későbbi Kordás Pálnénak (csak beugró volt az aranyos modorával). No 
és persze köszönném Beke Ibolyának. Ha jól tudom a felsoroltak közül már egyik sem él. Így 
hát a szellemüknek köszönöm. Az emberségüknek. És még ide kell, hogy soroljam Barta Bálint 
igazgató úr jó szándékát is, akit ugyan a „felszabadulásunk” alkalmával ismertem meg, mint 
magántanítómat, hogy a világégés alatt (mint polgárista) ne veszítsek évet. Köszönöm!… 
Köszönöm…! 

És most következzen a „puttony” tartalmának egy része, az „Értesítő Könyvecske” 
hátlapjáról:  

Minden cselekedeteddel az Istent, a hazát és a családodat szolgálod! (H.J.) Növekedj testben 
és lélekben, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Tanulj szorgalmasan, mert az életben 
tudás nélkül nem boldogulsz. Képezd és műveld magad akkor is, ha az iskolát már elhagyod. 
Kövesd a példát és te is légy példaadó. Viselkedésedben, tisztaságban, önfegyelmezésben 
mindig az elsők között légy. Teljesítsd hűen azokat a kötelességeket, melyeket az isteni és 
emberi törvények mindenki számára előírnak. Ne légy hiú, önző és fegyelmezetlen. Tanuld meg 
becsülni a más munkáját: törekedj a szépre és a jóra. Ha ezt követed, mintaképe leszel 
tanulótársaidnak, szeretett gyermeke szüleidnek és értékes tagja a társadalomnak. (B.M.) 

És, hogy ezekből mit sikerült végrehajtani? … 
Kívánom, hogy másoknak több sikerüljön! 
 
Pusztaszer, 2003. június 19. 
 Pasztuhov Balázs 
 Pusztaszer  
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Vácziné Börönte Ilona tanító nő és Barta Bálint igazgató úr 
1941/42 tanév 

 
Baghy Dezső 
Balázs Anna 
Bélteki Gergely 
Domonkos Erzsébet 
Gedai Mihály 

Harkai Ilona 
Kalics Gyula 
Katona Antal 
Kordás Mihály 
P.Kovács Sándor 

Piti Sándor 
Somodi József 
Terecskei Sándor 
Tóth Piroska 

 

Pusztaszer-munkástelepi iskola tanulója voltam 
 
1941 szeptemberében kezdtem iskolába járni. Pusztaszer-munkástelepen laktunk. Ebbe az 

iskolába írattak be. 
Az iskola alig néhány évvel korábban épült, mint ahogyan én a tanulója lettem. Még 

emlékszem, ahogyan hordták a szekerek a téglát, faanyagot az építkezéshez. 
Az iskola egy tantermes volt. Itt lakott kétszobás lakásban a tanító. Az egy tantermes 

iskolába járt a Munkástelep valamennyi iskolása. 1-6 osztályosokat tanított Vácziné Börönte 
Ilona tanítónő. Ő volt, aki megtanított a betűvetésre, olvasásra, számolásra. Kevesen voltunk 
első osztályosok. Piti Sándor, Kordás Mihály, Bélteki Gergely nevére emlékszem, akik 
osztálytársaim voltak. Nehezen tudom megjelölni az osztálytársakat, mert az iskolába nagyobb 
tanulók is jártak, akikről már megkoptak emlékeim. 

Az iskolában nagyon jól éreztem magam, mert az osztály legjobb tanulója voltam. Délelőtt 
tanultunk, mert egy tanulócsoportja volt az iskolának. A tanteremben négyszemélyes 
tanulópadok voltak. Szemben az osztállyal a fal közepére helyezetten volt a tanító néni asztala, 
mellette tábla állt. A terem télen nagyon jó meleg volt. A vaskályhában folyamatosan égett a 
szén. Nem fáztunk. Az év végi bizonyítványunkat Váczi Börönte Ilona tanítónő állította ki. 
Barta Bálint mint igazgató írta alá. 

Az első osztály befejezése után elvitték a tanítónkat és négy évig ezt követően egyáltalában 
nem volt tanítás az iskolában.  

A második osztályt az 1946/47-es tanévben kezdhettem meg. Nem jártak iskolába osztály- 
és iskolatársaim sem. Amikor jött tanító az iskolába a második osztály helyett már hatodik 
osztályba kellett volna járnom. Azok az iskolások, akik velem együtt voltak tanulói a háborús 
években az iskolának valamennyien négy év veszteségével folytatták tanulmányaikat a háború 
után. Ez alól azonban akadt egy-két kivétel, mert voltak olyanok, akik a belterületi iskolába 
iratkoztak. 

1946 őszén jött az iskolába Halász Sándor tanító. Ő tanított ezt követően egész alsó 
tagozatos koromban. Ekkor már Váczné Börönte Ilona a Pusztaszer-szárnyékhalmi iskolában 
dolgozott, de ő volt a pusztaszeri iskolák igazgatója. 

A háború előtt az államon kívül a községek is tarthattak fenn iskolát. A munkástelepi iskola 
községi iskola volt a háború előtt egészen az államosításig. Talán ez is magyarázata lehet annak, 
hogy nem sikerült a háború négy éve alatt iskolánkhoz tanítót szerezni. 

Halász Sándor nagyszerű tanító volt. A példaképemmé vált. Minden tekintetben reá 
szerettem volna hasonlítani. Sokat tudott, jól tanított. Elegánsan öltözködött. Nagyon nagy 
szeretettel nevelt bennünket. 

Amikor a népi kollégiumok szárnyat bontottak szüleim beírattak a kiskunfélegyházi állami 
Szent István iskolába, a hozzátartozó kollégiumba. Ötödik osztályos voltam ekkor. Ebbe az 
iskolába akkor több pusztaszeri gyermek járt. Itt tanultak a Magony testvérek József és Ferenc 
is, idejárt Gömöri Feri is. A félegyházi népi kollégiumot egy év után váratlanul megszüntették 
és tanulóit Kecskemétre irányították.  
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A hatodik osztályt ezért Kecskeméten kezdtem, de Pusztaszeren, Munkástelepen fejeztem 
be, mert itt is megszűnt a kollégiumi ellátás. A munkástelepi iskolában hatodik osztályos 
koromba Mészáros Sándor tanító tanított. Forgó András volt a község iskoláinak igazgatója, 
aki szintén ebben az iskolában dolgozott. A hatodik osztály elvégzésére közel 16 esztendős 
voltam. 

Hetedik osztályba már nem iratkoztam be, hanem korosztályom fiú tagjaival ipari 
tanulóknak jelentkeztünk. Pestre kerültünk és a Rákosi Mátyásról elnevezett iskolába jártunk. 
Szakmunkás bizonyítvánnyal a kezünkben munkát vállaltunk és iskolai tanulmányainkat 
dolgozó emberekként fejeztük be. 

Pusztaszerre ezt követően ritkábban jártunk, de a jeles ünnepeket mindig otthon töltöttük. 
Pusztaszeren nősültem, Makra Ilona tanítónőt vettem feleségül, akivel házasságunk első öt 
évében Pesten éltünk. Később Szegeden vállaltam munkát. Ott házat építettünk és közel 
negyven év óta szegedi lakosok vagyunk. 

Pusztaszer a szülőfalum. Mindenkor szívesen jövök a faluba, ha időm azt lehetővé teszi. 
Egyre szomorúbban kell azonban tapasztalnom, hogy alig vannak már olyanok, akiket ismerek. 

Az az ötven év, amióta elkerültem a Munkástelepről rólam sem és másokról sem tűnt el 
nyomtalanul. 

Ma is szeretettel emlékezem a Munkástelepre, szomszédokra, barátokra, rokonokra, 
tanítóimra. Ha eljövök ide, felelevenednek bennem a régmúlt szép emlékei, a házak, az emberek 
és a múltat idéző szép iskoláskorom. 

 
Szeged, 2003. április 15. 
 Baghy Dezső 
 Pusztaszer - Munkástelep iskola 
 egykori tanulója 
 Szeged 
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Halas Anna tanítónő és Bartha Bálint igazgató úr 
1942/43 tanév 

 
Bokor Erzsébet 
Bokor János 
Csorba István 
Csorba Julianna 
Dékány Ferenc 

Fekete Matild 
Huszka Ferenc 
Juhász Matild 
Kordás Ferenc 
Korom József 

Papp Pál 
Szabó Ilona 
Szeri István 
Trombitás János 

 

Kedves Pusztaszer! 
 
Had kezdjem nagy költőnk szavaival, 

„Itt születtem én ezen a tájon. 
Az alföldi szép nagy rónaságon…” 

 
S had folytassam saját (fiókomnak írt) versrészletemmel: 

„Azt kérded hol születtem én? 
Ott, hol a látóhatár a rónával összeér, 
Hol a szántóvető fölött pacsirta száll, 
Hol szárnyát kiterjesztve áll a turulmadár. 
Azt kérded hol születtem én? 
Egy drága kis tanyán, erdő közepén, 
Hol tűzhelyben duruzsolt akác-parázs, 
S mindig jutott a határőrnek egy boros pohár.” 

 
Mindig felemelő és megható érzés szülőfalumra gondolni, ahová gyökereim kötnek, 

melynek emléke elkísér bölcsőtől a koporsóig. Itt láttam meg a napvilágot 1936. szeptember 8-
án. Itt töltöttek meg a családban és az iskolában, annyi szeretettel, melyből mindig tudtam 
meríteni életem nehezebb szakaszaiban is. Itt tanultam meg a szorgalmat, a türelmet, a tenni 
akarást, a mások tiszteletét. 

Édesapám –Csorba János- mindenkinek megemelt kalappal köszönt, mozdulataiban benne 
volt a tisztelet és az alázat. Tőle tanultam meg mások szolgálatát. 

Édesapámat 1911-től Tajcsik Ferenc tanította, összevont iskolarendszerben. Akkor a tanító 
úrnak 75 diákja volt. Apukám nagyon sokat mesélt róla, mi gyerekek tátott szájjal hallgattuk. 
Elmesélek egy aranyos kis sztorit. Nagyapám –Csorba Ferenc, „felment” az iskolába, hogy Feri 
és Jani fia előmeneteléről érdeklődjön. Éppen óraközi szünet volt, a 75 gyermek az udvarra 
rajcsúrozott. Kis idő múlva nagyapám megszólal: „Tanító úr, hogy bírja ezt az iszonyatos 
lármát, én csak 5 perce vagyok itt, és már zúg a fejem.” Erre a tanító úr: „Milyen lármát hall 
Csorba úr, én semmit sem hallok!” 

Édesapám gyöngybetűi ma is példakép lehetne, helyesírása vetekszik a mai 
gimnazistákéval. Vajon hogy csinálta ezt Tajcsik tanító úr? Ez már sajnos az ő titka maradt. 

Én 1942-49-ig az Árpádhalmi tanyai iskolába jártam. Ez is összevont oktatási rendszerben 
működött 1-6. osztályig + az ismétlő. Ekkor 56 diák volt. Sajnos kevés iskolatársam nevére 
emlékszem, de köztük volt Juhász Matild, Fekete Rózsa, Szabó Ilona, Szabó Imre, Dékány 
Ferenc, Huszka Ferenc, Pigniczki Panni, a Trombitás testvérek, Kószó Ili, Szaszkó gyerekek, 
Csorba Ferenc és Csorba Piroska, akik unokatestvéreim, és imádtam őket. 

Mindannyian tanyáról jártunk, 2-3 km-ről. Nem volt akadály a térdig érő hó sem. A 
dűlőutak végén megvártuk egymást, és kézen fogva mentünk iskolába. Ha nagyon nagy tél volt, 
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és elfogott az iskolában a tüzelő, mindannyian vittünk egy darab fát, hogy jó meleget tudjon 
csinálni a tanító néni a vaskályhában. 

A tanító néni – a számomra drága emlékű Halas Anna Nusi néni, akit anyám helyett 
anyámként szerettem. Ő tanított 1-3 osztályos koromig. Fiatal lányként került ebbe a tanyasi 
iskolába Kiskunhalasról. Beszéde gyönyörű és választékos, szigorú, de szeretetteljes volt. Ő 
tanított meg a számolás, írás, olvasás művészetére, és még mi mindenre?! Tőle tanultam meg 
kötni, horgolni, varrni, virágot kötni. Tőle tanultam meg rengeteg gyermekjátékot, amiket 
gyakoroltomban is fel tudtam használni. Rengeteget vitt bennünket kirándulni a természetbe, 
ahonnan mindig hatalmas mezei virágcsokrokat, búzavirág koszorúval a fejünkön tértünk 
vissza. Minden megnyilvánulása a gyermekek szolgálata volt. Munkássága egy életre útmutató 
volt számomra – köszönöm Neki. S ha most fönt az égben hallja beszámolómat – s tudom, hogy 
hallja – alázattal lehajtja fejét és elpirul. 

A március 15-i ünnepélyek nagyon emlékezetesek – amit a szobornál tartottunk, gyönyörű 
magyar ruhában, pártával a fejünkön. Szólamok nélkül – a magyarság, a hazafiság járta át 
szívünket. Sajnos én ezt már nem mindig tudtam tanítványaimtól elérni. Vajon ők hogy 
csinálták ezt? Vagy azóta annyit változott a világ, és sokszor hátrányára? Nem tudom. 

4. osztályban Halas László – Nusi néni testvéröccse tanított, az énekórákat Nusi néni 
tartotta. 

Nusi néninél gyakran hospitált Mogyoró Imre, főleg az anyanyelvi órákon. Gondolom sokat 
tanult Nusi nénitől. Mi kis diákok nagyon szerettük, mert rendkívül jó humora volt, viccelt 
velünk, megsimogatta a fejünket, és beállt közénk játszani. Sajnos ő korán meghalt. Nővéreimet 
tanította: Mogyoró Imre, Beke Ibolya, Bartha Bálint és felesége. 

5. osztályban felkerültem a „központi” iskolába, ahol Iván Antal igazgató úr vett át 
bennünket 5-8. osztályig. Tóni bácsi- a kissé félszeg, kissé darabos, de igen jó humorú és 
nagylelkű tanító úr – nagytekintélyű de szigorú, még is sok mindent elnézett és megbocsátott. 
Gyakran beígérte a diáknak az 1-est, de mire naplóba került az érdemjegy, már meggörbült, 
hiszen Tóni bácsi tudta, hogy tanítványa kapált vagy jószágot őrzött, s az iskolatáska a sutba 
felejtődött. 

Tanítási órák előtt mindig „vertem” a jó öreg harmóniumot, a többiek körbeálltak és 
kórusban énekeltek, csak úgy hangzott az osztály. Mikor tanító úr bejött, szétrebbentünk, mint 
a verebek, de ő mindig úgy tett, mintha nem látott és nem hallott volna semmit. 

Iván Antal igazgató úrnak köszönhetem azt, hogy én is tanító lettem. Ő mindent elkövetett 
annak érdekében, hogy minél több diákja továbbtanulhasson. Kijárta, elintézte, megszervezte, 
nekünk csak annyi dolgunk maradt, hogy beüljünk a középiskolák padjaiba, és továbbfejlesszük 
azt, amit tőle kaptunk. 

Iskolatársaim közül az alábbiak nevére emlékszem: Csorba Eszter, Csúri Juli, Ferenczi 
Ilona, Ferenczi István, Festő Jutka, Király Panni, Király Jancsi, Kócsó Margit, Madari Gergő, 
Madari Péter, Magony Sanyi, Makra Ica, Sávai Jankó, Sisák Eszter, Sisák István, Varga Endre. 

 
1943 – 1947-ig alsó tagozat Pusztaszer 
1947 – 1951-ig felső tagozat Pusztaszer 
1951 – 1955-ig Szeged Tanítóképző 
 
1955-ben fejeztem be tanulmányaimat, és „Népgazdasági érdekből” a békésmegyei 

Vésztőre helyeztek. Homoki embernek nehéz volt megszokni ezt a nyáron poros, télen sáros 
világot. De a gyerekek itt is tündérek voltak.  

1957-ben hazajöttem Pusztaszerre tanítani. Itt még fogadtak, mint családtagot. Elfogadtak 
kollégának a régi tanítóim, sőt barátjuknak és segítségükre mindig számíthattam. Csodálatos 
két évem volt itthon. Felső tagozatban tanítottam, földrajzot és biológiát. Imádtam ezeket a már 
nem gyerek-, még nem felnőtt, sokszor viháncoló, néha elpiruló kamaszokat. Név szerint csak 
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néhányukat tudom megemlíteni, pedig a többieket is látom lelki szemeim előtt, csak a nevük 
nem jut eszembe. Hiába, koptat az idő – másrészt mentségemre szolgáljon, hogy hány gyerek 
megfordult a kezem alatt 40 év folyamán? – tanítványaimnak gyerekei, azok gyerekei. Ugye 
megbocsátható, hogy nem ugrik be hirtelen minden név. De még is – egy Pintér Imrét, egy 
Dobár Etát, egy Sisák Pannit egy Vincze Jóskát, egy Gyapjas Jancsit el lehetne felejteni??? 

Csodálatos kis lelkes gárda volt, tele jóízű humorral, tenni akarással. Műsoros esteket 
rendeztünk. Színdarabokat, táncokat tanultak be, és előadták nagy közönség előtt. Mi lehetett 
volna még, ha továbbra is itthon maradok? De talán a sorsom úgy volt megírva, hogy feladtam 
a szőlőfalumat, feladtam gyerekkori kristálytiszta szerelmemet, és férjhez mentem egy beteg 
emberhez, így kerültem Békéscsabára. Ő sajnos 3 és félévi házasság után meghalt, s én 
ottmaradtam 25 évesen özvegyen. Talán végső kétségbeesésemben gyorsan újból férjhez 
mentem, gyorsan szültem 2 fiút, és gyorsan elváltam. A további életemet a két saját, és az 
iskolai gyerekeimnek szenteltem. Felső tagozatban kerámiát oktattam, a kicsikkel ezerféle 
barkácsolást, művészkedést vittünk végbe. Nyaranta végigtáboroztuk az országot Soprontól 
Csillebércen át a Balatonig. Munkámat jó néhány kitüntetéssel ismerték el – ami jólesett. Ki 
akartak emelni egyszer igazgatónak, egyszer szakfelügyelőnek, de nem vállaltam, ki tudja 
miért? Talán mert szükségem volt arra a szeretetre, amit a tanítványaimtól kaptam, Így 
maradtam „mezítlábos” tanítónak. Nyugdíjasként tovább dolgoztam. Igazából csak 2002. 
decemberétől vagyok passzív nyugdíjas – helyesebben lennék passzív, ha a két kis unokám 
hagyná. Biciklizünk, túrázunk, kavicsokat meg mindenféle tengeri herkentyűket gyűjtünk. S ha 
a fáradtság már tetőfokára hágott, akkor palacsintát ennének még az a szerencsém, hogy mindig 
egyfajtát kérnek. De mi lesz, ha egyszer kitaláljuk, hogy az egyik palacsintát a másik fánkot 
enne - na, akkor jaj neked nagyanyó! 

Külsőmön már ezer ránc, de hál Istennek lelkiekben még nem sikerült megöregedni, 
gyermekek közelében az ember maga is egy kicsit mindig gyermek marad – és ez nagyon jó. 

 
Zárszóként kívánok mindenkinek szeretettel minden mennyiségben, mert ha szeretet van, 

minden van, ha szeretet nincs, akkor semmi sincs. 
 
Békéscsaba, 2003. május 20. 
 
Tisztelettel és üdvözlettel: Csorba Julianna 
 nyugdíjas tanító 

  

1951. március 5.-én 
a központi parti 

iskola udvarán 8. 
osztályos lányok 
Biliczki Matild,  
Csorba Julianna, 

Festő Jutka 
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1947. május 22.-én az árpádhalmi iskola lépcsőjén az alsó 3 sorban Kordásné Halas Anna 

tanítónő, az első és harmadik osztályos gyerekekkel,  
a felső két sorban Halas László a negyedik osztályos gyerekekkel 

 
Ez a kép nagyon kedves a 

szívemnek. 1944-ben már 
dúlt a második világháború 
emiatt már januárban 
bezárták az iskolákat és 
megkaptuk a bizonyítványt 
félévkor, de egész évre. Én 
akkor kanyaróval feküdtem 
otthon. A drága Nusi tanító 

nénim személyesen hozta el 
a kitűnő bizonyítványt 
megdicsért megszeretgetett, 
csak amikor elment akkor 
vettem észre a 
belecsúsztatott képeslapot, 
amit ajándékba hozott 
nekem.  
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Halas Anna tanítónő, Váczi Józsefné igazgató 
1942/43. tanév 

 
Bokor Erzsébet 
Bokor János 
Csorba Júlia 
Dékány Ferenc 
Dékány Rozália 

Huszka Ferenc 
Juhász Matild 
Kordás Ferenc 
Korom József 
Papp Pál 

Szabó Ilona 
Szeri István 
Trombitás János 
Trombitás Sándor 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1942-ben kezdtem az első osztályt, Nusi tanító néninél (Halas Anna). Három év után a 

központi iskolába jártam Iván Antalhoz 2 évig. Utána Kiskunfélegyházára kerültem 
kollégiumba, és az általános iskolát ott is fejeztem be. 

1951-ben a család Ceglédre került, és azóta is ott élek, családommal együtt. 
A ceglédi Közgéphez kerültem dolgozni. 24 évet töltöttem el különböző beosztásokban – 

végig jártam az un. „szamárlétrát”. – Voltam esztergályos, marós, fogmarós. Majd 21 éves 
koromtól csoportvezető, művezető, főművezető, üzemvezető lettem egészen addig, amíg 1976 
júliusától áthelyezéssel átkerültem a nagykőrösi Konzervgyárba, és ott műszaki 
osztályvezetőként szintén 24 évet dolgoztam le. 

Jelenleg vállalkozóként dolgozom 7 fővel, forgácsoló szakmunkások mindannyian. 
Tevékenységem esztergálás, marás, fogaskerékmarás, csúcs- és furatköszörülés, de mindenfajta 
hőkezelést is vállalunk. 

Három fiam van, középső Tamás velem dolgozik a vállalkozásban. A legidősebb 
katonatiszt, jelenleg a helikoptereseknél dolgozik, rendfokozata őrnagy, ő Ferenc. A legkisebb 
Csaba, ő is házas, és Szolnokon dolgozik a Peugeotnál és Szolnokon is lakik. 

A három fiam hat unokával örvendeztetett meg. 
Feleségem Ványi Éva testnevelő tanár, más nyugdíjas éveit élvezi. Lassan majd én is 

szoktatom magam a gondolathoz, hogy én is valóban nyugdíjas legyek. 
Sok minden részletre nem tértem ki, ha részletekbe is belemennék, akkor nagyon hosszú 

lenne, de akkor viszont minden apró részletet le kellene írni, hogy érthető legyen. 
Nusi tanító néninél még palatáblával kezdtünk, és ez fél évig tartott, csak utána kaptunk 

ceruzát, papírt. Véleményem szerint nagyon jól és szeretettel indított el az életbe. 
Iván Antalt nagyon szerettük mindannyian. Ő sokat foglalkozott velem egyénileg is, nem 

voltam egy könnyen kezelhető kisember, de Ő mindig megtalálta a megoldást. 
 
Cegléd, 2003. június 6. 
 
 Dékány Ferenc 
 Cegléd 
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Az Árpádhalmi iskola diákjai I-IV. osztály Halas Anna tanítónővel 

Néhány név: Dékány Ferenc, Csorba Julianna, Szabó Ilona, Biliczki Matild és sokan 
mások, valamint az iskola takarítója, fűtője. Gyöngyösi József és felesége Veronka néni 

 
 

A parti iskolában Pusztaszeren 1946-1947-es tanévben Iván Antal tanító úr és diákjai 
 



Varga Mária tanítónő Barta Bálint igazgató 
1943/44 tanév 

 
Bárkányi János 
Buknicz Ferenc 
Dakó Balázs 
Festő Júlia Jutka 
Fodor Ferenc 
Gömöri Ferenc 
Gyöngyösi István 

Katona József 
Király Anna 
Király János 
Kiss József 
Kócsó Margit 
Makra Ilona 
Nagy Mária 

Nagy Sándor 
Rácz Mária 
Simon Sándor 
Sisák Erzsébet 
Szeri Imre 

 

A pusztaszeri iskola tanulója és tanítója voltam 
 
Egy hónappal a hatodik életévem betöltése után, 1943 szeptember 1-én anyukám 

szokatlanul szépen felöltöztetett. Hátamra tette az iskolás táskám, benne egyetlen könyvvel, 
palatáblával, palavesszővel, megfogta kezemet és így szólt, - ma van iskoláskorod első napja, 
elkísérlek. Egyedül jössz haza, és holnap már egyedül fogsz odamenni. 

Nagy nap volt az. Izgatottan vártam, milyen is az, amikor iskolás lesz az ember. Annyit 
beszéltek nekem már hónapokkal korábban róla, hogy azt sem tudtam örülnöm, vagy sírnom 
kellene a nap érkeztekor. Anyukám szemmel láthatóan boldogan fogta meg a kezemet, örült, 
hogy legnagyobb gyermeke iskolás lett. Így hát én 

is lelkesedve néztem a hozzánk látszó, dombon álló, fehérre meszelt szép iskola felé. 
Amikor az út távoli porából egyre közelebb értek házunkhoz a kisebb-nagyobb iskolások, mi is 
csatlakoztunk hozzájuk. Többen egyszerre értünk az udvarra, ahol egy nagyon kedves tanító 
néni fogadta az érkezőket. 

A nagyobbakat régi ismerősként üdvözölte, az újonnan érkezőket szeretettel köszöntötte. 
Nem mertem elengedni anyukám kezét. Nekem minden és mindenki ismeretlen volt. Egyet 
kivéve. Az iskolát jól ismertem kívülről is, belülről is. Szüleim római katolikus keresztények, 
vallásos emberek voltak. A vasárnap délelőttöt mindig az iskolában töltötték, ahol a mise volt. 
Jól emlékszem, hogy iskoláskorom kezdete előtt engem is rendszeresen elvittek a vasárnapi 
misére az iskolába. 

Micsoda hatalmas terem volt ez az épületbelső ilyen alkalomkor. Eddig azonban nem 
vettem észre, hogy mi az oka annak, hogy úgy kitágulnak a falak, megnőnek a méretei a belső 
térnek, amikor a mise van. Erre csak akkor lettem figyelmes, amikor a tanító néni bevezetett 
bennünket a tanterembe. Most is óriási volt az osztályterem, de fele, mint akkor, amikor én látni 
szoktam. Néhány hét eltelte után azonban rájöttem, hogy miért változik a terem mérete 
istentisztelet alkalmával. 

A két termet elválasztó fal jelentős része mozgatható – úgynevezett spanyolfal volt, - ami 
tanítási időben elválasztotta egymástól a két tanteremből álló iskolát, mise alkalmával pedig 
szétnyitották a falakat, hogy a tér kitáguljon, a pap minden szavát, minden jelenlévő hallhassa. 

Az osztály tanulóit a tanító néni abba a terembe vezette, amelyikben nem találtam az oltárt. 
De hát hová lett? 
Néztem dermedten a hatalmas barna falat, ahol szerintem az oltárnak kellett volna lenni. 

Semmit sem értettem. Forgott velem a föld, szédültem a sok gyermek és szülő láttán. Most 
nagyon soknak láttam a teremben lévő padot, s rögtön az jutott eszembe, vajon hová fogok 
leülni? Mélyenszántó gondolataimból arra riadtam, hogy a tanító néni az én kezemet fogja. 
Meleg tekintetével rám nézett, szeme mosolygott és kedvesen azt mondta – te ide ülsz az első 
padba, ide a pad szélére, mert, ha hátrább ülnél nem látszanál ki a padból. Igaza volt. 
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Amikor elfoglaltam a számomra megjelölt helyet, alig láttam mi történik körülöttem. 
Nagyon kicsiny gyermek voltam. Ezért látta jól a tanítót néni, hogy nekem ott, az első padban 
lesz a legjobb helyem. 

Amikor minden tanuló megtalálta saját ülőhelyét a padokban, a tanító néni így szólt: engem 
Varga Máriának hívnak. Én foglak benneteket tanítani. Most azt szeretném, ha az első 
osztályosok is megmondanák, hogy kinek mi a neve. 

Én ültem az első pad szélén, én voltam az első, akinek ezt a nehéz feladatot meg kellett 
oldani. Én azonban még mindig azzal voltam elfoglalva, hogy miért nem találom az oltárt. Már 
vagy kétszer szólított a tanító néni, mire a szomszédom megbökött, hogy álljak fel. 
Megrémültem, ez az, amire nem számítottam. Fel kell állnom, felelnem kell és azt sem tudom, 
hogy mit kérdeztek tőlem. A szomszédom – Király Panni persze akkor még a nevét nem tudtam 
– súgta, válaszolj már! Mondd mi a neved? Fellélegeztem és elkiáltottam magamat: Makra 
Ilonának hívnak. Most szépen ülj le és állj fel újra. Még egyszer mondd hangosan a neved, volt 
a kedves, meleg hang, aminek engedelmeskedve bemutatkoztam. Így kell ezt csinálni, dicsért 
meg máris a tanító néni, amitől valami kimondhatatlan boldogság vett erőt rajtam, hiszen 
megdicsértek és azt mondták így kell ezt csinálni.  

A bátorító szó után most már magamhoz tértem és végighallgattam, hogy kik is azok, akik 
velem együtt első osztályosok lettek.  

Az első padban négyen ültünk. Az ő nevükre jól emlékszem: Király Anna, Kócsó Margit, 
Sisák Erzsébet. A fiúk közül Gömöri Ferenc és Dékány Ferenc neve jut eszembe.  

A tanulókat úgy helyezték el a tanterem padjaiban, hogy a két oszlopban rendezett padsorok 
közül az ajtó felőliben ültek a leányok, az ablak felőli oszlopsorban a fiúk. Az ültetés rendjének 
kialakításában a tanulók magassága volt a meghatározó. Legelöl a legkisebbek, míg a hátsó 
padokban a magasabb és nagyobb osztályos tanulók ültek. 

Az iskola akkor két tantermes és kéttanítós volt. Az 1-4. osztályokba járó tanulókat az egyik 
teremben, az 5-6. osztályosokat az oltárral rendelkező teremben helyezték el. Ebbe a terembe 
jártak az ismétlő iskolások is, akik nem jöttek minden nap az iskolába. 

1943-ban érvényben lévő törvények szerint, - amit 1940-ben hoztak – az elemi népiskola 8 
osztályos volt azoknak a tanulóknak számára, akik magasabb iskolákba nem szándékoztak 
menni. Akik magasabb iskolai tanulmányokat akartak folytatni, azoknak a 4. osztály elvégzése 
után két lehetőségük volt. Vagy polgári iskolai tanulmányokat folytattak, vagy a 8 osztályos 
gimnázium tanulói lettek. A törvény megjelenése óta eltelt 2-3 év után az iskolában nem volt 
sem 7., sem 8. osztályos tanuló. 

 
1943-ban már negyedik éve folyt a II. világháború. Zavaros idők voltak azok. A falu fiatal 

férfilakosságának jelentős része katona volt. Voltak közülük olyanok is, akiket már második 
alkalommal vonultattak be a hadseregbe. Apukám még otthon volt, amikor az első napon 
elmentem az iskolába, de néhány hónap múlva ismét besorozták katonának. 

Még ki sem pihente a doni katasztrófa szörnyűségeit, máris elvitték. Számos iskolás társam 
apja nem volt itthon ekkor. A tanyákon, messze az iskolától sok gyermek anyja nem merte 
elengedni iskolába a félelmetes háborús idők miatt gyermekét. Néhányan emiatt már az első 
osztályt sem tudták befejezni az 1943/44-es tanévben. A nagyobb gyerekeket sem engedték 
rendszeresen az iskolába, különösen télen. Nem volt megfelelő ruhájuk, de nem volt tüzelő sem 
az iskolában. Minden tanulónak reggelente egy-egy guriga fát felaprítva kellett vinni az 
iskolába, hogy be lehessen gyújtani, mert nem volt gyújtós. A tél vége felé már szén sem volt. 
Ekkor a nagyobb fiú tanulókkal kiment a tanító néni az iskola előtt haladó kisországút akácos 
árokpartjára, hogy onnan elszáradt, vastagabb ágakat tördelve-darabolva az iskolába küldött 
gyermekek melegítését biztosítsa. 

1943/44-es tanévben egy tanító tanította az iskola minden tanulóját. A két tanító helyett 
csak egy volt az iskolában. 
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A tanteremben 15 db pad volt. Valamennyiben négy tanuló fért el. Az iskola régebben épült 
tantermében még azok a padok voltak, amelyeket az építéskor vásároltak bele. Az a tanterem, 
amelyikbe első osztályos koromban jártam későbbi építésű volt. Anyukám szerint 1928-ban 
épült. Ebben a tanteremben is azok a berendezési tárgyak voltak, amelyekkel építés után 
berendezték. A 15 db tanulópadon kívül volt benne egy hatalmas vaskályha, ez biztosította télen 
a jó meleget. Oldala pirosra izzott a sok széntől, amit a tanító néni, olykor nagyobb fiúk raktak 
bele. A tanterem kályha felőli oldalán ültek hét padban a leányok. Itt azért volt hét pad, mert a 
kályha elfoglalta a nyolcadik pad helyét. Az ablak felőli oldalon azért volt nyolc pad, mert ott 
nem volt olyan tantermi berendezés, ami miatt nem lehetett volna padot elhelyezni. 

A 15 db tanulópad teljesen betöltötte a tantermet és 60 tanuló kényelmes elhelyezését 
biztosította. A tanulókkal szemben, a tanterem középső részében széles dobogón állott a tanító 
néni asztala. Az ablak felőli sarokban egy szekrényt helyeztek el. Előtte három lábon álló tábla 
volt. Ellentétes oldalon, falra szerelten, ruhafogason a tanító néni kabátja lógott. 

Az iskolába reggel 7 óra 45 percre kellett érkezni. A vigyázónak –így nevezték akkor a 
mostani nevű hetest- korábban kellett iskolába jönnie. A tanulókat a vigyázó az iskola folyosója 
előtti lépcsőnél fogadta. Sáros, esős idő esetén gondoskodott és felügyelt arra, hogy a tanulók 
az iskola folyosójára sem menjenek be sáros, hóesés esetén havas csizmával, cipővel. Az ajtóba 
rendszeresített seprűvel alaposan letisztogattuk lábbelinket. A folyosó mindkét oldalára 
ruhaakasztókat szereltek. Egyik oldalon a fiúk kabátja, a másikon a leányoké volt. 

Folyamatosan érkeztünk az iskolába. Helyünket elfoglalva a tanítási órákra készültünk fel. 
Ez abból állott, hogy a kisebb tanulókat egy nagyobb jótanuló diák hangosan olvastatta, vagy 
közösen a megtanulásra kapott verset mondtuk, később szorzótáblát skandáltunk. 
Fegyelmezettek voltunk. 

Nyolc órakor bejött az osztályba a tanító néni. Imádkoztunk. A tanítás imával kezdődött és 
azzal fejeződött be. A tanteremben több osztály tanult együtt. Amikor a tanító néni az egyik 
osztállyal foglalkozott, a másik osztályok írásbeli munkát kaptak, vagy szorzótáblát, olvasást, 
verset gyakoroltak. 

Első osztályban az első néhány héten írtunk csak palatáblára. Néhány hét elmúltával 
kisvonalas füzetet használtunk. A kisvonalas füzet két vastagabban jelzett vonala között két 
vékonyabb vonal volt, ami biztosította, hogy a kerek, az egysorközös betűk arányos méretű 
írását megtanuljuk. Lehetővé tette azt, hogy a felfelé növekvő és lefelé alakítható betűk írásának 
méreteit jól érzékeljük, megtanuljuk. Az írás gyakorlására nagyon sok idő jutott, mert amikor 
más osztályokkal foglalkozott a tanító néni az első osztályosok olyan feladatot kaptak, amit 
önállóan meg tudtak oldani és ez legtöbbször írásbeli munka volt. Ezért írásunk igen szép és 
tetszetős volt. 

A betűk világának megismerését az olvasókönyv biztosította. A betűismeret egész éves 
feladata volt az első osztálynak. Karácsonyig megtanultuk az egyjegyű betűket. A kétjegyű 
betűismeret Húsvétig tartott. A betűismeret teljesen eltért a mai betűismeret módszerétől. 
Valamennyi betű megismeréséhez apró történetek kapcsolódtak, amiből kiválasztottuk azt a 
szót, melynek első hangzója a megtanulásra szánt betű volt. Először hangoztattuk, majd a betű 
alakját ismertük meg. Minden hangzóhoz sajátos kézjelet is használtunk. Mutogattuk a hangot, 
a betűt, amikor szöveget olvastunk a betű kiejtésével egy időben annak jelét is mutattuk. Ez 
volt az olvasástanulás fonamimikai módszere, tudtam meg később, amikor a tanítói pályára 
készültem. 

A többi tantárgy megismerése, anyagának elsajátítása többé-kevésbé megegyezett a mai 
iskolában folyó oktatás anyagának megismerésével, elsajátításával. 

Az írástanulás különlegessége volt, hogy 3. osztályos korunkban az addig tanult folyamatos 
írást felváltotta a zsinórírás. Ennek a fajta írásnak lényege az volt, hogy a betűk alakításának és 
kapcsolásának ismert módját és formáját megváltoztatták. A szavakat olyan betűalakítással és 
kapcsolással írtuk le, hogy az íróeszközt csak a szó teljes leírását követően emeltük fel. Ehhez 
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megváltoztak a betűk formái és alakításuk módjai. A magánhangzók közül az o ó ö ő ü u betűk, 
a mássalhangzók közül az r t k v betűk. A legszembetűnőbb változáson az r k és a t betű ment 
keresztül. Néhány év múlva ismét a folyamatos írásé lett az elsőbbség, de korosztályom 
írásában ez a kettősség a mai napig fellelhető. Különösen szembetűnő ez a t betű írása, alakítása 
és kapcsolása tekintetében. 

Az 1944/45-ös tanévet még Varga Mária tanítónő kezdte meg az iskolában. Az októberi 
román, majd német katonai átvonulás ideje alatt elhagyta a falut és egész tanévben nem is tért 
vissza. Ezért a második osztályos tanítóm Barta Bálint volt, aki korábban a munkástelepi 
iskolában tanított. A tanévet korábban fejeztük be a kelleténél, ősszel több hónapig nem jártunk 
iskolába. 

Barta Bálintot 1945 késő tavaszán elvitték katonának. Nem hallottunk többé róla.  
1944 őszén, a kisországút iskolán túli oldalán kimélyítették az árkot. Néhány alkalommal 

ez az árok volt az iskolások óvóhelye, amikor repülőgépek zaja verte fel a falut, vagy híre 
érkezett, hogy jönni fognak. 

 
Amikor 1945 tavaszán vége lett a háborúnak, a községben is az iskolában is helyreállt a 

rend. Ősszel visszajött hozzánk Varga Mária. 3. osztályos koromban ismét ő tanított. A 
következő tanévben érkezett az iskolába Mogyoró Imre. Ekkor 4. osztályos voltam. Ebben a 
tanévben új tankönyvek kerültek forgalomba, melyek tanévkezdésre nem érkeztek meg. 
Karácsonyig nem voltak könyveink. Az ünnepek előtt megkapott könyvekből a család minden 
tagja tanult. Nehezítette a dolgunkat, hogy ebben az osztályban földrajzot is tanultunk, amit a 
tankönyv hátsó része tartalmazott. Eddigi térképismeretek mellé szöveges tananyag is párosult, 
amit szintén megtanultunk a szünetben. 

1945-ben új rendje jött létre az elemi oktatásnak. A korábbi 8 osztályos oktatást, a polgári 
iskolai képzést, valamint a gimnázium 8 osztályát megszüntették és helyette a ma is létező 
általános iskolát hozták létre. 

A törvény megszületésekor 4. osztályos voltam. Ekkor az iskolában már ismétlő iskolások 
nem jártak. Az egy osztállyal felettem járók lettek az iskola azon tanulói, akik e törvény 
értelmében 1949/50. tanévben 8 osztályról szóló bizonyítványt kaptak. Osztályom volt a 
következő tanévben a második olyan osztály, aki az általános iskolát 8 osztályos 
bizonyítvánnyal zárta, ami minden középiskolába továbbtanulásra feljogosított. 

1940-ig egy 1868-ban készült törvény már 78 éve volt érvényben. Az ország iskoláit 
aszerint különböztette meg, hogy hány tanító tanított benne. A pusztaszeri iskola egytanítós, a 
bővítést követően 1928-tól kéttanítós iskola volt függetlenül attól, hogy tanévenként 
ténylegesen rendelkezett-e két tanerővel. 

 
Az 1945-ös nemzeti kormány-rendeletet követően 1948-ban az iskolákat államosították. 

Ekkor a pusztaszeri belterületi iskola neve is megváltozott. Az elemi népiskola helyett állami 
általános iskola lett. Ennek a tanévnek őszén 5. osztályos lettem. Ebben az osztályban ekkor 
Iván Antal pályakezdő tanító tanított. Ő tanított 8. osztályos koromig. Eleinte a szárnyékhalmi 
iskolánál lakott. Onnan gyalog, később kerékpárral jött a belterületi iskolába tanítani. Az 
iskolában ekkor alsó- és felső tagozatos tanulócsoportok működtek. Részben osztott iskola volt. 
A tanulólétszám 7. osztályos korunkra megnövekedett. Nem fértünk a dombon lévő iskolában. 
Erre a tanévre esett a felső tagozat szakrendszerű oktatásának meghonosítása is. A felső 
tagozatban szaktanár nem volt. Csak tanítók szakrendszerűen oktattak. A felső tagozat 5. és 6. 
osztálya a községháza egy irodájában, a 7. és 8. osztály Gyöngyösi Sándor kovácsmestertől 
bérelt helyiségben tanult. A dombra épült iskolába két alsó tagozatos csoport járt. 
Valamennyien délelőtt tanultunk. Az iskolában 1948-ig 5. és 6. osztályban német nyelvet 
tanultunk. Iván Antal jól beszélt németül. Ő oktatta a tantárgyat. 1948-tól a kötelező idegen 
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nyelv az orosz lett. Orosz nyelvismerete azonban az iskolában dolgozó tanítók közül senkinek 
sem volt, ezért ezt a nyelvet nem tanultuk. 

Hittantanítás az iskolában 1948-ig volt. A hittanórákat a mindenkori tanító tartotta. Kivétel 
volt ez alól az a tanév, amikor 3. osztályos voltam. Ekkor az iskola minden osztályának Dr. 
Karácsonyi Guidó tartotta a hittanórákat. Nála voltam elsőáldozó is. A hittanórákhoz két 
tankönyvünk volt. Egyikből bibliai történeteket ismertünk meg. Az Ószövetség korából, később 
Jézus születéséről és tanításairól, a szentek életéről. Ma is jól emlékszem néhány bibliai 
történetre, amit nagyon szerettem tanulni: A két emberpár, Káin és Ábel, Ábrahám és Izsák, 
Szodoma és Gomora, Az égő csipkebokor, Noé és a vízözön stb. 

A katekizmus kérdés és felelet formájában dolgozta fel egyrészt a bibliai történeteket, 
másrészt a vallással összefüggő ismereteket. A hittanórák vagy az első, vagy az utolsó tanítási 
órában voltak. Valamennyi osztálytársam római katolikus vallású volt. Az iskolában azonban 
volt néhány tanuló, akik reformátusok voltak. Ők nem vettek részt a mi hittanóráinkon. 

Az elemi népiskolában az 1948-49-es tanév első félévének végéig a legjobb tantárgyi 
érdemjegy az egyes volt. A legrosszabb az ötös. Az érdemjegyhez minősítő szavak tartoztak: 
kitűnő 1, jeles 2, jó 3, elégséges 4, elégtelen 5. 

Az általános tanulmányi eredményt minősítő szavak jelezték. Kitűnőt kapott az a tanuló, 
akinek legfeljebb egy érdemjegye jeles, a többi kitűnő volt. Jelest kapott az a tanuló, akinek 
legfeljebb egy érdemjegye jó, a többi kitűnő, vagy jeles. Jót kapott az a tanuló, akinek 
érdemjegye közül legfeljebb egy érdemjegye elégséges a többi kitűnő, jeles, vagy jó. Elégséges 
általános tanulmányi eredménye volt annak a tanulónak, akinek két vagy több érdemjegye 
elégséges, de elégtelen érdemjegye nem volt. Elégtelen osztályzatot kapott általános 
tanulmányi eredményére az a tanuló, aki egy vagy több tárgyból elégtelent kapott. 

Az első és második osztályos koromban még karácsonykor és húsvétkor is kaptunk 
bizonyítványt. Ekkor azonban csak szöveges bejegyzések kerültek a bizonyítványba. A 
fokozatok jelölésére a következőket írták: - az erkölcsi magaviseletnél: dicséretes, jó, tűrhető, 
- a szorgalomnál: változó, hanyag, - az előmenetelnél: kitűnő, jeles, jó, elégséges, elégtelen. 

Ezek a bejegyzések szerepeltek az ünnepekkor kapott bizonyítványba is. Az év végi 
értesítőbe az előmenetelnél már tantárgyak szerepeltek, ahol a korábban kifejtettek szerinti 
érdemjegyeket kaptuk. Az iskolák államosításának évében, 1948/49-es tanév második felétől 
megváltoztak a tanulóknak adott érdemjegyek. Számuk a tantárgyak esetében hét, a magatartás 
esetében három lett. 

Magatartásból: példás 3-as, jó 2-es, tűrhető 1-es. 
A tantárgyi érdemjegyek: kitűnő 7-es, jeles 6-os, jó 5-ös, közepes 4-es, elégséges 3-as, 

gyenge 2-es, elégtelen 1-es volt. 
Ezeket az érdemjegyeket kaptuk még 8. osztályos korunkba is. Az 1951/52-es tanévtől 

alakult ki az osztályozásnak az a rendje, ami a mai napig is kisebb-nagyobb változtatásokkal 
érvényben volt az általános iskolában. 

 
A pusztaszeri iskolában 1948/49-es tanévben alakult az úttörőcsapat. Nem kis nehézséget 

okozott ez tanítónk, Iván Antal számára. Az első szervezési időben – emlékezetem szerint 
ősszel – csak két tanuló lett úttörő. Ők a Kovács testvérpár voltak. Sem a tanulókat, sem a 
szülőket nem érdekelte ez a gyermekmozgalom. Nem ismerték, nem tudták miért, milyen 
programmal bontja szárnyait a szervezet. A járási szervek nem nyugodtak bele, hogy a 
pusztaszeri iskolának csak két úttörője van. Amikor közeledett a karácsony, akkor egy 
számukra idegen ember jelent meg az iskolában és azzal fenyegetett meg bennünket, hogy ha 
nem jelentkezünk a szervezetbe, akkor elviszik tőlünk a tanítónkat. Iván Antal volt a tanítónk, 
akit nagyon tiszteltünk és szerettünk. Tisztelték és szerették szüleink is. Az idegen határozott 
és ellentmondást nem tűrő hangnemére nagyon megijedtünk. Odahaza elmondtuk, hogy mi 
történt az iskolában, természetesen kiemelve a legrosszabbat, hogy – elviszik tőlünk a 
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tanítónkat- mert nem érdemeljük meg, hogy tanítson bennünket. A szülők is, akik eddig igen 
keveset hallottak erről a gyermekszervezetről megrémültek és igent mondtak a mozgalomban 
való részt vételünkre. Másnap az iskola minden felső tagozatos tanulója úttörőnek jelentkezett. 
Négy őrs alakult. A fiúk is, a leányok is két-két őrsöt alkottak. Az őrsök különböző 
felajánlásokat tettek, szép őrsi falakat különböző jelmondatok és rajzok díszítették. A 7. 
osztályos fiú őrs tagjai igen ügyetlenek voltak, ezért nekik nagyon sokat segített a tanító bácsi. 
A leányok őrsei kicsit irigykedtek is rájuk, mert a helyi értékeléskor övék lett a legszebb őrsi 
fal. Büszkék voltak nagyon: Ferenczi Pista, a Németh testvérek Jóska és Miska, Dékány Anti, 
Sisák Béni, Simon Sanyi, Varga Endre, Gömöri Gyuszi, - akiknek a nevére még emlékszem. 
Ez az őrsi fal abban a tanteremben volt, ahol az oltárt is elhelyezték. A miséken a zenét a 
harmónium szolgáltatta, amit a tanterem hátsó részében, az ablak melletti oldalon helyeztek el. 
A harmónium és a fal között volt egy szék, amelyen ült a kántor, amikor zenélt. Nos, ez a fal 
szolgált a hetedikes fiúk őrsi falául. A szépen dekorált falon a fiúk még mindenáron el akarták 
helyezni Rákosi Mátyás képmását. De már így is zsúfolásig telt falon nem volt hová tenni a 
képet csak a harmónium által takart fal alsó részén. A képet itt már senki sem láthatta, csak az 
tudta hogy ott van, aki a harmónium mögé nézett. A fiúk örültek, hogy a szép, színes Rákosi 
kép is a falon van. 

Tavasszal aztán ismét meglátogatott bennünket őszi vendégünk, akinek büszkén 
mutogattuk munkánkat és beszámoltunk volna másfajta tevékenységünkről is, amikor egy 
váratlan pillanatban, mintha áram ütötte volna a főúttörőt, felkiáltott: Mit képzeltek ti 
haszontalanságok – ordította – hogyan került Rákosi pajtás a harmónium mögé, úgy hogy senki 
se lássa? Vagy éppen azt akartátok, hogy észrevétlen maradjon! 

Kinek volt az ötlete, hogy a fal aljára biggyessze Rákosi képét? A főúttörő olyan dühbe jött, 
hogy mi gyerekek meg sem mertünk mukkanni. Valamennyiönkben az őszi látogatásakor 
kilátásba helyezett szankciója jutott eszünkbe. Lám-lám, hiába lettünk mindannyian úttörők, 
mégis elviszik a tanítónkat. Ezt a malőrt már nem bocsátja meg nekünk, mire rémületünket 
tanítónk hangja zavarta meg, aki így szólt: Németh Miska cseréld ki a képet azzal, amire azt 
írtátok: Rákosival előre! 

Miska kipattant a padjából és másodpercek alatt elvégezte a feladatot. Győztünk. marad a 
tanítónk gondoltuk valamennyien. A leányok őrsei nem kis malíciával nyugtázták, hogy 
mégsem a fiúk őrsi fala lett a főúttörő szemében a legszebb. 

Az úttörőélet számos szép eseményt jelentett az akkori iskolások számára. Szegedre 
kirándulhattunk. Sokan életünkben először láttunk vonatot, villamost, várost. Szegeden még 
eredeti szépségében láthattuk a hősök kapujára festett freskókat, a múzeumban csodálhattuk a 
Tisza élővilágát bemutató kiállítást, jártunk Bakay Nándor kendergyárában, láttuk a mozgó-
forgó gépeit, játszottunk Újszegeden a ligetben. Ültünk villamoson, láttuk az álomszép 
Széchenyi-teret. Az egész napos kirándulás egy életre szóló emléket hagyott bennünk. Sok 
mozgalmi és népdalt tanultunk. Hetente egyet-egyet. Több felvonásos színdarabokkal 
készültünk a téli estéken a falu lakosságának szórakoztatására. Meglátogattuk a szomszédos 
iskolákat Kisteleken. Színes ünnepségeket tartottunk a szobornál. A falu többi iskolájában 
szerepeltünk. Az úttörőélet mozgalmas feladataival, a szereplési és kirándulási lehetőségeivel 
maradt számomra felejthetetlen. 

A nyolcadik osztályban év végére tízen maradtunk. Három fiú és hét lány alkotta az osztályt. 
Közülük öt lány és egy fiú jelentkezett továbbtanulásra. A továbbtanulók közül öten fejeztük 
be a középiskolát. Ebből az osztályból került ki Madari Péter, aki pap lett. Csorba Julianna és 
jómagam tanítóképzőt végeztünk. A tanítóképző elvégzése után mindketten Pusztaszerre 
kerültünk tanítani. Itt dolgoztunk férjhez menetelünkig. Király Anna közgazdasági technikumot 
végzett és tanulmányainak befejezése után szintén Pusztaszeren dolgozott. Ő volt a 
postamester. Kócsó Margit védőnő lett. 
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A tanítói oklevelem birtokában két szép tanítási évet töltöttem abban az iskolában, 
amelyikben általános iskolás koromban jártam. Azok a tanítók, akik tanítottak 
gyermekkoromban, most kartársaim lettek. Amikor visszajöttem Pusztaszerre az iskola felső 
tagozata teljesen osztott tanulócsoportokkal működött. A Hatvani-féle házban tanult a négy 
felső tagozatos tanulócsoport. Két szaktanára volt az iskolának: Ilosfalvi Mária biológia-
földrajz szakkal, Csatári Zoltánné –emlékezetem szerint- magyar-történelem szakkal. A felső 
tagozatban tanított még Halas Anna, későbbi férjezett nevén Kordás Pálné, ő volt az igazgató 
helyettese. Iván Antal gyakorlati foglalkozást tanított és ő volt az iskola igazgatója. Felesége 
Halász Gizella szintén a felső tagozatban tanított. A dombon lévő iskolában helyezték el az alsó 
tagozatos gyermekeket. Kisszakaszos felmenőrendszerben – első és harmadik, második és 
negyedik osztály alkotott egy-egy tanulócsoportot. A két tanterem erre adott lehetőséget, ideális 
körülményként könyvelve el azt, hogy a tanulók csak délelőtt jártak iskolába. Az alsó 
tagozatban ekkor velem együtt Busa Ida tanítónő tanított. Ő az 1. és 3. osztályt, én a 2. és 4. 
osztályból álló csoportot vezettem. Tanítói pályám első két évében abban a tanteremben 
dolgoztam, amelyben elemi és az általános iskola alsó tagozatának tanulója voltam. 

A tanulói padokat erre az időre cserélték ki kétszemélyes, modern világos, új padokkal. A 
tanterem egyéb berendezési tárgyai változatlanok maradtak. Még ekkor is megvolt a spanyolfal, 
ami a két tantermet elválasztotta egymástól. A kisországút felöli tanterem végében még ott volt 
az oltár és minden vasárnap megtartották az istentiszteletet. 1956-ot írtunk ekkor. 

Pusztaszeren két évet tanítottam. Baghy Dezsőhöz mentem feleségül, aki szintén 
pusztaszeri volt, de Budapesten dolgozott. Emiatt én is Pestre költöztem. Tökölön kaptam 
tanítói állást, ahol három évet töltöttem. Első és második osztályos gyermekeket oktattam 
felváltva a három év alatt. Tököli működésem alatt szervezte meg az iskola a napközi otthont. 
Ennek beindítását az iskola igazgatója rám bízta. Ezt a munkát osztálytanítói beosztásom 
mellett végeztem. Lakhelyünk Szigetszentmiklóson volt. Ezért odahelyeztettem magam. 
Csengelére azért kértem áthelyezésemet, mert megfelelő lakást tudtak biztosítani gyermekem 
neveléséhez. Tanyai iskolában dolgoztam, ahol szintén alsó tagozatos gyermekeket tanítottam. 
Esti iskolában biológiára, földrajzra oktattam négy évig a felnőtteket. 

Pusztaszer, 1956/57. tanév 2.-4. osztálya Makra Ilona tanítónővel 
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Eközben férjem Szegeden dolgozott, ahol családiházat építettünk. A tanyai iskolát elhagyva 
Szegeden a Járási Pártbizottság Művelődési osztályára kerültem. Felnőttek oktatásával 
foglalkoztam. Nemzeti és nemzetközi ünnepeket szerveztem. Feladatom közé tartozott a 
vöröskereszt és a nőmozgalom irányításának segítése a járásban. Közben a Szegedi Tanárképző 
Főiskolán általános iskolai tanári, a Szegedi Tudományegyetemen középiskolai tanári diplomát 
szereztem. 

Az algyői általános iskolához 1971-ben kerültem igazgatói beosztásba, ahol 
nyugdíjazásomig maradtam. Ebben az iskolában 21 évet töltöttem, mindvégig igazgató voltam. 

Életem és munkásságom jelentős állomásairól a Tanár volt Hunniában c. könyvemben 
számoltam be. Ez a könyv 2002-ben jelent meg. Korábban szakmai jellegű könyveknek voltam 
társszerzője. Az algyői iskola históriája c. könyvem, melyben ennek az iskolának 250 éves 
történetét dolgoztam fel, 2003-ban jelent meg. A pedagóguspályán 36 évet töltöttem. 
Munkámmal igyekeztem szolgálni, a tanulók tudását növelni, belőlük alapos ismeretekkel 
rendelkező embereket nevelni. 

Szakmai elismerésként az oktatási miniszter által adományozott, az oktatás kiváló 
dolgozója kitüntető címet több alkalommal kaptam. Kitüntetett a honvédelmi miniszter, az 
országos úttörő elnökség is néhányszor. Nyugdíjazásomat követő 10. évben kaptam meg az 
oktatási minisztertől a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Algyői munkásságom arra az időre 
esett, amikor a község Szeged városához tartozott. Ezért mondhatom azt is, hogy Szegeden 
voltam általános iskolai igazgató 21 évig. Szeged város igazgatói munkámat elismerte. Sok 
városi kitüntetés birtokosa vagyok és van néhány Csongrád megyei kitüntetésem is. A 
milleneum évében megjelent Ki kicsoda c. könyv a 20. század fontos embereinek sorában tart 
számon. 

Nyugdíjazásomat követően sokat írok. A már említetteken kívül kiadásra vár a családom 
kutatásával összefüggő írásom, novellás kötetem. 

Pusztaszerről bár elkerültem, azt sohasem felejtettem el. Ma is pusztaszerinek érzem és 
tartom magam. Írásaimban itteni emberekkel beszélgetek, őket szólaltatom meg, velük 
gondolkodom, őket örökítem meg novelláimban. 

 
Szeged, 2003. április 10. 
 Baghyné Makra Ilona 

Pusztaszer, 1957 – 1958. tanév 1.- 3. osztálya Makra Ilona tanítónővel 
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Iskolás élményeim 
 
Iskolás éveimet 1943/44. tanévben kezdtem. Varga Mária kisasszony volt a tanítónőm. 

Osztálytársaim közül csak azokra emlékszem, akik közel álltak nagyon hozzám. 
Nagyon szerettem a Király Pannit, Kócsó Margitot, Makra Icát, igaz hogy néha verekedtünk 

is, de igyekeztem magam megvédeni. 
A központi iskolába jártam, ami abban az időben templom is volt. Két teremben folyt a 

tanítás, ismétlősök jártak a másik terembe (nagyobb fiúk). Amikor a községházánál megszólalt 
a sziréna a bombázás miatt, minket adtak bentről ki az ablakon, ahol most a sporttelep van, ott 
volt egy nagy árok, odabújtunk el a repülőgépek elől. 

Írni 3 vonalas füzetbe írtunk. Az ABC-t úgy tanultuk, hogy mutatni és rajzolni kellett a 
betűket. 

Varga Mária kisasszony kissé molett, alacsony, járáshibás tanítónő volt. Engem nem 
bántott, de úgy tűnt mindig mérges, én egy kicsit féltem tőle. Tiszteltem, és szeretettel kezet 
csókoltam neki, mert így illett. 

Amikor 2. osztályos lettem, akkor is nála kezdtem, és az öcsém elsős volt. A fiúk 
rendetlenkedtek, a tanítónő ráhajoltatta az öcsémet a padra, fenekest akart neki adni, és én 
felugrottam, megfogtam kezemmel egyik kezét, a másikkal azt, amiben a pálcát fogta és 
megcsókoltam, hogy inkább engem verjen ne az öcsémet. Szinte leengedte a karját, és nem 
bántott egyikünket sem. Utána elmondta édesanyámnak, hogy ha Jutka ott van, akkor Lacit nem 
lehet elverni. 

Az életkorom elején úgy éreztem minden szép, minden jó. Aztán jött a háború, osztály 
idegenekké váltunk, igazán nem volt jó élmény pusztaszeri gyereknek lenni. 

1945 előtt édesapám Festő Gergely községi bíró volt, valamint a gazdakör elnöke. 1945 
után minden megváltozott, kezdődtek a megtorlások. Apám idős volt, édesanyámat 
bebörtönözték. Volt az iskolába egy szülői értekezlet, ahol arról akartak dönteni, hogy 
levegyék-e a feszületet. Ebből vita támadt és édesanyám nem akart ebben részt venni, és eljött 
onnan. Eltelt egy pár nap, aki ott volt azt behívatták a községházára. Szegedről jöttek AVO-
sok, elkezdték vizsgálni ezt az ügyet. Kiderült, hogy édesanyám nem volt ott, megkérték a 
szülők anyukámat írja alá a hamis vádat. Egyik délután 2 hét múlva megjelent egy lovaskocsi, 
hozott egy idézőt és egy rendőrt. Bevitték anyámat, hogy kihallgassák, aztán 20 hónap múlva 
láttuk újra. Ekkor 4-en voltunk testvérek, a legkisebb húgom akkor alig múlt 4 éves, én voltam 
a legnagyobb 12 éves. Nagymamámhoz kerültünk én meg a húgom. Az öcsém otthonmaradt 
édesapámmal, a másik húgom meg nagynénémékhez került, Szabó Sándorékhoz. Ez nagyon 
kegyetlen idő volt, néha hazaszöktem, hogy édesapáméknak főzzek. 

Egyik napról a másik napra jöttek a beadási napok, gabonát, disznót, tejet adjunk. 117 hold 
földünk volt, ezért bűnhődtünk, ezért lettünk osztály idegenek. Anyám börtönben volt, 
pénzbírságot is róttak ránk, apámat teljesen lerobbantották. Csináltam túrót, tejfölt, hordtam a 
piacra, hogy a pénz meglegyen. Egy este jött 11-kor Dr. Varga Béla doktor úr, hozta a hírt, 
hogy édesanyám Kisteleken van a nagynénjénél, menjünk érte. Amikor édesanyám hazajött, 
utána is igyekeztek tönkretenni bennünket. Soha nem felejtem el, itt volt a Kószó a közellátásnál 
dolgozott, és amikor kiment azt kérdezte édesanyámtól: - Már megint felakasztottad a bajba 
sodró táskádat?- Ez azt jelentette, hogy ő intézett minden hivatalos ügyet. De ekkor már én is 
intézkedtem. Minden nap ki kellett menni este 6-ra lejelentkezni, hogy reggeltől estig mit 
csináltunk, erről pontos leírást kellett adni, de csak a kulákoknál. Sokszor este 10 óráig vártuk 
az AVO-sokat a sötétben, emlékszem Kálmán Károly bácsi is ott volt a botján támaszkodott és 
várt. Megalázták ezeket az embereket és én megfogadtam, hogy nem engedem édesapámat 
odamenni. Azt lehet mondani 12 évesen váltam felnőtté. Olyan is volt, hogy pofont kaptam az 
AVO-stól, mert édesapámat megalázta, lekulákozta, és én odaugrottam védve édesapámat, 
hogy róla ne beszéljen így, és ezért kaptam a pofont. 
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Szívesen emlékeznék jóra, sok rosszban volt részem. 
 
1954-ben férjhez mentem Papp Jánoshoz, aki akkor Pesten dolgozott. Utána elköltöztünk 

Pestre, de mivel nekem nem tetszett, hazajöttünk és a következő állomás Dunaújváros volt, ahol 
letelepedtünk, azóta ott élünk. 

Polgári esküvőnk volt és Seress Gusztáv azt mondta a férjemnek, hogy osztályidegent vesz 
feleségül, de ma már nem tudok rá ezért haragudni. 

Született két gyermekünk, 1955 októberében a fiam, 1959-ben a lányom. A forradalom is 
ott ért bennünket. 

Munkahelyem nem volt, később a gyerekekre vigyáztam, az orvosi rendelőben segítettem 
egy héten kétszer a doktor úrnak. Itt a rendelőben kaptunk lakást és már fizetést is kaptam. 

1957-ben, amikor lecsendesült minden hazajöttünk, mert közben a szüleim 
visszaköltözhettek a kilakoltatás után. A 2,5 éves fiam feküdt az ágyon és a tanácselnök meg 
3-4 ember bekopogott. Én voltam otthon egyedül és kérdezték, hogy az öreg kulák hol van, és 
kié ez a kölyök? Én mondtam, hogy az gyerek, és van neve is. Azt mondták azért jöttek, hogy 
24 órán belül hagyjuk el a házat. Soha nem felejtem el, Rózsa György volt a tanácselnök, ő 
rendesen viselkedett, ő nem szólt, nem bántott. Felcsattantam, hogy Sztalinvárosban élek és ha 
kell, Kádárnak fogok írni. Ennek ellenére mégis kilakoltatták szüleimet. Ekkor én írtam a 
Rádiónak, ők kijöttek kivizsgálni az ügyet, és a szüleim visszakapták a házukat. Egy fél év után 
sajnos újra kiköltöztették őket. 

A lányom balettiskolába járt, mind a 2 gyerekem továbbtanult. 
1967-ben bekerültem a Dunai Vasmű Gázüzemébe dolgozni, a férjem főnök féle volt, ezért 

tudtam felvenni könnyebben a munkát. Három műszakban dolgoztam 1971-ig. 
1971-ben a férjemet szakértőként kiküldték Algériába. Ez úgy történt, hogy a férjem egyik 

nap – én épp raktáros voltam –, odaszólt telefonon, hogy mit szólnék egy 2 éves algériai 
kiránduláshoz? Azt mondtam, ha már is indulnánk késő volna. Nem tudtam, hogy ő abban a 
percben írta alá a szerződést. 

A 2 évből 4 év lett. Gyerekeim francia iskolába jártak. A fiam elvégzett 1 évet a nemzetközi 
jogon és itthon aztán az ELTE-n befejezte, ő jogász. A lányom közgazdaságit végzett, és a 
Dunai Vasműben dolgozik francia nyelv területen. 

 
Nyugdíjasként élünk, én és a férjem is. Jól élünk, úgy érzem, amit akartam, amiről 

Pusztaszeren álmodtam meg tudtuk valósítani. 
Van 4 unokám, 3 fiú és 1 lány. A kislány egészségügyből érettségizett, most kozmetikusnak 

tanul és Pesten dolgozik. A fiú unokám kereskedelmibe jár. A másik fiú unokámat doktorrá 
avatták, Budakeszin jogászkodik. 

 
Sajnos édesanyám, édesapám nincs többé. 
Nekem Pusztaszer még most is olyan sokat jelent. Még a szél is másként fúj! 
Eltelt az idő, mindig nagyon vágyom haza, az Én akáclombos kis falumba! 
 
Dunaújváros, 2003. június 9. 
 
 Papp Jánosné Festő Jutka 
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Halász Sándor tanító úr, Váczi Józsefné igazgató 
1945/46 tanév 

 
Balász László 
Bélteki Géza 
Bélteki Rozália 
Domokos Erzsébet 
Gedai István 
Gedai Mihály 
Gyöngyi Erzsébet 
Gyöngyi József 
Harkai Ilona 
Katona Mária 
Kiri Ferenc 
Kiri Ilona 
Kiri Mária 

Kordás János 
Kordás Mária 
Kószó Rozália 
Kovács József 
Kramalis Mária 
Mészáros Julianna 
Mészáros Mária 
Mezei Sándor 
P. Kovács Mária 
P. Kovács Sándor 
Piti János 
Piti Mária 
Rácz Erzsébet 

Rácz Ferenc 
Rácz Ilona 
Rácz István 
S. Kovács Erzsébet 
S. Kovács Simon Sándor 
Sándor Etelka 
Sándor István 
Sipka József 
Szűcs András 
Szűcs Imre 
Tábit Mária 
Tóth Verona 
Túri Béla 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
Szeretném megköszönni, hogy a 120 éves oktatás Pusztaszeren című felhívás alkalmából 

felidézhetem a régi emlékeket. 
1945 őszén a háború után kerültem a munkástelepi iskolába, amikor betöltöttem a 6. 

életévemet, idejárt még két idősebb testvérem is. 
Tanítóm Halász Sándor volt, Papp Jani bácsiék házánál lakott, Sándor Jani bácsi felesége 

főzött neki rendszeresen ebédet. 
Az iskola abban az állapotban volt, mint jelenleg is.  
Első osztályban nem palatábla volt, hanem vonalas illetve kockás füzetek. Színes ceruzánk 

nem volt, csakis akkor lehetett, ha számtanból versenyfeladatokon nyertünk és ez volt a jutalom. 
A betűket ugyanúgy tanultuk, mint a mostani gyerekek, álló betűket és gyöngybetűket.  
Tüzelő nem volt, úgy hordtuk az iskolába. 
Amikor szaporodott a létszám tanító bácsi kétfelé osztotta az osztályt, tanított délelőtt is és 

délután is. Összesen kb. 50-60-an voltunk az iskolában.  
Lajosmizséről jött egy fiatal tanítónő, akit Mizsei Ibolyának hívtak. Később ő lett a tanító 

úr felesége, ekkor 6. osztályos lehettem. 
Kaptunk egy másik tanító urat Mészáros Sándornak hívták, aki Kistelekről jött, ő volt a 7. 

osztályos tanítóm, 8. osztályban pedig Váradi Balázs. 
8. osztályos osztálytársaim: Túri Béla, Piti János (aki jelenleg a Munkástelepi iskolát 

megvette), Kiri Mariska. Aztán mindig emelkedett a 8. osztályosok száma. Így az iskolatársaim 
lettek: Szeri Anti, Korom Károly, Szeri Feri, Kramolis Vilmos, Kiri Józsi, Túri Béla, Domonkos 
Imre, Rácz Jucika, Német Panni, Szűcs Rózsi, Gyapjas Mancika, Kiri Mariska, Gémesi Marika, 
Kovács Hermina, Gyöngyi Katica, Balázs Rozi, Pálnok Györgyi, Gyöngyösi Ilonka, Mészáros 
Juli, Rácz Terike, Kordás Panni, Gedai Veronka, Mezei Lajos, Mezei Sanyi, Kovács Sanyi. 

Emlékszem, hetes volt az iskolában, aki tisztaságfelelősként nézte a körmünket, a fülünket 
és a fejünket is. 

Imádkoztunk az iskolában, első években volt hittantanítás. Nem igazán szerettem. 
Március 15-én kijártunk a szoborkertbe, madarak-fák napját is itt tartottuk meg, a jelenlegi 

Alkotóházban. Csak az én édesanyám jött ki az ünnepségre, ahol én sokszor verset mondtam. 
A 8. osztály végén le kellett vizsgáznunk, később ezt eltörölték. Tételeket adott ki a Váradi 
tanító bácsi amit nekünk meg kellett oldanunk. 
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11-en voltunk testvérek, én a 10. gyerek vagyok. A pusztára jártunk dudéláztunk: kést 
dobáltunk felfelé az volt a lényege, hogy az ágon maradjon a bicska. A szülők erről tudtak is. 
Ürgét öntöttünk, piócát fogtunk ki a tóból. A Büdös-szék szélén volt agyag, ott többféle 
dolgokat formáztunk ki, ez az emlék oly módon megmaradt, hogy ma is szívesen formázok, 
csak most rózsákat készítek cukorból. A Büdös-székben a vékony sárga és rózsaszínű kis 
kődarabokat összeszedtük, irkáltunk vele a kútra. 

Ha továbbtanulhattam volna, amit a tanító bácsi szeretett volna, hiszen minden évben kapott 
pénzt arra, hogy egy gyerek továbbtanulhasson. Otthon én megkérdeztem, de majdnem hogy ki 
is kaptam, nem hogy továbbtanulhassak, mert kevés volt a pénzünk. Sokat kellett kapálnom, 
kenyérért kellett mennem, mert elvitték a gabonát, lesöpörték a padlást. Meg volt adva, hogy 
20 dkg kenyeret adtak jegyre. A faluban kellett átvenni a boltban, ami kb. 5 km-re volt a 
házunktól. Ezen a napon nem mentem iskolába, én mentem a kenyérért. Ezért nem lehetett 
elmennem továbbtanulni, kellett a segítségem. Ettől függetlenül minden tanítómra nagy hálával 
gondolok és köszönöm a fáradságos munkájukat. 

10 éves koromban markot vertem, kapáltam, szénát gyűjtöttem. 
14 éves voltam amikor édesapám meghalt. Akkor már lovakat fogtam be, kocsit hajtottam. 

25 hold földön gazdálkodtunk. Sok volt benne a gyep, sok volt a gabona. A gabonát 
összehordtuk, felhajigáltuk a kocsira, megkötöttük, volt fából a kuka azzal húztuk le a kocsiról, 
nagyon nehéz volt. 

15 évesen törekes voltam a cséplőgépnél, sokat éheztem, a nehéz munkától szívbeteg 
lettem, gyógyszert kellett szednem, mert nagyon fulladtam. 

Tóth Miklósné Bélteki Rozália a Munkástelepi Iskola diákjaival1953-ban 
Mezei Lajos, Mezei Sándor, Kovács Sándor, Gedai Veronka, Kordás Anna, Rácz 

Teréz, Mészáros Júlia, Váradi Balázs tanító úr, Gedai Ilonka, Pálnok Györgyi, Balázs 
Rozi, Gyöngyi kAtica, Rácz Juci, Németh Anna, Szűcs Rozi, Gyapjas Manci, Bélteki 

Rózsi, Kiri Mariska, Gémes Mária, Kovács Hermina, Túri István, Korom Karcsi, Szeri 
Antal, Kramolis Vilmos, Kiri József, Domonkos Imre, Túri Béla, Szeri Ferenc, Katona 

János, Túri Lajos, Szakáll István 
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Utána még elmentem cséplőgépre és testvéremhez marokverőnek. 
20 évesen mentem férjhez, 22 évet éltünk  házasságban és most 22 éve annak, hogy 

Karácsonykor meghalt a férjem. 
Aztán egyedül neveltem a fiam, aki akkor 17 éves volt. 27 éves volt amikor megnősült, 

majd később elköltözött, jelenleg egyedül élek. 
Most visszakanyarodok oda, amikor agyagból készítettük a formákat. Csak malacot tudtunk 

és gyöngyöst. Kovács nénitől lestem el a  cukorformázás fortélyait. Évek óta itt a hírnevem a 
munkám által, minden bemutatón és kiállításon nem tudok részt venni, nehezen járok, ami már 
sajnos bottal történik. 

Abban az időben nagy volt a szeretet, nagy volt az összetartás, és a fegyelem. 
Minden testvérem él még, tartjuk a kapcsolatot és remélem ez még nagyon sok évig úgy is 

marad, békességben, szeretetben. 
 
Pusztaszer, 2003. június 12. 
 Tóth Miklósné Bélteki Rozália 
 Pusztaszer, Rákóczi u. 

 
 
 

Pusztaszer – munkástelepi (Brungói)  
iskola tanulója voltam… 

 
Piti János vagyok 1939.05.07-én születtem Munkástelepen a Forgó féle kocsmában, amit 

akkor már a szüleim üzemeltettek, mint saját tulajdonukat. 
Négyen vagyunk testvérek bátyám Sándor, nővérem Mária, öcsém László. Mindannyian 

nyugdíjasok vagyunk, Szegeden lakunk, szinte majdnem egy helyen. 
 
Az általános iskolát 1945-ben kellett, vagy kellett volna kezdenem az akkori háborús idők 

ezt ugyancsak beszakasztották, de tanító bácsink Halász Sándor felkészültségének 
köszönhetően a kimaradást, osztályt ismétlést elkerültük. 

Természetesen az iskola, a munkástelepi iskola volt, ahova beírattak. Ez az iskola 1935-37-
ben épült, a falu legtekintélyesebb építménye, hisz magas, tágas, tiszta és még újszerű is volt. 
Az iskola egy tantermes volt, két sor pad, elől a katedra, ami szentély számba ment, hisz a tanító 
bácsi ott székelt, ott kérdezett, ott feleltetett, no persze a tenyerünkre is ott vert rá (akkoriban 
ez természetes volt). A közvetlen bejárati helyiségben vetettük le a kabátot, ott öltözködtünk. 
Vele szemben, a kis helyiség volt a szertár, ami nagyon csodálatos, érdekes, izgalmas volt, mert 
oda csak a tanító bácsi által beküldött személy mehetett be valamiért pl.: térképért vagy valami 
szemléltető eszközért. Ha ma visszagondolok, szinte alig volt benne valami, de ez mit sem 
csökkentett az akkori varázsán. 

Első osztálytól a hatodik osztályig volt a tanítás, mert a gyerekek túlkorosak voltak, és 
persze kellett a dolgos kéz otthon is, hisz 12-15 éves korú gyermekkel bizony már kemény 
munkát végeztettek. Erről csak annyit, hogy én 12 éves koromban Tábit Márton bácsinak 
voltam a marokverője. Csak emlékeztetőül: hajnali kettőkor munkakezdés, huszonhárom óráig 
munka. Festő Gergelyéknél istállóban, szalmán aludtunk, míg tartott az aratás.  

Az iskolába gyékény szatyorral jártunk (mindenki) ez igen praktikus volt, hiszen nagyon 
alkalmas volt arra, hogy egymást hátba verjük vele. Amikor ez a szatyor kilukadt, akkor tirke-
tarka ruhával ki lett erősítve. El lehet képzelni hogyan nézhettek ki ezek a szerencsétlen 
gyékényszatyrok. Főleg azok, amelyiket vagányságból a gazdája nem kezében vitte, hanem 
húzta maga után. (itt kezdődött a vagányság) 
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Nagyon emlékezetes, amikor második-harmadik osztályosok lehettünk, kaptunk 

Kistelekről egy akkor végzős tanítót, Mészáros tanító bácsit. 
Ekkor köszönt be a technika a „brungósi” iskolába, filmvetítés lesz gyerekek, mondta az új 

tanító bácsi. 
A faluban víz, villany, gáz, telefon, mindenki tudja, nem volt. De volt a faluban már egy-

két bicikli. Arra dinamót szerelt a tanító bácsi, egy gyermeket felültetett az állványra szerelt 
biciklire és hajtsd fiam! Nagyon nehéz volt hajtani, mert még valami ketyerét is hajtott a bicikli.  
Váltva hajtottuk, folyt rólunk a víz, a falra kifeszített lepedőn pedig pergett a film. Igen ám, ha 
fáradtunk, lassabban tekertünk, akkor nyöszörgött a technika, ekkor minden torokból egyszerre 
kiabálták: Gyorsabban! - és a film pergett, csak pergett. 

Egyébként ebben az iskolában nagy volt a „fényűzés”, hisz a tanító bácsi azt mondta: 
Gyerekek, beszerzünk egy 11-es petróleumlámpát gyenge ez a 8-as lámpa. Milyen nagy fénye 
lehet annak a 11-es lámpának nem tudtam elképzelni, hisz nálunk otthon 3-as lámpával 
világítottunk, amellett tanultunk négyen. 

Mészáros tanító bácsi azt közölte velünk, hogy bevisz bennünket Kistelekre a moziba, de 
csak azokat, akik jóravaló gyerekek, ahol nem kell a biciklit tekerni, úgy is lehet mozit nézni. 
Nahát, el sem tudtuk képzelni, hogy lehet, de biztos igaz, mert a tanító bácsi mondta. Egy lapos 
gumikerekű kocsin mentünk, ahányan csak felfértünk rá. Egymásba kapaszkodva, állva 
Kistelekig meg vissza, énekelve. Csodálatosan szórakoztunk. Másnap hallottuk, hogy X, Y 
otthagyta a mozit mert elfáradt. Ezt nem teljesen értették még a pusztai gyerekek sem, végül 
kiderült az igazság. Moziba érve mindenki leült. A mi X, Y tanuló társunk figyelmét a 
bámészkodás annyira lekötötte, hogy azt hitte ott mindenki guggol. Hát ő is leguggolt, persze 
hogy egy idő múlva elfáradt oly annyira, hogy ki kellett jönnie a csontjait kinyújtogatni. 

 
Minden iskolás gyerekeknek dolgoznia kellett otthon. Idényjellegű munka a tavaszi vetés, 

nyári aratás, ősszel a betakarítás. De nekünk, gyerekeknek a fő és állandó munkánk a 
pásztorkodás volt. Manapság hallani, hogy a fiatalokat az utca neveli. Hát kérem szépen minket 
a puszta nevelt. Reggel 8 óra előtt ki kellett hajtani a tehenet, lovat a gulyába, az ártézi kúthoz. 
Ezekre a jószágokra úgynevezett „szájbérért” vigyázott a gulya számadója és a számadó által 
alkalmazott gulyások. Ilyen gulyás volt Subás Jóska is, aki szomszédom és iskolatársam is volt. 
(Ő is visszajött „Brungóba” velem együtt nyugdíjas korára, egyébként a tisztességes neve: 
Kovács József.) 

Az iskolába járó gyerekeknek, azaz nekünk a tanulás mellett a legfőbb foglalkozás a 
libapásztorkodás volt. Ezekkel ott kellett lenni, mert azonnal kárba mentek, és ekkor jött a 
fekete leves. Gyöngyi Katica néni mindjárt becsukta a búzát legelő libákat és este vettük észre, 
hogy a 30-40 darab libából egyetlen egy sincs. Mi haza bandukoltunk és közöltük a világ 
legnagyobb problémáját: Elvesztek a libák egy szálig édesanyám. A szüleink ekkor már tudták, 
hogy a drágalátos gyerekek már megint elmentek bíbic tojást szedni, ami azért volt érdekes, 
mert a tojásokat egymáshoz vertük, vagy nyersen egyszerűen megittuk. Vagy pedig a Varnyús 
erdőben szedtük a kis varnyúkat, és sütöttük nyárson, ha már megnyúztuk őket. A Varnyús erdő 
mellett még nagy varázsa volt a Vadkörtés erdőnek. Csodálatos és rengeteg emléke van erről is 
valamennyi „brungósi” iskolatársamnak. 

Az iskolába és a pusztán nem az volt a vagány, aki jó tanuló volt, hanem az, aki a 
legvastagabb és leghosszabb cigarettát tudta elszívni. Ez elképesztő dolog volt. A cigarettapapír 
újságpapírból volt, a dohány meg… A száraz liba szart tenyerünkbe összedörzsölve csavartuk 
bele az újságpapírba. Utána két száraz botot addig dörzsöltünk gyorsan egymáshoz, míg az 
lángra nem lobbant. Tüzet csiholtunk, mint az ősemberek. Az újságból eredő ólomgőz és a 
trágya keveréke falfehérré tette az arcszínünket. Mindezek mellett lehetett odafigyelni a 
jószágokra a pusztán? Nem! Farkas törvények uralkodtak az iskolában és a pusztán is. A 
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pusztán a kisebbek, a gyengébbek szaladgáltak a jószágokért. Ha minden rendben volt, akkor a 
gyengébbeket, a kisebbeket megverték, ütötték a nagyobbak. Én a kisebbek táborába tartoztam. 
Ugye értik? A kicsik szaladgáltak a Büdös-székbe vízért, amivel ürgét öntöttünk. Addig 
öntöttük a vizet a lyukba, még tele nem lett, akkor levegő hiányában kidugta a fejét az ürge, de 
már a hurok várta a nyakát.  

Úszótanoda is működött a Büdös-széken. Ez úgy történt, hogy Tóth Miklós bácsiék előtt 
volt és van a Kószóék gödre. A falu erről a helyről verte ki a házához szükséges mennyiségű 
válykot. Nagyon agyagos volt, és mély. A nagyobbak egyszerűen a kisebbeket beledobták a 
pocsolyás, agyagos gödörbe, az kapálódzott, ordított, de legfőként az agyagos vizet nyelte, míg 
a parton lévők röhögték. Én itt tanultam meg úszni. A vadon fiai voltunk, tragédia, baleset soha 
nem volt. Azt elfelejtettem közölni, hogy közben én is megnőttem, a „farkas törvények” meg 
maradtak. 

Amikor az 5 éves unokámat vittem Szegedre a sportúszó tanodába, az úszómesterek 4-es 
csoportba szakszerűen oktatták őket, és mikor a szemébe csapódott a víz, jajszóval, 
kétségbeesetten, sírva rohant hozzám, hogy segítsek. Vigasztaltam, megöleltem és a „kószó 
gödre jutott az eszembe”. Igaz, közben eltelt 60 év. 

 
A munkástelepi iskolában legelőször hárman jártuk ki a 8. osztályt: Bélteki Rózsi, Túri Béla 

és Piti János. Akik 6 osztályosok voltak, azok később, munka mellett pótolták a 8.-at. Ekkor 
1952-t írtunk, dúlt a Rákosi rezsi, amiről mi szerintem a szegénység kivételével semmit nem 
tudtunk. 

A 8. osztályban Váradi Balázs tanító bácsi tanított, aki akkor nősült és tragikus 
motorbalesetben az ifjú felesége a karjaiban halt meg. Ő készített fel arra, hogy középiskolába 
menjek. 

Balról jobbra: Piti Sándor apa, mellette ifjú Piti Sándor, Piti Sándorné született Kiri 
Mária anya, ölében Piti János, nagymama Kiri Józsefné Papp Júlia, Kiri István keresztapa 

ül, Kiri Istvánné keresztanya 
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Mindegyik tanítómnak, de leginkább Váradi tanító bácsinak itt is szeretném megköszönni 
az áldozatos munkájukat, amit az akkori nehéz technikai körülmények ellenére is el tudtak 
indítani bennünket az életbe. 

Szakközépiskolát, majd technikumot végeztem: textil-, fa-, bőr-, és cipőiparban. 
A belkereskedelemben közép és felsőfokú kereskedelmi szakképesítést szereztem. 
Az egykori pusztaszeri tsz köztiszteletben álló elnökével, Grúber Jánossal a marxista 

szakosító egyetemen egy évben végeztünk. 
Külkereskedelmi Főiskolán elvégeztem a felsőfokú külkereskedelmi technikát, felsőfokú 

nemzetközi pénzügyet, felsőfokú nemzetközi kereskedelmet és a nemzetközi jogot. 
A megélhetésem miatt kellett „félévszázaddal ezelőtt elhagyni Pusztaszer-Munkástelepet, 

de most már 7 éve újra itt vagyok. Nyugdíjasként sem tétlenkedem, tagja vagyok a Ordines 
Internationales Pro Concordatia Populorum Nemzetközi lovagrendnek, amely 
jótékonykodással foglalkozik. Ez a feladat kitölti minden időmet. 

 
„Soha nem feledkeztem meg róla, szervusz Munkástelep, egy kicsit jobban fejlődjél és 

vigyázz a szülötteidre, és azokra is akik itt élnek.” 
 
Szeged, 2003. június 1. 
 Piti János 
 Pusztaszer-Munkástelep 
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Halas Anna tanítónő, Váczi Józsefné igazgató úr 
1946/47. tanév 

 
 
Árendás Kálmán 
Bagi Pál 
Balogh Mihály 
Bárkányi János 
Bárkányi Pál 
Bodnár László 
Buknicz Ferenc 
Dékány Árpád 

Fodor Ferenc 
Fodor Rozália 
Gyöngyösi István 
Kálmán Hermina 
Kiri Anna 
Kiri István 
Kószó Ilona 
Patai István 

Rácz Júlia 
Rácz Mária 
Sándor Balázs 
Szabó Ferenc 
Szász Erzsébet 
Szász István 
Szeri Eszter 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
Visszaemlékezésem 

 
1939. január 16-án születtem Pusztaszeren. Nagyszüleim is itt éltek: id. Dékány Ferenc és 

felesége Bulázer Julianna, a pusztabíró házában, ami most Alkotóházként funkcionál. 
Szüleim, Dékány Ferenc és Tóth Zsuzsanna. Édesanyám ceglédi születésű. Sajnos már 

mindketten elhaláloztak. 
Szüleim nagyszüleimmel kezdetben együtt laktak. Majd később az én családom a Juhász 

tanyára költözött. A gyerekkorunk egy szakaszát ott töltöttük bátyámmal, Ferenccel. Innen 
jártam iskolába: először az Árpádhalmiba, ahol Kordás Pálné Halas Anna volt a tanítóm. Ezt 
követően bekerültem a Központi iskolába. Ott Ivánné Halász Gizella volt az osztályfőnököm. 
Igazgatóm Iván Antal. 

 
Akkoriban osztatlan, illetve részben osztott osztályok voltak. 1. osztályban 

osztálynévsorunk: Bagi Pál, Dékány Árpád, Gera Anna, Kiri Ilona, Kószó Ilona, Makra Ilona, 
Sisák István, Szanka István. 

1952-ben szüleim, bátyám Ceglédre költöztek. Én a nagyszüleimmel maradtam és tőlük 
jártam iskolába. Tanítóim nagy szeretettel, gondoskodással tanítottak, neveltek bennünket. 

Dékány Ferenc pusztabíró és felesége Tóth Zsuzsanna  
valamint fiaik Ferenc és Árpád 1959-ben 
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Lelkiismeretes munkájukat utólag tudom értékelni. Szívesen emlékszem vissza az iskolában és 
a gazdakörben rendezett műsoros szerepléseinkre is. 

Az általános iskolás tanulmányaim befejezése után én is Ceglédre költöztem a szüleimhez, 
de gyakran visszajártam Pusztaszerre a nagymamámhoz (ugyanis 1953-ban nagypapám id. 
Dékány Ferenc elhalálozott), a régi Kedves ismerősökhöz. Majd az ő elköltözése 
(Kecskemétre), halála után a látogatások száma egyre ritkult. 

A szülőhelyemmel a családom kapcsolata azonban nem szakadt meg, ez köszönhető és 
ezúton is megköszönöm Nagy Józsefné Pintér Esztikének. Ő tájékoztat a pusztaszeri 
eseményekről, időnként a Pusztaszeri Hírfutár egyes számait elküldi, meghívót küld a község 
fontos eseményeit tartalmazó rendezvényekre. 

Felnőtt életemből néhány gondolat: Cegléden a Vízkutató és Fúró Vállalatnál dolgoztam. 
Érdeklődési köröm a mélyfúrás volt, ezen belül a víz nyerése. Ennek kapcsán eljutottam más 
országokba is. 

1970-ben megházasodtam. Feleségem pedagógus. 
Több éve már nyugdíjas vagyok. Szabadidőmet kertészkedéssel töltöm. 
 
Cegléd, 2003. május 
 Dékány Árpád 
 

Dékány Ferenc pusztabíró 
1934. február 12. 
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Mogyoró Imre tanító, Váczi Józsefné igazgató 
1946/47 tanév 

 
 
Árendás Kálmán 
Biliczki Sándor 
Buknicz Ferenc 
Csorba Klára 
Dakó Balázs 
Dávid József 
Dencs Jusztina 
Ferenczi László 
Gyovai Piroska 
Gyöngyösi László 
Hatvani András 

Kalics Ilona 
Katona József 
Kálmán Hermina 
Király Erzsébet 
Király Mária 
Kiri István 
Kiss Erzsébet 
Kiszi József 
Molnár Mária 
Rácz Júlia 
Sejben Antal 

Szabó Ferenc 
Szabó Imre 
Szabó László 
Szász Antal 
Szász István 
Szeri Eszter 
Szunyi Teréz 
Tóth Piroska 
Varga János 
Varga Lajos 
Varga Matild 

 

Pusztaszeren jártam iskolába… 
 
A nevem Dr. Biliczki Sándor, akkoriban még csak Biliczki Sándor. A faluban laktunk, s így 

a „központi”, vagy „nagy” iskolában kezdtem ismerkedni a betűvetéssel és más csoda 
dolgokkal.  

1946 (még leírni is iszonyú távolinak tűnik) őszén léptem át először az iskola küszöbét, 
ahová édesapám kísért el. Akkor úgy éreztem egyedül csak engem tölt el az a nagy szorongás, 
amit éreztem. Nagyon egyedül éreztem magam a sok gyerek között. De aztán hamar 
megismertük egymást, és kezdett oldódni a szorongás. Vittem a palatáblát, s az akkor már 
idősnek tűnő egyetlen tanító néni, Varga Mária (aki egyébként már édesanyámat is tanította) 
elmagyarázta, hogy hogyan is kell azt használni. A tanítás reggel imával kezdődött, majd 
elkezdődtek az órák. Miután az alsó négy osztály egy tanteremben tanult, amíg a többi osztállyal 
foglalkozott a tanító néni, nekünk csendes foglalkozás volt.  

Két tanterem volt, a kettő között egy, ma „mobilnak” nevezhető, fal volt, amit ha 
eltávolítottak a két tanterem egy helyiséggé alakult, s a kettő között volt egy régi harmónium. 
Ez azért volt ott, mert a szentmisét akkoriban még ott tartották vasárnaponként, mert a falunak 
nem volt temploma. A mi tantermünk az udvar felöli volt. A tanító néni lakása az iskola mögött, 
azzal egybeépítve, az artézi kút felőli oldalon volt. Félelmetes helynek tűnt. Nagyon féltettük 
és tiszteltük a tanító nénit. De ez csak egy évig tartott, ha jól emlékszem, mert a következő 
évben a tanító néni vagy nyugdíjba ment vagy küldték, s ezzel be is fejeződött a vallásos oktatás. 
Helyette jött Iván Antal igazgató úr, ha jól emlékszem, akkor még egyedül tanított, legalábbis 
minket, alsósokat. A reggeli imát felváltotta az egyszeregy kórusa, amit minden tanítás előtt 
addig kellett folytatni, amíg a tanító bácsi be nem jött. Nemigen volt olyan diák, akit ha álmából 
keltettek volna is fel ne tudta volna, mennyi egyszer egy. 

Abban az időben kemény telek voltak, sok hóval. Az osztályteremben egy régi nagy 
vaskályhával fűtöttek. Különösen a tanyákról bejáró diákok igyekeztek a közelébe férkőzni, 
mert némelyikük útközben annyira átfagyott, hogy sírt a fájdalomtól, ami a hidegtől beleállt a 
kezébe. Emlékszem unokatestvérem Balogh Miska mécsese időnként eltörött ilyen okból, s én 
mást nem tudván vele csinálni, hát együtt sírtam vele, gondoltam így biztosan kevésbé fáj a 
keze a hidegtől. 

Később, amikor felső tagozatba kerültem, már áthelyezték az osztályunkat ideiglenesen a 
Gyöngyösi ház egyik az utcára nyíló szobájába. Ebből az évből szinte csak annyi maradt meg, 
hogy menni kellett az utcára gallyakat szedni, hogy tüzelni tudjunk, mert az iskolának nem volt 
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tüzelője. 1950-t írtunk. A kenyeret jegyre adták. Mindenki szegény volt, ha mégis volt valamije, 
azt elvették jobbik esetben, rosszabb esetben az illetőt vitték el, mint kulákot s hagyták helyben, 
hogy el ne felejtse, hogy osztályellenség. Mi gyerekek ebből igazán csak a fázást és az éhezést 
fogtuk fel. Nem tartozik szorosan az iskolához, de az iskolaévekhez igen. Apám borbély volt, 
de miután volt pár hold földje is, így az akkori regula szerint már kuláknak számított volna, 
ezért az iparát felfüggesztette mert a föld sokkal közelebb állt hozzá érzelmileg. 

Fizikuma viszont nem korrelált az érzelmeivel, s ezért nagyon keserves sorsot vállalt fel, 
mint akkoriban kényszerűségből nagyon sokan. Aminek aztán nagyon is belátható 
következményei lettek, sokat betegeskedett, majd nagyon fiatalon 1964-ben elment közülünk, 
s így nem érhette meg, hogy két hónappal később átvegyem az orvosi diplomát. Kissé 
előreszaladtam, térjünk hát vissza az ötvenes évekhez. Apám döntése sajnos az én 
gyermekkoromat is romba döntötte, mert nekem is ki kellett vennem a részem a család 
megélhetését biztosító munkából. Amikor elkezdett sarjadni a fű, tanítás után tehénpásztor 
voltam egészen az ősz beálltáig. Keresztapám Balogh Miska édesapja fabrikált nekem egy 
fatáskát, amit vittem magammal a tehenek mellé, és azon írtam meg a leckét másnapra. Amikor 
nagyobbacska lettem, úgy 12-13 éves, már permeteztem, kaszáltam és még sok egyéb dolgot 
kellett elvégeznem, ami nem feltétlenül gyermeknek való munka. 

Iskolába szerettem járni, még talán tanulni is, mivel hogy nemigen volt más módja annak, 
hogy valamikor egy, az akkorinál elfogadhatóbb életet biztosítsak magamnak. Hogy ez 
mennyiben sikerült, arról majd később. 

Visszatérve konkrétan az iskolához, amikor elkészült az egyik „kulák”-tól elvett házban az 
iskola, ha jól emlékszem a Hatvani vagy Hatvanyi házban átköltöztettek minket a Gyöngyösi 
féle házból. 

Abban az időben jött Pusztaszerre tanítani Gizi tanárnő, aki később az igazgató úr felesége 
lett. Ő tanította többek között a matematikát. Szegénynek sok bosszúságot okoztam, mivel 
értettem a matematikát, unalmas volt hallgatni, míg a többieknek elmagyarázta mit is kell 
megérteni. Hogy az idő mégsem teljen hiába, otthonról - előre megfontolt szándékkal – 
magammal hozott valamilyen könyvet elővettem és a pad alatt olvastam. Hát persze hogy 
észrevette minden alkalommal. Ilyenkor következett enyhébb esetben a sarokba térdelés, 
súlyosabb esetben behívta az igazgató urat, vagy nekem kellett jelentkezni nála és ilyenkor 
biztosan megkaptam az arra a napra járó körmöseimet. Ha az igazgató úr tartott órát, elég volt, 
ha a pajeszomat kissé megigazgatta. Az irodája a bejáratnál volt, talán most is odatalálnék. 
Annál is inkább, mert különben nagyon jó viszonyban voltunk egymással az igazgató úrral. 
Különösnek tűnik ezek után, de így volt. Én voltam az iskola postása, úgyhogy ha postára kellett 
valamiért menni, az igazgató úr minden alkalommal engem küldött el. Így nemcsak a 
körmösökért kellett az igazgatói irodába mennem, hanem a postai dolgokért is. 

Hetedikben aztán megérkezett Csatári tanár úr, akit nagyon szerettünk, mert egy vidám 
ember volt, csak a tantárgya nem volt valami kapós, ugyanis ő volt az első orosztanárunk. Ha 
jól emlékszem talán még a tornaórákat is ő tartotta a nem létező tornateremben, kinn az iskola 
előtti parkban, már amikor az időjárás ezt megengedte. 

Lassanként eljött a nyolcadik osztály, ahol is hárman voltunk fiúk az osztályban a tizenöt, 
vagy tizenhat lány mellett. A fiúkról még csak tudtam valamit eleinte ( nem volt nehéz számon 
tartani őket ), de sajnos a lányok közül már nagyon kevésnek emlékszem a nevére. Azóta sem 
találkoztunk egy év híján 50 éve. 

 
Én Szegedre kerültem Magony Gyurival együtt a Radnóti Gimnáziumba és annak 

kollégiumába, ahonnan akkor még csak havonta volt szabad hazajönni. Ma a katonaságtól is 
szinte másnap már hazajöhet az ifjú honvéd. Akkoriban sokkal szigorúbb rendszabályok voltak. 
Hát erről már bővebbet nem akarok írni, mert ez már egy másik fejezet. Lényeg, hogy 
elvégeztem a gimnáziumot, ahonnan az orvosi egyetemre jelentkeztem Szegedre, ahova 
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pechemre mindjárt fel is vettek, mielőtt még meggondolhattam volna magam. Bár tettem volna! 
1964-ben megkaptam a diplomámat, s ezzel bekerültem abba a mókuskerékbe, ahonnan a mai 
napig nem sikerült kilépni, pedig de sokszor szívesen megtettem volna. Miután nem sikerült az 
ami miatt ezt a pályát választottam, hogy tudniillik kutató orvos legyek, ehhez ugyanis 
konszolidált anyagi helyzetben kellett volna lennem, így kénytelen voltam a gyakorló orvosok 
közé beállni. Először megpróbálkoztam a sebészettel, de nem voltam tőle elragadtatva. 
Akkoriban már nemcsak nős voltam, de a lányom is megszületett, tehát gondoskodnom kellett 
a családról. Lakásunk természetesen miből lett volna, így amellett döntöttem, hogy oda megyek 
lakni, ahol nem tejet, hanem lakást lehet kapni. Így kerültem körzetbe először Csorvásra, majd 
Győrtelekre s végül Pusztaszabolcsra. Ott tizenegy évet dolgoztam, sokszor kettő helyett, ami 
a végén már kezdett nagyon terhes lenni. Fogtuk magunkat és egy kis Imrehegyi féléves 
kanyarral kikötöttünk jelenlegi helyemen, Szigetszentmiklóson, ahol immár huszonnégy éve 
dolgozom. 

Közben eltelt az élet. Megöregedtem. Nem kéne már, de még talán pár évet dolgozom, aztán 
ha lesz még rá időm, pihenek. Lepergett egy élet nagyobbik része, a többi, már ahogy mondani 
szokták csak ráadás. 

Manapság panaszkodni szokás, talán volna is rá ok, de én inkább azt veszem számba, hogy 
mivel lehetek elégedett. Nézőpont kérdése. Elindultam az Alföld egy nagyon régi és nagyon 
kicsi településéről és eljutottam egy szigetre, ahol azért nem vagyok egyedül. Ez is egy régi 
település, és sok hasonló szokás van, mint mifelénk. Szeretünk itt lakni, megszoktunk, 
megszoktak. 

 
Szigetszentmiklós, 2003. május 10 
 Dr. Biliczki Sándor 
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Mogyoró Imre tanító úr igazgató Váczi Józsefné 
1947/48 tanév 

 
 
Árendás Kálmán 
Balogh Julianna 
Bokor János 
Borbola Matild 
Czombos János 
Fodor Erzsébet 
Gera István 
Gyöngyösi László 

Halmlinger Apollónia 
Kiri Sándor 
Kiss Márta 
Losonczi László 
Korom Lajos 
Mohács Edit 
Nagy Sándor 
Papp Andor 

Pintér Eszter 
Sisák Bernát 
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Szász István 
Tóth Erzsébet 
Vincze István 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
Sok kedves, szép emlékem van arról a 8 évről, melyet a pusztaszeri általános iskolás 

éveimből őrzök. Megvallom, ahogy távolodnak az évek egyre szebbek lesznek az emlékek, és 
egyre nagyobb jelentőségük lesz. 

1947. szeptember 1-én kezdtem el az általános iskolát és 1955. június 20-án fejeztem be. 
A második világháború után 2 évvel az ország nagy sebeit kezdték gyógyítani, újjáépíteni 

a hidakat, városokat. Nem volt könnyű, de az élet ment tovább, első osztályos lettem. Tanyánk 
a tömörkényi határszélen állott, 3 kilométer távolságra az iskolától. Nem volt kövesút, sem 
buszjárat, sem kerékpár, esetleg egyetlen egy darab az egész családnak, amit a gyerekeknek 
csak megnézni volt szabad. Ráülni, kerékpározni csak annak a szülőnek, akinek valamilyen 
ügyet kellett intézni a faluban vagy a környező településeken. 

Ha nem esett az eső és nem volt sáros az út, akkor simán megtettem az utat, de ha megjött 
az eső, a hó, akkor Pintér nagyapám vitt az iskolába vagy fiákeren, vagy a csilingelős szánkón, 
délben meg elém jött, menetrendszerűen, hogy bele ne ragadjak a sárba, vagy el ne vesszek a 
nagy hóban. 

Első osztályban Mogyoró Imre tanító bácsi tanított a betűvetés tudományára, számolni és 
olvasni. 

Emlékszem rá, olyan hosszú, nagy padok voltak az iskolában, hogy 4-en, 5-en ültünk benne, 
alig értük el az asztalt. A parti iskolába jártam a faluba. Külterületen működött az Árpádhalmi, 
a Szárnyékhalmi és a Munkástelepi iskola. Sokan voltunk gyerekek. A tanítás délelőtt, délután 
és szombaton, de még húsvét és karácsony másnapján is folyt a két tanteremben. Összevont 
osztályokkal 1-3 osztály, 2-4 osztály, 5-7 osztály, 6-8. osztály párosítással az igazgatónő, Váczi 
Józsefné irányításával. 

Mogyoró tanító bácsi kedves, halk szavú, kitűnő pedagógus volt. Nagy türelemmel próbálta 
velünk megszerettetni az iskolát, a tanulást. Ott állt a pad előtt mutatta a betűket, és mi is 
mutattuk hangosan kimondva a betűk nevét. Aztán megkezdtük leírni a sokvonalas füzetbe. 
Ceruzával dolgoztunk. Nem engedett radírt használni, de azt sem, hogy valaki az ujjával 
dörzsölje el a nem kívánt szót. „Kezdjél egy újat, azt hagyd ott, ne maszatolj”, mondogatta 
sokszor. Gömbölyű álló betűket írtunk azok nem dőlhettek sem jobbra, sem balra. 
Összekapcsolásuknál a betűk közötti hézagnak akkorának kellett lenni, mint amekkora a betű. 
A szavak közötti távolság két betűnagyságát tette ki. Precizitását átadta. Szépek, tiszták, 
rendezettek voltak a füzeteink, akár a vonalas, akár a számtan. Mind a két füzetben színes 
ceruzával készített díszítősorral választottuk el az iskolai feladattól a házi feladatot. 

Nagyon boldog voltam, mikor megtanultam írni és olvasni. Nekem este mindig mesélni 
kellett, már kívülről tudtam a meséket én is mondtam az ügyeletes mesélővel, aki vagy az 
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Anyukám, vagy a Pintér nagyapám volt. Miután megtanultam olvasni én meséltem az 
öcsémnek, de az egész család hallgatta. Ez nagyon csodálatos érzés volt! 

Amíg élek hálás leszek Mogyoró Imre tanító bácsinak! Neki tartozom köszönettel, hogy 
megszerettette velem a könyveket, az irodalmat. Azóta is legkedvesebb időtöltésem az olvasás. 

Mogyoró tanító bácsi vezette az iskolában a néptánc szakkört. Minket, pici elsősöket is 
tanított táncolni. 

Második osztályban már az első félév vége felé Iván Antal vette át az osztályt. Őt is nagyon 
megszerettem. Szigorú volt, kitűnő pedagógus. Kevés beszédű, de az órán örömmel hallgattuk, 
érthető, világos tanítását. Szerette a gyerekeket és a munkáját. Ebben az évben 1948/49-es 
tanévben a legjobb eredményt elért tanulót 7-es osztályzattal jutalmazták. 1 elégtelen, 2 
elégséges, 3 megfelelő, 4 közepes, 5 jó, 6 jeles, 7 kitűnő. Az előtt és azután is az 5-ös osztályzat 
dominált. 

Harmadik osztályban új tanítót kaptunk. Forgó András személyében, ő lett az igazgató is 
meg a mi osztályfőnökünk. Dús, hollófekete hajával olyan volt, mint egy filmszínész. 

Negyedik osztályban igazgató Iván Antal. Innentől énekkaros lettem. Osztályfőnök akkor 
még Halas Anna, később Kordás Pálné Nusi néni egy tündér volt. Rengeteg feladatot látott el 
az iskolában. Ő tanította a néptáncot, vezette az irodalom és a kézimunka szakkört. 
Fáradhatatlan munkabírású, kedves, közvetlen emberként szerettük. 

Ötödik osztályban osztályfőnök Bedekoviczh Edit. A törékeny halk szavú pedagógus 
tanított bennünket. Innentől kezdve nemcsak néptáncoltam, énekkarra jártam, hanem irodalom, 
rajz és kézimunka szakkörre is. Az énekkarral Iván Antal foglalkozott, a többi szakkört Nusi 
néni vezette. A rajzot Ivánné Halász Gizella, aki nemcsak szépségesen írt, hanem művészien 
rajzolt.  

Hatodik osztályban ismét ő lett az osztályfőnök mindannyiunk örömére. Innentől 
szakosodtunk. Minden órán más tanárok tanítottak. Belépett az életünkbe az orosz nyelv, 
melyet egy vidám, jó kedélyű tanár Csatári Zoltán tanított. Féltem a nyelvtől, de könnyen 
boldogultam vele. Irodalmat, nyelvtant, földrajzot Kordásné Halas Anna, matematikát, mértant, 
fizikát Ivánné Halász Gizella, történelmet Iván Antal igazgató úr, legkedvesebb tanítóm 
tanította. Attól kezdve szeretem a történelmet. Kémiát Ilosfalvi Mária a kedves, szép és mindig 
elegáns tanárnő tanította, ő a híres operaénekes Ilosfalvi Róbert húga volt. 

Kinőttük a parti iskolát. Államosították a magántulajdont. Mi, a Hatvani László féle házba 
kerültünk, a későbbi napközi otthonba. Abban az évben a helyiségek nem lettek átalakítva, úgy 
tanultunk, három osztály jött át, az 5., 6. és 7. Kinek a konyha, kinek a szoba jutott. Hidegek 
voltak a helyiségek. Kályhában tüzeltünk, de nem volt elegendő a szén. Így mi gyerekek hoztuk 
a tűzifát reggelente mikor jöttünk az iskolába. Nem volt villany sem sehol (akkor még nem 
kezdődött el a községek villamosítása), olyan sötét volt a helyiségekben, különösen borongós 
időben, hogy alig lehetett látni. A 8. osztályosok a Gyöngyösi Sándor bognár mester házának 
egy szobájában tanultak. (A mostani Talléros Vendéglőről van szó.) 

Hetedik és nyolcadik osztályban Ivánné Halász Gizella volt az osztályfőnök. Nagy tudású, 
precíz, lelkiismeretes pedagógus. Szerettük őt, ő is minket. Jó volt az összhang. Sokat dolgozott, 
fáradozott az oktatásügyben. Még mindig a Hatvani féle házban tanultunk, csak átalakították. 
Nagy ablakokat tettek rá. Közfalakat bontottak. Rendes osztálytermek lettek. Itt ballagtunk és 
búcsúztunk el a szép iskolás évektől. 

Osztálytársaim nevét sem hallgathatom el. Nagyon jó kis közösséget alkottunk. Úgy 
összetartottunk jóban, rosszban, mint a jó testvérek. Mindent elosztottunk és megosztottunk 
egymás között. Ráadásul nekünk volt az iskolában a legjobb átlagunk.(4,8), majdnem mind a  
14-en jelesek, kitűnőek voltunk. 
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Osztálynévsor: 
 

Borbola Matild  Gera István + 
Kiss Márta  Gulyás István 
Pintér Eszter  Festő Antal 
Tóth Erzsébet  Kertész István 
Trombitás Mária  Losonczi László 
Szabó Erzsébet  Sisák Bernát 
Varga Erzsébet  Szeri Sándor 

 
Mindenben részt vettünk. Kisdobosok, úttörők voltunk. Minden szakkörnek a tagjai 

voltunk. A néptánccal és a prózával versenyekre játunk a környező településekre és 
szerepeltünk a községi ünnepeken. Minden osztályban hetesek segítették a tanár munkáját. 
Egyik az udvaron felügyelte a gyerekeket, a másik bent az osztályban tette a dolgát. Letörölte 
a táblát, krétákat készített ki, kihozta a szemléltető eszközöket, kirakta a faliújságra a tanulók 
írásait, rajzait, eredményeit. Minden órán jelentett a tanárnak. Meg kell még azt is említenem, 
nagy súlyt fektettek tanáraink a fegyelemre. Ha hangos óra volt, hátratett kézzel ültünk a 
padokban, hallgatva a tanár előadását, vagy a tanári asztalnál felelő társunkat. Ha valaki 
rendetlenkedett közülünk, sajnos mindenki bűnhődött. Például egész órán magasba tartott 
kézzel állni, vagy guggolni, vagy térdelni kellett. Este 8 óra után nem szabad volt a gyerekeknek 
az utcán tartózkodni. Ha véletlen egy évben egyszer vándorcirkusz érkezett a községbe, csak 
abban az esetben mehettünk el, ha írásban elkértek a szüleink az osztályfőnöktől, és ha a szülő 
vállalta a felügyeletet. 

Olyan sok és szép élményben volt részem, ami örökre megmarad. Kavarognak bennem az 
emlékek. Még mindig nem tudom melyiket ragadjam ki a sok körül? Írhatnék arról, milyen 
különös érzés volt megtanulni írni, olvasni, számolni. 

Milyen nagyon szerettem az irodalom és történelem órákat! Azóta szeretem az irodalmat és 
a történelmet.  

Milyen volt a szavalóversenyek hangulata? 
Soha nem felejthető. 
1952-ben nyáron a kitűnő tanulmányi eredményem jutalmaként Balatonszabadiban, egy 

kastélyban két hetet tölthettem 400 úttörővel együtt. Csodás élmény volt 1955. áprilisában az 
első országos Úttörő Parlamentben képviselni és elvinni a hímzett szalagokkal díszített 
vándorzászlót a pusztaszeri iskola nevében. Milyen csoda volt bemenni és látni az Országházat? 
Milyen gyönyörűen megdöbbentő volt, amikor a Hősök terén felsorakozott a rengeteg gyerek 
egyenruhában? Milyen érzés volt, amikor egy énekkari órán büntetlenül kikaptam a 
legkedvesebb tanítómtól? 

A parti iskola volt a tudás vára, melyet Kecskemét városa építtetett. 1883/84 óta folyik 
benne a tanítás. Az épületnek kettős funkciója volt. Úgy tervezték, és építették meg, hogy a 
katolikus szentmiséket is ott végezhessék el. Két nagyterem, ami hatalmas deszkafallal nyitható 
és zárható. Ha tanítás volt a deszkafallal két tantermet adott. Szentmisére félrehúzták azt és 
hatalmas teremmé alakult. Az oltárt elöl egy mélyedés rejtette, amit szintén deszkafal takart el, 
vagy takart ki, ahogyan arra szükség volt. Ebben a két teremben folyt a tanítás 2-2 osztállyal, 
délelőtt, délután. Az énekkar május 1-re készült az első teremben a deszkafal előtt felsorakozva, 
4. osztályostól 8. osztályosokig, a jó hangú gyerekek vagy 18-20 fő. Elől a kicsik, mögöttük a 
nagyobbak. A délelőttösöknek ez volt az utolsó, a délutánosoknak pedig kezdődött az első óra 
a fal másik oldalán. Azon az emlékezetes napon valamiért egyedül maradtak a tanulók a túlsó 
oldalon. Egyszer halljuk ám a nagy lármát, ordítozást. Amikor Iván igazgató úr átment hozzájuk 
rendet csinálni, abban a pillanatban nálunk szabadult el a pokol. A nagy fiúk hátul a 
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deszkafalnál macerálták, csipkedték a lányokat. Ebből aztán olyan visongás, nevetgélés, 
dörömbölés lett, hogy a másik teremben majdnem kidőlt a deszkafal. Iván Antal igazgató úrnak 
sem kellett több. Nagy sebtében jött. Megállt az ajtóban. Kezében pálcát tartott. Abban a 
pillanatban nemcsak a lárma, de még a csend is hallgatott.  

„Mi van mákvirágok? Nem fértek a bőrötökbe?” – és felemelte a pálcát. Mi, kis töpörtyű 
negyedik osztályosok az első sorban álltunk, jól elérhető helyen. Így mi kaptunk ki a nagyok 
dübörgése miatt. Mellettem jobbról Szabó Erzsi, utána én következtem. Rettenetesen féltem, 
de ki kellett nyújtanom a kezemet. A pálca nagy erővel lesújtott a jobb tenyeremre. Azt hittem 
leesik a kezem, és abban a pillanatban rám szólt igazgató úr keményen: „Mi van Pintér, te nem 
tartod? Én már tartottam, válaszoltam, de nem volt kegyelem a pálca lesújtott a másik 
tenyeremre is.” Az igazi dörömbölők megúszták. Az énekkar befejezte a próbát. Mind a két 
tenyeremen átlósan vastag piros csík jelezte, nem játék az élet! Szerencse, hogy hátitáskám 
lévén nem a fájós kezemben kellett vinnem a nehéz „tudományt”, mert nem bírtam volna 3 
kilométeren cipelni. 

Bennem egy világ omlott össze. Végigsírtam az utat hazafelé. Leírhatatlanul szomorú 
voltam. Olyan fájdalmas volt az életem, mint eddig még soha. Fájt a kezem! Fájt a lelkem! Soha 
nem kaptam ki se azelőtt, de azután sem, csak akkor. Legjobban az fájt, hogy legkedvesebb 
tanítóm bántott engem. Hiába minden igyekezetem, ha nem hisz nekem igazgató úr, akkor 
minek járok iskolába? 

Hazaértem. Anyukám az udvarunkon lévő gémeskútból éppen vizet merített. Látta valami 
történt velem. Elém jött. „Mi van veled kislányom?” Nekem csak a tenyeremet kellett mutatni, 
azon a jól látható vastag, piros csíkok mindent elmondtak helyettem. „Mit csináltál?”  Soha 
többet nem megyek iskolába, válaszoltam sírós ábrázattal. Hiába tanulok jól, hiába igyekszem 
igazgató úr nem hisz bennem. Nincs értelme és elmondtam mi történt. Anyukámék nagyon 
reális emberek lévén, egyetlen szóval sem szapulták előttem tanáraimat. Most sem tettek 
megjegyzést, csupán annyit mondott Anyukám „Igen is fogsz járni iskolába. Ezután még jobban 
igyekezel. A tanár azt akarja emberek legyetek, hogy meg tudjátok állni mindenütt a 
helyeteket”. 

Ólomecetes, hideg vizes ruhával be lett borogatva a tenyerem. Aztán szép lassan 
megnyugodtam és elmúlt a piros átló is. Reggel szorongva ugyan, de elindultam az iskolába. A 
pálca vége legjobban a lelkemet sértette meg. Mi lesz most? Hogyan találkozom legkedvesebb 
tanítómmal? Aztán délben megint énekkari próba lett. Megjött igazgató úr. Nyugodtan, 
kedélyesen. Mi olyan síri csendben voltunk, mint még soha. Ránk mosolygott, fejemre tette a 
kezét és megszólalt: „Kezdjük!”. Éreztem, nem haragszik. Talán az is lehet, megbánta a 
pálcázást, hiszen jó ember volt, nem verekedős. Szerette a gyerekeket és a hivatását. Mindentől 
függetlenül továbbra is ő maradt az én legkedvesebb tanítóm. Kapcsolatunk élete végéig 
megmaradt. Ő volt az esküvői tanúm és volt a munkaadóm az iskolai napközi otthonban, ahol 
mint élelmezésvezető dolgoztam 12 évig. 

Sírtam, mikor nyugdíjba ment, sírtam, amikor örökre eltávozott. Sokszor szó esett a 
pálcázásról, sőt elmesélte másoknak is, hozzátéve „kettőt azért nem lett volna muszáj adni”. 
Utána mindig megköszöntem neki a pálca „hatását”. Most ezen írásommal is azt teszem. 

Innen a földi világból üzenem igazgató úrnak a csillagok között lévő katedrára: Mindig, 
mindenben szerettem volna megfelelni egész életemben, mert a pálca hegye a lelkemben 
segített. 

Nem lenne teljes a visszaemlékezésem, ha nem írnám le, hogy 1955-ös évben, amikor mi 
voltunk 8. osztályosok (de csak abban az egy évben) úgy vizsgáztunk, mintha érettségizők 
lennénk. Május elején megkaptuk a tételeket, minden tantárgyból: magyar, történelem, földrajz, 
fizika, kémia, matematika, egészségtan, politikai gazdaságtan, orosz és a szünetet a 
felkészülésre. 
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Június első hetében bizottság előtt levizsgáztunk. Minden nap egy tantárgyból. A 
bizottságban helyet foglalt a tanár, aki az adott tantárgyat tanította, az iskola igazgatója, a 
megyei szakfelügyelő, a járási szakfelügyelő és a községi tanács elnöke, vagy titkára mikor 
melyik ért rá. Akkor azt úgy is említették, hogy ebben az évben végzett 8. osztály kisérettségit 
tett. 

7. 8. osztályban úgy mond a „nagyok”, társadalmi munkára jártunk. Alig kezdődött el 
szeptemberben az iskolaév, nekünk mennünk kellett, gyapotot szedni a TSZ-be. Jött velünk az 
osztályfőnök. Két hétig dolgoztunk egyfolytában. A gyapot egy különös növény, nálunk nem 
honos, de az 50-es években a Szovjetunió hatására országunk is termelte. 

A Pusztaszeri „Petőfi” TSZ-nek is hatalmas táblái voltak. A Tömörkényre vezető földút két 
oldalán mindenütt gyapot virított. Figyelemmel kísértük a palántázástól a betakarításig, hiszen 
egyáltalán nem ismertük. Cserje fejlődött belőle, melyen először virágok lettek, majd elég nagy 
burokban maga a gyapot. Ha megérett a burok széjjelrepedt és ott csücsült benne a vattához 
hasonlító, fehérszínű gyapot. Azt kellett a többrészes, kinyílott burokból kiszedni. Igen ám, de 
a burok tetején tüskék helyezkedtek el, ami összeszúrta a kezünket. A gyapot maga puha, 
kellemes tapintású, szép fényű fehérség volt. Zsákokba gyűjtöttük. Az ipar feldolgozta fonallá, 
amelyből ruhaneműt állítottak elő. Tartós volt és könnyű viseletű. 

Az iskola befejezése után hiába volt a kitűnő bizonyítvány a család annyira féltett, nem 
engedett tovább tanulni. Ez is az akkori korra írható. Az öcsémet minden probléma nélkül 
elengedték, mert ő fiú. A lányoknak az a dolguk férjhez menjenek, mondogatta nagymamám. 
1956. november 17-én házasságot kötöttem Nagy József géplakatossal. 1957. őszén 
megszületett Zoltán fiam, 1963. nyarán Emese lányom. Neveltük gyerekeinket és dolgoztam a 
férjem mellett: drótot szőttem, kilincsszárakat martam, könyvelést vezettem. Építkeztünk, 
letettem a személygépkocsi vizsgát. 

1974-től dolgoztam az általános iskola napközi otthonban mint élelmezésvezető. Közben 
Szegeden a Közgazdasági Szakközép Iskolában érettségiztem. Képesített könyvelő, vállalati 
tervező és statisztikus minősítést kaptam. 2 év múlva mérlegképes könyvelő lettem, a 
Számviteli Főiskola kihelyezett szakán Szegeden. 

1987. május 1 óta a Zichy Mihály Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség Pusztaszeren 
működő Alkotóházát vezetem. 

1996 őszén nyugdíjba mentem, de intenzíven dolgozom. Kiállításokat, irodalmi esteket 
szervezek. 

 
Ami nálam természetes mindezt le is írom.  
Szeretek írni. 
Szabadidőmben írok: Megjelent a „Pusztaszer története” című monográfiám 1996-ban, írok 

a naplómba, írok a Pusztaszeri Hírfutárba. 
Nagyon lényeges dolognak tartom, hogy van 3 csodálatos fiú unokám! 
Fontos a családom, a munkám, de fontos Pusztaszer, ahol születtem, ahol élem az életem. 
Fontosak életemben tanítóim, tanáraim. Nekik mindannyiuknak köszönöm fáradozásukat. 

Köszönöm, hogy átadták tudásukat. Köszönöm, hogy felkészítettek az életre. 
Személyüket fogja körbe hála és dicsőség. 
 
Pusztaszer, 2003. március 26.  
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
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Halas Anna és IV. osztályos diákjai 1950. április 20-án a diákok között Bárkányi 
János tanító. Felső sor: Gera István, Szeri István, Sisák Bernát, Gulyás István, Kertész 

István, Balogh Mihály, Kiri István. Középső sor: Varga Erzsi, Borbola Matild, Trombitás 
Mariska, Pintér Eszter, Fodor Rózsi, Kiss Márta, Tóth Erzsébet, Szabó Erzsébet. Első 

sor: Szeri Sándor, Tóth Ilona, Kővágó Erzsi, Biliczki Piroska, Kertész László 

A balatoni úttörő tábor dokumentumai 
1952-ből 



Pusztaszeren jártam iskolába… 
 
Örömmel teszek eleget a Pusztaszeri Hírfutár c. lapban közzétett felkérésnek, hogy iskolai 

visszaemlékezéseimről kicsit elmerengjek és nosztalgiázzak. 
 
Nevem Tóth Erzsébet, születtem Pusztaszeren, 1939. november 5-én. 
Általános iskolai tanulmányaimat Pusztaszer község általános iskolájában végeztem 1947-

től 1955-ig. 
A nyolc év alatt sok kedves tanítóm, tanárom volt, de sajnos már mindegyik nevére nem 

emlékszem, mivel elmúltak az évek felettem és naplót sem vezettem, mint sokan mások. 
Az alsó tagozatos időpontokból kevés emlék maradt meg bennem, inkább a felső osztálybeli 

emlékképeim elevenebbek. 
Iskolaigazgatóm Iván Antal tanító úr volt, igazgatóhelyettes Kordás Pálné Halasi Anna, 

osztályfőnököm Iván Antalné Halász Gizella tanítónő. Kémiatanárnőmre Ilosfalvi Máriára és 
orosztanáromra Csatári Zoltánra emlékszem még nagy szeretettel. Őszintén szerettem és 
tiszteltem minden oktatómat, hiszen mindent megtettek azért, hogy a rájuk bízott gyerekek 
okos, értelmes felnőttekké váljanak. 

Koedukált osztályba jártam, ahol fiúk, lányok együttes nevelése, illetve tanítása folyt. 
Iskolánk a jelenleg is működő orvosi rendelővel szemben volt, szerény berendezéssel, de ennek 
ellenére nagyon jól éreztük magunkat benne. Ha jól emlékszem, kettő teremből állt és az első 
négy osztály órái úgy voltak megtartva, hogy amíg az egyik osztály felelt, addig a többiek 
írásbeli feladatot kaptak, így a zavaró körülmények ki lettek küszöbölve. 

A szentmiséket is itt tartották vasárnap és ünnepnapokon, mivel a községnek ebben az 
időben még temploma nem volt. 

A felső tagozatot már egy új iskolában folytattuk, a piactér mellett, sokkal jobb 
komfortosabb körülmények között. Itt már úttörők voltunk, őrsök, csapatok alakultak, minden 
reggel zászlófelvonás, jelentés, stb. Istenem, de jó volt és igazán jó most erre visszagondolni. 
Azok a régi szép idők! 

Úgy érzem osztálytársaimmal jó csapatot alkottunk. Közülük barátnők voltunk Pintér 
Esztikével, akire azóta is sok szeretettel gondolok. Talpig becsületes, őszinte, önzetlen, 
segítőkész és jó tanuló volt. Anyukája is rendkívül aranyos asszony volt. 

Tanárainkkal, tanítóinkkal úgy érzem, mindig tisztelettudóak voltunk, hisz ők ezt meg is 
érdemelték, mert nagy elszántsággal és ügyszeretettel foglalkoztak velünk tanórán és azon kívül 
is. Próbálták velünk megszerettetni a természetet, a kultúrát – szerepeltünk, szavaltunk, 
tánccsoportot alakítottunk, szakköröket tartottunk – készséggel álltak rendelkezésünkre, ha 
segítségre volt szükségünk. 

Jól emlékszem még szeretett osztályfőnököm, Halász Gizella tanító néni segítőkészségére, 
amikor személyesen eljött szüleimhez, hogy meggyőzze őket továbbtanulásom 
szükségességéről – mivel jó tanuló voltam – de sajnos ők hajthatatlanok voltak, mert kellett a 
munkáskéz a ház körül és a földben, mivel elég szegények voltunk. 

Így sajnos, csak felnőtt fejjel tudtam folytatni a tanulást. Elvégeztem a közgazdasági 
technikumot, gyors- és gépíró tanfolyamot, munkaügyi alap- közép- és felsőfokú 
szaktanfolyamokat, norma tanfolyamot, és még egy néhányat. 

Először gyors-  és gépíróként dolgoztam, majd 1964-től nyugdíjba vonulásomig 1994-ig a 
Szegedi Vas- és Fémöntödében voltam először adminisztrátor, majd csoportvezető, 
osztályvezető helyettes és végezetül üzemgazdasági osztályvezető 20 éven át. 

Amióta nyugdíjas lettem, munkát nem vállaltam. Úgy érzem a 36 éves munkaviszonyom 
alatt becsületesen dolgoztam, sok mindent csináltam és általában sikereket értem el és ezek a 
sikerek és emlékek nyújtanak kárpótlást, adnak erőt, lendületet az itthoni munkámhoz. 
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1955-ben végzett 8.osztályosok és tanáraik 
 

Jelenleg Szegeden élek egyedül, mivel 18 év együttélés után tavaly szeptemberben segítő- 
és élettársam elhunyt. 

Végezetül: szeretném megköszönni minden kedves tanítómnak, akik alkotói, segítői és 
részesei voltak iskolai történetünknek, és akik nemcsak keresték, de meg is találták a megoldást 
minden tanuló számára. Ma is hálás vagyok nekik mindenért és szívből kívánok nekik jó erőt, 
egészséget és sok boldogságot. 

 
Osztálytársaim voltak 8. osztályban: Kiss Márta, Borbola Matild, Pintér Eszter, Varga 

Erzsébet, Szabó Erzsébet, Trombitás Mária, Szeri Sándor, Festő Antal, Kertész István, Sisák 
Bernát, Gera István 

 
Szeged, 2003. május 18. 
 Tóth Erzsébet  
 



Gondolatok tanítói pályám kezdetéről, a Pusztaszer-Munkástelepi 
iskolában, igazgatói munkámról. 

 
 
Időpontok: 1948. október 20 – 1949. július 31-ig munkástelepi iskola 1-3. osztály tanítója 

1949. augusztus 1 – 1950. augusztus 31-ig a Pusztaszeri Általános Iskolák igazgatója. 
 
 
Sokat gondolkodtam, hogy több mint öt évtizeddel történt eseményekről lehet-e valós képet 

festeni? Nem könnyű, hisz azok a tanítványok, akik az 1948-49-es tanévben, a Pusztaszer-
munkástelepi iskolában alsó tagozatosak voltak, ma már az időskor felé járnak emlékképeik 
megfakultak tanítójukkal együtt. Mégis megpróbálom, mert adtak annyi élményt, szeretet, ami 
bennem egy életre megmaradt, és köszönöm a sorsnak, hogy erről elmondhatom azokat a 
gondolatokat, amelyek a múlt felidézése mellett a jelennek is szólnak. 

1948 júniusában képesítőztem és szereztem tanítói oklevelet a Kiskunfélegyházi Általános 
Tanítóképzőben. A tárgyi ismeretek megtanításán túl, nagy gondot fordítottak tanáraim a tanítói 
jellem kialakítására, formálására is, egy életre szóló hivatást oltottak belénk, a gyermeki 
szeretettel és a tanítói pálya megbecsülését. 

E gondolatok jutottak eszembe, amikor 1948. október 20-án eskütételt tettem Szegeden és 
megkaptam tanítói kinevezésemet a Pusztaszer-munkástelepi osztatlan tagozatú általános 
iskolához. 

Október 21-én már szolgálattételre (akkor így nevezték a munkahely elfoglalását) 
jelentkeztem. Az öröm és a felelősség gondolataival küzdve mentem be először a tanterembe. 
Érkezésemet felállva, köszöntő gyerekek, a szeretetet sugárzó szemek, azonban megnyugtattak 
és a már ott tanító Halász Sándor kollegám meleg szavai is feloldották belső vívódásomat. 
Éreztem, hogy jó helyre kerültem. Ha megtaláljuk a közös hangot, sikerül számomra a tudás 
fájának gyökereit minél mélyebbre tanulóimban elültetni, akkor jó lesz a munkástelepi általános 
iskola 1-3. osztályában, tanító bácsinak lenni. 

A sorsnak is köszönhettem, hogy így lett. Így lett, mert nemcsak a betűvel ismerkedő és a 
számok birodalmában egyre több ismeretekkel gazdagodó, a helyes beszéd és a szép olvasás 
elsajátításában készséget szerző Jutkák és Esztikék akarták ezt, hanem az élet mindennapi 
gondjaival küszködő szülők is. 

Pusztaszer történetét ismerők tudják, hogy Munkástelepen az egyszeri embereknél a „nincs” 
kopogtatása gyakori vendég és mindennapos jelenség volt. 

Több mint négy évtizedes (tanítói, tanári, igazgatói, igazgató helyettesi) pályám során 
sokszor eszembe jutott, hogy hogyan volt ezeknek a nagyszerű, az élet anyagi gondjaival küzdő 
szülőknek erejük, reményük, hogy lesz jobb körülmény is, iskolás gyermekük jelenére 
odafigyelni, biztosítani a tanuláshoz szükséges feltételeket. 

E nagyszerű szülői akarat tette lehetővé a gyermekek szorgalmával együtt, hogy öröm volt 
itt tanítani. Éreztem és a gyakorlat bizonyította, hogy a tanítói pálya az elméleti ismeretek 
átadásán túl, a gyakorlati élettel összekapcsolva segítette ezeket az új befogadására fogékony 
tanulókat, hogy az iskolai alsó tagozatos ismereteket megszerezve sajátítsák majd el a felső 
tagozatos tantárgyak alapelveit. 

Az általam tanított 1-3. osztályban megtartott két szülői értekezlet is a már fentebb leírt 
gondolatokat tükrözte. Most is él még emlékezetemben, hogy az iskolának milyen becsülete és 
tekintélye volt a szülők körében. Nem azt mérlegelték, hogy egy pályakezdő fiatal, aki még 
maga is most kezdi az életet tanulni, áll előttük, hanem azt, hogy legyen szeretet és bizalom a 
gyermekek és a szülők között. 

A bizalom erősítését szolgálta a családoknál tett látogatás is, ahol a beszélgetés központja a 
gyermek volt. A baráti és talán az iskolai munka eredménye volt, hogy részt vehettem (mert 
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meghívtak) névnapok rendezvényén és esküvői lakodalomban is. Természetesen a háború 
befejezése utáni években következő gyors társadalmi változások nem kerülték el a 
munkástelepi szülőket, lakosokat sem. Cél volt, hogy a lakosság általános ismeretei 
gazdagodjanak, szerezzenek több tudást, hogy a magyar és a világ eseményeit megismerjék. 

Ezt a célt szolgálta pl. az iskolában tartott „Szabad föld télies esték” előadássorozat. Igen 
népszerű volt és padsorok megteltek érdeklődőkkel és figyelmesen hallgatták azokat a 
gondolatokat, amelyek mind a belpolitikai, mind az élet egyéb területén (a társadalomban) 
időszerűek voltak. 

Ezt csak azért írtam le, mert e településen is igazolta az élet, hogy az egyszerű ember az élet 
gondjaival ha küzdött is, ennek ellenére érdeklődő volt, a társadalmi változásokra odafigyelő 
és ha saját életkörülményeit ez javítja kész a tenni akarásra. 

A derűs iskolai napok gyorsan múltak és az 1948-49-es tanév befejezése, az elért 
tanulmányi eredmény bizonyította, hogy iskolai munkánk jó úton haladt és minden tanuló 
megjelent az előírt követelményeknek. Jó érzés volt ez számomra. 

A jövő tanév tervezése közben azonban váratlan esemény történt. A szegedi tanfelügyelőség 
vezetője megkeresett Munkástelepen, és közölte, hogy augusztus 1-jével megbíznak a 
pusztaszeri általános iskolák igazgatásával. Ha megtisztelő is volt e megbízás számomra, mégis 
szomorúságot jelentett, mert a munkástelepi iskola megszűnt számomra otthonomnak lenni. Az 
vigasztalt, hogy a régi iskolám igazgatás szempontjából hozzám tartozik a többi tanyai iskolával 
(belterületi, Árpádhalmi, Szárnyékhalmival együtt.) 

Mielőtt erről, életem új fejezetéről elmondanék néhány gondolatot, visszatérnék még 
Munkástelepre, napjaink jelenlegi eseményeire. 

2003. július 13-án magam is megjelentem a pusztaszeri Alkotóházban a szervezett oktatás 
emlékére rendezett ünnepségen, amely minden mozzanatában azt tükrözte, hogy Pusztaszeren 
az oktatás területén nemcsak a jelent, hanem a múltat is megbecsülik. Felemelő érzés volt 
számomra, hogy találkoztam régi tanítványokkal. Találkoztam a rendezvény főszervezőjével, 
Pintér Esztikével, Piti Jánossal, aki jelenleg is társadalmi tisztségével segíti Pusztaszer életét a 
volt munkástelepi iskolának nagyszerű gazdája, tulajdonosa és igaz megbecsülője. Örömmel 
tölt el a Pusztaszeri Hírfutár 2003. augusztusi számában megjelent közlemény is, amely tudósít 
a IV. Munkástelepi nap 2003. 06. 07-i eseményeiről. 

Tiszteletet érdemelnek mindazok, akik e nap megrendezésének kezdeményezői voltak és 
jelenleg is részesei. Ha ehhez az eseményhez a telep régi tanítójának nincs is semmi köze, mégis 
büszke vagyok, hogy e település hangot ad magáról, megbecsülik a rendezvényt nem csak a 
munkástelepiek, hanem az egész község vezetőivel és polgáraival együtt. 

Azok a munkástelepi tanulók és szülők, akik már a sors akarata szerint a túlvilágról 
figyelnek, legyen emlékük örökké élő. Jelenleg a telepen és a községben élők pedig továbbra is 
szeressék otthonukat. A szülők palántálják gyermekükbe az értelem és érzelem igaz 
hazaszeretetét és jusson eszükbe a költő, Kölcsey aki így figyelmeztet Emléklapra c. 
epigrammájában: Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örökül, ha 
kihunysz: A haza minden előtt. 

 
Gondolataim az igazgatói munkáról 
 
Egy iskola (nagy iskolák) igazgatójának munkája ma sem könnyű feladat. Különösen 

érvényes volt e megállapítás a negyvenes évek végére, amikor a társadalom alapvetően új 
változásokon ment keresztül. A korábban „csendes” községek is egyre hangosabbak lettek 
nemcsak igényekben, és tevékeny részvételükkel is óhajtották a változást. 

A társadalmi változás új formái, az iskolákat sem kerülte el. A tanításnak nemcsak 
didaktikai elemei hoztak újat, hanem az igazgatónak egyik fontos feladata volt, hogy az új 
szellemek teret adjon az iskola falain belül is. A jövő útja egyre jobban kirajzolódott, amelynek 
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egyik lényeges feladata volt, hogy az általános iskola neveljen és képezzen minél több 
tehetséges gyermeket, akik később szellemi és kulturális fejlődésnek segítői és irányítói 
lesznek. E gondolatokat azért írtam le, mert e változásokat érezték és tudták azok a nevelők, 
akik 1949 szeptemberében igazgatói irányításom alá kerültek. 

Nevük és iskolájuk megnevezése az utókornak is fontos és iskolatörténeti jelentősége 
elévülhetetlen. 

Íme a felsorolás: 
Belterületi Általános Iskola: Iván Antal, Bárkányi Anna, Halász Gizella. 
Munkástelepi Általános Iskola: Halász Sándor 
Árpádhalmi Általános Iskola: Halas Anna, Halas László 
Szárnyékhalmi Általános Iskola: Gondi Anna, 
Igazgató: Forgó András. 

A tantestület személyeivel együtt 10 tagú volt. Valamennyien népiskolai, illetve általános 
iskolai tanítói oklevéllel rendelkeztünk. 

Az oktatás rendszere, illetve formája részben osztott és osztatlan rendszerű volt. 
Tartalmi munkánk fontosabb követelményei voltak: 
Legfontosabb célunk volt, hogy a tanulók szeressenek iskolába járni. A tanítás 

folyamatának cselekvő részesei legyenek. A tanulók minél korábban (felsőtagozatban) 
alakítsanak ki Önmagukban jövő képet. Hazaszeretetük forduljon Pusztaszer község történelmi 
hagyományának is megismeréséhez és megbecsüléséhez (lásd: Honfoglalási emlékmű 896-
1896). Az iskola és a szülői ház kapcsolata legyen családcentrikus és a kölcsönös 
megbecsülésen és tiszteleten alapuljon. Legyen a tanító példakép szerénységével, emberi 
magatartásával valóban „néptanító” legyen. 

Az első nevelői értekezleten ezeket a gondolatokat fogalmaztam meg, ha pontosan nem is 
ezekkel a szavakkal. Ami fontos volt, hogy a nevelők elfogadták, és ha akkor még nem is volt 
nevelési munkatervünk, megvalósításán fáradoztunk és a tanulókkal együtt dolgoztunk. 

Az oktatás tárgyi feltételeinek tanulásáról nem lehet beszélni. Iskolabővítés, (belterületen) 
új iskola építésének gondolata fel sem merült. Hál’ Istennek később ez megvalósult és a mai 
modern iskola hirdeti, hogy Pusztaszer népe, községének fejlődése a tudás várának bevételét 
nemcsak szóban, hanem tettekben is megvalósította. 

Már jeleztem, hogy a társadalomban és a község életében is jelentős változások mentek 
végbe. Ez esetenként konfliktus forrásává is vált. 

Ilyen vita támadt az iskolák államosításának megvalósulása után az egyházzal való 
kapcsolat terén. 

1949. őszén megtartott szülői értekezleten (belterületi iskolában) az egyik csoport az 
osztályban elhelyezett feszület falról való levételét követelte, a másik pedig a feszület 
fennmaradását, mivel a két osztályterem a vasárnapi istentiszteletek helyéül is szolgált. Az 
értekezlet vitája elmérgesedett (a feszület levételére sor került) és sajnos utána a belügyi szervek 
az osztályellentétek kihasználására használták fel az eseményt. Büntetésre ítéltek olyan 
személyeket, akik az eseményekben főszerepet egyáltalán nem játszottak, csupán jelentős 
vagyonnal (földdel) rendelkeztek, így az osztályidegen jelzőt tették nevük elé. 

A leírt esemény hatósági értékelése megrázkódtatást okozott elsősorban a belterületi iskola  
életében. 

Ennek a visszhangnak elcsendesítése komoly, a szülők körében végzett felvilágosító 
munkát követelt a nevelőktől, s még jutott a feladatból az utánam következő Iván Antal 
igazgatónak is. 

Későbbi igazgatói (Kübekházai Általános Iskola) és a járási tanács Művelődési Osztályán 
végzett munkám során is felmerült a gondolat bennem, hogy mit jelentettek számomra a 
pusztaszeri pályakezdés során szerzett tapasztalatok. Elmondhatom, hogy sok tanulsággal 
szolgált. Az emberi kapcsolatok a nevelőtestületben őszinte megvalósítása, nemcsak az iskolák 
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tartalmi munkáját segítette, hanem a barátság szálainak megmaradását is, amely az akkori 
időben értékkel bírt. 

Lehetne még sorolni igazgatói tevékenységem szervezési és egyéb feladatait. Úgy érzem 
azonban, hogy ami fontos volt elmondtam és sikerült talán éreztetnem a legfontosabb 
gondolatokat. Ezek közül néhányak:  

- a tanulók minden körülmények közötti központba helyezését,  
- az egészséges optimizmus megvalósítását, 
- a nevelés az egyéniség formálásával formálásának fontosságát, 
- a szülők gyermekükkel való törődésének értékelését és a tanítói munka köszönetét úgy 

elfogadni a társadalomtól is, hogy az mindig figyelmeztető legyen a pedagógus számára. 
A jó sors legyen útitársa azoknak, akik e visszaemlékezést elolvassák! Jusson eszükbe 

iskolai életük minden szépsége, aminek részesei voltak! 
Ezt kívánja az egykori pusztaszeri tanító bácsi Forgó András. 
 
Pedagógus pályám további állomásai, életem fontosabb eseményei: 
1950 szeptember 1-től 1951. december 31-ig a Kübekházi Általános Iskola igazgatója 
1952. január 1-től 1954.augusztusz 31-ig a szegedi Járási Tanács Művelődési Osztályának 

személyügyi és oktatási előadója, 
1954. szeptember 1-től 1989. december 28-ig nyugdíjazásomig (saját kérésemre) a 

kiskundorozsmai Általános Iskola tanára, igazgatóhelyettese. 
 
Szakmai végzettségem (tanulmányaim) a tanítói oklevél (1948) megszerzése után: 
1959-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakon 

általános iskolai tanári oklevél megszerzése, 
1969-ben a József Attila Tudomány Egyetem történelem szakán középiskolai tanári 

képesítés, oklevél megszerzése. 
 
Életem egyéb fontosabb eseményei: 
1954-ben megnősültem. Feleségem óvónő és vezető óvónői munkát végzett a 

kiskundorozsmai Kossuth utcai óvodában. Házasságunkból két gyermekünk született. Éva 
1957-ben, András 1960-ban. Éva ma történelem szakos tanár, András kereskedelmi 
végzettségű. 

 
1978-ban Szegedre költöztünk és azóta is itt élünk. 
 
Szeged, 2003, júliusában 
 

 Forgó András 
 



Pusztaszeren tanítottam 
 
1948. októberében kerültem a központi iskolához, mint kezdő nevelő. 56-os létszámú 

csoportot kaptam: 40 első és 16 negyedik osztályos volt. Gyakorlatlanságomat pótolta a 
tanítóképzőben belénk nevelt hivatásszeretet. Legfontosabbnak a szilárd alapok lerakását és az 
emberségre nevelést tartottam. Ha hiányos az írni, olvasni, számolni tudás, ami eszköz a 
továbbtanuláshoz, később csak keserves munkával pótolható. 

Különböző szakkörök működtek az iskolában és én, aki nem nagyon szerettem táncolni 
néptáncot tanítottam nagy élvezettel és sikerrel. Még Munkástelepre is elmentünk. Ott Halász 
Sándor kolléga azt mondta: „ No ilyen sem volt még ebben az iskolában!” A lányok nagyon 
csinosak voltak és jól mutattak az egyforma ruhában, ami bő kockás szoknya és fehér blúz volt. 

Tanítási módszerről nagyon nehéz beszélni, amit az iskola adott. Néhány mintatanítás, 
tanítási vázlatok, tanmeneteken kívül semmit sem kaptunk. Később aztán megjelent a Tanítók 
lapja. Továbbképzésekre jártunk és az sokat segített.  

Olyan sok emlékem van, hogy nagyon nehéz belőlük válogatni. Hosszú pályámon 40 év 
alatt sok minden megtörtént, jó és rossz egyaránt. Sokat álmodok, és álmomban Pusztaszeren 
tanítok. Hol is tanítanék máshol, nekem ott volt az első és egyetlen munkahelyem. Jól éreztem 
ott magam. A szülők befogadtak, tiszteltek, a gyerekekkel jó kontaktusom volt. Soha nem 
akartam elmenni onnan. Álmaimban mindig visszatérő motívum, hogy nem írtam be a naplót, 
és erre mindig felébredek. Valóban sokszor nem írtam be a naplót, mert sajnáltam elvenni az 
időt az óráktól. Férjem sokszor mondta, miért nem lehet azt ott az órán beírni? 

Kezdő tanító koromban alsóban tanítottam és én a nagy, erős pedagógus, azt hittem, 
mindent tudok, de belátom tapasztalatlan voltam. Ferenczi Laci egy roppant eleven, mozgékony 
fiú volt. Órán sem figyelt, ha rendetlenkedni volt kedve, zavarta az órát, a társait. Azt mondtam 
neki, holnaptól fogva oda fogsz ülni egy lány mellé, az lesz a helyed. Komoly magaviseletű 
kislányról lévén szó, azt gondoltam majd megembereli magát. Elérkezett másnap reggel. Laci 
megérkezett az iskolába. Vászon tarisznyája a vállára vetve, és megállt. Csak állt és állt órákon 
keresztül. Egyáltalán nem ült le a lány mellé. Itt beláttam, vesztettem. A férjem, vagyis akkor 
még kollegám mondta: „Vigyázni kell ezekkel az eleven, erős egyéniségű gyerekekre, csak 
szép szóval lehet hatni”. Nem szabad kiélezni a helyzetet. Számomra ez a példa adta meg, hogy 
hogyan kell bánni a gyerekekkel. Előbb meg kell ismerni az egyéniségét és aztán ítélkezni. 
Legjobban szerettem az első-második osztályos gyerekeket tanítani. Azoknak meséléssel lehet 
átadni a fontos dolgokat. Nem agresszívek. Aranyosak, jószívűek. 

Első időben alsósokat tanítottam, aztán felső osztályokat és megint alsósokat. Sokszor sokat 
jártunk gyűlésekre. A parti iskola teljesen megtelt emberekkel. Az előadó csúnyán beszélt a 
kulákokról és egy helybeli ember mindig beszólt: Kötelet neki! Az előadó azt is mondta: Rákosi 
elvtárs életére akartak törni, akkor is beszólt: Kötelet neki! Kész kabaré volt az a gyűlés. Az 
előadó szerencsére úgy tett, mintha nem is hallotta volna. 

Másik emlék: Nekünk pedagógusoknak mennünk kellett az agitálókkal. Ez a tsz-ek 
alakulása előtt volt. Jött Szegedről a csapat agitálni. Egy férfival indultunk el a Németh Józsi 
bácsiék dűlője felé Nagy Máriához, aki egy magányos nő volt. Mondja az agitáló, amikor 
megérkeztünk: „Beszélgetni jöttünk”. Jól van, és bekísért bennünket. ”Hát akkor 
beszélgessenek” - és azzal otthagyott minket. Eljöttünk! Nem tudott mit tenni az agitátor. 

 
Mint kezdő nevelő, nagyon sok segítséget kaptam igazgató nőmtől Váczinétól. Sok jó 

tanácsot kaptam a már gyakorlott kollegáimtól is. Hálával gondolok a szülőkre, akik elfogadtak, 
bíztak bennem. Talán megérezték, hogy mindig a gyerekek javát akarom. Azt is megértem, 
hogy a volt tanítványokból szülők lettek. Csodálatos élmény volt napról-napra látni a 
hasonlóságot! Ezek a gyerekek már sokkal kulturáltabb körülmények között tanulhattak, mint 
annak idején a szüleik. (Nagy létszámú, összevont osztályok, mindössze az öreg iskola 2 
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tantermében). Ebből az elmaradott környezetből sok tanulónk indult el továbbtanulni úgy, hogy 
legtöbbjük addig még várost sem látott. És büszkeségünkre megállták a helyüket. Többen, mint 
tanítók, tanárok, ovónők gazdagították a tantestületet. 

Ahol kezdtük, közel 40 év után ott is fejeztük be a pályafutásunkat a férjemmel. Nagyon 
megható volt, ahogyan megszervezték a búcsúztatásunkat. 

Mielőtt eljöttünk volna elmentem még a fodrászhoz. Ott volt Katica néni a fodrásznő 
édesanyja, aki azt mondta: „Hát tényleg elmennek? Sok szerencsét kívánok az új életükhöz. 
Mondja ám meg a férjének is nagyon köszönjük, hogy olyan sok becsületes embert neveltek 
ebben a faluban. Legyenek boldogok.” Sokat gondolok vissza erre a búcsúzásra. Ezt egy olyan 
asszony mondta nekem, aki súlyos beteg volt, de ott abban a pillanatban megismert, ellátott jó 
tanácsokkal. Amikor találkozójuk volt a legelső első osztályosaimnak, láttam azt a sok rendes, 
becsületes gyerekből felnőtté vált derék, szorgos, dolgos embert. Akkor kezdtem elhinni, 
tényleg nem volt hiábavaló az a 40 év, amit Pusztaszeren eltöltöttem. 

 
Kecskemét, 2003. június 10. 
 Ivánné Halász Gizella 
 Kecskemét 



Halas Anna tanító nő, Forgó András igazgató 
1949/50 tanév 

 
Bene Ferenc 
Borbola István 
Fodor Teréz 
Gyöngyösi Anna 
Gyöngyösi Mihály 
Horváth István 
Kálmán Gyula 

Katona Margit 
Magony József 
Nagy László 
Paragi József 
Simon Erzsébet 
Szabó István 
Szabó János 

Szász Mária 
Szekeres Mihály 
Szeri Mária 
Szunyi Mihály 
Túri Ferenc 
Vincze István 
Zsemberi Erzsébet 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 1949-l957-ig. 
 
Mielőtt elkezdem visszaemlékezéseimet, köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, - 

mindenek előtt Nagy Józsefné Pintér Eszternek a kezdeményezésért -, akik lehetőséget adtak 
nekünk, hogy azokról az időkről írjunk, és egyben emlékezzünk, amikor még mindannyian 
fontosak voltunk egymásnak, amikor a szeretet még mindenhol velünk volt, és történhetett 
bármi, a barátság, barátság maradt. 

Tanítói, tanáraim: Forgó András iskolaigazgató, Halas Anna Kordás Pálné, Halász Gizella 
Iván Antalné, Iván Antal iskolaigazgató, Görög István, Busa Ida, Lázár Éva, Posztós 
Zsuzsanna, Csatári Zoltán, Csatári Zoltánné, Ilosfalvi Mária (5. osztálytól az osztályfőnököm). 

Az akkori tananyagba beletartozott a falusi életre való nevelés. Fontos szerepe volt a 
mezőgazdaságnak, a háziasszony szerepnek. 

Konyhakertünk volt a Hatvani iskolánál, mindenkinek volt egy saját kicsi parcellája, amit 
maga művelt meg. Örömmel tettük, hiszen láttuk a pici növényből, hogyan válik ehető termés, 
és hogyan kerül az asztalra. Főzni is tanultunk. 

Nekünk, lányoknak, a kötelező tananyag mellé a kézimunkázás tudományát kellett még 
megtanulni, amiért, - és mindenért -, több évtized elmúltával is csak hálás tudok lenni. 

Tisztelettel adózom Tanítóimnak mind azért, hogy az akkori igen szűkös lehetőségek 
mellett eredményt tudtak velünk elérni. Megtanították velünk mindazt, ami a legfontosabb volt 
akkor, és legfontosabb lenne ma is.  

 
Köszönjük tiszta szívből, az 1957-ben végzett 8. osztályos tanulók: 

Borbola István, Czinege Sándor, Fodor Teréz, Gyöngyösi Anna, Gyöngyösi Mihály, 
Horváth István, Kálmán Gyula, Simon Erzsébet, Szeri Mária, Túri Mária 

 
A nyolc év alatt sok esemény történt, amire szívesen emlékezem vissza. Kedves élményeim 

közé a szoborkerti majálisok tartoznak. Ott mindig mindenki ott volt, és Én minden évben 
mondhattam verset, és igazán az volt jó, hogy sokkal hangosabban lehetett mondani, mint az 
iskolában. Jól emlékszem azt szerettem, hogy mindenki figyeljen oda a versekre. Azóta már 
réges-régen rájöttem, hogy nem kell ahhoz hangosan mondani, hogy mindenki hallja, csak az 
hallja, aki szereti is hallani. Ma már nem mondok verseket, néha írogatom, a magam és barátaim 
örömére. 

A legeslegkedvesebb emlékem és élményem is az iskolás éveim első karácsonya. Nusi 
tanító néni szólt nekünk, hogy az ünnepségre mindenki vigyen pár darab fát, mert már az 
iskolában elfogyott. Vittük mi mindannyian, az én két bátyám volt a fűtő, így nekem a kályha 
mellett volt a sámlin (kis székem), és onnan én mindent annyira szépnek láttam. Anyukáék is 
ott voltak. Minden Anyuka hozott kalácsot, volt aki mákos hajtogatottat, volt aki fonott dúcot, 
nagyon sok kalács volt. Én mégis, mindezek ellenére szomorú voltam, mert én Apukát is 
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nagyon szerettem, és Őt sehol sem láttam. Pedig én is föl voltam Angyalkának öltözve, és 
szerettem volna, ha mindenki ott lett volna a családomból. Majd később a pásztorok bejöttek és 
énekeltek, nagy sapka és suba volt rajtuk. Az egyik odajött hozzám és azt mondta, te vagy a 
legszebb Angyalka. Úgy éreztem, és erre tisztán emlékszem, hogy tényleg kinőtt a szárnyam. 
Hát persze, hogy ott volt az Én Apukám is. Az utána következő években már egyáltalán nem 
énekeltek a pásztorok karácsony ünnepén az iskolában. Talán ezért emlékezem az elsőre, és 
egyben az iskolás éveim alatt az egyetlenre. 

 
Az Általános iskolai évek nagyon hamar elteltek. 1960-ban Szegedre mentem a Kossuth 

Zsuzsanna ápolónőképzőbe. Ezt az elhatározásomat megelőzte anyai nagyanyám betegsége, 
akihez Anyukámmal átjártunk Tömörkényre ápolni.  

A Drága Szüleimtől, és az otthon, Pusztaszeren élő emberektől kapott hit, remény és szeretet 
az utamon végig kísér. 

41 éve ugyan abban az intézményben végzem feladatom, és ugyanazon a helyen, 
Derekegyházon élek.  

Az Istentől megáldott mindennapokért hálás vagyok, hogy az arra rászoruló embereknek 
segíthetek, életüket szebbé tehetem. 

 
Áldjon Isten, és legyen veletek, 

bárhol is vagytok szívemnek kedves pusztaszeriek. 
Bár családom, és hivatásom ide köt hol élek, 

mindvégig pusztaszeri maradok! 
 
 
Derekegyház, 2003.május 14. 
 Vidáné Szeri Mária 
 

 
1957.évben végzett 8. osztályos tanulók, osztályfőnökükkel Ilosfalvy Mária tanárnővel 

Gyöngyösi Panni, Fodor Teri, Szeri Mária, Szász Marika, Simon Bözsi, Túri Mária 
Czinege Sándor, Gyöngyösi Misi, Kálmán Gyula, Borbola Pista, Horváth István 
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Fontos Sándor tanító úr, Iván Antal igazgató úr 
1950/51 tanév 

 
Gyapjas János 
Gyöngyösi Erzsébet 
Kővágó József 
Papp Zoltán 

Szabó Etelka 
Trombitás István 
Váradi Máté 
Z. Kovács Mária 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
1950 szeptemberében mentem első osztályba Pusztaszer-Árpádhalmi általános iskolába. 
Kettő hónapig Halas Anna (Nusi) tanító néni fogadta a kis tanyai jövevényeket. Mire őt 

megszoktuk volna jött a hír, hogy új tanító bácsi lesz. 
Itt ebbe az iskolába 4 osztály járt 1 tanterembe 1-4-osztályig. Ez abban az időben összes 

létszám 59 fő volt, de csak kevesen jártunk iskolába 30-32 fő. Mindannyian a környező 
tanyákból. Volt aki több km-t gyalogolt minden reggel. Nagyon jól elfértünk egymás mellett az 
órákon, hisz akkor még nem olyan fegyelem volt az iskolában, mint ma. Egyik osztály írt 
csendben, a másiknak hangos órája volt és mindenki csak a saját feladatára figyelt. 

Eljött a nagy nap megjött az új tanító bácsi. Anyukám kérdezi mikor haza megyek, hogy 
hívják, mi a neve az új tanító bácsinak? És több nap hazamenet újra és újra megkérdezte, pedig 
én hazáig majdnem mindig hajtogattam a nevét, hogy el ne felejtsem, és anyukám mire újra 
kérdezte, csak az jutott eszembe, hogy valami nagyon „szükséges” a neve. Ugyanis Fontos 
Sándornak hívták. Ez a Fontos tanító bácsi azután az én életemben is fontos lett, mert egész 4. 
osztályos koromig ő tanított. Egy nagyon jó ember volt úgy a gyerekekkel, mint a szülővel, 
nagyon jó kapcsolatban volt. A mai napig büszke vagyok rá, hisz későbbiekben egy nagy 
festőművész lett. Már a művészetet akkor kezdte, mert minden első osztályos tanulóját 
lefestette, és nekünk ajándékozta őket. Most is a szobám falán őrzöm emlékét. 

Én a pusztaszeri iskolára azért is büszke vagyok, mert igaz lebontották, ez fájt, de 
Ópusztaszeren ugyanúgy felállították az Emlékparkban, és a mai napig is ugyanúgy mint 53 
évvel ezelőtt megtudtam mutatni a gyerekeimnek, melyik padban ültem. Ez nem semmi, mert 
ha eredeti helyén marad, lehet hogy már semmi nem lenne belőle. 

1954-ben mivel 5. osztályos lettem a falusi iskolába kellett járni. Ez az iskola akkor a 
mostani park mögött található építmény. Mostanában el van csendesülve, gyerekzsivaj nem 
hallatszik, nem tudom mire szolgál? 

Ebben az iskolában újra ahhoz a tanító nénihez kerültem, mint első osztályban, csak azóta 
Kordás Pálné lett (Nusi néni). Régi ismerősként üdvözölt továbbra is nagyon jó viszonyban 
voltunk. 5. osztályban már oroszt is kellett tanulni, nem mintha örültünk volna neki. A tanító 
bácsinak viszont örültünk, ő Csatáry Zoltán volt, akkor még Csengeléről járt motorral, és abban 
az időben is igen csak nagy telek voltak, és sokszor elmaradt az orosz óra, aminek mi nagyon 
örültünk. A tanító bácsit azt nagyon szerettük egy humoros ember és gyerek közeli egyéniség 
volt. Nagyon jókat és egyedi módon tudott nevetni, a mai napig a fülembe cseng. 

6. osztályban új osztályfőnökünk lett és ő egész 8. osztályig egyengette útjainkat. Ő 
Csatáryné Babós Mária. De ő viszont a férjével ellentétes természetű volt. Egy nagyon komoly, 
szigorú, de nagyon igazságos, nem kivételezett soha senkivel. Ettől függetlenül az egész osztály 
szerette. Szinte soha nem vert meg gyereket, de olyan fegyelmet tudott tartani, az ő óráin olyan 
csend volt, hogy még a légy zümmögést is meg lehetett volna hallani. Ha viszont valami 
gondunk volt nyugodtan fordulhattunk hozzá mindenben segített. 

Matematikát Iván Antalné (Gizi néni) tanított az igazgató úr felesége. Ő egy kedves halk 
szavú, nagyon érzékeny lelkű tanító néni volt. Nagyon jól magyarázta ezt a fránya matekot, de 
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nálunk az osztályban egyedül Vincze Jóska mondta, hogy érti. Pedig akkor még hol volt a matek 
követelmény a maihoz, de az akkor is nehéz volt. Főleg ha nem figyeltünk oda. Gizi tanító 
néninek főleg a fiúkkal volt problémája, sokszor kihozták a sodrából, de ő akkor sem kiabált 
ránk, hanem szólt a férjének Iván Antal igazgató úrnak, ő aztán jól megtornáztatott bennünket, 
vagy térdelt az egész osztály 1 rossz kölyök miatt. Közben az volt ilyen alkalmakkor a 
szavajárása, „Na, mákvirágok most már birtok magatokkal?” Iván Antal igazgató úrtól az egész 
iskola tartott, nagyon komoly volt, szinte lehet úgy mondani a „padlásra” járt nevetni. Még a 
kollegáival is tartotta a 3 lépés távolságot. Sőt mint gyerekeknek, nekünk az is feltűnt, hogy a 
feleségével magázták egymást. 

Földrajzot, biológiát Ilosfalvi Mária tanár néni tanította, ő az Ilosfalvi Róbert híres énekes 
húga. Nagyon kedves, és szép nő volt, és mint fiatal tanárnő szabadidőben iskolán kívül is jól 
elbeszélgetett velünk. Busa Ida tanító nénivel nagy barátnők voltak, de ő az alsó tagozatban 
tanított. Ott laktak az iskolaudvarban a Csatáry házaspárral együtt. Ott volt nekik szolgálati 
lakásuk. Mikor 8. osztályba mentem az Ilosfalvi tanár néni Szegedre ment tanítani és helyette 
Csorba Julianna jött, ő Csorba Jani bácsi lánya. Csak 2 évig volt. Hazajött a szüleihez, mert 
meghalt az első férje, ő is még fiatal, rugalmas, akkoriban gyásza miatt kissé bánatos volt, de 
nagyon jó tanár! 

  

1956. 12. hó 22.-én 7.osztály, Balogh Mária, Szász Mária, Szabó Etelka, Kálmán 
Sarolta, Sisák Anna, Gyöngyösi Erzsébet, Géczi IlonaVincze József, Makra János, 

Szekeres Mihály, Gyapjas Sándor, E. Kovács Ferenc, Makra Sándor, Kiri József, Pintér 
Imre, Gyapjas János, Trombitás István 
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Én minden tanáromra nagyon nagy szeretettel gondolok vissza 53 év távlatából is. Hisz 

embert faragtak belőlünk, kitartásra és munkabírásra neveltek bennünket. Hála nekik! 
Igaz nem sokunkból lett doktor, de becsületes a társadalom hasznos tagjai lettünk, ennek az 

országnak. 
 
Most én 59 éves vagyok, Szegeden lakom, nyugdíjas villamosvezető. Két gyerekem van, a 

fiú 27 éves, a lány 22 éves. Férjemmel 34 éve kötöttünk házasságot, azóta együtt rójuk az élet 
rögös útjait. 

 
Szeged, 2003.05.30. 
 Balla Miklósné Szabó Etelka  
 
 

 
1951. 2.hó 7.-én az első és negyedik osztály az Árpádhalmi iskolánál Fontos Sándor tanító 

úrral(akiből később híres festőművész lett). 
Horváth Pista, Szeri Sanyi, Dakó Gabi, Váradi Máté, Fábián Pista, Paragi Jóska, Papp 

Zoli, Z.Kovács Mari, Túri Erzsi, Gyapjas Jani, Túri Mari, Szaszkó Rózsi, Szabó Eta, 
Gyöngyösi Erzsi, Trombitás Pityu, Vincze Juliska, Trombitás Mária, Dakó Ica, Gyöngyösi 

Ica, Kézdi Rózsi, Sisák Esztike, Bokor Piri, Cinege Sanyi, Kővágó Pista, Szabó Imre, Kertész 
Pista, Trombitás Sanyi, Váradi Ferkó, Kertész Laci 

 



 

Bárkányi János tanító, Kordásné Halas Anna tanító, Ivánné 
Halász Gizella tanító Busa Ida tanító, Iván Antal Igazgató 

1952/53 tanév 
 
Bokor István 
Fodor Irén 
Gömöri Árpád 
Jéga Szabó Aranka 

Kordás Sándor 
Mezei Mária 
Nemes Nagy Julianna 
Palotás Ferenc 

Szabó Vali 
Szász Géza 
Vincze Erzsébet

 
 

Pusztaszeren jártam Iskolába 
 
Nagy örömmel fogadtam az Alkotóházból szóló levelet. Gyerekkorom legszebb évei voltak 

Pusztaszeren. 
1952/53-as évben kezdtem tanulmányaimat, első tanárom Bárkányi János volt. Nagyon 

szerettem a Tanár bácsit, de ő is szeretett engem, jeles tanuló voltam 1 osztályos koromban. 
Simon Borbála tanítónőre már igazából nem emlékszem, viszont Busa Idára igazán 

emlékszem, jól tanultam, 2 évig tanított.  
Legkedvesebb tanárom Kordás tanító néni. Nagyon jó kapcsolatunk volt, őt imádtam. 
Én a Csatári házaspárt, főleg a Tanár bácsit kedveltem, ösztönzött a tanulásban, hogy 5-ös 

legyek. Mindig 4/5-öt adott a fizika, kémia tárgyból, hogy kijavítsam 5-ösre.  
Szegeden élek, régebben találkoztam sűrűn velük, ilyenkor boldog voltam. Tanár bácsi 

büszke volt az orosz tudásomra. 
 
Osztálytársaim alsóban: Nemes Juli, Nagy József, Kordás Sanyi. Felsőben: Nemes Juli, 

Muhari Juci, Szabó Vali, Kordás Sanyi, Biliczki Géza, Gyapjas Ica, Gömöri Árpi. 
 
Az Iván családot is szerettem, Gizi néni matekot tanított, sokat segítettem az 

osztálytársaimnak. 
 
Magamról: 1960-ban felvettek a Kőrösi József Közgazdasági Technikumba, 1964-ben 

érettségiztem technikusként. 
3 gyerekem van (lányok), 3 fiú unokám, elváltam 23 év házasság után. 
Sajnálom, hogy ritkán találkozunk osztálytársaimmal. 
Remélem, találkozom osztálytársaimmal Pusztaszeren. 
 
Szeged, 2003.04.02. 
 Vincze Erzsébet  
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1956 – 1957 Pusztaszer Általános Iskola 5. osztályos tanulói 
Vincze Erzsi, Muhari Juci, Festő Mária, Kisznyer Ibolya, Gyapjas Ilona, Szabó Vali, 

Nemes Juli, Kordás Sanyi, Biliczki Géza, Gömöri Árpi, Nagy Józsi 

1957. évben pusztaszeri kirándulók Észak – Magyarországon a Csatáry házaspárral Első 
sorban álló lányok: Fábián Ica, Pintér Mária Gyöngyösi Anna, Vincze Erzsi Fiú a bal oldalon, 

Keller János, hátsó sor középen: Muhari Juci. 



Frányó János- Frányó Jánosné tanítók. Igazgató Iván Antal 
1953-1954 tanév 

 
Baranyi Erzsébet 
Korom Erzsébet 
Korom Eszter 
Mezei Anna 

Szakállas Gizella 
Szeri Etelka 
Szeri Mária 
Szűcs Ferenc 

 

Emlékeim fonala (Munkástelep) 
 
Édesanyám, Szeri Istvánné B. Kovács Etelka, nagyon sokat mesélt, Gizi néniről – Ivánné 

Halász Gizella – és Nusi néniről – Kordásné Halas Anna – tanító néniről nekem és később 
gyermekeimnek. Főleg a lányommal osztotta meg emlékeit, hogy tovább éljen az emlékezés, 
hiszen ő fiatal és akkor még kevés gondja volt. Éjszakákat mesélt át neki a múltról. És ha ma 
élne az anyukám, ebben a könyvben is megosztaná az olvasókkal az emlékeit. 

Sokat mesélt édesanyám arról, milyen nagy szeretettel tanították őt is, s bíztatták, ne adja 
fel a tanulást, akármilyen nehéz is a munka mellett. Sikeresen be is fejezte. Sokat segített Vastag 
Aladár tanár bácsi, s lelkiekben felesége, Vastagné Szabó Mária, Manyi néni. Mindig nagy 
szeretettel mesélt róluk. Ma is szoros kapcsolatban vagyok velük és a családom is. 

Emlékszem, ahogy anyukám sok szeretettel mesélt Iván Antal igazgató úrról. 
Az iskolai szünetben működött az óvoda s édesanyám engem is beíratott. A drága jó Nusi 

néni és Gizi néni tanítgatott engem és társaimat. 
Nusi nénivel és Gizi nénivel sokat találkoztam, amikor hazajöttem Budapestről. 
Általános iskolás éveimet a munkástelepi általános iskolában kezdtem 1953-ban, és ott is 

fejeztem be 1961-ben. I-IV. osztályos koromig Frányó János tanított nagy szeretettel és 
türelemmel. V- VIII. osztályos koromig volt az évfolyam együtt. Sokszor még a kisebbeket is 
bevonták a közös munkába, ezzel is még jobban gyarapodott a tudás. Ünnepségeken (április 4., 
május 1-jén) szép megemlékezések voltak, verseltünk, néptáncoltunk. 

Frányó János tanító úrral és családjával a kapcsolatunk hosszú évtizedekig tartott, amikor 
hazajöttem, szinte mindig szakítottam időt arra, ahogy meglátogassam őket. Eleinte 
szüleimmel, később férjemmel és gyerekeimmel. Sajnos elköltöztek Pusztaszerről. 

Halála számomra és tanítványai számára igen fájdalmas. Amikor a gyerekeim otthon 
Budapesten jártak iskolába, és a tanáraikkal beszélgettem mindig példaként emlegettem őket, 
mint a tanítók példaképét. 

V. osztályban Frányó Jánosné – Magdika – volt a tanítóm. Példaértékű pedagógus és 
családanya volt. Ma is csak szeretettel és hálával tudok beszélni róluk. Édesanyám révén a 
tanító úr halála után is találkoztunk, és emlékeztünk. Sajnos mára elvesztettem a fonalat, de 
nem adtam fel. Tovább keresem a kapcsolatot lányai – Dr. Frányó Ildikó, Frányó Magdolna – 
és fia ifj. Frányó János felé. 

VI.- VIII. osztályig Takó József tanító bácsinál fejeztem be. Velük is rendszerint jó volt a 
kapcsolatunk. Leánya, Ibolya szinte családtagként élt édesanyáméknál. Főleg a téli iskolai évek 
alkalmával. Sajnos már Takó tanár bácsi sem él. De tovább él, szeretete, tisztelete, és tanításba 
vetett hite VELÜNK maradt. 

Azok, akik már nincsenek közöttünk csak akkor élnek tovább, ha emlékezünk rájuk és 
továbbadjuk az utókor számára. Én magam részéről a gyermekeimnek, és unokámnak, – 
Ádámkának. 

Édesanyám emlékeit gyermekeim nagy szeretettel és fájdalommal őrzik, s ha emlékezünk 
erőt és szeretetet merítünk további utunkhoz. 

1961-1965-ig Kisteleken jártam Gimnáziumba.  
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1965 őszén nyaralni mentem Budapestre és ott kaptam munkát és ott is maradtam, ott élek 
a mai napig. A Magyar Honvédségnél dolgoztam hosszú évtizedekig.  

A gyermekeim minden szünidőt itt töltöttek Pusztaszeren. Soha sem felejtem el az 
otthonomat, Pusztaszert. Ma már nagymamaként az életem a fővárosban élem a családommal 
együtt. A lányom számára és a fiaim számára is Pusztaszer a második otthonuk. Hiszen 
édesapám – Szeri István. – még itt él. Szívesen jövünk hozzá. Számukra is az itt töltött idő, a 
rengeteg emlék jelent sokat. És továbbadják ők is azt a sok jót és szépet, ami ebben a faluban 
történt velük. 

Az ő életük is a fővároshoz kötődik, de amint el tudnak szabadulni jönnek, és ma már igaz, 
az első útjuk a temetőbe vezet, de az itt élő nagypapájukat – ha lehetőségük van rá – látogatják, 
és nyáron hosszabb időt is eltöltenek itt. István a családjával, Norbert és Johanna együtt, vagy 
mint régen is barátokkal. 

Kívánom, hogy ez a könyv sikeres legyen és egy örök emlék mindazok számára, akik itt 
tanultak, tanítottak, éltek és élnek a mai napig. 

 
Budapest, 2003. augusztus 3. 
 Vendel Istvánné Szeri Etelka 

 
Frányó János és tanítványai a munkástelepi iskolában 1957-ben 

Szeri Etelka, Kordás Géza, Korom Erzsébet, Korom Eszter, Szakállas Gizella,  
Szűcs Ferenc és mások 
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Pusztaszeren jártam iskolába 
Varga János 

 
Nagy tisztelettel köszöntöm az olvasót, ezen a szép 

jubileumi ünnepség alkalmából! Ebben az évben 2003-ban 
ünnepli községünk: Pusztaszer, hogy 120 éves a szervezett 
oktatás. Jelentős ez az évforduló a falu történelmében, de 
még jelentősebb az intézmény (iskola) életében és oktatási 
tevékenységében, meghatározva emberi életpályákat és 
sorsokat. E sok-sok év alatt nagyon sok diák lépte át az 
iskola küszöbét, tanulta az abc-t, mélyítette el magában az 
iskolai tudást és örök érvényű útravalóval bocsátottuk el az 
ország különböző részére, a középfokú tudás megszerzése 
céljából. Az iskolakapun kilépők sejtjeikben hordozzák 
életük során iskolánk, tanítóik és iskolatársaik emlékét, az 
együtt töltött órák hangulatát. Ez a falusi kisiskola az 
elmúlt 120 év alatt meghatározó oktatási intézménye volt 
a településnek még akkor is, ha az eltelt évtizedekben a 
társadalom igényei szerint sok-sok változáson ment 
keresztül. A falu szellemiségének alapját adták az itt tanító 
nevelők, majd később a padsorokból kikerülő diákok. 

Szép emeletes iskola tárul elénk a Kossuth utcában. Virágok, fák, szép zöld pázsit, s az 
iskola előtt egy nagy tér, kézilabda pályával, ez csodálatos. De emlékeznünk kell, amikor az 
oktatás több helyen folyt. (Hatvani ház, Községháza, Tűzoltószertár és az úgynevezett Parti 
iskola). Olajos padló, szenes kályha, golyós számológép, háromlábú nagy fekete tábla, 
négyszemélyes padok, stb. 

Ez jubileumi évforduló. Az eltelt esztendők nem teltek el gondok nélkül az élet sorában. 
Kötelességünk emlékezni és tisztelegni az elmúlt évtizedek előtt. A mai rohanó világban, 

meg kell állnunk néhány percre, hogy erőt és hitet meríthessünk a múlt küzdelmeiből, s a 
nagyszerű egyéniségeitől példát vegyünk. 

Az iskolatörténeti örökség a falu értékes, gazdag történelmét, „kincses házát” jelenti. 
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy én is ebből a kincsesházból meríthettem a 
visszaemlékezés gondolatát. Az emlékezés pillanataiban érzem a rajtam átfutó melegséget, a 
szétrekkenő gondolatokat (élményeket), és azt a rengeteg erőt és energiát, amit egy iskola adni 
tud az embernek. A gyermekek mosolya, szeretete, játékos kedve, egy-egy küzdelmes 
erőfeszítés tárul elém. 

 
1957-ben, mint gyakorló tanító kerültem Pusztaszerre. A faluba érve ismertem fel a „parti 

iskolát”, ahova édesanyámmal egy-egy nagyobb ünnepen misére jöttünk. Akkor még nem 
gondoltam, hogy ahol Mag Lajos plébános úr az Isten igéjét hirdette, hogy valamikor e 
megszentelt falak között én fogom kis tanítványaimat tanítani. Ez nagy kihívás volt számomra. 
Magam előtt láttam az oltárt, szenténekek zengtek a fülemben és láttam kis tanítványaim 
fejlődését napról-napra Isten segítségével. 

A szárnyékhalmi iskolához kerültem. Iván Antal igazgató úr vezetett be az iskolába. Két 
tanteremben folyt az oktatás. A terembe lépve a falon egy márványtáblát pillantottam meg a 
következő írással: „A magyar népoktatás ügyét e teremben szolgálták: Megyessy István és 
Repka Gyula a világháborúban hősi halált halt kecskeméti Felső-pusztaszeri tanítók, kiknek ez 
emléktáblát szentelte a kartársak kegyelete: 1914-1918.” Ez a márványtábla adta nekem a 
második kihívást. A hősi halált halt pedagógusok nyomdokain kell haladnom. Ők életüket 
áldozták a haza tanítványaiért, nekem helyt kell állnom a falu felnövekvő embereiért. Ez volt a 
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második fogadalmam. S egész munkásságom alatt ezt igyekeztem be is tartani. Itt említem meg, 
hogy ezt az emléktáblát el kellene hozni a szép, új iskolánkba és minden évben pedagógus 
napon megemlékezni a két hős pedagógusról és egész évben virággal, koszorúval ékesíteni. Ez 
a hazaszeretet és a pedagógusok megbecsülésének legjobb példája lenne a tanulók és a lakosság 
számára. Ezt javasoltam az iskolavezetés és a polgármester úr felé. 

Iván Antal igazgató úr tovább vezetett és mutatta be nekem az iskolát. A tanítói asztalhoz 
érve megálltam. Huszonnyolc kis tanyai iskolás szeme nézett rám meglepődve, én úgyszintén. 
Simogatni akartam Őket, félve elrántották okos kis fejecskéjüket. Kis vadócok voltak. Uram 
Isten, csak akkor döbbentem rá, hogy mire is vállalkoztam, milyen felelősségteljes munka vár 
itt rám. Igyekeztem a szülőket tisztelni, becsülni, a gyerekeket játékosan megnyerni magamnak. 
Közös meseolvasást, verselést, közös énekelést, játékot szerveztem nekik. Sokat zenéltem 
énekórákon. Közös műsoros előadást rendeztünk vacsorával egybekötve. Fél év után már én 
voltam a környék kistanító bácsija, mert én is olyan alacsony növésű voltam, mint akiket 
tanítottam. Közös kirándulásokat szerveztünk a gyerekekkel, szülőkkel együtt: Budapestre, 
Szegedre, Kecskemétre és Cserkeszőlőre. Bizony volt olyan szülő is, aki a falu határán túl nem 
volt, s a kirándulások érdekesek voltak számukra is. A műsoros előadásokból befolyt összegből 
tudtam szervezni ezeket a kirándulásokat. 

A szülők, gyerekek támogatását soha nem felejtem el. Úgy éltünk az iskolában, mint egy 
nagy család. Az iskolai munkát nagyon megköveteltem kis tanítványaimtól. A szülők mindig a 
hátam mögött voltak, úgy az iskolai munkában, mint a magánéletemben. Ez mindenkor 
biztonságot adott számomra. Ezért még most is csak köszönetemet tudom kifejezni feléjük. 

Később a szülőkkel és DISZ-es fiatalokkal közösen egy kétfelvonásos színdarabot 
tanultunk be: A tanító úr nadrágja címmel. A környező községekben előadtuk, s így szereztünk 
pénzt az iskolának és a gyerekeknek. Igen jó kapcsolatom alakult ki a Kossuth 
Termelőszövetkezet elnökével, Szeri Pista bácsival. Minden segítséget megkaptunk tőle. 
Felejthetetlen gyermeknapokat szerveztünk az ő segítségével, ahol a gyermekek, szülők ingyen 
ebédet kaptak és ő is tiszteletét tette körünkben. Köszönetemet szeretném kifejezni Pista 
bácsinak az önzetlen segítségért. Ő már akkor felismerte, hogy a gyermekek egészséges 
fejlődéséért anyagilag, erkölcsileg támogatott bennünket.  

A szárnyékhalmi iskolánál csak az volt a baj, hogy nyáron 12 km-t kellett kerékpároznom 
a szülői háztól az iskoláig. Télen ezt gyalog kellett megtennem. Amikor a DISZ-es fiatalokkal 
foglalkoztam, ezt a távolságot azon a napon kétszer kellett megtennem. 

 
1964-ben az Árpádhalmi iskolához kerültem. Itt őseink nyomán haladtunk. A Hétvezér 

emlékmű adta a harmadik próbát. Na, ha ezt is kiállom, enyém lesz a királykisasszony. 
Itt csak 1-4. osztály volt, 20 tanulóval. Ezeket a szülőket már jól ismertem, mivel közel volt 

a szüleim tanyája, s azelőtt már sokat találkoztam velük. Sok szülővel beszélő viszonyban 
voltam. 

Pályafutásom legnagyobb sikerét itt értem el. Szolgálati lakást kaptam. Nem kellett 
kerékpározni, nem kellett télen a nagy hóban órákat gyalogolni. Helyben voltam. Így többet 
tudtam foglalkozni a gyerekekkel. A közel lakó tanulók még délután is visszajöttek. Egy kis 
játék után a hiányosságokat pótoltattam velük, vagy közösen megoldottuk a házi feladatokat. 
Sokat gyakoroltunk. Tudjuk, hogy a gyakorlat teszi a mestert. A tanulás mellett a rádió műsorát 
a „Nyitnikék”, kisiskolások műsorát is beiktattam az órarendbe. Minden hétfőn két óra hosszat 
rádióztunk. Az első órában a rádióban megadott feladatokat írtuk le. A második órában a 
feladatokat megoldottuk, majd levélben a „Nyitnikék” műsorához elküldtük. Nagyon jó 
kapcsolatunk volt a rádióval. A feladatok megoldásáért jutalomképeket, piros ötöst, selyem 
ötöst kaptak a gyerekek. A legnagyobb jutalom az volt, amikor az árpádhalmi iskola tanulóinak 
munkáját a rádión keresztül az egész ország hallatára értékelték. Ezzel országos hírt szereztünk 
Pusztaszernek. Rendszeres munkára szoktattam Őket, s a lakóhelyünk megszerettetése volt a 
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célom. Minden hónapban kétszer eljöttek hozzánk a rádió riporterei. Itt volt Szabó Éva, Hauril 
Erzsébet, Tarnai Márta. Országos versmondó versenyt rendeztek. Nagyon büszke vagyok, hogy 
az akkori egyik 4. osztályos tanítványom a rádió stúdiójában országos második helyezést érte 
el. (Almási József) A zsűri tagjai Halász Judit színművésznő és Paudics Béla színművész volt. 
Dicsérő oklevelet kaptam a felkészítésért. A rádió műsora mellett az Iskola TV műsorába is 
belekapcsolódtunk. Villany nem volt az iskolában, de akkumulátoros TV-t vásároltam 
magamnak, azért, hogy a kis tanyai gyerekek minél többet tanuljanak ezzel is. A szülők és a 
környék lakói is bekapcsolódtak a TV műsorának megtekintésébe. Este egy jó műsort 15-20 
felnőtt is megnézte. Úgy jártak az iskolához, mintha moziba jöttek volna. 

Egy tanulmányt is írtam: A televízió szerepe a tanyai kisiskolások tanulmányi 
előmenetelében címmel. Ezért a pályamunkáért 5.000,-Ft-os pénzjutalmat kaptam Siófokon. 
Főleg a „Delta” című műsorba kapcsolódtunk bele. Egy-egy környezetismertető óra anyagához 
is küldtünk csomagot, amikor a TV-ben az őszi gyümölcsökről volt szó. S mi boldogok voltunk, 
amikor a stúdióban lévő gyermekek a mi általunk küldött csomagot bontották ki. (Volt benne: 
szőlő, alma, dió, körte, mogyoró, szilva, barack, sőt egyes szülők még befőttet is hoztak a 
csomagba.) Ezért színészképeket kaptak a gyerekek jutalmul. Egy néhányszor a televízió stábja 
is ellátogatott iskolánkba. Matematika órát rögzítettek, ahol a 2. osztályos tanulókkal a törtek 
előkészítését, az egész, fél, negyed, nyolcad fogalmát tanítottam. Szinte elámultak, a kicsi 
gyerekek milyen magabiztosak voltak e téren is. A községi könyvtártól olyan könyveket 
kértem, ami az alsós gyerekeknek való volt. Egy héten kétszer tartottam könyvtári órát. Nagyon 
sok könyvet kikölcsönöztek. Így próbáltam olvasóvá nevelni őket. Egy-egy könyvről 
beszámolót is kértem, a szókincs fejlesztés érdekéért. Télen felnőttek is jártak a könyvtárba. 
Olvasásmozgalmat szerveztem. 

A szülői munkaközösség elnöke: Trombitás Istvánné csodálatos előadást tartott a 
gyerekeknek Móra Ferencről. Írásaival próbáltam érzelmi világukra, segítőkészségeikre hatni. 
(A körtemuzsika és a Kis bicebóca című műveket dolgoztuk fel). Munkaközösség vezető 
voltam. Bemutató tanításokat tartottam 1-4. osztályos tanyai iskolában tanítók számára. A 
tapasztaltakat alaposan megvitattuk. 

Környezetismeret órára élősarok állványt készítettem, s erre madárfészket, magvakat, 
terméseket, kavicsokat, gombákat, stb. gyűjtöttünk. Ezeket környezetórán tanulmányoztuk. 

Az Árpádhalmi iskola két tantermes volt. Az egyik teremben folyt a tanítás, a másik 
teremben tartottam a tornaórákat. 

Nyáron az udvaron kosárlabdázás, rúdmászás, foci, kislabdadobás, zenés torna volt. A zenés 
tornát a nagyiskola előtti kézilabda pályán be is mutattuk. Akkor a jelenlegi polgármester 
Kertész László úr is kis tanítványom volt. A kisdobos órák csodálatosak voltak. Legtöbbször 
az Árpádemlékműnél tartottuk. Sokszor családlátogatásokkal egybekötve, a szülőkkel együtt 
tartottuk. Minden családhoz elmentünk. Ilyenkor főzéssel egybekötve a szülők segítségével 
folyt az akadályverseny. A hulladékgyűjtésből is kivettük a részünket, s a kapott pénzt 
kirándulásra fordítottuk. Egy évben három nagy bált rendeztünk vacsorával egybekötve. A 
gyerekek szerepeltek ilyenkor. Beteglátogatást is szerveztem. A beteg gyereket a közelben lakó 
iskolatársa meglátogatta, de én is eljutottam minden beteg gyerekhez. A szülők ezeket a 
látogatásokat nagyon jó szívvel vették. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, s ezért elkészítettük 
az „Együtt egymásért” zászlót. A jó közösség című zászlót, s ezeket a tanteremben a falon 
helyeztük el. 

Részletesen leírtam, hogy a tanításon kívül milyen foglalkozásokat szerveztem a 
tanulóknak. A kis tanyai gyerekeknek ezekre a foglalkozásokra nagy szükségük volt, mivel 
óvodába nem jártak. Igaz az öt éves gyermekeket nagy szeretettel fogadtam, amikor a szülők 
elhozták az iskolába. Így ezzel is saját munkámat könnyítettem meg. (beszoktatás, jelentkezés, 
stb.) 
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Munkámat az oktatás, a nevelés és a minél nagyobb tudás érdekében végeztem. A köszönés, 
a jó magaviselet, a szorgalom, az udvariasság, a szülők szeretete, segítése és a minél szebb 
életre nevelés volt mindig a célom. Munkámat Iván Antal igazgató úr, Gyöngyösi Mihályné 
igazgatónő, Szeri Zoltánné igazgatónő segítették a 43 év alatt. Nagyon sok segítséget kaptam 
Iván Antalné, Kordás Pálné tanárnőktől, Frányó János munkástelepi iskola tanítójától és Kiss 
Pál szárnyékhalmi iskola tanítójától. 

Visszaemlékezve köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, a volt tanítványaimnak a 
fáradságos munkájukért. 43 év alatt 453 tanítványom volt. Látom, hogy az életben nagyon 
szépen megállják a helyüket, szorgalmas, dolgos emberek lettek. A szülők nagyon sokat 
segítettek amint említettem. Szeretném felsorolni akik segítségemre voltak: Kecskeméti István, 
Bagi Sándorné, Gyurász Jánosné, Mészáros Józsefné, Bánfi István, Korom Pálné, Tóth Lajosné, 
Kálmán Pálné, Tóth Györgyné, Bélteki Sándor, Fekete Gyula, id. Szabó Jánosné, Sipka 
Gyuláné, Varga András, Gajdacsi Béláné, Mucsi Antalné, Karakás Istvánné, Festő Antalné, 
Gyapjas Jánosné, Kertész Lászlóné, Kertész Istvánné, Dávid Jánosné, Papp Balázsné, Pigler 
Ferencné, Almási Mihályné, Trombitás Istvánné, Tóth Mihályné, Grósz Sándorné, Mészáros 
Ferencné, Palotás Antalné, Tasi Jánosné, Gajdacsi Józsefné, Meszes Ottóné, Tóth Tamásné, 
Kovács Andrásné, Radovics Ferencné, Harkai Péterné, ifj.Tóth Lajosné, Gubina Tiborné, Fodor 
Sándorné, Kormos Mihályné, Petkov Gáborné, Nagy Gáborné, Borka Tiborné, Kordás Tiborné, 
Nagy Emese, Málik Istvánné, ifj.Szabó Jánosné, Zana Lászlóné, Kálmán Ferencné, Terecskei 
Sándorné, Harmat Istvánné, Mészárosné Varga Gabriella, Terecskei Zoltánné, Túri Istvánné, 
Gyapjas Attiláné, ifj.Gajdacsi Béláné, Biliczki Lászlóné, Fodor Lászlóné. 

Sok-sok kellemes és kedves emlékkel lettem gazdagabb. Ezek végig kísértek az élet 
utamon, s meghatározták egész életemet és életpályámat, amit a kis tanítványaimnak 
szenteltem. Köszönettel tartozom Bitó Anti bácsinak, Kertész László úrnak, mint 
polgármestereknek. Vinnai Gyula jegyző úrnak, hogy hozzásegítettek egy kis ház 
megvásárlásához. Iván Antal igazgató úrnak, hogy hozzásegített a letelepedéshez. 

Nyugdíjba vonulásom alkalmával nehéz volt kilépni az iskola kapun. Az elvállás „édes-
bús”, hogy véget ért az-az élet, amiért az egész életemet feláldoztam. Ott kellett hagyni egy jó 
közösséget, egy jó kis napközis csoportot, ahol mindig megtaláltam az élet örömét. Ezen 
beszámoló kapcsán is, mint volt kistanító bácsi nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
valamennyi volt munkatársamat, valamint a jubileumi ünnepség minden résztvevőjét. 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik felkaroltak és tevékenyen részt vettek a 120 éves 
évforduló méltó megünneplésében. 

 
Befejezésül még egy nagyon fontos dolgot szeretnék leírni. Most egy gyönyörű, szép, 

emeletes iskolánk van a falu közepén. Tágas, szép nagy termek, gázfűtéssel, villannyal. A 
gyermekeket komoly szaktanárok készítik fel az életre. Számítástechnikát, angolt tanulnak. Az 
iskola a környezetvédelemre igen magas fokon készíti fel a tanulókat. Nagy gondot fordítanak 
a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására. Külön foglalkoznak a tehetségek 
gondozásával. Emlékezzünk meg azokról az emberekről, akik nagyon sokat tettek ezért a szép 
iskoláért. A Járási Művelődési Osztálytól, a Megyei Művelődési Osztályig kérte a segítséget – 
Antalffy György megyei képviselőt, Komócsin Mihály miniszter urat felkereste az új iskola 
felépítése érdekében. Először csak négy tantermes iskolát terveztek. Iván Antal volt igazgató 
úr fáradhatatlan munkájának köszönhető ez a szép iskola, Bitó Antal volt tanácselnök 
támogatásával. 

 
Pusztaszer, 2003. június 20. 
 Varga János 
 nyugdíjas tanító 
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Pusztaszeren tanítottam 
 
Nagy megtiszteltetés ért, amikor megkaptam Nagy Józsefné és Pusztaszer Község 

Önkormányzata felhívását. Csodálatos dolognak tartom azt a nemes gesztust, amit elindítottak, 
azt a kutató munkát és gyűjtést a jövő nemzedék számára. 

A gyűjtő munkához én is szeretnék hozzájárulni egy néhány morzsával, mint valamikor ott 
tanító pedagógus.  

Nevem: Halász Károlyné, de engem még úgy ismertek ott akkor, mint Posztós Zsuzsanna. 
A fiatalságomból, mint kezdő tanítónő négy évet tanítottam Pusztaszeren. 1959. 

szeptembertől 1963 júliusáig voltam ott. Szívesen emlékszem vissza volt kollegáimra, akik 
közül már sajnos sokan nem élnek. Egy néhányat említek, akik közvetlen munkatársaim voltak: 
a Csatári házaspár, akik szomszédaim is voltak, hisz egy udvarban laktunk. Zoltán szívesen 
apáskodott mellettem, mondván az én szüleim úgy is távol élnek tőlem. Marcsitól sok szakmai 
segítséget kaptam. Szintén a szép emlékeim közé tudom sorolni Kordásné Nusi nénit. Egy 
épületben, a dombon Ivánné Gizikével tanítottunk. A szünetekben mindig babáztam, mert 
akkor volt pici a második lányuk. Emlékszem szegény gyerek a járókában volt egész délelőtt, 
csak a nagy ciromos cica látogatta meg időnként. Csodálatos barátság alakult ki közöttünk 
Dömsödiné Varga Máriával, ami tartott egész haláláig. Akkor alakult meg a Községi könyvtár, 
ahol könyvtáros volt. Sokat rendezgettük együtt a könyveket. 

Igazgatónk egy rendkívülien zárkózott ember volt, csak ritkán láttuk derűs jókedvűnek. 
Nagyon szerény körülmények között laktam. Egy-egyszobás lakásban az un. „Hatvani” – 

ház legbelső végén. Olyan vékonyak voltak a falak meg a mennyezet, hogy télen reggelre 
megderesedett a takaró rajtam. A víz a pohárban bepillézett. Szegény Ágnes néni, ő Losonczi 
Sándorné az iskola takarítónője volt, már korán reggel zörgetett az ablakomon, hogy mennyire 
fáztam az éjszaka. 

Mikor odakerültem 1959-ben még villany sem 
volt a faluban. Ilyen mostoha körülmények között 
élve azért mégis azt mondom, hogy szép négy évet 
töltöttem el. Itt kezdtem megismerkedni az ifjúsági 
mozgalommal az iskolában és az iskolán kívül is. 

Amint már említettem a pályámon kezdő 
voltam. Nagyon sok tapasztalatot szeretem 
szakmailag is és az élet területén is. 

Egy olyan eseményt szeretnék leírni, ami 
végigkísérte a pályámat, amíg csak tanítottam. Mit 
jelent egy kis odafigyeléssel, törődéssel, 
emberséggel segíteni a rászorultakon. 

Sajnos a nevét már nem tudom annak a 
kislánynak, akiről szeretnék írni, csak annyira 
emlékszem, hogy Ilonkának hívták. A szülei 
eldobták maguktól, mert testi fogyatékos volt, 
nehezen tudott járni. Szegény gyerek mindenkitől 
félt, hogy bántják és csúfolják. Az idős, munkában 
megfáradt Nagymama vette magához, ő gondozta, 
nevelgette. A szobor környékén laktak elég messze 
az iskolától. Eleinte a nagymama tologatta a 
kerékpáron az iskolába, de a tél beálltával nem 
bírta. Az arra lakó pajtásaival beosztottuk, hogy ki 
lesz az, aki reggel hozza a táskáját, délben ki lesz 
az, aki viszi, és ki segít neki a járásban. 

A pusztaszeri kisiskolások 1961-ben 
Halászné Posztós Zsuzsanna 

tanítónővel. 



 97

Szünetekben is sétáltak vele. Az órákon elért sikereinek közösen örültünk. Így megszeretett 
minket, szeretett iskolába járni. Érezte azt, hogy nem fölösleges, mint a szüleinél. Tavasszal 
egyik reggel mikor megyek az iskolában az osztályterem ajtajában ott vár a nagymama. 
Könnyes szemekkel és remegő kezekkel fogta meg a kezem, hogy nem is tudja, hogyan hálálja 
meg nekem azt, amit az unokájáért tettem. Azt a könnyes szemeket és a remegő kezeket soha 
nem lehet elfelejteni. Nagyon jó lenne most a kutatások során, ha kiderülne, hogyan alakult 
Ilonka sorsa. 

 
Pusztaszerről Szatymazra kerültem, ahol 30 évet tanítottam. Innen mentem nyugdíjba. 

Szegedről kiköltöztünk Szatymazra, ahol építettünk egy családi házat és itt élem nyugdíjas 
napjaimat. 

Van egy lányom, aki a MÁV-nál dolgozik és van három szép unokám. A férjem is MÁV 
nyugdíjas. 

Bízom benne, hogy a felkérésnek sokan eleget tesznek és így egy igen sokrétű anyag gyűlik 
össze. 

 
Szatymaz, 2003. május 4. 
 Halász Károlyné Posztós Zsuzsanna 
 
 

 
Halászné Posztós Zsuzsanna tanítónő és Szeri Imréné Mariska néni óvodai dajka 

1961-ben az óvoda ajtóban. 
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Varga János tanító úr, Kiss Pál tanító úr, Iván Antal igazgató úr 
1959-1960. tanév 

 
Bagi Éva Katalin 
Gyurász János Árpád 
Hatvani Ida Gizella 
Mészáros Ilona 

P. Kovács István 
Somodi József 
Túri Dezső Máté 

 
Pusztaszeri Szárnyékhalmi Iskolában kezdtem tanulmányaimat. Nem visszaemlékezést, 

forrásmunkát küldök, az általam feldolgozott tanítókról és gyerekekről. A tanítók névsora 1880-
1972-ig, a diákok névsora 1920-1970-ig van feldolgozva, amely megjelent 2000-ben a Móra 
Ferenc Múzeum évkönyvében Történeti tanulmányok címen. Szegeden élek, családommal és a 
Szegedi Móra Ferenc Múzeumban dolgozom, mint textil restaurátor. 

 Örömmel bocsátom rendelkezésre az anyagot a most kezdődő munkához, amely szintén 
az oktatásüggyel foglalkozik. Sok sikert kívánok. Biztos vagyok benne, hogy egy fontos és 
alapos mű születik ezáltal, amire nagy szüksége van a falu történetnek. 

 
Szeged, 2003. május 7. 
 Katkóné Bagi Éva 
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Visszaemlékezéseim, pusztaszeri éveimre 
 
1963. augusztus 2-én kerültem a pusztaszeri általános iskolába, mint pályakezdő. Abban az 

időben minket kihelyeztek a munkahelyre, ami ma már elképzelhetetlen. 
Érdekes volt az első érkezésem Pusztaszerre. A testvérem motorkerékpárral hozott el, hogy 

jelentkezzem az iskola igazgatójánál, Iván Antalnál. (Buszjárata akkor még nem volt a falunak.) 
Nem tudtuk, hogy hol található az iskola épülete. Az akkor még nagyon „foghíjas” falun 
gyorsan átszaladtunk a motorkerékpárral. Már szántóföldek között haladtunk, ahol emberek 
dolgoztak. Falu sehol! Meg is álltunk és kérdezősködtünk. Egy kedves bácsi visszafelé 
mutatott, hogy már elhagytuk a falut. Menjünk csak vissza! Nincsenek még kiépített teljes 
utcák. Az iskolát azért könnyű megtalálni. Egy nagy fehér ház, mely egy dombon áll. 

Ez a település mindentől messze esett, de a barátságos szülők és az őszinte segítőkész 
tantestület sok mindent pótolt. 

Az első tanévben a 2-4. osztályt összevonva tanítottam. Bizony, a feladat nekem is fel volt 
adva, mert a főiskolán igazából nem találkoztunk az összevont osztályok tanításával. De ezt a 
nehézséget is, mint az egyéb problémákat sikerült leküzdenem, mert egy „igazi” tanítónő, Iván 
Antalné tanított mellettem, aki segített. Gizi néni az én tanító nénim is volt, mert nagyon sok 
szakmai dolgot átadott nekem. Tudom, hogy ő általa lettem én is a szakma mestere. Sokat 
köszönhetek neki. Örök hálával és szeretettel gondolok rá. 

1963-ban belterületen ketten voltunk alsós tanítók. Felsőben öten tanítottak. Ekkor még 
mind a három külterületi iskola működött. A kis létszámú tantestület csodálatos közösséget 
alkotott. Jó hangulatú, felejthetetlen együttlétben volt részünk. 

1964-ben már bontott osztályokban folyt a tanítás. 
1964-1968-ig úttörőcsapat-vezető feladatot láttam el. Azt tudtam, hogy az iskola nem a 

senki szigetén van, hanem olyan környezetben, amellyel a kapcsolatot tartani kell. Ezzel 
léptünk egy újat, nyitottá váltunk. Emlékezetes rendezvényeket szerveztünk az iskolával, a 
szülőkkel, a szocialista brigádokkal, az ifjúsági szervezettel. 

Gyöngyösi Mihályné Bárdos Mária diákjaival pusztaszeri iskolában 1963-ban 
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Nagyon aktív szülői munkaközösség működött már abban az időben. Bálokat szerveztek, 
gyakoriak voltak a gyerekek által bemutatott színdarabok. A belépők árát és a tombola bevételét 
átadták az úttörőszervezetnek. Ebből a pénzből jutalmaztunk, és pénzzel támogattuk a nyaraló, 
kiránduló gyerekeket. 

Komoly anyagi támogatást kaptunk a jól működő Hétvezér Termelőszövetkezettől és az 
Állami Gazdaságtól. 

A falu szinte saját ünnepének tekintette az úttörő-, kisdobos avatást. Látványos, szíveket 
megdobogtató együttlét maradandó élményt adott a falu lakosságának. 

Kiemelkedő program volt Gyermeknapon az ízletes bográcsos elkészítése és a különféle 
tréfás-játékos versenyek megrendezése. Az említett időpontban Szeged Járás Úttörőtábora 
Fonyódon volt. Négy évben 30 fős csoporttal foglaltuk el a sátrakat mi is a Balaton partján. A 
nyersanyag egy részét az étkezéshez a szülők adták össze, s a tsz szállította el. Így elég olcsón 
meg tudtuk oldani a gyerekek nyaraltatását. Hétvégén sok szülő jött látogatni. 

Alsó tagozatban 1963-1978-ig tanítottam. Legszebb időszaknak nevezem. Pedig kemény 
munka volt. 

Világosan tudtuk, hogy mit kell egy-egy tantárgyon belül tanítani, s melyik ismeretet milyen 
tudásszintre kell hozni. A tanmenetünkben külön kiemeltük, s betéve tudtuk a tantárgyak 
tantervi követelményeit. A szakfelügyelet jelenléte sok mindent megerősített, ellenőrzött és 
szakmailag segített. 

Az mindig elsődleges szempont volt a munkámban, hogy minden gyereket képezzek, 
fejlesszek. Örömöm leltem, amikor éreztem, hogy megvillan a kis szikra még a legenyhébb 
képességű gyerekben is. Ez a kis szikra nem engedett sose elfáradni, nem volt lehetetlen, hittem 
a gyerekben, hogy valami alakul jó irányban. 

A tehetséges gyerekeknek szintén lehetőséget adtam a fejlődésre. Feladatokat, az átlagnál 
többet kaptak. A járási tantárgy és kulturális versenyeken sok szép helyezést értünk el. A 
tantárgyi versenyen mindig 2-10-ig helyen, Magony Mária, Veres Erzsébet, Huszka Éva, 
Gyöngyösi Mária első helyezettek voltak. Tantárgyi továbbképzésekben rendszeresen részt 
vettem, és elvégeztem a földrajz szakot Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, rendes 
diplomaszerző oktatásban. 

1978. augusztus 1-től az igazgatóhelyettesi munkát láttam el 1985-ig.  
1985-ben neveztek ki igazgatónak. 
Az igazgatóhelyettesi munkámban sokféle és sok munka szerepelt. A legszebb az volt, hogy 

őszinte kapcsolatokat tudtam kiépíteni a munkatársaimmal. Sok kartársnak segítettem, mert 
gyakran cserélődtek a képesítés nélküli nevelők. A pályakezdők is számíthattak mindig rám. 
Az oktatás-nevelés eredményességét nehezítette a folyamatosan fennálló fluktráció. 

1975-1988-ig minden évben nagy százalékban cserélődtek a nevelők. 
A Községi Tanács egyetértésével sikerült a nevelőket letelepíteni. A tanítók, tanárok 

200.000,-Ft vissza nem térítendő összeget és kedvezményes telket kaptak, ha Pusztaszeren 
építkeztek. Így segítettek 8 nevelőt saját házukhoz. Lakás gond nem merült fel senkinek sem, 
mert a szükségletnek megfelelően szolgálati lakást is biztosítottak. E fejlesztésben nagy szerepe 
volt Bitó Antal tanácselnöknek. Köszönet érte! Pusztaszeri fiatalokat hívogattunk haza, az 
iskolának, a községnek. Lehetőséget biztosítottunk, hogy diplomát szerezzenek. Egyszerre 
hatan tanultak főiskolán. Minden kollegának kemény munka volt ez. Aki tanult, mert munka 
mellett végezte tanulmányait. Aki diplomás volt, sokat kellett helyettesítenie. A cél érdekében 
mindenki becsülettel helytállt, s ma már egy jól képzett, sokszínű tevékenység végzésére képes 
tantestület végzi az oktató-nevelő munkát, akik szeretik a gyerekeket. 

Comenius már 300 évvel ezelőtt így írt: „A pedagógus olyan, mint a Nap, akárhogyan állnak 
alája, mindenkire egyformán süt, éltet, nevel”. S ez a fény, ha egy kicsit is éltet és nevel, s 
valami alakul jó irányban, a pedagógus fáradhatatlan és szívesen tesz tovább. Nap mint nap 
találkoztam ezzel a jelenséggel. Ha volt is kudarc, ha volt is kisebb elégedetlenség, vita, mindig 
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a jobb eredmények érdekében történtek, s másnap új erővel, lendülettel folytatták a munkát, 
reménykedve az eredményekben, nem adták fel: éltettek, neveltek, ösztönöztek, mosolyogtak, 
türelmet, szeretetet adtak. 

 
Az igazgatásom alatt sok mindenben gyarapodott az iskolánk, amire büszke vagyok: 
Természetesen a Községi Önkormányzatnak (Községi Tanács) jó hozzáállásának is 

köszönhető. Erejükhöz mérten mindig anyagilag (pénzzel) maximálisan támogattak bennünket. 
Bevezették a gázt, korszerű világítást (ekkor lett mindenütt neoneső), felújított szép napközi 
otthont, sportpályát kaptunk. A szakmai eszközök is elfogadhatóan bővültek: színes tévék, 
írásvetítők, lemezjátszók, sporteszközök (kapufa, hálók, labdák), zongora (2db) száma 
gyarapodott. 

A járás egyik legjobban felszerelt iskolája voltunk a fizika tantárgyból. A tanulók jobb 
eredménye érdekében indítottuk be a számítástechnikát, a környezetvédelem és a matematika 
fakultációt. Eleinte külső emberek segítették ezt a munkát (a tsz számítás technikusa). 

Bontott csoportban folyt az idegen nyelv, a matematika és a magyar nyelv oktatása. 
Négy napközis csoport működtetésére volt szükség, s meg is tudtuk oldani. 
  
A Községi Tanács és a Hétvezér Termelőszövetkezet segítségével az illetményföldön mi 

nevelők is dolgozhattunk szabadidőnkben. Fűszerpaprikát, hagymát, paradicsomot termeltünk 
éveken át. Az ebből szerzett pénz nagy anyagi támogatást jelentett, mert bizony 1992-ig a 
pedagógus bérek nagyon alacsonyak voltak. 

Nyári szünetekre kirándulásokat szerveztem az intézmény dolgozói részére: Duna-
kanyarban, Mecsekben, Zolán, Romániában, Szlovákiában jártunk. Sikerült ingyenesen vagy 
kicsi összegért összeállítani a teljes programot. 

 
Elsőként alakítottuk meg a szülőkkel az Iskolaszéket, hittem abban, hogy együtt: iskola, 

szülő, gyerek lehet eredményt elérni. A szülők az iskola életének aktív részesei voltak. Nagyobb 
munkáik: az iskola udvarait kibetonozták, sokszor kimeszelték a tantermeket és feltakarítottak, 
a gyerekek kirándulásaikor és rendezvényeiken anyagi segítséget adtak, az iskola környékét 
szépítették, az épületet javították, a kerékpártárolót felépítették, stb. 

1994-ben közösen beindítottuk és azóta már hagyományként évente megrendezik a Szülők 
Bálját, ahol példaadóan adományoznak. 

 
Harminchat évet tanítottam, itt kezdtem és itt mentem nyugdíjba. Mindenem az iskola, a 

tanítás volt. Munkám nagy szeretettel és teljes erőmmel végeztem. A tanítás mellett 22 évet 
vezető is voltam: 4 év úttörővezető, 7 év igazgatóhelyettes, 11 év igazgató. 

Tevékenységem alatt szép eredmények, s néha kudarcok is születtek, de az biztos, hogy sok 
szép élménnyel gazdagodtam, nagyon sok embertől segítséget kaptam. Jó érzés, hogy sose 
maradtam magamra, mindig voltak segítőtársak a problémák megoldásában. 

Saját munkám így összegzem: az emberformálást a legjobb tudásommal, igyekezetemmel 
végeztem, hogy a sok kis élet megerősödjön, hogy lehetőleg sérülést ne szenvedjen, szilárd 
maradjon, akár mi is éri. 

S amikor visszajelzések jönnek gyermekeinkről, hogy megállták a helyüket: szakmát 
tanultak, diplomát szereztek, példaadó apák, anyák lettek, munkahelyükön megállják a 
helyüket, akkor érezzük, nem volt hiábavaló, s meg sokszorosodik az erőnk és a hitünk. 

Lélekemelő és szorongást keltő küldetés a pedagógus munka, hisz munkánk nemcsak a 
jelen, hanem a jövő arcán is maradandó nyomot hagy. 

 
Jó tanácsként zárom: 
Csak az ész nem lehet az úr, 
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általában ez meggyengül, 
az igazi érték hordozója a mi, 
mely erejét megsokszorozza. 
 
Az eredményem is a nagy közösség: 
tantestület, szülő, gyermek munkája, 
melyben én csak egy kis, 
de erős láncszem voltam. 
 
Iván Antal, igazgató élete az iskoláé, sőt Pusztaszeré volt. Hosszú éveken át minden nap az 

iskolával élt. Nyugodt, jó megfigyelő, mindenre kiterjedt a figyelme. Az iskola épületében 
laktak egy szolgálati lakásban. Már kora reggel körbejárta az egész épületet, hogy minden 
rendben van-e? Időben észre vette a hibákat, s gyorsan kijavításra került. 

A gyerekek iskolába érkezését rendszeresen az utcán figyelte. Bizony, ez fegyelmet 
parancsolt a gyerekek részére. S meg kell vallani, hogy nekünk nevelőknek is fokozta a 
kötelességtudatunkat. A pontos munkakezdés ¾ 8-kor volt, és sokat tartózkodtunk a gyerekek 
között. A kartársakkal mértéktartóan viselkedett, de ha segítségre szorult valaki, a végtelen 
nagy humanitásáról adott tanulságot. Az embereket szerette és tisztelte, de ezt viszonozta is 
Pusztaszer apraja-nagyja. Egyszerűsége és közvetlensége tette naggyá! 

Szerettek az emberek beszélgetni vele. Nem tudott az utcán úgy végigmenni, hogy ne 
állították volna meg az emberek. Igényelték, hogy beszéljen a gyerekekről, az iskoláról, a 
mindennapi életről és politikáról. Azt hiszem felülmúlhatatlan abban, ahogy a tantestületet, a 
dolgozókat egy csodálatos családias közösséggé tudta formálni. Önzés, irigykedés nélkül 
tudtunk sokat együtt lenni az ő irányításával. Nagy érdeme: az új iskola megépítése. Tanított 
technikát és rajzot. 

 
Iván Antalné, Gizi tanító néni a szakma nagy mestere. 
Nem ismertem rajta kívül még egy tanítót, aki az alapvető készségeket olyan magas szintre 

tudta volna hozni a gyerekeknél, mint ő. Nála a gyerekek adottságuknak megfelelően 
teljesítettek. Gizi néni kihozta belőlük! Ha a gyerek érdekéről volt szó, fáradságot nem ismert. 
Addig magyarázott, addig gyakoroltatott, hogy megértették az anyagot. Fizetség nélkül sokat 
korrepetálta a gyerekeket, még nyáron is jártak hozzá rendszeresen. 

A felnőtt tanítványai így emlékeznek rá: „Gizi tanító néni minket jól megtanított olvasni, 
írni, számolni..!”  

Én mint kolleganője is hálás vagyok neki, s szeretettel gondolok rá, mert sok mindent 
tanulhattam tőle. Pl.: Tőle tudtam meg, hogy mi is az a szép írás és tempó gyorsítás. A 
tanítványainak egy nagyon fontos hírnevet is át tudott adni. Ez a kincs: az olvasás szeretete. 
Sokoldalúsága kiemelkedő: varrt, kézimunkázott, karikatúrákat készített, szépen rajzolt és 
festett. 

 
Csatári Zoltánné, Marcsi néni történelem, magyar tanár. 
Tekintély a szakmában, a pedagógiai munkában. Magas szintű oktató, nevelő munkát 

végzett. Példaképnek állítjuk ma is, mert mi jól ismerjük, együtt tanítottunk. Aktív korában a 
szakfelügyelet és szakkollegák is elismeréssel nyilatkoztak róla. Tanítványai így emlegetik: „ 
Jól magyarázott. A tananyag megmaradását érdekes hasonlatokkal kötötte össze. Mindig 
megkövetelte a leckét. Következetes ellenőrzése arra kényszerített bennünket, hogy tanuljunk. 
Ha valaki mégis elfelejtette a leckét, ő könyörtelenül behajtotta rajtunk. Bezárt bennünket, s 
akkor mehettünk haza, ha felmondtuk az elfelejtett leckét. Nála –üres járat- nem volt, mindig 
valami érdekes pluszt is adott a történelemből, amit mi örömmel hallgattunk. Szigorú, de 
igazságos volt.” Jó humorú, vígkedélyű tanárnő. Sok viccet mesélt gyereknek, felnőttnek. 
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1964-ig férjével együtt az úttörőcsapatot vezették. Községünkben sok volt a szegény 
gyerek, de ők megteremtették a feltételét annak, hogy elvigyék őket kirándulni. Selyemhernyót 
tenyésztettek, s az itt szerzett pénzt a gyerekekre fordították. Fáradhatatlanul tudott dolgozni. 
Munkáiban az igényesség mindig első helyen szerepelt. Ha valamit elvállalt, azt magas szinten 
teljesítette. 

 
Kordás Pálné igazgatóhelyettes tanítónő. 
Közvetlen magatartása, segítőkészsége miatt mindig bizalommal fordultunk hozzá. Az új 

kollegáknak sokat segített az új közösségbe való beilleszkedésnél. Szinte családtagként bánt 
velünk. Mindig számíthattunk rá. Az élet tapasztalata bölccsé tette, s ezért csodáltuk. Csodáltuk 
a nagy akaraterejét, munkaszeretetét. Még nyugdíjas korában is dolgozott nyári 
úttörőtáborunkban. Tele volt szeretettel, mely szeretetet gyermek és kollega egyaránt 
élvezhetett. Technikát és éneket is tanított. 

 
Szeged, 2003. május 16. 
 Gyöngyösi Mihályné 
 nyugdíjas iskolaigazgató 
 

  
 

 

Gyöngyösi Mihályné 
Bárdos Mária a pusztaszeri 
általános iskola tanévzáró 

ünnepélyén 1990-ben, mint 
igazgató 

 



Iván Antal igazgató 
Tanárok: Bárdos Mária Csatáryné Babós Mária,  
Ivánné Halász Gizella, Jenei Katalin, Masa Irén,  

Nagyné Révész Emilia, Pálréti Miklós,  
1965-1966. tanév 

 
Ágoston Béla 
Ambrus Pál 
Árendás Rozália 
Bitó Antal 
Bitó György 
Budai Erzsébet 
Budai Zoltán 
Bujdosó Erzsébet 
Buknicz Ferenc 
Buknicz Mária 
Dávid Gábor 

Ferenczi Mária 
Gombos Ibolya 
Gyöngyi Tibor 
Gyöngyösi Anna 
Gyöngyösi István 
Hegyi Etelka 
Huszka Eszter 
Jéga Szabó edit 
Kovács Erzsébet 
Kovács József 
Kovács Zsuzsanna 

Pasztuhov Balázs 
Róvó Ferenc 
Sebestyén István 
Sebestyén Rozália 
Szűcs Magdolna 
Takó Ibolya 
Török Magdolna 
Trombitás Julianna 
Tülkös János 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
Én a nevelési intézménnyel először óvodás koromban kerültem kapcsolatba. Egy évig 

jártam óvodába, amelyre szeretettel emlékszem vissza. Dömsödi Jánosné volt az óvo nénim, 
akit rajongásig szerettem. Imádtam a mindig jó illatú, simogató kezét, kedves, mosolygós, 
felém forduló arcát, bársonyos hangját. Az Ő személyiségének példájából adódóan, én 
óvodáskorom óta óvónőnek készültem. Annyira szerettem járni, hogy télen, amikor térdig ért a 
hó, édesapám csizmájára ráhúzva a nadrágot, a nyakába vett, és vitt az óvodába, mert én menni 
akartam. Jó szívvel emlékszem még a dajka nénikre is: Jucika nénire, majd pedig Szeriné 
Mariska nénire. 

Azután elérkezett az iskolakezdés. Én még a parti iskolába kezdtem a tanulást. Egy 
gyönyörű és kedves tanító néni tanította meg a betűket és számokat: Balogh Magdolna. Máig 
is látom magam előtt milyen fiatal volt és szép. 

A 3-4. osztályt Iván Antalné Gizi tanító néninél jártam. Nagyon szerettem Őt. Szigorú volt, 
de szeretetét, törődését mindig érezni lehetett. Amikor megkezdtem a felső tagozatot, sok 
érdekes tanár nénitől és tanár bácsitól kaptuk az ismereteket. Én kivétel nélkül mindenkit 
szerettem másért és másért. Felnéztem rájuk, tiszteltem őket, példát mutattak, mert tanultam 
tőlük. Máig is szeretettel és tisztelettel emlékszem rájuk: 

Az igazgató Iván Antalra, aki szinte családjának tartotta az egész iskolát. Kevés beszédű 
ember volt, de azért mindenkihez volt szava, s igazságos volt. 

Csatári Zoltánné Marcsi nénire, aki mindig ápolt volt és csinos, a gyönyörű piros rúzsos 
szájával, hihetetlenül pontos kiejtéssel beszélt. Emlékszem a történelem vázlatokra, ami alapján 
könnyen lehetett tanulni. Nagyon szigorú volt, de jó tanár, minden gyerekkel törődött és 
sulykolta belénk a tudást. 

Vastag Aladárra a mindig vicces, jókedvű, mosolygós arcú tanár bácsira, aki tudta, hogy a 
hétfő az „kisvasárnap”, olyankor a fű se nő, és olyankor hiába feleltet, a nebulók nem 
teljesítenek. Ha fáradtak voltunk egy-egy órán, bedobott egy viccet vagy egy találós kérdést, s 
már könnyebb is volt elviselni a matek vagy a fizika óra hátralevő részét. De amikor követelt, 
szigorúan megkövetelte az anyagot. 
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Ignácz Miklósra, ének tanár bácsira. Engedékeny, gyors beszédű ember volt. Órán mindig 
vezényelt, amikor énekeltünk, mintha mi egy zenekar lennénk. 

Bankovics Attila földrajzot szerettette meg velem, nagy tudású, természet szerető tanár volt. 
Ő szervezte az első kirándulásokat az ország különböző részeibe. Még máig is emlékszem a 
legelső Észak-magyarországi kirándulásra, mennyi élményt szereztem. 

Bankovics Attiláné Magdika a magyart tanította. Halk szavú, finom modorú, kedves 
teremtés volt, a rengeteg hajával. 

Jenei Kati tanár néni az orosz nyelvet próbálta velünk elsajátíttatni, s visszaemlékezésem 
szerint elég jól is tanította. Imádtam tanárnőimben az ápoltságot, a pedáns öltözködést, a szép 
hajat, hajviseletet. Ő ilyen volt. Egész megjelenésével csak az esztétikumot, a jó példát mutatta. 

Grósz Sándorné Edit tanár néni pedig a történelmet próbálta belénk sulykolni. Bálványozva 
hallgattam gyönyörű ének hangját, s imádtam énekkarba járni, mert szebbnél-szebb dalokat 
tanultunk. Amikor vele volt óránk, már lestük milyen hangulatba jön be órára, mert 
hangulatváltozásait nem igazán értettük, mi gyerekek. Megjelenése mindig esztétikus volt, 
öltözködése színeiben harmonikus, s ezért is mindig ámulattal néztem rá. 

Grósz Sándor tanár bácsira, aki a rajzot nagy szakértelemmel tanította nekünk. Mindig 
vártam a rajzórákat, mert mindig valami újat tanultam. Ő vezette annak idején a sportkört is, 
amelyre mi lányok is szerettünk járni, mert olyan gyakorlatokat végezhettünk, amelyere órán 
nem volt lehetőségünk. Máig is alkalmazok egy akkor kislánykoromban tanár bácsitól 
elsajátított relaxációs módszert, amellyel el tudok aludni, ha szükségem van rá. 

Marián Orsolya tanár nénire, aki az utolsó két évben volt az osztályfőnökünk. Sokat 
beszélgetett velünk, bármilyen problémánkkal, gondolatunkkal fordulhattunk hozzá, figyelme 
állandóan felénk fordult. Mindenkivel foglalkozott, egyformán szeretett bennünket. 
Gondoskodását, törődését állandóan érezhettük. Az élővilágot tanította, nagyon jól, érthetően. 
Engem valósággal elbűvölt az egyénisége, a stílusa, a viselkedése. A példaképemnek tartottam, 
s mindig az járt a fejemben, hogy olyan szeretnék lenni, mint Ő. 

Csirik Jánosné Erzsike tanár néni és Maláj György tanár bácsi más és más évben az orosz 
nyelvet tanította nekünk. Abban az időben még évente változtak tanáraink, akik kijártak 
Szegedről, ezért sokféle stílusú tanítási módszerrel találkoztunk. Gyuri bácsi még a kémiát is 
tanította. Gyermekszeretete az engedékenységében mutatkozott meg. Nem volt szíve rossz 
jegyet adni. Nagy tudású, idős ember volt, s talán már fáradt is, de tanított rendületlenül. 

Kormányos Erzsébet tanár nénire csak halványan emlékszem, tanáraim közül Ő gyakorolta 
rám a legkisebb hatást. 

 
Ők, akiket itt felsoroltam, mindannyian részesei voltak annak, hogy óvodáskorom óta 

kijelölt célomat elértem. Megkaptam tőlük azt a tudást, amelyre szükségem volt. Most már 25 
éve elmúlt, hogy óvónőként dolgozom abban az óvodában, amelybe én is jártam annak idején. 

Ezúton köszönöm meg nekik munkájukat mély tisztelettel, és szívemben szeretettel 
gondolok vissza rájuk akár élnek, akár már nincsenek az élők sorában. 

 
1985-ben kötöttem házasságot, született két egészséges, és nagyon jó gyermekem: 17 éves 

Attila fiam és 12 éves Csilla lányom. Itt élünk Pusztaszeren. 
 
Pusztaszer, 2003. július 
 Kósáné Buknicz Mária 
 Óvónő 
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Pusztaszeren az általános iskolában tanítottam….. 
 

„Az idő igaz, s eldönti ami nem az”. 
/Petőfi Sándor/ 

 
Amit most elmondok önmagamról, pedagógusi hitvallásomról a fenti sorok tanúságtétele is 

lesz. 
Vastag Aladár, 78 éves nyugalmazott tanár vagyok. 
1967 őszén megpályáztuk a pedagógus házaspár részére meghirdetett állást szolgálati 

lakással együtt. Miután elnyertük, Pusztaszerre jöttünk tanítani még ezen az őszön 
Kiszomborról. Életemről, pályámról szólva elkerülhetetlen, hogy röviden emlékezzek arról is 
honnan jöttem. 

Jugoszláviában születtem és nevelkedtem dolgos, rendes szülők legidősebb gyermekeként, 
a 3 fiú és 1 lány testvérek közül. Az elemi iskolában jó eszűnek, talpraesettnek tartottak, így 
javasolták, hogy a verseczi iskolába járassanak szüleim. Bizony az anyagi nehézségek ellenére 

is édesapámék vállalták, hogy taníttatnak. 
1941-42-ben a nagybecskereki 
gimnáziumban és az iskola kollégiumába 
folytattam tanulmányaimat. Nem csupán 
szüleim vallásossága, hanem az is tudott 
dolog volt, hogy Európa kultúráját a 
bencések hozták magukkal, életformájukhoz 
szinte hozzátartozott a tudomány művelése 
és átadása. A papok intézeteiben 
szakrendszerű és eredményes oktatás folyt, 
egyértelművé vált tehát a papi szeminárium. 
Igen ám, de személyiségem bizonyos 
területen „ellentmondásba került” a 
megkövetelt magatartási formákkal. Szüleim 
és a miattuk érzett felelősségből is bántott, 
hogy elutasítottak a szemináriumból, 
mondván a kollégium nem vőlegényeket 
nevel. Kerestem az érveket, kovácsoltam az 
önigazolásokat magam felé, de ezek csak 
kibúvók voltak. Arra viszont igen jó , hogy 
felismerjem azt, hogy a gyengeségeiken 
keresztül is tudjuk felismerni az igazi 
nagyságokat. 

Edisont – a villanykörte és még legalább 
1300 szabadalom feltalálóját iskoláskorában 
nehéz felfogásúnak tartották. 

Einstein – aki képes volt a legelvontabb 
gondolatokat is megfogalmazni – csak 9 éves 
korában tanult meg olvasni. 

Churchill – akiről apja is úgy nyilatkozott 
gyermekkorában, hogy „egy idióta fiam van”. 
Kiemelkedő politikusként, mitöbb irodalmi 
Nobel-díjasként élte meg életét. 

Az embert, ha egyéniségében sérelem is 
éri, az „Élet” a legmegfelelőbb helyre teszi! – 

Csapatvezető Vastag Aladár tanár úr, 
megnyitja az első diákparlamentet, amely 

az 1976-1977-es tanévben került 
megrendezésre. Gyerek delegáltak:  

Holcsik Erika, Bokor Szilvia, meghívott 
vendégek: Bódi Béláné védőnő  

és Bitó Antal tanácselnök 
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szögeztem le magamban. Magyarországra édesapám segítségével jutottam át – a „Tito-
láncoskutyája” – ként nevezett időszakban. 

Bujdosásaim, megpróbáltatásaim ezután következtek. Az éhezésen, hatósági kihallgatások 
és fenyegetések sorozatán keresztül a makói gazdák napszámosaként „megizmosodott” hazai 
diákként, majd tanáremberként jutott egyről a kettőre életem folyása. Múltam, jelenem 
erőpróbákban, kalandokban és vidámságban bővelkedik, hiszen napjaimat a „jövővel” 
tölthetem vallottam szembenézve önmagammal, hiszen tanár vagyok! Tanulmányaim és addigi 
tapasztalatom a makói járásban, majd 10 évig Kiszomboron arra a felismerésre és 
következtetésre juttattak, hogy a gyermeki tevékenység sokoldalú működtetése, a kísérletek 
elvégzése olyan pluszt ad a tanulóknak, amely semmi mással nem pótolható. 

Törekvésem arra, hogy Szeged-járásban is „fizika-szertáram” a leggazdagabb legyen, nem 
hiábavaló célkitűzésem volt, amelyet természetesen saját vásárlással, egyedi eszközkészítéssel, 
iskolák közötti „cserével” és Iván Antal igazgatóm jóindulatú és segítő támogatásával 
valósíthattam meg. Az ismeretek megszerzésében, alkalmazásában az eszközök, a tárgyak, a 
kísérletek szerepe igen nagy, de a jelentőségét az csak növeli, ha számolunk azzal is, hogy a 
tankönyveknek, a könyveknek, mint a tudás hordozóinak is nagy szerepük van az ismeretek 
átadásában és gazdagításában. 

 Négy féle szempont legyen mindig előtted: 
Keress, nézz utána, gyűjts! Végezd el, próbáld ki! Ellenőrizd!  

Vond le a tanulságot és következtess! 
Vallottam és tanítottam. 
A fizika szaktárgyi versenyen országosan 2. helyezést elért Pasztuhov Balázs, Zsótér Antal 

matematika-fizika iránt érzett szeretete, magas szintű tudásának számítástechnikából megírt 
disszertációja, ifj. Vastag Aladár középiskolai fizika teljesítménye és orvosi diploma 
szakdolgozata témáját tekintve is – törekvéseim igazolva látszottak. A sok-sok versenyre 
készülő és azokon sikeresen szereplő tanulók neveit Huszka János, Németh Mihály, a 
Pasztuhov család gyermekei.. felsorolni teljességgel ennyi év után már lehetetlen! Dicséretükre 
az élet bizonyosságaként kívánom, hogy az életben is részesüljenek igaz örömökben, méltó 
tiszteletben és elismerésben. 

Úttörő csapatvezetői tevékenységemet hivatásom olyan periódusaiként könyvelhetek el 
magamnak, mint aki barát, színész, orvos, ápoló, edző, pótszülő, pszichológus, ügynök is 
tevékenykedhetett a szó legnemesebb értelmében. 

Szerencsésnek érzem magam azért is, hogy csapatvezetői mivoltomban is kiálltam a hét 
próbát. Ne az legyen a fontos, hogy az iskola mellett működő szervezetnek mi a neve, cserkész, 
avagy úttörő. Kell hogy legyen és kiállja a próbát, ez a lényeg! No és minőséget garantáljon! 

  
Célkitűzésemet 7 pontban jelöltük meg: 

1. Kötődés a Dózsa György úttörőcsapathoz – a névadópróbák, a csapatszemlék adta 
lehetőségek kihasználásával. 

2. Biztonságérzetet nyújtani a rendszeresen visszatérő események, megmozdulások 
alkalmainak kisugárzása által. 

3. Az egyéni képességek kibontakoztatása és magas szintre emelése a sokoldalú 
munkatevékenységek szervezése által. 

4. Egészséges, emberi magatartási formák kialakítása, szokássá fejlesztése a szabadidős 
programok sokszínű tevékenységével. 

5. A kapcsolatteremtés sokoldalú megvalósítása révén azt a hasznosságot is megmutatni, ami 
azzal jár, hogy a magatartási formák megfelelően idnikálódnak. 

6. A gyermekvezetők képzése – az önismeretek fejlesztésére, a vezetői alkalmasság 
bizonyítására, az önmegvalósítás képességének felismerésére irányuljon. 
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7. Az oktató-nevelő munka megerősítése sokirányú mozgalmi tevékenységek által /szakköri, 
szakpróba, táborozás/igazolódott stb. 

 
A csapatszintű, illetve iskolaszintű tanulmányi versenyek voltak a leghatékonyabbak az én 

időmben, az én meglátásom szerint. A felkészülés során olyan erőket mozgósítottak a gyerekek 
mint: könyvtári búvárkodás, jegyzetelés, lényegkiemelés /későbbi tanulmányaik során is 
kamatoztathatták/ szülői, baráti segítségek, amelyet a munka során igényeltek. Olyan biztos 
hozadékai az életnek ezek, amelyek csakis pozitív irányba hatnak. Sajnálom, hogy nem maradt 
konkretizálható anyag Sági Misi, Grósz Balázs, Tóth Csaba, Vígh Lajos atommal kapcsolatos 
„pályamunkájukból”. 

A táborozások élményeiről a fotók, albumok színesen regisztrálják az eseményeket. 
Mennyire kaptak megerősítést a tanulás segítésében, a kapcsolatépítésben a jól szervezett 
táborok? Erről a felkészülés során nyújtott teljesítményekből, az eredmények alapján 
győződhetett meg a csapat a sok-sok élmény, elismerés mellett a jutalmazásokból is. (sátor, 
tábori, túra felszerelések stb.) 

A szemlék, a bemutatók lehetőséget adtak az önmegvalósításon túl arra is, hogy a testvér 
iskolák, szomszédos csapatok, egymás munkájába, tevékenységébe is betekintést nyerve 
tapasztalatokat szerezhessenek. Sokat mondó jelentőséggel bírt a gyerekek, szülők, 
pedagógusok, vezetők életében az első megrendezett Úttörő Parlament. A gyerekek 
felkészülten, a felnőttek komolyan vették az akadályokat, teljesítették a vállalásokat. Sokáig 
szívesen emlékeztek a 8. osztályosok rajfoglalkozás helyetti havonta rendszeresített 
klubfoglalkozásokról, a fagyi gépet -,megvalósult álomnak emlegette a gyereksereg. 

A mai napig fontos számomra, hogy tanítványaim életminőségét az iskolából kikerülve is 
figyelemmel kísérjem. Ennyi év távlatából az itt élő szülőkön keresztül, alkalmi találkozásokon, 
örömmel ismerem meg „életútjuk” egy-egy részletét. 

Az osztálytalálkozók olyan megszervezett alkalmak arra, hogy személyes élményként 
mondják el mi történt velük, hogyan élik meg a jó és rossz helyzeteket, milyen célok valósultak 
meg életük során. 

A szomorú pillanatok közé tartoznak azon részek, amikor már csak gyertyagyújtással 
idézhetjük közénk szeretett kollegáinkat, a tanárokat, netán iskolatársakat. Érthetetlenül és fájó 
szívvel állok a sírok szélén, amelyek túl korán borultak a fiatal testek fölé. 

Gyakran hangzott el munkám 
során: „Nem eredményes a 
krétafizika!” És a krétáról most az jut 
eszembe: „A kréta önmagát 
hátrahagyva nyomul előre a fekete 
táblán, s elfogy, mire kész a vonal…”. 

És egyszer a pedagógus is 
megszűnik anyagi mivoltában. 
Reménykedve, hogy amit hátrahagyott 
nem hiábavaló volt. Nevem, arcom 
feledésbe merül, de tanításom, 
jellemem értékes része továbbfejlődik 
fiamban, tanítványaim munkájában, 
mert hiszen tanár vagyok! 

 
Pusztaszer, 2003. június 12. 
 
 Vastag Aladár 
 nyugdíjas tanár bácsi 

Házi tanulmányi verseny fizikából zsűri 
tagok : Festő Antalné szülő, Vastag Aladárné 

tanítónő, Szilágyi Erzsébet matematika- földrajz 
szaktanár, versenyzők: Bokor Szilvia, 

 Gera Ibolya, Magony Ildikó 
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Pedagógusi munkásságom Pusztaszeren 
 

„Az én hitem a földnek melegsége 
és miként a föld szétosztja melegét 

gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt, 
az én hitemet úgy osztom szét közöttetek” 

 
József Attila sorai pedagógusi hivatásom ars poétikájává érlelődött. A pedagógus: ember és 

művész, melegséget és fényt sugárzó fáklyaként kell élnie! 
Szüleimtől az élettel olyan mély és önzetlen szeretetet kaptam, amely biztosította azt a 

fejlődést, amely a családban kezdődik és a szeretettől indul meg és növekszik tovább. „A 
szeretet melegházából” mindig és mindenhova el lehet jutni!- tanította édesanyám. Korai halála 
után anyai nagybátyám és nagymamám nevelésének köszönhetően alakultak ki bennem azok a 
nélkülözhetetlen emberi vonások, mint: bizalom, barátság, tudás, átélés. Édesapám egyszerűen, 
határozottan adta tudomásomra, hogy kötelessége annak, akinek képessége megengedi, hogy 
örömet szerezzen másoknak. Ennek nyomatékot adva kis kocsmánkban jeles ünnepeken már 3 
éves koromtól kezdve szavalni, énekelni kellett. Ezen előzményeknek köszönhettem-e, nem 
tudom, hogy a tanítóképzőbe ilyen jellemzéssel kerültem be: Ösztönös pedagógiai érzékkel 
rendelkezik. Ahhoz, hogy valaki megállja a helyét a pályán, tisztában kell lennie, hogy a 
pedagógus pálya: tudomány és művészet. Hála Istennek a szegedi Tanítóképzőben tanáraim, a 
gyakorlatot vezető osztálytanító nénik olyan magas fokon tudták átadni és művelni a pedagógiai 
artisztikum (művészi) varázslatával megtűzdelt tudásanyagot, amelyre csak a Legnagyobbak 
képesek. Tanításaik ma is igazak, használhatóak, örökérvényűek! Életem, munkám során 
rengeteg átadott tudás, tolult fel bennem. Hogy melyiket, mikor, milyen mélységben hoztam 
felszínre, azt mindig az adott körülmények, a pillanatnyi helyzet, a „gyermekanyag” döntötte 
el. A fontos az volt, hogy tudtam miből választani! Nem elég viszont a már meglévő ismeretek 
mobilizálása, a folyamatos képzés, önképzés is szükséges. Fontos alapelvként tanultuk meg, 
melyet a magam részéről halálkomolyan vettem és következetesen betartottam „Nem az 
iskolának, hanem az életnek tanulunk!” Tessedik Sámuel életegységét úgy koncipiálja 
(fogalmazza) meg, hogy a gyermek erői összhangba jusson természet adta képességeivel és a 
környező viszonyokkal. A gúny erejével is harcolt az „üres szócséplés” ellen, mert azt 
módszertelennek tartotta. „Hány ember hiszi bölcsnek önmagát, agyában, szívében mégis űr 
marad. Fokoz, ragoz és deklinál. S értelem nélkül recitál (elszaval)” Az igazi embernek ki kell 
vívnia és meg kell védenie belső szabadságát, s azt a felelősségtudat és az alázat egyensúlyában 
kell napról-napra realizálni, indultam neki 10 éves pedagógusi gyakorlati tapasztalattal a Makó 
Almási utcai és Kiszombor Általános Iskolából. Köszönettel és hálával tartozom a két iskola 
igazgatójának. Halmágyi Ivánné Eszternek és Majoros Pista bácsinak és annak a pedagógus 
közösségnek, akik felkaroltak, egyengették utamat, mint pályakezdőt segítettek a helyes pályára 
állítani. 

„Ember az embernek legyen méltó társa, Ha nem tudsz már mást… 
Oszd széjjel szívedet, és érdemes volt élni.” 

-tanultam meg tőlük egy életre szólóan. 
Pusztaszeri munkásságomat 1967 őszén a tanult gyermek- és életszemléletű pedagógiával, 

gyakorlati tapasztalattal érlelve kezdtem el. Elengedhetetlen követelménynek tekintettem, hogy 
ebben a kis faluban együttműködjek mindazokkal, akik szebbé, jobbá teszik a gyermekek életét, 
segítenek egyéni képességeik kibontakoztatásában. Legkézenfekvőbb volt először is a 
szülőkkel való sokoldalú és szoros együttműködés. Középpontjában a családlátogatásokon, a 
szülői értekezleteken túl azok a lehetőségek kerültek előtérbe és bizonyultak igazán „nekünk 
valóknak”, amelyek arra inspiráltak, hogy a  legmagasabb szinten, a leghatékonyabban tegyünk 
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meg mindent annak érdekében, hogy a tanultak, a meglévő tapasztalatok alapján érzelmeiken 
keresztül hasznosítsák mindazt, amit önmaguk számára is jónak tartanak. 

Az olyan pedagógiai rendszerben felnőtt gyerek, aki az élet, a munka, a tanulás egybeforró 
egységében nő fel, differenciáltan produkált teljesítményt tud nyújtani úgy, hogy új 
benyomásra, új hatásra, új terv létrehozására is képessé válik. A pedagógiai szakmai 
megközelítéséről a szakirodalom többször szól úgy, mint a pszichológiai lelki 
hatásmechanizmusról. Gyermek pszichológusok vizsgálták a szeretet és lelkierő, valamint a 
szeretet és egészség közötti összefüggéseket. Belátva a fentiek fontosságát e témakörben is 
tartottunk szülői értekezletet, ahol együtt jelöltük meg a konkrét tennivalókat. Tanulmányi 
kirándulást szerveztünk Hódmezővásárhelyre. SZMK programba is beiktatva Harkai Tomi 
anyukája, Marika által. Bélteki Sanyi volt a busz sofőrje. A mérleggyárból nem csupán 
használható tudással, hanem használható kicsi mérleggel, a  vásárhelyi fazekasmestertől 
szeretettel és élménnyel gazdagodva értünk haza. Az elraktározott tudásanyagot, tárgyakat 
tanítási órákon gyakran hasznosítottuk, feltérképeztük, kezünkbe vettük, és egy-egy énekkel 
vagy mondattal „visszamentünk”. A különböző szintű versenyek, pályázatok, vetélkedők sem 
öncélúan születtek meg, hanem olyan lehetőségek birtokában valósítottuk meg őket, amely 
során a részt vevők (gyerekek, felnőttek) erejüknek, tehetségüknek maximumát adva jutottak 
el a sikerélmény birtokába, önmaguk megvalósítását biztosítva. A „palack kinyitásával” a 
sikeres munkák kapcsán egyfajta bizalom is kialakult a család, az iskola, a felnőtt segítők és a 
gyerekek között. A bizalom biztonságérzetet ad és a benne szereplők tiszta, kedves, egyszóval 
emberi arca is megmutatkozik. Erről is szóltak azok a beszámolók, amelyek egy-egy 
„mestermunka” elkészítése során előkerültek. „Hű, azt hittük soha nem készül el! Jól esett a 
finom befőtt trakta! – hangzott el Muhel Zsolt és Süli Gyuri édesapja szájából a házi komplex 
tanulmányi versenyen. A bemutatkozás nem véletlenül e kérdéssel indult.” Mióta kell a szobor 
makettjének elkészítéséhez barackbefőtt? 

Az emberség, mint tulajdonság olyan személyes példákon keresztül érintette meg a 
gyerekeket, amelyre számtalan alkalom nyílott. Huszár Mártonné Eszter néni és leánya Kovács 
Józsefné Irénke, aki Kriszti és Józsi édesanyja – családjukban, otthonukban a szép kézimunkák, 
a kézművességet magánviselő otthont, mint álmaink legszebb megvalósítását bizonyító emléket 
őrizzük meg. A családban tartott őrsi foglalkozáson részt vevő gyerekek és felnőttek nevében 
is mondhatom, az előbbit, nevezetesen: dr. Vándor Rudolfné, Szombathelyi Árpádné, Márta 
Károlyné, Kardos Zoltánné, Kónya Erika kolleganők és Szeri Csilla, Kaczur Tünde, Jéga Sz. 
Attila, Szeri Attila és a két családfi Joci, és Kriszti. Nagy veszteségről számolhattunk volna be, 
ha munkánk során közvetlenül nem tapasztalhatjuk meg a tudást, élményt, szeretetet amelyet 
kaptunk a nagymama, nagypapa korban lévő Szűcs Sanyi bácsitól, Arkauer Tibi bácsitól 
(Novaszel Noika nagypapája) Tóth Albertné Piroska néni és Tóthné Mariska nénitől. A mi 
számunkra nem haltak meg, mert emlékeinkben, szeretetünkben közöttünk élnek tovább 
munkáik, a rendhagyó órák élményein keresztül. 

A nevelésnek és oktatásnak egyensúlyban tartása a legszebb, legnemesebb és legnehezebb 
pedagógusi feladat. Akkor hát részesüljön minden gyerek az általános műveltség áldásaiban! 
Az egyén differenciált képességét figyelembe véve, úgy éljünk a differenciálás természetes 
folyamatával is. A nevelési és oktatási feladat megvalósítása az elérhetőségen, az 
eredményekben csúcsosodik ki. „Ha a gyerek együtt él az elismeréssel, megtanulja, hogy céljai 
legyenek. A munka önmagában hordozza jutalmát, vált valószínűvé a komplex tanulmányi 
versenyre való készülés során. 3 gyerek – 1 csapat, akik között 1 a matematika, 1 gyerek a 
magyar, 1 a környezetismeret tárgyat képviselte azáltal, hogy maximális tudását garantálta a 
csoportban. Az egy csoportba tartozók nevet választottak maguknak és felnőtteket kértek fel a 
felkészülés során, akik a versenyen való jelenlétükkel emelték a színvonalat. A visszaemlékezés 
során átélt élményeket felidézve 1-1 példával illusztrálom. 
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A kézműves csapat tagjai: Szűcs Feri „matematikus”, Borbola Évi „magyaros”, Gregus Ildi 
„környezetes” – Szűcs Sanyi bácsi kádár mesterségbeli tudása által 3 literes nagyságú kis hordót 
készítettek. A „mestermunka” elkészüléséig sok nehézséget leküzdöttek, új ismereteket 
szereztek, amelyet osztálytársaiknak, a zsűrinek bemutatva fogtak hozzá a nagy megmérettetés 
megoldásához, nagy sikerrel. 

A Cousto (Kusztó) csoport tagjai: Ferenczi Piroska matekos, Gulyás Nóri magyaros, Virág 
Józsi környezetes, arra vállalkoztak, hogy kis hajót készítsenek és természetesen Cousto 
kapitány életével kapcsolatosan „búvárkodjanak”. 

Az űrhajósok úgy döntöttek, hogy a Földdel egyenértékű darabot készítenek Grósz Sándor 
tanár bácsi segítségével és a megtanult indulóval száguldanak Gagarin útját kisérve, Makra 
Ibolya környezetes, Grósz Balázs matekos, Pigniczki Zoli magyarosként. 

A Kis bice-bóca csoport: régi történeteket gyűjtött és dolgozott fel régi iskolákról, és még 
egy régi iskola makettjét is elkészítették Arkauer Tibor bácsi, Noika nagypapája és Németh 
Mihály bácsi segítségével. A 3 tagú gyermekcsoport Sajtos Szabolcs matematikus, Novaszel 
Noémi magyaros, Borbola Ági környezetesként állt ki a tanulmányi versenyen. 

A Környezet barátok nevű csoport tagjai: Sándor Laci matematikus, Baranyi Anikó 
magyaros, Harkai Margitka környezetesként bírkozott meg felnőtt segítőikkel együtt 
madáretetőt készítettek és a madarak életéről készített tablójukkal neveztek be a nemes 
versenyre. 

A gyerek égből pottyant törött szárnyú angyal. Magasra akar szállni, a jóra törekszik, de ez 
csak megerőltetéssel, fáradsággal és kitartó folyamatos munkával sikerül. És csak akkor, ha a 
felnőttek segítenek a helyes út megválasztásában, illetve megtalálásában. Fogalmazás órán a 
felmérő dolgozat alapján 3 tanuló indulhatott csillagos ötösre írt, dolgozata alapján a házi 
verseny Mesét írok, mesét mondok versenyére: Magyar Adrienn, Szeri Évi, és Tóth Gabi. A 
járási szintű megmérettetés is sikereket hozott. Adrienn a megyei szintű versenyre tovább lépve 
II. helyezést ért el, Évi a szegedi TV stúdióba kapott meghívást, Gabi pedig megcélozva az 
országos pályázatot könyvjutalomban részesült. 

4. osztály komplex tanulmányi verseny 1986-ban Muhel István, Süli György 
szülők, Pintér Mónika, Süli Gyuri, Kálmán Erika, Tóth Renáta, Katona Ági 
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Az édesanyák a szeretet által táplált képességeiktől vezérelve csodákra képesek. Mindig a 
legjobbat, a legjobbkor tudják működtetni. 

Nagy Józsefné Pintér Eszter, Esztike Misi Mókus és az Öreg Tölgy című meséből Mese 
mozi vásznat készített 4 db rajzlapot összefűzve. Megrajzoltza és zsírkrétával, a másikat 
vízfestékkel színezte. A 4-4 képből álló mozivászon végig kísérte pedagógusi munkámat, a 
gyerekek sokoldalú, önálló tevékenységét gazdagítva matematika, magyar, környezet órákon 
egyaránt. Művészi énje kerekedett felül azoknak az édesanyáknak is, akik a különböző 
fellépésekre, játékokra, szereplésekre megálmodták és elkészítették csemetéik fellépő ruháit. 

Azon örökérvényű megállapításnak miszerint a pedagógusnak varázslatos erővel kell 
rendelkeznie, azt is tudni kell, a varázslatnak két kulcsszava van: a személyiség és a 
szakszerűség! 

Számtalan tudományos munkában megtalálható annak olvasata, hogy személyiséget csak 
személyiséggel lehet nevelni. Eddig leírt visszaemlékezéseim folyamán azokból a kiemelten 
kezelt „szerepvállalásaimból” egy-egy mozzanatot idéztem fel, hogy a számtalan lehetőségek 
közül hogyan találja meg magának a gyerek az önmegvalósítására a legmegfelelőbbet, és ehhez 
miként segíthetjük ehhez. Még egy példával illusztrálva – egyik osztályom a Madarak Fák 
Napja alkalmából fórumon szeretné elmondani véleményét, bemutatni tudását. Örömmel és 
szívesen bújtak azon a napon a felnőttek bőrébe, akiket megszemélyesítettek. Ezúton is 
megköszönöm megértésüket és a gyermekekkel szembeni méltóságteli alázatukat: Szeri Éva 
Kudlik Julit, Tóth Melinda Hegedűs Erikát, Mucsi Mihály Kertész Lászlót, Szűcs Erika dr. 
Novaszel Balázst, Tóth Gábor Tajti Lászlót személyesítette meg. 

A szakszerűség megköveteli az állandó önképzés, önfejlesztés lehetőséget akár egyéni 
tanulással, akár szervezett képzés során. 

1969-ben az Iskolatelevízió ITV országos pályázatán vettem részt környezetismereti óráim 
feldolgozásával. Ötesztendős az Iskolatelevízió címmel három év kellett ahhoz, hogy a még 
„görcsös állapotok” is feloldódjanak a kevés számú felnőtt emberek és közöttem. Felejthetetlen, 
mély nyomot hagyott az igaz, örömet sugárzó emberek szeméből kiáradó szeretet, amellyel 
közölték, hogy P. Kovács József műsorvezető bemondta a TV adásában hogy dicséretben 
részesült Vastag Aladárné pusztaszeri tanítónő pályázata. Pedagógusi kitüntetésnél is többet 
jelentett a gratuláció. A mi tanító nénink! Köszönjük! És ez egy pusztaszeri búcsú napján! Sok 
eszközt, tárgyat készítettünk férjem és a szülők segítségével. Az elkészített és kipróbált 
eszközöket és módszereket bemutató eljárásaimat csokorba kötve a Műv.Oszt. Pályázatán 
megjelentettem, és mint jutalmazott alkotást 1973-ban a TIT-tel kötött szerződés alapján 
közzétették, megjelentették. 

Az 1974-es általános iskola alsó tagozatában működő nevelők Komplex szemináriumán a 
záró dolgozatot kiváló minősítéssel zártam. Ez szintén azt is jelentette, hogy részt vehettem az 
1976-ban meghirdetett megyei szintű pályázaton. 

1975-től 5 éven át voltam a Szeged járás alsó tagozatos nevelők munkaközösségének 
vezetője. Belső kényszer hajtott arra, hogy az 1975-76-os tanévben a bajai Tanítóképző Intézet 
szakmai, módszertani speciális tanfolyamára jelentkezzek. A vizsga záró dolgozatom témája a 
korszerű matematika tanítással volt kapcsolatos. 

1985-ben a Klubkönyvtárral megállapodást kötve bábszakkört vezettem. Még ebben az 
évben a KISZ KB Kulturális Osztálya által meghirdetett Ifjúsági Amatőr pályázatára benevezve 
a megnyert 15 eFt-ból a kezdeti nehézségeken átsegítettem a bábszakkört. 

1988-ban a TIT Pedagógiai Választmánya a Műv. Minisztériummal és az Országos 
Pedagógiai Intézettel karöltve Vándorgyűlésen való részvétel feltételével pályázatot hirdetett. 
Pályamunkámat kérdőív feldolgozásának kapcsán képzeltem el. Kollegáim segítségével 
oldottam meg. A pályázat elfogadást nyert, tehát meghívást kaptam a Vándorgyűlésre. Sajnos 
egyéb okok miatt nem mehettem el erre.  
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1989. február 20-án a Műv. Közlönyben kiadott és a Községi Tanács által meghirdetett 
iskola igazgatói állást megpályáztam. E pályázat anyagából idézni azért szeretnék, mert úgy 
érzem az akkor megfogalmazott feladatok máig megvalósításra várnak, illetve elvárhatóak. „A 
kor követelményeként, a gyerekek jövője érdekében kiemelt helyen kezeljük: 

a számítástechnikai oktatás továbbfejlesztését alsó tagozatban is bevezetését 
a kétnyelvű oktatás bevezetését ( 1 kísérleti osztállyal kezdve) 
egy idegen nyelv tanítását az óvodában. 
„Iskolai Évkönyv” vezetése a forrásértékű munkák megőrzésén túl, pedagógusaink önálló, 

alkotó tevékenységének bemutatásában, a jó módszerek áthagyományozásában is szerepet 
vállalhat.” 

„A tehetséggel való bánni tudás… az érintett közösség értékrendjének tükörképe.” 
„Az egymásról, munkatársakról alkotott vélemény döntő kritériuma nem lehet más, mint a 

tények alapján levont következtetés, ahol mindenki által tudott dolog, hogy: a tevékenységet 
nem önmagában kell értékelni, a személyes rossz kapcsolat sohasem juttathat el senkit a munka 
rossz megítélésére. (A fentiek bővebben is megtalálhatók a pályázat anyagában.) 

1995-ben már mint nyugdíjas pedagógusok a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be 
pályázatot iskolatörténeti anyag feldolgozásával 80 ezer Ft önerőt dokumentálva, 
együttműködési támogatásokat garantálva az önkormányzat, a Zichy Alkotóház vezetője Nagy 
Józsefné Pintér Eszter és fiam segítségével illetve hozzájárulásával. Meghiusulásának okát nem 
taglalom. 

A test elhasználódik, öregszik. Az idegek kopnak. A hivatás szépsége megmarad. Az idő, 
mint restaurátor működik, hogy a hivatás közben adódó nehézségek lassan eltűnjenek, a 
gyerekekkel, a gyerekekért végzett szolgálat drágakővé csiszolódjék! 

„Tudomásul kell venni létünk csodálatos, beláthatatlan összefüggését…” írja Latinovits 
Zoltán. És ez így igaz! 

Pusztaszer, 2003. júniusában 
 Vastag Aladárné Manyi néni 
 a Pusztaszeri általános iskola nyugdíjas tanítója 

Kulturális bemutató 1988. március 15.-e alkalmából. A lányok szerencsét kívánva 
küldik a kis huszárokat a csatába Kacur Tünde, Szeri Csilla, Gyöngyösi Erzsi, Kovács 

Krisztián, Tasi Zsolt, Hatvani Krisztián, Jéga Szabó Attila, Kovács Tibor, Bélteki Csaba, 
Szeri Attila 



 114 

Visszaemlékezéseim óvodai munkásságomra 
 
Tóth Zsuzsanna vagyok pusztaszeri lakos, 1969. februárja óta dolgozom a Pusztaszeri 

óvodában. 
Emlékeim az óvoda indulásáról, az 50-es 60-as évekről kedves barátnőm, munkatársam, 

néhai Dömsödi Jánosné sz. : Varga Mária elmondása alapján vannak. A következőkben rá is 
emlékezem, mint az óvoda egyik alapítójára. 

Az óvoda 1954-ben alakult Pusztaszeren 1 csoporttal, idényjelleggel a parti iskola egyik 
termében. Az óvónő neve: Polgár Ilona, csak rövid ideig volt itt, róla szinte semmit nem tudok.  
Kicsit később, a mai védőnői lakásban is működött az óvoda. Nagyon egyszerű, szinte primitív 
bútorzattal: kecskelábas asztalok, padok. Az óvoda tavasszal indult és a betakarításig tartott. 
Minden gyermek a napi ételét kis edényekben hozta, délben megmelegítették. 

Varga Mária ( Muca óvó néni) 1955-ben került vissza Pusztaszerre az óvónőképző 
elvégzése után és 1992-ig vezette az Óvodát. Ő kezdte el szervezni a mai óvoda elődjét. Ez igen 
nagy munka volt, a szülőknél nagy ellenállásba ütközött, hogy a gyermeket egész napra 
óvodába adják. A gyerekekért meg kellett küzdeni, a szülőket meggyőzni, hogy jó lesz ez. 
Elsősorban a sok gyerekes családokat igyekezett meggyőzni. Pl.: Jéga Szabó János és Buknicz 
Ilona voltak az elsők, akik hajlottak arra, hogy rendszeresen óvodába járassák gyerekeiket 
Misit, Pistit. 

Ekkoriban épült a mai óvoda elődje 2 teremmel, konyhával, előszobával, udvari WC-vel. 
Óvonő: Varga Mária, dajka: Csuri Józsefné Juci néni, szakácsnő: Buknicz Mihályné Annus 
néni. Tehát beindult a konyha is, ahol nemcsak az óvodások, hanem tanácsi dolgozók, tanítók 
is ebédeltek. 

A faluban akkoriban csak egy vegyes bolt működött, ahol sót, cukrot, lisztet, petróleumot 
lehetett venni. A tejféleséget, zöldséget gazdáktól vásárolta. A kenyeret, postát lovas kocsi 
hozta. Buszjárat ekkor még nem létezett, így hetente egy alkalommal Muca óvónéni 
bebiciklizett Kistelekre húst és egyéb olyan árut vásárolni, amit nem lehetett kapni a faluban.  

1960-ban megtörtént a téeszesítés. Ami azt jelentette, hogy nagyon sok asszonynak is ki 
kellett menni, dolgozni. Így többen kénytelenek voltak óvodába adni a gyermekeiket, bár 
ekkoriban még több generáció élt együtt. Ez az időszak 1969 őszéig tartott. Közben Muca 
férjhez ment Dömsödi Jánoshoz és 1969. februárjában megszülte harmadik gyermekét Pétert. 
Ekkor kerültem én ide az óvodába, mint képesítés nélküli óvónő. Bele a mélyvízbe, az 
ismeretlenbe. Az akkori gyerekek közül ma is jól emlékszem: Nagy Mesire, Horváth 
Margitkára, Mezei Veronkára, Gyöngyösi Ilikére, Szász Ilonkára, Babos Tibire, Magony Ildire. 

Közben a törvény módosította az óraszámokat és 1969. őszén alkalmaztak még egy óvónőt 
Sáfrány Gábornét, Irénke óvó nénit. Ekkora már a gyermeklétszám is megnőtt fokozatosan 
előtérbe került az iskolára előkészítés. A falu még olyannyira kialakulatlan volt, annyira nem 
látszott a falu központja, hogy Irénke nem szállt le a buszról, mert nem látta a falut. 

1969 őszétől tehát két óvodai csoport működött egészen 1977-ig.  
Közben a konyha átkerült a Köztársaság téri épületbe. Az óvoda épületén kisebb átalakítást 

végeztek: kialakítottak két előszobát, bevezették a vizet, kézmosókat szereltek fel, de a WC 
még mindig az udvaron volt. Időközben Juci néni a dadus nyugdíjba vonult és helyette id. Szeri 
Imréné mindenki Mariska nénije lett e a dajka, aki a fűtést is ellátta. Megnőtt az igény az 
óvodára, egyre több lett a gyermek, a falu erőteljes fejlődésnek indult, kicsi lett az óvoda 
épülete. 

1976-ban az akkori községi vezetés: Bitó Antal vezetésével az óvoda átépítése mellett 
döntött. Ideiglenesen átköltöztünk egy Rákóczi utcai lakásba. Egy évig voltunk ott, s 
elmondhatatlanul örültünk mikor 1977 őszén visszaköltözhettünk az új, modern szinte fényűző 
3 csoportos óvodába, ahol minden csoporthoz külön mosdó, WC tartozott. Nagyon sokan 
segítettek a takarításban, költözésben; szülők és a szocialista brigádok. Az udvari játékokat is 
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ők betonozták, állították fel. A homokozókat 1978 tavaszán Horváth András és brigádja 
készítették. 

Két fiatal kolléganő is került hozzánk. Tóth Tamásné Horváth Erika, Buknicz Mária, 
mindketten képesítés nélküliek és mindketten pusztaszeri születésűek. Ebben az időben sok új 
eszközzel gyarapodott intézményünk. A gyermeklétszám igen magas 98 fő. Volt olyan év, 
amikor 40 nagycsoportos gyermeket engedtünk iskolába. A gyermekek nevelését mindig 
elsődlegesnek tartottuk. Igyekeztünk olyan plusz ismereteket adni, ami csökkenthette a falu-
város közti különbséget.  

A 80-as években igen nagy volt a fluktuáció. Szinte évente változtak az óvónők, hiszen a 
fiatal kollégák ebben az időben szültek. 

Az óvodai munkára jellemző, hogy több járási szintű bemutatót tartottunk.  
1990-re csökkent a gyermeklétszám 60 fő körül ingadozott. 1995-ben elvettek egy óvodai 

csoportot, óvónői, dajkai státusz szűnt meg. Az 1996-97 évi születési számok már komoly 
demográfiai hullámvölgyet jeleztek. 1997-ben már hat gyermek született, sajnos ez azt 
jelentette, hogy drasztikusan csökkent az óvodások száma. Ez napjainkra 36-38 gyereket jelent. 

Az óvoda szakmailag mindig önálló volt, de gazdaságilag az iskolához tartozott. Az évek 
során egyre nehezebb lett a pénzügyi helyzet, egyre nehezebben tudtuk fenntartani az 
intézményt.  

2003 őszén az egyik óvodai csoportba költözött az első osztály. Részben takarékossági 
okok, részben mert a régi iskola felújításra vár. 

Az iskola igazgatója: Iván Antal igazgató úr, mindig messzemenően támogatta és 
szívügyének tekintette az itt folyó munkát. 1985- től az intézmény vezetője Gyöngyösi 
Mihályné lett, majd 1996-ban Szeri Zoltánné, akik szintén szívükön viselték sorsukat. 

Most hogy így visszaemlékezem az egyik szemem sír, a másik nevet.  
Nevet, mert 34 évi munkám során nagyon sok szép emlékem van. Nagyon sok okos, 

talpraesett gyermek került ki az óvodánkból. Sok kedves szülővel hozott össze a sors. 
Munkatársaim csodálatos emberek, kikre mindig szívesen emlékezem.  

Sír a szemem, mert a létszám csökkenésével azt látom, hogy a fiatalok, egyre inkább 
elhagyják a falut és máshol keresik a boldogulásukat.  

Végezetül közlöm még az óvodában dolgozók névsorát: 
 
 
Óvónők: 
Polgár Ilona 1954. 
Dömsödiné Varga Mária 1955-1992. 
Tóth Zsuzsanna 1969- 
Sáfrány Gáborné 1969-1982. 
Kósáné Buknicz Mária 1977- 
Bényi Margit 1977-1978. 
Tóth Tamásné Horváth Erika 1979- 
Nagy Emese 1982-1984. 
Petkovné Glóz Erzsébet 1984- 
Gémes Erzsébet 1985-1993. 
Papp Ildikó 1989-1990. 
Szűcs Józsefné 1990-1993. 
 

Dajkák: 
Csúri Józsefné Juci néni 1955. 
Szeri Imréné Mariska néni 1960-1972. 
Gyöngyösi Istvánné 1971-1973. 
Hegyi Mátyásné 1971-1983. 
Kovács Jánosné 1974-1988. 
Szabó Imréné 1974-1981. 
Tábith Istvánné 1974-1989. 
Makra Jánosné 1981-1999. 
Bitó Antalné 1982-1984. 
Tasi Jánosné 1985- 
Jéga Szabó Andrásné 1986- 
Papp Lászlóné 1989- 

Szakács 
Buknicz Mihályné 1955. 
 
Pusztaszer, 2003. augusztus 18.  
 Tóth Zsuzsanna 
 (a pusztaszeri óvoda dolgozója) 
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Iván Antal igazgató és Vastag Aladárné tanítónő 
Tanárok: Bankovics Attiláné, Gyöngyösi Mihályné,  

Ivánné Halász Gizella, Nagy Sándorné, 
Takó József. Takóné Jung Ilona, Vastag Aladár 

1969-1970. tanév 
 
Babos Tibor 
Balogh Anna 
Borka István 
Borka József 
Dávid István 
Dávid János 

Gyöngyi Ibolya 
Gyöngyösi Ilona 
Horváth Margit 
Kiri Ibolya 
Magony Ferenc 
Magony Ildikó 

Magony Magdolna 
Mezei Veronika 
Nagy Emese 
Szász Ilona 

 

Visszaemlékezés óvodás és kisiskolás éveimre 
 
Nem kenyerem az írás. Nem is tennék eleget a felhívásnak, ha nem az anyukám lenne, kinek 

eszébe jutott e nemes gondolat: felidézni kicsiny falunk oktatásügyét. Az Ő felé forduló 
tiszteletemből meg kell tennem, hogy én is beszámoljak egy-két dologról, ami talán nem történt 
túl régen, hiszen folyamatosan beszámolást hallok az anyutól milyen kedves ma már nyugdíjas 
volt nevelők illetve diákok küldenek szebbnél szebb és érdekesnél érdekesebb történeteket a 
régmúltból. Nekünk és a nálunk még fiatalabb korosztálynak egy-két leírás úgy tűnhet, mintha 
nem is a valóságból merítették volna. No nem azért, mert kétségbe vonnánk egyes emberek 
szavahihetőségét, hanem azért, mert egyes politikai illetve rendszerbeli nézetek miatt született 
dolgokról igazán csak így informálódhatunk, és erre nem emlékszem, hogy ennyire 
nyilvánvalóan bárkitől is hallottam volna mint ezekből az írásokból. 

 
E hosszú bevezető után éppen időszerű, hogy az én dolgaimról is beszámoljak. 
Nagy Emese vagyok 1963-ban születtem Szegeden, és Pusztaszeren cseperedtem 

iskoláskorúvá. Azonban mielőtt iskolába írattak volna óvodába is jártam. No persze az óvoda 
még nem volt ilyen méretű, nem dolgozott benne ennyi ember, de nagyon barátságos volt. 
Szerettem odajárni. Két óvó nénim volt Dömsödi Jánosné Varga Mária és Tóth Zsuzsanna, kik 
tényleg óvtak minket a rossz dolgoktól és tanítottak sok-sok jóra, és egy dajka néni dolgozott 
ott Szeri Imréné Mariska , akit nagymamánként szerettünk. Sajnos az egyik óvó nénimről már 
csak múlt időben beszélhetünk, hiszen már eltávozott az élők sorából, de nagy örömömre 
szolgál, hogy még az én gyermekeim éveit is egyengette a mindenki Muca óvó nénije. A másik 
óvó nénim a még mindig aktívan dolgozó Zsuzsa óvó néni aki akkoriban került az ovihoz, 
amikor én nagycsoportos lehettem.  

Az óvoda szép volt, két kőből épített babaház volt az udvaron. Úgy emlékszem volt még 
egy hintánk, s mintha nyáron fürödtünk is volna. Az biztos, hogy nagyon finomakat főztek, 
akár csak odahaza még madártejet is készítettek nekünk. Egy valamit nem szerettem ott, aludni. 
Bizony sokat forgolódtam a fémvázas vászonponyvájú összecsukhatós ágyon. Zavartalan ovis 
éveimet fel kellett cserélnek az iskolával, mert egy idő után akkor is kiöregedett onnan az 
ember. 

 
Első osztályba emlékszem kicsit félve indultam, biztos valahol megéreztem hosszú lesz 

még ez az út és néha nem is olyan egyszerű, amíg megokosodik az ember. 
A félszemet Anyukámon kívül oldotta az egyik legkedvesebb tanító nénim, Vastag 

Aladárné Manyi néni. Ő mindig tele volt jókedvvel, lelkesedéssel, ötlettel és nem utolsó sorban 
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szeretettel. A kisiskolába jártunk. Az 
udvarba két épület volt, szerintem mi 
jártunk a szebbikbe. Az első osztály végére 
meg kellett tanulnunk a szabályokat, 
melyeket be is kellett tartanunk ahhoz, 
hogy méltók legyünk a kék nyakkendő 
viseléséhez, és beléphessünk a kisdobosok 
sorába. Az akkori diákokat mindig 
büszkeséggel töltöttel el, az ha már 
megérett a kisdobosságra, majd ha jó 
kispajtás volt, akkor az úttörőségbe. Ezek 
a mozgalmak tartást és elfoglaltságot adtak 
a gyerekeknek, jó magaviseletre és 
tisztességre tanítottak. Sajnálom, hogy ma 
már ezek megszüntek, és egy vadabb 
nemtörődömebb világba nőnek fel 
gyermekeink. 

A nagyiskolába amikor átkerültünk 
egy egészen más rendszerbe csöppentünk. 
Ott is ugyanúgy kötelező viselet volt a 
köpeny fiúknak és lányoknak egyaránt, de 
még úgynevezett csuszit is használnunk 
kellett annak érdekében, hogy vigyázzunk 

a tisztaságra, illetve, hogy megóvjuk a szépen lakkozott parketta épségét. Erre még rajtunk kívül 
az iskolaszolga is vigyázott, aki hosszú éveken keresztül valóban szolgálta az iskolát és minket, 
hiszen az Ő dolga volt, hogy télen befűtse és melegen tartsa az osztály és esetleg ha nagyon 
éhesek voltunk mert minden tízórait és uzsonnát idejekorán megettünk, akkor Ő volt az aki 
szívesen adott nekünk egy kis kenyeret vagy almát. Őt úgy hívták Tóth István mi csak Pista 
bácsinak neveztük. Ha azt akartuk, hogy hamarabb érjen véget az óra akkor neki kellett 
könyörögni, hogy hamarabb szóljon a csengő. Nem nagyon volt erre példa, mert nem akarta, 
hogy buták maradjunk. Szegény, neki már csengettek odafentről és mennie kellett. 

 
Nagy jelentőséget tulajdonítottak a társadalmi munkának. Minden évben a felsős diákoknak 

különböző mezőgazdasági munkákra kellett menni, paprika szedés, szüretelés. Bár nem 
szerettem tanulni, de inkább bent maradtam volna egy-egy ilyen munkából, mert az még az 
oktatásnál is kellemetlenebb volt. Meg is fogadtam, hogy én ha nagy leszek sem végzek ilyen 
munkát, azt hiszem eddig be is tartottam. A másik ilyen tehernek számított a gyakorlókertbe 
való kijárás. Ráadásul ugye a nyári szünet megkezdésével nem fogyott el ott a munka, ezért 
kötelező volt bizonyos napot szünetbe is ledolgozni. Volt aki gyorsan letudta a szünet elején 
ezt a kötelességet, de olyan is volt aki úgy elhúzta, hogy szünet végén is mennie kellett mert 
máskülönben nem lett volna meg a kötelező letöltött óraszám. 

Az évközbeni gyakorlati foglalkozásnak lányok részére volt egy kellemes elfoglaltsága 
Kordás Pálné Nusi néni megtanított bennünket horgolni, kötni, varrni, sőt még egyszerű 
ételeket főzni is. Mivel nekem nincs lányom nem is tudom van-e még ilyen jellegű tanítás? 

Annak idején a tehetségesnek vélt gyerekeket úgynevezett kulturális seregszemlére 
nevezték be különböző kategóriába, mivel nekem jó hallásom volt és ehhez viszonylag jól 

Óvodai barátok, Nagy Emese, 
Vastag Aladár 

1968-ban 
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képezhető hang is társult, engem minden évben énekből indítottak. Valóban szerettem énekelni 
főleg az énekkarban, de szóló énekesként borzasztó lámpalázas voltam és kiszáradt a szám, a 
nyakamba dobogott a szívem. Szóval ezért mindig tiltakoztam, hogy én nem akarok szerepelni, 
de nem nagyon hallgattak rám. Amikor már nagyobb voltam és rafináltabb, kitaláltam hogy teli 
szájjal rohangáltam egész szereplést megelőző este, hogy másnapra rekedt legyek és ne tudjak 
fellépni. Bocsánat ezért, utólag, főleg Grószné Edit nénitől, de nagyon nem szerettem szerepelni 
és még most is lámpalázas vagyok ha ki kell állnom valahová és meg kell szólalnom. Azért Edit 
nénit nagyon szerettem tetszett nekünk lányoknak, hogy mindig olyan igazi nő volt, és 
mindenféléről lehetett vele beszélgetni. Sok mindenkiről nem írtam még, pedig szinte minden 
tanáromhoz fűz valami emlék. Például az akkori iskola igazgató Iván Antal volt, aki engem 
csak Emese kisasszonynak hívott, mert  Ő oktatta a gyakorlatot, és megtapasztalta, hogy én 
mint egy kisasszony, bizony egyáltalán nem szeretek „dolgozni”. Aztán volt még egy kedves 
tanárom, aki szintén nincs már közöttünk Ő Maláj Gyuri bácsi, aki mint osztályfőnököm 
nagyon szeretett engem.  

Még valamit szeretnék megemlíteni. 8. osztályos úttörőként az utókornak leástunk egy fém 
ládikát mindenféle kinccsel. (az úttörő élettel kapcsolatos és a szocializmusra jellemző 
dolgokat) Egy oszlopra piros táblát helyeztünk, és kilyuggattuk rá az évszámot, amikor ki 
kellett volna kiásni. Talán 2000-ben, pontosan már nem is tudom. Az biztos, hogy a különböző 
munkálatok folyamán egyszer  

Csak eltűnt a jelző tábla, de szerintem a ládika még mindig várja azt, hogy valaki felfedje 
tartalmát. Az ötlet adója Grósz Sándor volt, aki azóta már nem dolgozik az iskolában, de talán 
még ha valaki megkérdezné emlékezne rá, hová ástuk el az utókornak a ládikát. Sajnos én már 
csak körülbelül tudom. 

Az 1977-ben végzett 8. osztályosok. 
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Száz szónak is egy a vége. Sok minden érdekeset és jót csináltunk akkoriban. Igazi 
gyerekszerető, tiszteletre nevelő iskolába jártam, és ebbe az iskolába járattam gyermekeimet is. 
Megálltam a helyem későbbiekben is az iskoláimban, majd a munkahelyeimen. Az alapokat a 
családi körön kívül megadta nekem az óvodám és az általános iskolám.  

 
Ezúton köszönöm szépen mindazoknak, kik okosítottak, szépre és jóra oktattak. Kívánok a 

Pusztaszeri Általános Iskolának további sok sikert, sok jó képességű iskola hírnevét öregbítő 
diákokat, a még aktívan dolgozó és a már nyugdíjas pedagógusoknak jó egészséget! 

Egészségügyi szakközépiskolát végeztem. Jelenleg Dr. Novaszel Balázs háziorvos mellett 
dolgozom községünkben. 

 
Pusztaszer, 2003. július 1.  
 Nagy Emese 
 1977-ben végzett általános iskolai diák 
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Tanár voltam Pusztaszeren! 
 
1971-ben végeztem biológia szakon a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 
A diplomaosztás után 2 hónapig nem kaptam munkát. 
Augusztus végén nagy nehezen sikerült egy „kijárás” tanári állást szereznem a Pusztaszeri 

Általános Iskolában. 
Emlékszem mennyire el voltam keseredve, hogy naponta 2 óránál is többet kell az 

autóbuszon töltenem. Akkor még nem is sejtettem, hogy ezek a pusztaszeri évek életem egyik 
nagyon szép korszakát fogják jelenteni.  

Először is megfogott az itt élők őszintesége és fantasztikus szeretete. Én voltam a „tanárnő”. 
Úgy éreztem, mintha mindig is itt éltem volna. Talán mert kölcsönösen segítettük egymást: 
pusztaszeri szülők, diákok és a tanárok, a Pusztaszeren élő tanárok és a Szegedről kijáró 
tanárok. 

Én csak azt tudom lejegyezni, amit én tanultam az itt kisebb megszakításokkal (közben 
gyesen voltam) eltöltött 7 év alatt. 

Az első és legfontosabb az emberek, a gyerekek szeretete volt. Itt értettem meg, hogy nem 
a paragrafusok, az adminisztráció, hanem a szeretet a fontos. Ha egy diák őszintén megmondja, 
hogy dolgozni megy és ezért nem jön iskolába – ez a legnagyobb bizalom és szeretet jele. Itt 
tanultam meg elfogadni a körülményeket. Hiába írták elő, hogy milyen tárgyi feltételek 
kellenek az iskolába járáshoz, ha nem volt rá anyagi lehetőség. Attól még nagyon jó diák 
lehetett valaki, ha nem volt nagyítója vagy biológiai atlasza. De meg volt a tantárgy iránt érzett 
szeretete és lelkesedése. 

Emlékszem hány délutánt töltöttünk együtt a gyerekekkel 8 mm-es természetfilmek 
vetítésével. Hányszor kerékpároztunk a tóhoz, vagy a környékbeli erdőkhöz. Hány órát 
figyeltük az árokpartok élővilágát. Közben persze megnéztük a vályogvető vándorcigányokat, 
valamelyik tanuló házi állatait. Közben a gyerekek próbálták elsajátítani velem a homokban 
való kerékpározás művészetét is. Mennyi lehullott fészket, kipottyant kismadarat hoztak be az 
iskolába, ami aztán a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba került. 

 
31 év után ez év júniusában ismét lehetőséget kaptam, hogy Pusztaszerre látogassak. A 

hirtelen jött ajánlatot számomra is megdöbbentő lelkesedéssel fogadtam. Oda érve boldogan 
fedeztem fel, hogy az iskola ugyanolyan, mint ahogy az emlékezetemben él. Az egyik ház előtt 
dolgozó férfiban felismertem Vastag Aladár kollégámat, a házban pedig boldogan öleltem meg 
feleségét Manyit, aki szememben mindig a tanítónő példaképe volt. 

 
A régi emlékek felelevenítése után együtt látogattunk át Pintér Eszterhez, ahol a Pusztaszeri 

Hírfutár keletkezéséről szereztem tudomást. El is döntöttem, hogy én is hírt adok magamról, 
hátha lesz olyan olvasója az újságnak, aki hozzám hasonlóan örömmel emlékszik vissza a régi 
évekre. 

Ha van ilyen volt diákom üzenem neki, hogy azóta Szegeden élek és tanítok – 
gyógypedagógus lettem. 

Két lányom után egy fiam is született. Lassan már nagymama sorba jutok, de 
visszagondolva tanári pályám kezdetére, az első 7 évre, melyet Pusztaszeren töltöttem, valami 
furcsa boldog melegséget érzek a szívem táján. 

 
Köszönöm nektek régi pusztaszeri gyerekek! 
 
Szeged, 2003. júliusban 
 Alexiné Marián Orsolya 
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Nagy Sándorné tanítónő, Iván Antal igazgató úr 
Tanárok: Iván Antalné Halász Gizella, 

Kordás Pálné Halas Anna, Vastag Aladár 
1972-1973. tanév 

 
Bánfi Edit 
Bárkányi Mihály 
Bitó Rozália 
Borka Ibolya 
Dékány Ferenc 
Dömsödi János 
Gyovai Erzsébet 
Hatvani Benedek 
Huszka Éva 

Jéga Szabó Julianna 
Jéga Szabó István 
Karakás Ilona 
Katona Mária 
Kálmán Zsuzsanna 
Kecskés Margit 
Kónya Erzsébet 
Mészáros Mária 
Nagy Péter 

Németh Klára 
Pálinkó Erzsébet 
Szabó Pál 
Szeri Ildikó 
Szunyi Mária 
Túri Zsuzsanna 
Tóth István 
Vastag Aladár 

 

Pusztaszeren voltam kisdiák 
 
Pusztaszer. Parányi, hétköznapi falucska az Alföld végtelennek tűnő homokján. Neve ugyan 

ismerősen cseng mindenkinek, ki a magyar történelem korai századait valaha is tanulmányozta, 
mégis, hogy mosolyt és kellemes melegséget jelentsen bárki számára, ahhoz itt kell felnőni. 
Szerencsés vagyok –mint annyi másban is- hogy e falu dajkálásában lehettem gyermek. Egy 
kisgyermek számára gyönyörű és határtalan szabadságot jelentő helyen nőttem fel. Minden 
kisded szíve-vágya a természet közelsége és a jó szülők. 

Cikáznak a gondolataim térben és időben. Gyermekkor, iskola és falu. Összefolyó 
összekapcsolt és összefüggő fogalmak a fejemben. Az iskola, amely tanított, a közösség, amely 
nevelt, a falu, amely magába fogadott. Mindez arcot ölt, és számomra kedves emberek hangján 
mesélni kezd. Kronológiát, szerkesztő elveket félredobva úgy vetem papírra e történeteket, 
gondolatokat, ahogyan tőlük hallom. Sokat köszönhetek e falunak, sokat tanultam e helyen, 
mégis azoknak az embereknek szeretnék emléket állítani, akik egy élet nevű nagy iskola 
folyamatos vizsgaidőszakára készítettek fel barátként az iskolapadban, tanárként az iskola 
falain kívül, katedrával vagy nélküle. 

Eszmélésem legfogékonyabb időszakában –egy évesen- kerültem szüleimmel Pusztaszerre. 
Édesanyám, mint tanítónő, édesapám, mint matematika-fizika szaktanár került a Pusztaszeri 
Általános Iskolához. Szabadságom korlátozását, -hogy javarészt még ruhát sem tűrve magamon 
keressem a tücsköket a szomszédságig terjedő fűtengerben, -nehezen viseltem el. Úgy három 
évesen ért a csalódás, amikor bekerítették házunk táját. Esztike néni (Nagy Józsefné)a messze 
túloldalról átszólt: Alikám gyere át Mesikéhez játszani. A drótkerítés hálójába fogódzva 
válaszoltam: Mennék én, de be vagyok zárva. 

Egy évig nagymamapótlóként vigyázott rám id. Nagy Józsi bácsi felesége, Nemes néni, aki 
nekem csak „NÉNIKE” volt csupa nagy betűkkel. Tízóraizás közben komoly beszélgetés folyt. 
A katonák fogyatkozása közben mesélt nekem édesapámról, édesanyámról olyan pedagógiai 
érzékkel, mintha a legjobb iskolában tanulta volna a gyermeki mélylélektant. A diskurzusnak 
az vetett véget, amikor eléálltam és azt mondtam: NÉNIKE vedd fel fiadat. 

Édesapám is sokat mesélt nekem. Mesélt gyermekkoráról, diákéveiről és háborús 
tapasztalatairól. Újra és újra elmesélte mindezeket kérésemre. Nem volt hát véletlen, hogy az 
iskolapadban ülve ismerősnek és érdekesnek találtam a történelmet. Edit néni (Grósz Sándorné) 
csak további lökést adott ezirányú kíváncsiságomhoz, feltárva azokat a tanulságokat, melyek a 
történelem nyelvén üzennek nekünk. A horgászás testre és lélekre gyakorolt jótékony hatását 
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Grósz Sándor tanár bácsi ismertette meg velem. A későbbi diákévek és „legényélet” 
időszakában a tökélyig fejlesztett horgásztudományban és számtalan egyéb hobbymban is 
mindig a természet közelségét, az abból áradó harmóniát kerestem. 

Óvodai emlékeim kapcsán a múlt szele úgy érintette meg lelkemet, mint a múlandóság 
szele, a dadus Mariska néni (Szeri Imréné) és Muca óvó néni (Dömsödi Jánosné) elvesztése 
miatt. Szavaik, cselekedeteik okán itt vannak közöttünk. Irénke óvó néni (Sáfrányné) indított el 
Pötyi tanító nénihez (Nagy Sándorné) vezető utamon az első osztály ajtajába. A tudás kapuja 
3-4. osztályban Gizi tanító néni (Iván Antalné) kulcsával nyílott. Gizi néni komoly, megbecsült 
és szeretetre méltó pedagógus volt, akit rajztehetséggel is megáldott az Isten. Egy-egy volt diák 
birtokában lévő emlékkönyv irigylésre méltóan őrzi élőnek tűnő rózsáit. Sokatmondó örökség 
lehetne az utókornak karikatúráinak megmentése, amelyeket jegyzetfüzeteinek lapjain örökített 
meg.  

A felső tagozat ötödik és hatodik osztályában Nusi néni (Kordás Pálné) és Hammer Márta 
tanárnő volt osztályfőnökünk. Általános iskolai tanulmányaimat édesapám osztályfőnöksége 
alatt fejeztem be. Ez a kettős kapcsolat különös próbatétel volt mindkettőnk számára.  

Osztályunk jó közösség volt. A lányokat tiszteltük, különösen az utolsó két évben, és más 
osztályokbeli fiúk közeledését rosszallóan néztük. A diákos fricskákat tisztességesen és 
magunk között lerendeztük. Az új dolgokra fogékonyak, az együttműködésben készek voltunk 
egy-egy jó ügy érdekében bármikor, bármit megtenni. Az osztályban és kívüle Hatvani Bence 
volt a legjobb barátom, akit érzéseimben még mindig barátomnak tartok, mégha a körülmények, 
a távolság meg is nyírbálták e szálakat.  

Az általános iskola befejezése után a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban képviseltük 
falunkat és iskolánkat Dömsödi Jancsival. Gimnazista diákként „Hazánk Mezőgazdasága 
Diákszemmel 1848-1945-ig” országosan meghirdetett pályázat elkészítésére vállalkoztam. Két 
gimnáziumi tanárom átadott tudásanyaga, édesapám sokoldalú segítsége, a faluból Ilonka néni 

Emeljük a tétet! Testnevelés órán tigris ugrást végez, ifjú Vastag Aladár és édesapja 
Vastag Aladár tanár figyeli testnevelés órán a pusztaszeri iskola előtt 1979-ben 
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(Festő Antalné), id. Nagy Józsi bácsi, Eta néni (Szeri Istvánné) és férje Szeri Pista bácsi és még 
sokak élménybeszámolóikkal, írásos dokumentumokkal, rég elfeledett tárgyak, eszközök 
bemutatásával járultak hozzá, második helyezést elért pályázatomhoz. Érettségi után Szegeden 
maradva a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem orvosi karára jelentkeztem. 

Pályaválasztásomat, mint annyi mást az életemben személyes példa motiválta. Balázs (Dr. 
Novaszel Balázs) és Ildi (Arkauer Ildikó) önzetlen és fáradhatatlan munkája, emberi méltósága, 
életszeretete és humora tisztelettel övezett szeretetemet egyre jobban elmélyítették, és 
döntésemet az orvosi pálya mellett megerősítették. Azóta életem számos kis és nagy döntésében 
voltak jelen közvetve és közvetlenül. 

Jó szívvel és szeretettel gondolok vissza iskolánk igazgatójára Tóni bácsira (Iván Antal) és 
a tanács elnökére Bitó Anti bácsira, életbölcsességük kapcsán, amely a kultúra támogatásában 
jelesült. Közös bábáskodásuk kapcsán Tóth Pál festőművész vezetésével grafikai szakkör 
alakult. E számomra máig emlékezetes körnek mérsékelt tehetségű, de annál lelkesebb tagja 
voltam. Marián Orsolya és Bankovits Attila biológia szakos pedagógusok sajnos az iskola falain 
belül nem tanítottak engem, de személyes példájukon keresztül nagy hatással voltak rám. Aradi 
Mária és Szilágyi Erzsébet tanárnők biológia és földrajz iránti érdeklődésemet táplálták és 
fiatalságukkal is hozzájárultak, hogy e tárgyakról szebb és színesebb emlékeim vésődjenek be. 

Az élet messzire vitt és sok helyre eljuttatott. Gyönyörű helyeken jártam a világ mindegyik 
földrészén, mégis ha békét és nyugalmat keresek, gyermekkorom kis falujába visz a vágy. A 
fővárosban dolgozva is kerestem a módját és lehetőségét, hogy egy kicsit falusi lehessek. 
Három éve már hogy ez valóra vált és Törökbálint nagyközségben építettük fel családi 

fészkünket. 1998 óta életem 
ékszerdobozában három hölgy, három 
ékkő jelenti azt a ragyogást, amely a 
munkámhoz, a hétköznapokhoz és 
ünnepnapokhoz erőt, hitet sugároz. 
Klára, a feleségem, lányaim: Vivien 
és Luca. 

Köszönöm a sorsnak, hogy itt 
élhettem, és éppen akkor, amikor 
ezeken az embereken múlott, hogyan 
alakul a falu élete, milyen szinten áll 
az iskolai oktatás. Remek emberek 
voltak azok a kétkezi munkások, 
szülők, hivatalnokok, tanárok, 
vezetők, akik igaz lelkesedéssel és 
hittel álltak a fejlődés, a 
maradandóságot elősegítő alkotások 
támogatásában és megvalósításában. 

Kitüntetés számomra, hogy 
közünk van egymáshoz és így 
megszülethetett ez a visszaemlékezés. 

 
Törökbálint, 2003. július 1. 

 
 Dr. Vastag Aladár, 
 a felnőtté vált kisdiák 

  1978 februárjában Katona Kati és Vastag 
Aladár a kulturális vetélkedőn 
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Az óvoda története 
 
Pusztaszeren 1954 óta van óvoda. 
Az első években csak tavasztól őszig kaptak a gyerekek napközis ellátást, míg szüleik a 

mezőgazdaságban dolgoztak. A téli hónapokban csak fél napos nyitva tartással működött az 
óvoda, 1968-ig saját konyhája is volt.  

Ekkor egy csoport működött, az óvoda vezetője 1992-ig Dömsödi Jánosné, Muca óvó néni. 
1971-től 2 csoport lett, 1977-től 3 csoportban közel 100 óvodás volt. A gyerekek játszottak, 
ügyesedtek napközben, ételt a Napközi konyhájáról szállítottak a dajka nénik. 

1992-től Muca óvó néni nyugdíjba vonulása után Tóth Zsuzsanna lett az óvoda vezetője. 
Az óvoda dolgozói nagyon sokat fáradoztak azon, hogy a gyerekek biztonságban, nyugodt 
körülmények között, jól érezzék magukat. A szülők nagyon sokat segítenek, aktívan részt 
vesznek az óvoda rendezvényein, ünnepélyeken. 

Szülői segítséggel sikerült felújítani a medencét, mászókákkal gazdagítani az udvart. 
Sajnos a gyermekek létszáma fokozatosan csökkent az évek során, 1994-ben ezért 

megszüntettek egy óvodai csoportot, ekkor 60-62 gyermek járt óvodába. A demográfiai 
hullámvölgy 1997-ben volt mélyponton, ekkor 6 gyermek született a faluban, jelenleg a 
születések száma már emelkedik. 

 
A 2002 / 2003-as tanévben 37 gyermek járt óvodába. Drága László, Forgó Ágnes, Juhász 

Roland, Máté Andrea, Máté Antal, Mészáros Márton, Mihály Laura, Őzi Sándor, Pap Réka, 
Pap Zsanett, Szabó Luca, Tóth Árpád, Tóth Patrik, Trombitás Imre, Túri Adrienn, Túri Noémi, 
Varga Viktória, Zsótér Dániel, Varga Gabriella, Szeri Boglárka, Hatvani Anna, Mérai Kitti, 
Vedrédi Barbara, Bárkányi Márk, Biliczki Nóra, Gyurász Barbara, Harkai Kornél, Hékédi 
Krisztián, Karakás Gabriella, Kovács Tibor, Losonczi Viktor, Nagy Ramóna, Nagyillés 
Afrodité, Sándor Szabina, Sipka Ivett, Tóth Zoltán, Vatany Nikoletta. 

 
Az óvoda dolgozói 2003-ban:  

Petkov Gáborné óvoda vezető 
Tóth Zsuzsanna óvónő 
Tóth Tamásné óvónő 
Kósáné Buknicz Mária óvónő 
Papp Lászlóné dajka 
Tasi Jánosné dajka 
Jéga-Szabó Andrásné dajka 
 

A nevelőmunka a Tevékenységközpontú nevelési program alapján folyik Az egyik 
csoportban a kisebbek ismerkedtek az óvodai élet szokásaival, és a pajtásokkal, a másik 
csoportban a nagyobbak komoly elhatározással készültek az iskolára. Ez év szeptemberében 9 
nagycsoportos óvodás kezdi meg 1. osztályos tanulmányait. 

 
Pusztaszer, 2003. augusztus 20. 
 
 Petkov Gáborné 
 óvodavezető 
 



Nagy Sándorné tanítónő, Iván Antal igazgató 
1978-1979 tanév 

 
Balogh Tibor 
Bodzás Sándor 
Czombos Ildikó 
Csorba Elvira 
Dávid László 
Kecskeméti Éva 
Kovács Erika 
Losonczi Mihály 
Miklós Péter 
 

Molnár Angéla 
Mudra Katalin 
Nagy Angéla 
Novaszel Norbert 
Papp Ildikó 
Pigler Tamás 
Sági Mihály 
Simon Etelka 
Somodi András 
Somodi Aranka 

Szabó Rozália 
Szász Mónika 
Takács Ferenc 
Terecskei Erzsébet 
Tóth Csaba 
Túri Anna 
Túri Imre 
Váradi Imre 
Vígh Lajos 

 

Pusztaszeren jártam iskolába 
 
Minden ember volt egyszer diák. Minden embernek volt kedvenc tanítója, tanára. Ezek a 

kedvencek élnek aztán tovább minden egyes ember lelkében, mert „diák marad az ember, amíg 
él…” 

Nem haladna előre a világ, ha nem lenne, aki az ismeretlen újat átadná a következő 
nemzedéknek. Erre „találták ki” a tanítókat, nevelőket, tanárokat, egyszóval a pedagógusokat. 

Az ismeret, a tudás átadása –művészet-. Aki ismeri e varázslást, az mindent megnyer, hálát 
és elismerést! 

 
1978 szeptember 2-án kezdtem el iskolai tanulmányaimat.  
A tanítás reggel 8 órakor kezdődött és nekünk, első osztályosoknak 11,30 óráig tartott.  
A parti iskolában tanultunk ekkor. Összeszerelt padokban ültünk kettesével. Sokan 

koptathatták előttem ezeket a padokat, mert a tusnak és a kalamárisnak (tintatartó) még a padba 
volt kivésve a helye.  

Fűtés már volt az iskolában, reggel amikorra mentünk be volt melegítve a tanterem. Egy 
gondnok bácsi reggel korán begyújtott, ha jól emlékszem Tóth Istvánnak hívták – sajnos ő már 
meghalt. 

Nekem már modern felszerelésem volt ebben az időben. Volt vállra akasztható 
iskolatáskám, műbőrből készült tolltartóm felszerelve grafitceruzákkal, színes ceruzákkal, 
golyóstollal, radírral, ceruzahegyezővel. A rajzórákon használtunk gombfestéket, színes 
zsírkrétát. 

Az iskola házirendjébe elő volt írva a kék színű köpeny, amit egységesen viselni kellett 
minden iskolába járó diáknak. 

Több tantárgyat is tanítottak velünk: olvasás, írás, számtan, testnevelés, rajz, ének-zene. 
Olvasókönyvünk volt, írásfüzetünk, vonalas ehhez már írás munkafüzet is, számtanhoz 

kockás füzet és ugyan úgy munkafüzet is társult.  
Az én tanító nénim Nagy Sándorné volt, akit Pötyike tanító néninek hívtunk. Nagyon 

megszerettük, de sajnos 2. osztályban már nem ő tanított bennünket, mert elköltöztek 
Pusztaszerről. 

Az iskola igazgatója ekkor Iván Antal igazgató úr volt. 
A központi iskolában is folyt a tanítás, ott 3-8. osztályig tanultak a gyerekek.  
Én napközis voltam, ide azok a gyerekek jártak, akiknek a szülei dolgoztak és nem tudták 

felügyelet alá helyezni gyerekeiket. Itt készítettük el a leckét ebéd után. Mindennap főztek 
nekünk, melyet az erre kialakított napközi otthonban fogyasztottunk el.  
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A napközis tanítóm Varga János, akinek nagyon sokat köszönhetek, talán az ő érdeme, hogy 
első osztályos koromban olvasásból dicséretet kaptam. 

Az osztályozás úgy történt, hogy a legjobb jegy már az 5-ös, és a legrosszabb az 1-es. 
Az első osztály befejezése után kisdobosnak avattak fel. 
Második osztályt ugyanebben a tanteremben tanultuk végig. Martus Mihályné tanított, fiatal 

tanító néni volt, de őt is nagyon szívünkbe zártunk. 
Harmadik osztályban átkerültünk a központi iskolába, a nagyok közé. A tanítónőm Iván 

Antal igazgató úr felesége Gizi néni lett. Ő volt a 4. osztályos tanítónőm is. Ekkor a napközis 
nevelőm még mindig Varga János tanító bácsi. 

Gizi néninél mindig úgy kezdtük az órát, hogy minden héten volt 2 gyerek akik a hetesek. 
Az volt a dolguk, hogy jelenteni kellett tanító néninek, hogy ki hiányzik vagy pedig hiánytalan 
az osztály, le kellett szünetben törölni a táblákat, meg kellett locsolni a virágokat. A tisztaságra 
nagyon tudtunk ügyelni, mert akkor a cipőnkre kellett húzni egy mamuszt, amire rá volt varrva 
egy gumi az fogta meg a sarkunkon, de mi csak úgy hívtuk: csuszi. Később amikor tanította 
velünk a szorzótáblát, az egykori egyszer-egyet óra elején akit felszólított el kellett mondani 
neki az addig megtanultakat. Ha valaki nem tudta, büntetésként a számtanfüzetünk hátuljáról 
le kellett másolnia a füzetbe ötször és meg is kellett tanulnia. Itt már a napközis nevelőm 
Kondász Rózsa lett, akit Szatymazról helyeztek ide. 

Ötödik osztályban felmehettünk az emeletre is. Alsó tagozatos gyereknek nem volt szabad 
tanári engedély nélkül felmenni. Itt új tantárgyakat ismertünk meg, vándoroltunk egyik 
tanteremből a másikba, külön voltak az órák megtartva. 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, orosz, környezetismeret, matematika, technika, rajz, 
ének-zene, testnevelés. 

Aradi Mária lett az osztályfőnököm. A napközis nevelőm Hevesi Katalin. 
Ebben a tanévben úttörőnek avattak fel. Az iskola úttörőcsapatának a neve 2009. sz. Dózsa 

György Úttörőcsapat. Az osztályok rajnevet választottak A mi osztályunk a Zrínyi Ilona nevet 
viselte. Az osztályokon belül őrsöket alapítottunk, 3 őrsünk volt: Makk Marci őrs, Fecske őrs, 
Vuk őrs. Én a fecske őrsben voltam. 

2009. számú Dózsa György úttörő csapat, rajvezetőinek jelentése iskolai ünnepség 
alkalmából 1985.-ben Csapatvezető Gyömbér Tamás tanár úr 
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Hatodik osztályban új tantárgyak következtek: történelmi és állampolgári ismeret, fizika, 
biológia, földrajz. Az osztályfőnököm Aradi Mária, a napközis nevelőm Gyömbér Tamás lett. 
Ebben a tanévben az akkori 4. osztályosoknak voltam a rajvezetője. Ünnepélykor jelenteni 
kellett a rajvezetőknek és az iskola csapatvezetőjének. 

Hetedik osztályban újabb tantárgy jött életünkbe: kémia. Az osztályfőnököm Aradi Mária, 
a napközis nevelőm Takó József. Igen szigorú ember volt, de tudtuk hogyan kell viselkednünk. 

Nyolcadik osztályban osztályfőnökünk átadta az osztályt Grósz Sándornak, mert ő 
igazgatóhelyettesi beosztást kapott, és a kettőt nem végezhette egyszerre. Ekkor Gyöngyösi 
Mihályné volt az iskola igazgatója. Iván Antal feleségével Kecskemétre költözött. 

Szívesen emlékszem arra vissza, amikor 7. vagy 8. osztályos lehettem és karácsony előtt 
zenés délutánt szerveztünk, Aradi Mária igazgatóhelyettes segített ebben nekünk. Nagy 
igyekezettel készülődtünk mindannyian. Akkor volt Varga Miklós: Európa című dala igen 
nagyon sikeres. Ahogy elindult a magnóból a zene, mindannyian körbe álltunk, megfogtuk 
egymás kezét és egyszerre csendben elkezdtünk táncolni. Talán akkor éreztük azt, hogy 
valójában mennyire összenőttünk az évek alatt, ismerjük egymás minden gondolatát, szokását, 
viselkedését. Úgy gondolom ez a délután nemcsak bennem hagyott ilyen kedves emléket, 
hanem szívesen emlékeznek rá többen is az osztálytársaim közöl. 

1986 júniusában elballagtam az iskolából. 
1987-ben továbbtanultam a Kőrössy József Szakiskolában Szegeden, gyors-gépíró 

minősítést szereztem. 
1989-ben visszakerültem Pusztaszerre az Általános Iskolába adminisztrátorként, az egykori 

tanáraim, tanítóim munkatársaim lettek. 
2002. júliusában elvégeztem a könyvelési alapismereteket levelező tanfolyamon. 
1991-ben megszületett Regina nevű lányom, aki jelenleg ugyanebben az iskolában tanul, az 

idén megy 7. osztályba. Sok pedagógus tanítja őt, és büszke vagyok rá, hogy engem is tanított. 
Köszönet munkájukért, áldozat hozatalukért, szeretetükért, megértésükért!!! 
 
Osztálytársaim az 1978/86. tanévben: 
Balogh Tibor, Bodzás Sándor, Czombos Ildikó, Csorba Elvira, Dávid László, Kecskeméti 

Éva, Kovács Erika, Losonczi Mihály, Miklós Péter, Molnár Angéla, Mudra Katalin, Nagy 
Angéla, Novaszel Norbert, Papp Ildikó, Pigler Tamás, Sági Mihály, Simon Erelka, Somodi 
András, Somodi Aranka, Szabó Rozália, Szász Mónika, Takács Ferenc, Terecskei Erzsébet, 
Túri Anna, Túri Imre, Tóth Csaba, Váradi Imre, Vígh Lajos. 

 
Tanáraim, napközis nevelőim: 
Nagy Sándorné, Martus Mihályné, Iván Antal nv.ig., Gyöngyösi Mihályné ny.ig., Aradi 

Mária of., Grósz Sándor of., Grósz Sándorné, Tóth M.Etelka, Kálmán Józsefné, Sugár Erzsébet, 
Takó József, Iván Antalné, Szilágyi Erzsébet, Vastag Aladár, Mészáros Mária, Gyömbér 
Tamás, Varga János, Kondász Rózsa, Hevesi Katalin. 

 
Rövid kis visszaemlékezésem szeretném egy idézettel zárni, mert a tanáraim, tanítóim, 

nevelőim mindent elhitettek velem, mert NEKIK el is hittem: 
 

„Tőled hallja a zsoltárokat 
E sáros, bűnös rút világ, 
S az életbe belehazudunk 

Egy kis harmóniát…” 
 
Pusztaszer, 2003. június 10. 
 Somodi Aranka 



Pusztaszeren tanítottam 
 
Mint pályakezdő pedagógus kerültem Pusztaszerre 1982-88-ig. Szeretettel és a barátsággal 

fogadtak a kollegák és szívesen segítettek. Ezért könnyű volt beilleszkedni és megszokni a 
légkört. 

Majd két év múlva elvállaltam a gyermekmozgalom vezetését is. Sok kötelező feladatot 
kellett elvégezni, ami túlterhelte a diákokat és a nevelőket is egyaránt. Sokszor a szabadidőnket 
áldoztuk fel, de mégis a kollegáim szívesen vettek részt a szervezésben. Nagyon sokat segítették 
a munkámat, a gyermekmozgalmat hivatástudatból. 

A sportversenyek, ünnepségek, megemlékezések, kulturális rendezvények 
lebonyolításában szívvel-lélekkel, a gyerekekért való tenniakarással, nagy lelkesedéssel vettek 
részt. A kéréseimet soha nem utasították el.  

Az iskola ebben az időszakban is szép eredményeket ért el a körzeti és a megyei 
versenyeken is. 

Az iskola vezetésből kiemelten említem meg Gyöngyösi Mihályné, Szeri Zoltánné és Tóth 
Zsuzsanna segítségét. Nagyon sokat tettek az iskolai gyermekmozgalomért Vastag Aladár, 
Vastag Aladárné, Huszárné Katona Mária, Hegedűs Erika, Grósz Sándor, Grósz Sándorné, 
Gajdacsi Zoltán, Vágó Tibor, Tóth Zoltán és Máté Gábor, akiknek nagyon hálás vagyok a sok 
segítségért, a jó együttműködésért, az összehangolt kollegális munkáért. 

A község vezetése jóindulattal 
viszonyult az iskolához, a 
tantestülethez, a gyermekekhez. 
Külön segítették komoly 
kedvezményekkel a pedagógusok 
letelepedését is. Külön támogatták a 
gyermekek kirándulásait és 
táborozásait. Kiemelten és nagy 
tisztelettel gondolok vissza a község 
akkori vezetőjére Bitó Antalra. Anti 
bácsi mindig szívesen és szeretettel 
segített nekünk, sokat tett azért, hogy 
sok szép dolgot sikerült 
megoldanunk. 

Komoly anyagi segítséget 
kaptunk többször is a Hétvezér tsz 
vezetőségétől, akikkel mint a 
gyermekmozgalom vezetője szintén 
jó kapcsolatot sikerült kialakítanom.  

A támogatásban, 
segítségnyújtásban nagyon sokat 
köszönhettünk Tóth Mihály 
vállalkozónak.  

Már ebben az időben is 
foglalkozott környezeti neveléssel 
Tajti László tájvédelmi 
körzetvezető. Természetvédelmi 
szakkört és fakultációs 
foglalkozásokat vezetett, mely során 
sok fiatalt ismertetett meg a 

1984. május 1-jén Tóth Mádi Etelka tanárnő, 
Gyömbér Tamás tanár úr, és a pusztaszeri iskolások 
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környezeti értékekkel, s tanított meg ezek becsülésére, szeretetére, aminek különösen örültünk. 
Örömmel emlékszem vissza a különböző összejövetelekre, amikor a község értelmisége 

együtt volt. Jó kapcsolatunk volt az óvoda dolgozóival is. 
Novaszel Balázs doktor úrnak is sokat köszönhetünk. 
A legszebb élményeim közé tartoznak a kirándulásokon tett túrák, természetjáró utak. 

Várak, kastélyok, tájházak, néprajzi emlékek, gyógyfürdők, patakvölgyek, stb. 
Kiemelten említem meg Gajdacsi Zoltán és Vágó Tibor tanár úr felkészültségét, 

természetszeretetét, lelkesedését, s önzetlen áldozatát. A diákok közül Szeri Attila, Tóth Zoltán, 
Tóth Zsolt, Sági Zsolt nevét kell megemlítenem. Az említett kollegákkal és egykori diákokkal 
felejthetetlen élmény volt túrázni, ami örök emlékként maradt meg bennem. 

A községből később elkerültem, mert a lakóhelyemen, helyben kaptam munkát. Pusztaszert 
szerettem. Szívesen és szeretettel emlékszem vissza az ott töltött évekre, különösen 
kollegáimra. 

 
Szatymaz, 2003. május 11. 
 Gyömbér Tamás 
 
 

 
Környezeti nevelés a Délalföldön 

 
Közel 20 éve, hogy néhány pusztaszeri gyerek megkérte a helyi természetvédelmi őrt, hadd 

mehessenek vele a büdös-széki pusztába. Ez a néhány tanuló indította el a pusztaszeri általános 
iskola madarász szakkörét, mely a mai napig folyamatosan működik. Az iskola vezetésének 
köszönhetően a környezeti nevelés a helyi tantervben is megjelent. Több éven át az utolsó két 
évfolyam heti két órában, fakultációs formában tanulhatott környezetvédelmet. A 
foglalkozásokat, illetve a tanórákat az első 9 évben a helyi természetvédelmi őr tartotta, majd 
az iskola főállásban alkalmazott biológia környezetvédelem-szakos tanárt. Az iskola tanulói az 
elmúlt öt évben évente nyertek országos környezetvédelmi versenyt, vagy értek el jó helyezést. 
A helyi környezeti nevelés eredményeként értékelhető, hogy sok diák szabad ideje egy részét a 
természetben tölti, fészekből kiesett gólyafiókát ment, vagy csatorna kotrás során szárazra 
került réti csíkot helyez vissza élőhelyére. Nem egy közülük sikerrel tesz felvételi vizsgát a 
szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. 

Ezelőtt húsz évvel általános nézet volt a térségben- gondolok itt elsősorban Csongrád 
megyére- , hogy egy védett természeti terület zárt legyen, oda a kutatókon, kezelő személyzeten 
kívül más be nem mehet. Ebbe a körbe tartozott a szegedi Fehér tó is. Kedvezőbb szemlélettel 
találkoztunk Bács-Kiskun megyében, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
oktató központokat alakítottak ki., és működtetnek sikeresen. 1988-ban, amikor megszűnt az 
OKTH Dél-alföldi Felügyelősége, a Csongrád megyei védett természeti területek kezelését is a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vette át. A két intézmény összevonásától kezdődően 
működött a Péteri-tavi Oktató Központ.  

Az itt töltött időszak, az itt szerzett tapasztalatok erősítették meg bennem a véleményt, hogy 
megfelelő szakemberek irányításával, jól kidolgozott programmal meg lehet mutatni, sőt meg 
kell mutatni értékeinket mindenkinek.  

Két személyt kell megemlítenem, Lendvai Mária oktatásszervezőt(KNPI) és Sára Endréné 
klubvezető tanárt(BPTK) , akikkel bár korábban is ismertük egymást, a pétertavi időszak alatt 
kerültünk olyan munkakapcsolatba, amely engem, mint addig lelkes „madarász szakkörös” 
természetvédelmi őrt tudatosan a környezeti nevelés irányába fordított. Azok az emberi és 
módszertani vonások, melyeket a röszkei klub- szakkör életéből láttam a tábori napok alatt, 
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beépíthettem és alkalmazhattam a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet vezetése során 1993 
márciusától 2001 júliusáig. 

A Tájvédelmi Körzet 12 település közigazgatási területén fekszik. Fontosnak találtam, hogy 
e települések tanulói ismerjék meg lakóhelyük természeti értékeit. Ennek érdekében minden 
iskola minden 6. osztályában rendhagyó biológiaórát tartottunk, megismertettük a Pusztaszeri 
Tájvédelmi Körzetet. A foglalkozások során építettünk a tanulók helyismeretére is. Hiszen a 
legtöbb falusi gyerek, ha nem is ismerte a nádirigót, vagy annak fészeképítő stratégiáját, 
pecázás közben a hangját hallotta a csatorna parti nádasból. 

A röszkei és pusztaszeri gyerekekkel a védett területen tartott foglalkozások, túrák évről- 
évre ismétlődtek, közben a többi település iskolái is jelezték igényüket egy fehér-tavi 
madárlesre, vagy Tisza-parti sétára. Bakacsi Gábor fehér-tavi természetvédelmi őrünk munkája 
gyarapodott ezzel, és már a ’90-es évek közepétől 4- 5000 személy látogatta meg szakszerű 
kalauzolása mellett a madárrezervátumot. Ez a létszám napjainkra eléri a 10 000 főt. 1996-ban, 
a tájvédelmi körzet fennállásának 20. évfordulóján egy, a Fehér-tó madárvilágát bemutató 
kiállítást adtunk át, mely a tórendszer közepén található kutatóház társalgójában tekinthető meg. 
A nagy érdeklődés, melyet a látogatók magas száma jelez, már olyan mértékű leterhelést adott 
a természetvédelmi őrszolgálat tagjai számára, ami előre vetítette egy függetlenített 
oktatásszervező alkalmazását. 

2001 januárjától a szegedi Fehér- tavon és a tájvédelmi körzet teljes területén már nem csak 
a spontán jelentkező iskolás csoportok „túráznak”, hanem meghirdetett, szaktanár által 
szervezett és vezetett csoportos foglalkozáson vesznek részt a természet értékei iránt fogékony 
látogatók óvodás kortól a nyugdíjasokig. 

A szegedi Fehér-tó nemzetközi elismertsége egy nagy forgalmú műút és egy nagy város 
közelsége kínálta a lehetőséget egy többfunkciós bemutatóhely létrehozására. Ennek érdekében 
2002-ben megvásároltunk egy szatymazi tanyát az E5-ös főút és a Fehér-tó között. A közeljövő 
nagy feladata számunkra, hogy itt bemutatóhelyet alakítsunk ki, amely egyaránt szolgálja 
idegenforgalmi elképzeléseinket és oktatási céljainkat a térség iskoláinak bevonásával. 

 
Pusztaszer, 2003. augusztus 6.  
 Tajti László 
 KNP Igazgatóság 
 



„ Ki méltó látni a csodát, 
az a csodát magában hordja” 

 (Babits Mihály) 
 
1981-ben végeztem a Bajai Tanítóképző Főiskola rajz- pedagógiai szakkollégiumán. Két 

évig egy zákányszéki tanyasi iskola 1-4. összevont osztályában tanítottam. Kemény lecke volt: 
igazi „mélyvíz” – „csak úszóknak”. Szigorú, de igazságos főnököm megbízott bennem. Kell-e 
ennél jobb indítás arra az életpályára, amit hittel és szeretettel választottam?! 

Az alapvető emberi értékek tiszteletét családi örökségként hoztuk magunkkal. Édesanyám 
Kisteleken, majd szegeden tanított. Férjem – Máté Gábor -, az ő szülei, testvére és még sokan 
a családban pedagógusok. 

Hiszünk az emberben, a gyerekekben, a nevelésben… a CSODÁBAN. 
A mi két fiunk – Bence és Soma – számunkra a legnagyobb csoda. És ennek a lehetősége 

mindenkiben ott van! Büszke vagyok arra, hogy mindig meg tudok újulni, nyitott vagyok a 
világra. Ezt köszönhetem a családomnak, a tanítványaimnak és a barátaimnak is. Nap mint nap 
tanulunk egymástól. Igazából a tanulásban, és nem a tanításban hiszek. A játékban, a mesében, 
a nevetésben, a megismerés, a rácsodálkozás gyönyörű pillanataiban! 

Itthoni és iskolai környezetünket is igyekszünk úgy kialakítani, hogy ott fontos legyen a 
„szép tárgyak dicsérete”, az eszközök hasznossága. 

Tudom, hogy minden életkorban a mai napunkat kell megélnünk a maga teljességében: 
örömeiben és fájdalmaiban. Popper Péterrel együtt vallom, hogy „az élet soha nem holnap 
kezdődik. Az élet ma van.” 

Ha úgy tudunk számukra a kételkedés bizonytalanságát és döntéseik súlyát, akkor talán 
érzékenyebbek lesznek a problémákra és az emberi kapcsolatokra. Kell, hogy olyan értékeket 
közvetítsünk a világnak, amelyektől a ma szebb lesz a tegnapnál. 

 
Szeretettel, hittel, elfogadással. 
 
Pusztaszer, 2003. július 02. 
 Máté Ildikó 
 tanítónő 

Mádsodik osztályosok 1998-ban a tanteremben felépített galérián. 



Pusztaszeren tanítok az iskolába 
 
1959. október 19-én születtem Szekszárdon. Őseim hatodik generációig visszamenően 

falusi evangélikus tanítók voltak. 
1983-ban pécsi Jannus Pannonius TE Tanárképző Karán végeztem matematika-technika 

szakon. Ezt követően feleségemmel együtt egy dunántúli kis faluban, Mórágyon tanítottam 
négy évig. Két gyermekünk született Bence (1985) és Soma (1988), akikre nagyon büszke 
vagyok. 

1987-ben kerültünk Pusztaszerre. A falu fejlettsége, anyagi javak és infrastrukturális 
fejlettség terén is – az akkori viszonyok között- jelentősen meghaladta a magyar átlagot. A falu 
tanácselnöke, Bitó Anti bácsi közbenjárására a tsz egyik új lakásába költözhettünk, ahonnan 
később a tsz-ben és a tanácsnál történt személyi változások következtében a munkástelepi 
szolgálati lakásba kellett átköltöznünk. Közben a falu anyagi támogatásának segítségével 1990-
93 között saját házat építhettünk. 

Már a kezdetektől fogva sokat munkálkodtunk a Pusztaszeren folyó oktatás és kultúra 
fejlesztéséért, a tanulók, az oktatásban dolgozók érdekeinek védelméért. Ez a tevékenységünk 
a kezdetekben némi konfliktussal, értetlenséggel járt, de úgy gondolom, az idő minket igazolt. 

Alkotó, gyakran irányító szerepet vállaltam a diákönkormányzat, a helyi szakszervezet, az 
iskolai dokumentumok (SZMSZ, kollektívszerződés, pedagógiai program, házirend) a szakmai 
munka megújításában, létrehozásában, működőképessé tételében. Mindig arra törekedtem, 
hogy az általam szervezett iskolai, falusi rendezvények, ünnepségek, táborok, újszerűek, 
emlékezetesek, látványosak legyenek a résztvevő diákok, tanárok és érdeklődők számára. 

1996-ban pályáztam az iskola igazgatói állásának betöltésére, de pályázatomat az 
önkormányzat nem támogatta.  

Az újonnan választott igazgató Szeri Zoltánné igazgatóhelyettesi feladatokkal bízott meg. 
Ezt a feladatot 2001-ig láttam el. Ez idő alatt az iskolában jelentős változások történtek. Több 
millió forintot nyertünk pályázatokon, és a szűkülő anyagi feltételek ellenére, sikerült majdnem 
minden tekintetben előrelépnünk: 

Számítógépeket, iskolabútorokat vásároltunk, kerékpártárolót, technikatermet építettünk, 
parkosítottuk az iskola környékét stb. Továbbképzéseket, tanfolyamokat szerveztünk nem csak 
tanároknak, hanem a falu lakóinak is.  

Eddigi munkámat – úgy gondolom- az önzetlenség, a fejlesztőszándék, a tolerancia, a 
partnerség jellemezte. Jelmondatom: Az iskolának nem azt kell sulykolnia, hogy mi a jó és mi 
a rossz, hanem fel kell készítenie a fiatalokat arra, hogy képesek legyenek ezt maguk eldönteni. 

Szinte kezdetektől fogva, különböző szinteken, részt veszek az önkormányzati munkában. 
1998 óta szerkesztem a Pusztaszeri Hírfutár c. helyi újságot. 
Jelenleg félállásban dolgozok az iskolában, mert egy reklámstúdióban is munkát vállaltam. 
 
Pusztaszer, 2003. augusztusában 
 Máté Gábor 
 tanár 
 



Szeri Zoltánné igazgatónő,  
Máté Ildikó tanítónő, Tóth Zoltán tanár úr 

1991/92 tanév 
 
Tanárok: Grósz Sándorné, Mester Szabó József, Tóth Mádi Etelka, Gyöngyösi Mihályné, 

Máté Gábor, Vágó Tibor, Vágó Tiborné, Mészáros Zsolt, Mészárosné Varga Gabriella, Varga 
János, Takó József 

 
Bali Krisztián 
Biliczki Natália 
Dakó Zoltán 
Ihász Antal 
Korom Roland 
 

Kovács Tünde 
Magyar Tibor 
Máté Bence 
Ocskó Mónika 
Olajos Ferenc 
Szabó Gábor 

Tajti Borbála 
Tóth Balázs 
Sipka Mónika 
Szűcs Attila 
Varga Zoltán 

 

HITVALLÁSOM 
 

A Pusztaszeri Általános Iskolában 
kezdtem tanulmányaimat 1991-ben. 1-4. 
osztályos koromig édesanyám, Máté 
Ildikó tanítónő volt az osztályfőnököm, 
5-8. osztályos koromig Tóth Zoltán tanár 
úr. 

Már általános iskolás koromban 
nagyon érdekelt a természetjárás, 
melyhez nagymértékben hozzájárult 
lakóhelyem Pusztaszer környezete és 
napi kapcsolatom a hasonló érdeklődésű 
emberekkel. Állandóan a pusztát jártam. 

Harmadik osztályos koromban úgy döntöttem, hogy jövőre már nem járok iskolába, teljesen 
fölösleges időpazarlás, mert írni, olvasni már tudok, a többit pedig a természetben is 
megtalálom. Tanár szüleimnek tetszett ugyan az ötlet, de szeptemberben táskával a hátamon 
ismét az iskola felé kellett vennem az irányt. 

Amikor V.-es koromban névnapomra kaptam egy tekercs filmet, mi más is kerülhetett volna 
az öreg Zenit lencsevégére, mint a madarász szakkörök csodái?! Mészáros Zsolt tanár úr 
szerettette meg velem a természetet, a madarász szakköröket. Az eredmény, ahogy az általában 
ilyenkor lenni szokott, nagy csalódást okozott: a kép közepén egy kis pontban, elmosódva jelent 
meg az általam fotózni kívánt téma. Apa sokadik magyarázatára is alig értettem, mit és hogyan 
kell beállítani a képen a jó fotó érdekében. Blende, rekeszidő, mélységélesség… mind 
érthetetlen fogalmak voltak számomra. 

Ez a kezdeti csalódás kis híján elvette a kedvemet a fotózástól, de nemsokára Tajti László 
természetvédelmi őrtől kölcsönkaptam egy fotópuskát, melynek segítségével már azt tudtam 
fotózni, amit a távcsövön keresztül láttam. Ezen friss sikerek birtokában egyre inkább az lett a 
célom, hogy minél közelebb kerüljek a madarakhoz. Sorra készítettem a lessátrakat. 
Érdeklődtem ugyan az iránt, hogy ezt a többi fotós hogyan csinálja, ám mint az élet egyéb 
területén itt sem fogadtam meg mások tanácsát, mentem a saját fejem után. Sokszor éreztem, 
hogy egy javaslat elfogadásával, sokkal hamarabb célba értem volna, de vonzott a kihívás, hogy 
az elhatározásaimat önállóan valósítsam meg. 



 134 

Ez a fajta elzárkózás kicsit oldódott bennem, amikor Szegeden kollégista lettem. Tanulója 
a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolának, és megismertem Vadász Sándor tanáromat, 
akinek a segítségével mind felszerelésben, mind tudásban rövid idő alatt nagyot léphettem 
előre. 

Mára a természetfotózás olyan megszállottságot alakított ki bennem, melynek varázsa 
mindig magával tud ragadni. Bármelyik része örömteli pillanatokkal gazdagít. Sokszor csak 
behunyom a szemem, órákig gondolkozom, beleélem magam egy újabb fotózásba, vagy 
egyszerűen sétálok a természetben és a téma adja magát. Törekszem a képeim hitelességére és 
arra, hogy fotóimban tökéletesen tükröződjön a természet sokszínűsége. 

Boldog vagyok, hogy már ilyen fiatalon olyasmiben tudtam elmélyülni és eredményeket 
elérni, ami talán egész életemen végigkísér. 

 
Pusztaszer, 2003. május 23. 
 Máté Bence 
 www.bencemate.com 
 

Máté Bence díjai 
 
Főbb nemzetközi eredmények 
 

Az év természetfotósa világpályázat, London (BG Wildlife Photographer of The 
Year) A BBC Wildlife Magazin és a londoni Természetrajzi Múzeum kiírásában,: 

 
2003.  Állatportrék felnőtt kategória „Highly Commended” díja 
2002.  Az Év Ifjú Természetfotósa 2002 világcím elnyerése és 
 a 15-17 évesek kategória I. díja 
2001.  15-17 évesek kategóriájának „Highly Commended” díja 

 
Főbb nemzeti eredmények: 
 

Az Év Természetfotósa pályázatai (naturArt): 
 
2003. Ifjúsági kategória (22 év alattiak) I. és II. díja, 
 Az Év Ifjú Természetfotósa 2003 cím elnyerése 
 Az MME különdíja 
2002.  Víz az élet forrása felnőtt kategória I. díja 
 A naturArt Dr, Tildy Zoltán díja  
 Ifjúsági kategória I-II. díja 
 Az Év Ifjú Természetfotósa 2002. cím elnyerése 
 A Tudományos Újságírók Szövetségének különdíja, 
2001. Növények és gombák (felnőtt) kategória I. díj   
 A naturArt Dr, Tildy Zoltán díja  
 Ifjúsági kategória I. díj 
 Az Év Ifjú Természetfotósa 2001. cím elnyerése 
2000. Ifjúsági kategória (22 év alattiak) I. és III. díja, 
 Az Év Ifjú Természetfotósa 2000. cím elnyerése 

 
Középiskolás természetfotó pályázat Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 

2002. I. díj, 1 különdíj, 
2003. I. díj, 2 különdíj,  
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Újrahasznosítás (BBC ifjúsági I. díj 2002.) 

 

 
 

Ravaszdi (BBC felnőtt „Highly Commended” díj 2003.) 
 



Máté Ildikó tanárnő, Szeri Zoltánné igazgató 
1995/96. tanév 

Tanárok: Tóth Mádi Etelka, Mester Szabó József, Mészáros Zsolt igazgató 
helyettes, Tóth Zoltán, Grósz Sándorné 

 
Ambrus Tibor 
Biliczki Csaba 
Dakó Krisztián 
Fodor Edit 
Huszár Rita 

Jéga- Szabó Kitti 
Korom Anita 
Kovács Nikolett 
Magyar Gábor 
Máté Soma 

Nagy Csaba 
Pásztor Kitti 
Tajti Balázs 
Vedrédi Brigitta 

 

A Pusztaszeri Általános Iskola diákja voltam 
 
Megtisztelve és meghatva érzem magam, mint Pusztaszer legfiatalabb tanulója. Néhány 

mondatban köszönetet mondhatok igazgatónknak, tanárainknak, akik sokrétű szaktudással 
láttak el bennünket. A tárgyi ismeretek mellett az „élet tarisznyájában” gazdag útravaló rejlik. 
Kiemelem múltunk történelmi, irodalmi, biológiai és művészeti ismereteink jelentőségét. Múlt 
nélkül a jelen és a jövő elképzelhetetlen. 

Máté Ildikó tanár néni felejthetetlen lesz számomra. Ő volt aki egyformán szerette 
osztályomat. Öröm volt a termünkbe lépni. A felső osztályokban az osztályfőnököm Tóth Mádi 
Etelka az életre, a szép magyar beszédre okított és jóban, rosszban megvédett minket. 
Igazgatónőnk Szeri Zoltánné, Mészáros Zsolt igazgatóhelyettesünk, és Máté Gábor tanár úr 
fáradhatatlanul gondolkodnak és dolgoznak azért, hogy iskolánk még szebb és jobb legyen. 
Köszönetet mondok tanárainknak és az Alkotóház vezetőjének Nagy Józsefné Pintér Eszternek, 
hogy történelmünket és írásai által falunkat is megismerhettük. Fáradhatatlanul tervez, dolgozik 
önzetlenül tartva a múltat és követve, szépítve a jelent. Tőle, írásaiból a magyar történelem 
kezdetét, magyarságunkat és távlati terveit is ismerem. Köszönöm Csonka János festőművész, 
Gajdacsi Zoltán művész uraknak tevékeny munkájukat kisművészeink részére. A kreatív, 
gazdag programmal ellátott tábort. A Múzsa Művelődési Ház munkáját. Utoljára hagytam 40 
év feletti pedagógiai munkásságát kedves Varga tanár úrnak. Nyugdíjba ment ugyan, de a 
gyermekek szeretetét, gondoskodását kedves szavait, tanácsait, törődéseit most is folytatja. 
Pedagógus példaképemnek tekintem.  

Visszatekintve ballagásom napjára, amikor a kék lufiainkat eleresztve, a magasba szállva, 
merőn utána tekintve gondolok szeretett iskolánkra, tanárainkra, igazgatónőnkre, művészeinkre 
ismételve, köszönve, hogy a pusztaszeri iskolába járhattam. 

Bízom abban, hogy a falu lakóinak szíve megdobban és azon lesz, hogy községünk még 
szebb és híresebb legyen. 

 
„Ki tudod, hogy műved a népedre száll 

Ha megfáradsz s békére nyugalomra vágysz 
E tanyán, otthonra, szeretetre találsz” 

 
Bitó Antal Pusztaszer község tanácselnökének művészköszöntő verse. 

 
Pusztaszer, 2003. május 30. 
 Pásztor Kitty 
 aki Pusztaszeren befejezte a 8. osztályt 
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A ballagó 8. osztály 2003-ban Tóth Mádi Etelka osztályfőnökkel 

Pásztor Kitti, Magyar Gábor, Vedrédi Brigitta, Dakó Krisztián, Ambrus Tibor, Korom 
Anita, Máté Soma 

 
Pásztor Kitti Dr. Pásztorné Dósa Gizella, Máté Ildikó tanárnő 



Köszöntöm a Kedves Olvasót! 
 
Vendel Johanna, 22 éves vagyok. Budapesten élek. A Schola Europa Szakképző Akadémia 

és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményi kommunikátor szakos hallgatója. 
Nyári gyakorlatomat Pusztaszer Polgármesteri Hivatalában töltöttem. Nagy örömömre 

szolgált, hogy részt vehettem ennek a könyvnek az elkészítésében. Szeretném megköszönni: 
Kertész László polgármester úrnak, Mészáros Ferencné Sipos Erzsébetnek, Zsotérné Makra 
Ibolyának, Nagy Józsefné Pintér Eszternek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy tudásomat a 
gyakorlatban is megvalósítsam. Nagy anyag és érdekes munka volt. 

Kiskorom óta minden nyarat és szünidőt itt töltöttem Pusztaszeren a nagyszüleimnél Szeri 
István nagypapámnál, és Szeri Istvánné B. Kovács Etelkánál, a mamámnál. Őáltaluk és a 
faluban élő rokonaim, barátaim által ez a kis falucska a második otthonom lett. Ma már nem 
sok időm van lejárni, de tatám még itt él és hozzá mindig szívesen jövünk. Ő biztosítja 
számunkra a visszatérés lehetőségét. 

Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy egy éve elhunyt drága jó nagymamámat pár 
sorban megemlítsem. Homályos emlékeim vannak arról, hogy kinél tanult, adatokkal nem 
szolgálhatok. DE! Azt le szeretném írni, hogy ha ma élne ő is szívesen írna ebbe a könyvbe. 
Nagyon szeretett itt élni, szerette az embereket és remélem, hogy Szeri Istvánné B. Kovács 
Etelkára mindenki emlékezni fog, aki szerette ismerte. 

A fővárosban születtem és élek, de ez a világ, ami ebben a faluban van kivételes.  
Hiszem, hogy ez a könyv hozzájárul Pusztaszer múltjának fennmaradásáért.  
Köszönöm még egyszer, hogy részt vehettem egy ilyen hálás feladatban. Remélem, hogy 

minél több ember polcát ékesíti majd ez a könyv, amely készült azért is, hogy helyet adjon az 
emlékezésnek és az utókornak, és nem utolsósorba, hogy Pusztaszer történetének része legyen. 

 
Pusztaszer, 2003. augusztus. 21. 
 Vendel Johanna 
 Budapest 
  (Szeri István unokája) 
 

 

Pusztaszer, 1985 nyarán, édesanyámmal, Vendel Istvánné Szeri Etelkával, 
nagymamámmal, Szeri Istvánné B. Kovács Etelkával, valamint barátainkkal, Vastag 
Aladárné Manyi nénivel és férjével, Aladár bácsival vagyok látható 4éves koromban 
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ALLELUJA!ALLELUJA! 
 

Örvendjünk! Örvendjünk! 
Iskolánk, köszöntünk. 
Júliusi napnál, 
E szobor lábánál. 
 
Itt vagyunk régiek, 
Kik akkor elmentek. 
Most visszataláltak, 
Mert e honra vágytak. 
 
A szülőföld szólít, 
Az élet megállít. 
Emlékezni jöttünk, 
Iskolánk, köszöntünk. 
 
Áve! Tanítónknak, 
Áve a tudásnak. 
Mellyel felvérteznek, 
Kikre emlékeznek. 
 
Őket is köszöntik, 
Hálás tanulóik. 
Iván Antalunkat, 
Jó igazgatónkat. 
 
Varga Máriánkat, 
Bartha Bálintunkat 
Kik minket szerettek, 
Gondosan neveltek. 
 
Ők mindannyinkért, 
Boldogulásunkért 
Szívüket adták, 
Gyakran mondogatták: 
 
Legyetek nagyon jók, 
Szeretetre méltók, 
Feledjétek a bút, 
A mindig szomorút. 
 
Mit akkor feledtünk 
Tanítónk! Üdvözlünk. 
Most mind itt vannak, 
Tiszteletet adnak, 
 

Igaztalanok lennénk, 
Ha a szépet felednénk, 
Ha nem szeretnénk, 
Ha nem emlékeznénk. 
 
Emlékezni a padra, 
A teremre, udvarra, 
Az osztálytársakra, 
A gyermeki múltra. 
 
Mivé lettél Jutka, 
Margitka, Juliska, 
János, Péter, Janó? 
Milyen boldogító 
 
Gondolni a három 
Icára, Pankára, 
A magyar órákra, 
A találkozásra. 
 
Hatvan éve kezdtük 
Írni a betűket, 
Számolni a könyveket, 
Mondani a verseket. 
 
Hatvan éve múlt már, 
Tíz gyermek idejárt, 
De mint a madarak, 
Messzire szállottak. 
 
A tudás csíráit 
Összecsipegették, 
Mohón gyűjtötték, 
Sírva és nevetve 
 
Tarisznyába tették. 
És mentek, ki erre, 
Más meg amarra. 
Tudást szaporítva, 
 
Munkát keresve, 
Pusztaszert szeretve. 
Mély meggyőződéssel, 
Örökös emlékkel. 

 
Szeged, 2003. július 5. 

 Baghyné Makra Ilona 
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Az Alkotóházból jelentkezem 
Pusztaszeri Hírfutár 2003. augusztusi számából 

 
Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasót! 
 
Mindig a legnagyobb örömmel és szívem szeretetéből szóltam Önökhöz, hogy megosszam 

az Alkotóház életéről szóló híreket.  
Amit most szeretnék elmondani, az nagyon csodálatosan szép esemény az Alkotóház, az én 

életemben egyaránt, de úgy gondolom, Pusztaszer életében is. 
2003. július 13-án vasárnap megünnepeltük a 120+3 éves oktatásügyet az Alkotóházban. 

Méltón tisztelegve Kecskemét városának, aki elindította a szervezett oktatást és Tajcsik Ferenc 
tanító úrnak, aki az 1880/81-es tanévet az akkor pusztabíró házaként működő épület egyetlen 
helyiségében kezdte el 2 fiú gyermekkel. A 16 nm-es helyiség szolgált a tanító úr lakásaként és 
iskolaként 3 évig. 

Úgy gondolom, ha már a többfunkciós épület mely jelenleg Alkotóház, helyet adott az 
oktatásnak mindenképpen emlékezni kell erre a nagyon fontos eseményre, együtt régi 
tanítókkal, diákokkal, a mai tanárokkal, diákokkal, pusztaszeriekkel együtt. 

2003. márciusában a Pusztaszeri Hírfutár című újságban közzétettünk egy felhívást: 
„Pusztaszeren jártam iskolába” címmel. 

Erre a felhívásra 36 gyönyörű szép visszaemlékezés érkezett. Fel szeretném sorolni azoknak 
a nevét hálám és köszönetem jeléül, akik eljuttatták hozzám munkáikat. Abban a sorrendben , 
ahogyan érkeztek: 

Nagy Józsefné Pintér Eszter (diák) Pusztaszer, Ludányi Imréné Vincze Erzsébet (diák) 
Szeged, Baghyné Makra Ilona (diák+tanár) Szeged, Baghy Dezső (diák) Szeged, Halász 
Károlyné Posztós Zsuzsanna (tanár) Szatymaz, Vida Lajosné Szeri Mária (diák) Derekegyház, 
Kiri István (hang.k.) Pusztaszer, Gyömbér Tamás (tanár) Szatymaz, Tóth Erzsébet (diák) 
Szeged, Kathóné Bagi Éva (diák) Szeged, Pappné Festő Jutka (diák) Dunaújváros, Dr. Biliczki 
Sándor (diák) Szigetszentmiklós, Bélteki Sándor (hang.k.) Pusztaszer, Berkiné Csorba Julianna 
(diák+tanár) Békéscsaba, Tóth Miklósné (diák) Pusztaszer, Gyöngyösi Mihályné (tanár) 
Szeged, Fülöp Pálné (diák) Pusztaszer, Szabó „Dobár” Etelka (diák) Pusztaszer, Vastag Alaldár 
(tanár) Pusztaszer, Somodi Aranka (diák) Pusztaszer, Pasztuhov Balázs (diák) Pusztaszer, 
Vastag Aladárné (tanár) Pusztaszer, Dr. Vastag Aladár (diák), Piti János (diák) Pusztaszer, 
Nagy Emese (diák) Pusztaszer, Ivánné Halász Gizella (tanár) Kecskemét, Alexiné Marián 
Orsolya (tanár) Szeged, Dékány Ferenc (diák) Cegléd, Dékány Árpád (diák) Cegléd, Varga 
János (tanitó) Pusztaszer, Mogyoró Imre (tanitó) Rétság, Pásztor Kitti (diák) Pusztaszer, 
Mogyoró József (diák) Pusztaszer, Máté Bence (diák) Pusztaszer, Kósáné Buknicz Mária (diák, 
óvónő) Pusztaszer, Máté Gábor (tanár) Pusztaszer. 

A legidősebb reagáló a 97 éves Kiri István, a legfiatalabb a 14 éves Pásztor Kitti, aki a 2003-
as tanévben búcsúzott az iskolából. 

A visszaemlékezők emléklapot kaptak, melyet Csonka János festőművész tervezett.  
Valamint az alant felsoroltak is:  
Kecskemét város önkormányzata, Kecskemét Város Levéltára Kecskemét, Pusztaszer 

község önkormányzata, Zichy Galéria Budapest, Alkotóház Pusztaszer, Általános Iskola 
Pusztaszer, Óvoda Pusztaszer, Egészségügy Dr. Novaszel Balázs Pusztaszer, Pusztaszer 
Községért Közalapítvány, Tájvédelmi Körzet Pusztaszer, Takarékszövetkezet Pusztaszer, Sági 
Mihályné alpolgármester, Tasi József, akinek a nagypapája volt az első diák 1880-ban, 
Nagycsaládosok Pusztaszer, Forgó András Szeged, Bitó Antal volt tanácselnök. 

Művészek: Dobcsányi László Múzsa Művészeti Iskola, Gajdacsi Zoltán tanár kerámikus 
Pusztaszer, Csonka János festőművész Szeged. 
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Kézművesek: Zámbóné Harmath Amália mézeskalácsos, Jójárt Rozália szövő, Szabó 
László tanár úr gyöngyfűző. 

Vállalkozók: SZAPE Bt. Pethő Ágnes Szeged, Ordines Internetionales Pro Concordacia 
Populorum, Lovagrend képviseletében Piti János úr Szeged, Gyapjasné Katona Ágnes 
kiskereskedő Pusztaszer, Soós Mihály, a Talléros Vendéglő vezetője és munkatársai, valamint 
Pechmann Eszter budapesti főiskolás, aki Pusztaszer történelméből és a 120+3 éves 
oktatásügyből diplomázik. 

Turisztikai tanulók: Harmath Anett, Kovács Éva, Fodor Erika, Szabó Annamária. 
A fentebb említett vállalkozókon kívül anyagi segítséget nyújtottak:  
Pusztaszer Község Polgármesteri Hivatal, Zichy Galéria, Ludányiné Vincze Erzsébet, Kiri 

István, Pappné Festő Jutka, Bélteki Sándor, Dr. Vastag Aladár, Kaponyás András. Ezúton is 
köszönöm szívességüket.  

Külön köszönöm Somodi Arankának fáradozását, aki sok munkája és feladata mellett 
számítógépre vitte az egész anyagot. Sokat dolgozott. Sokszor munkaidő után is, de mindig 
mosolyogva tette. 

Palotás Antalné Marikának a 60 szál rózsa feldíszítését, egyenként, külön-külön. 
Köszönöm az MTV 1 stábjának, a Kistelek Rádiónak a közvetítést, a Délmagyarország 

címü napilapnak a tudósítást, valamint Nacsáné Kovács Máriának, hogy videóra rögzítette a 
meghatóan szép ünnepet.  

Mindenkinek ezerszer köszönöm fáradozását, munkáját, segítségét! 
Köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek és együtt őszinte szívvel tudtuk ünnepelni az 

oktatásügyet, méltón tisztelegve azok előtt, akik létrehozták Pusztaszeren a szervezett oktatást. 
Jelentse ez az ünnep és emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen fontosak a pedagógusok és 
milyen fontos az oktatás életünkben. Álljunk meg olykor-olykor és gondoljunk hálával rájuk, 
úgy a régiekre, mint a ma dolgozó, fáradozó pedagógusokra, áldozatos munkálkodásukra, 
türelmükre, tudásukra, szeretetükre.  

 
Pusztaszer, 2003.július 13.  
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 

 
A 120+3 éves oktatásügy ünnepe 2003 július 13-án az Alkotóházban 
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Csonka János festőművész alkotása az emléklap, melyet közel 70 személy kapott meg az 

oktatásügy ünnepén 
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Valami elkezdődött… 
Pusztaszeri Hírfutár 2003. augusztusi számából 

 
2003.július 13-án ünnepelni jöttünk. Az ünneplés középpontjában a 120 éves szervezett 

oktatás állt. A megemlékezést Nagy Józsefné Pintér Eszter megálmodta, megszervezte és sok-
sok munkával  és szeretettel megvalósította. A helyszín a régvolt pusztabíró háza, jelenleg a 
Zichy Galéria Alkotóháza. A Pusztaszeri Hírfutár márciusi számában Eszter által közzétett 
invitálással a tényleges szervezés el is kezdődött. A felkérésre beadott 34 munkát elkészítők 
nevét felsorolni nem az én tisztem, de mégis jóleső érzéssel említem meg a 97 éves Kiri Pista 
bácsit és a 14 éves Pásztor Kitti nevét. A miértekre kézenfekvő a válasz. Azt is megtudhattuk a 
márciusi lapból, hogy a munkák nem önmagukért készülnek, vagyis nem öncélúak, mert a 
Hírfutárban közkinccsé válnak. Baghy Dezső és Bélteki Sanyi bácsi visszaemlékezéseit már 
olvashattuk is. (Felmerült bennem, így hát kérdem, megoldható lenne e , hogy a Hírfutár 
mellékleteként egyszerre kerüljenek megjelenésre az anyagok?)  

Az ünnepi asztal előtt, az ünneplőkkel szemben a gyönyörű rózsák hirdették: „Virágok közt 
veled lenni, tudom szép volna…” És nagyon szép, felemelő érzés volt itt lenni! Eszter szívhez 
szólóan méltatta Tajcsik Ferenc okleveles tanító úr munkáságát. Elkötelezett, a tanító úr 
hitvallására utaló történeteket hallottunk, melyet a számszerű adatok aláhúzottan bizonyítottak. 
Mi is volt a legjelentősebb? Tajcsik tanító úr 1 éves munkaszerződéssel érkezett hozzánk a 
pusztára, és 43 év szolgálat után vált meg tőlünk! 

Ennyi idő bőven elég ahhoz , hogy a mélyen szántott barázdában bő termés érlelődjék, és 
az igaz lelkekben tiszta és gazdag érzelmek foganjanak. Az „első tanító úr” méltatása után 
személyesen megismerkedhettünk Berkiné Csorba Julianna, Baghyné Makra Ilona, Halászné 
Posztós Zsuzsanna, és Forgó András pedagógusokkal. Nosztalgiával bővelkedő bemutatkozó 

A pusztabíró leszármazottai, a Dékány család az Alkotóházban  
2003. július 13-án a 120+3 éves oktatásügy ünnepén: 

Dékány Árpád (pusztabíró fia), Szabó Etelka, Dékány Bence, Dékány Ferencné, Dékány Ferenc 
(pusztabíró fia) Dékány Vanda, Dékány Csabáné, Dékány Csaba, Dékány Tamás és felesége 
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szavaik által lelkük, szívük melege átsütött a megjelentekre. A megérintettséget tapssal 
kifejezett hozsannával köszöntük meg. A faluhoz, a házhoz való természetes módon való 
elválaszthatatlan összekapcsolódást Dékány Ferenc és Dékány Árpád úr két póluson keresztül 
érzékeltették. A pusztabíró közvetlen leszármazottai – fiai- , más részről pusztaszeri kis diákok 
voltak. Örültünk és megható érzéssel gondolunk arra, hogy megismerhettük őket és 
megtiszteltek bennünket azzal, hogy családjukkal együtt jelentek meg.  

Pechmann Eszter Budapesten élő főiskolás szakdolgozatához kapott „élő anyagot” itt 
Pusztaszeren. A kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium turisztikai gyakorlaton lévő Harmath 
Anett, Kovács Éva, Fodor Erika, Szabó Annamária „hostessi munkájukkal” segítettek és 
kedveskedtek, melyet otthonosan, lelkesen végeztek. A pályájukra készülő fiatal „kislányok” 
szép színfoltot jelentettek az eseményen miközben szakmai gyakorlatukat teljesítve a szakma 
közelsége is megérintette őket. 

A Csonka János festőművész készítette Emléklapot sárgarózsa kíséretében nyújtotta át 
Eszter a visszaemlékezés leírására 
vállalkozóknak és a segítőknek. Az 
általam „Sárga rózsa díj”-ban 
részesülők száma úgy 65 főre 
tehető.   

Életmottóm, mely szerint Isten 
velünk van, megtapasztalhatóvá 
vált ezen alkalommal is. Hiszen 
örvendetes volt ez a mai nap a 
jelenlévőknek és tanulságos 
azoknak, akikhez jelzésértékkel 
akár, de eljut e családias 
összejövetel híre. Bebizonyosodott 
újra, hogy „A győzelem építőkockái 
az akarat, az elszántság, bátorság, 
őszinteség, könyörtelen önismeret, 
megszenvedett szakmai tudás, 
kíméletlen harc.” Hiszem, hogy ami 
most elkezdődött, a pedagógusok 
elszántságának, a falu minden 
lakójának összefogása révén –akár 
fiatal, akár idős legyen-
elkötelezetten és szívvel, lélekkel 
segíti, hogy ez a „Valami 
folytatódjék”, mert Széchenyi 
István szavait idézve:  

„Az emberek sokkal erősebb 
vágyat éreznek a szellemi, mint 
anyagi élvezetek iránt”. 

 
Pusztaszer, 2003. július 13. 

 
 Vastagné Manyi néni 

  

Dékány Ferenc és Dékány Árpád a pusztabíró fiai, 
családjaikkal az Árpád emlékműnél 2003. július 13. 
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Nagy esemény Pusztaszeren! 
 
Falunap: 2003. augusztus 23-án és 24-én. 
Polgármester úr Kertész László két napra tervezte az ünnepet.  
Kívántuk jó idő legyen, mert szabadtéren zajlanak zömmel a programok.  
Kérésünk beteljesedett! Az augusztus Nap meg csak szórta erős sugarait a földre. Izzott a 

levegő és rengetegen voltunk a vezérek lábainál. Nagy esemény előtti pillanatok. Ez az év a 
2003. év más, mint a többi ez az oktatás éve, hiszen 120+3 évvel ezelőtt kezdődött el a 
szervezett oktatás községünkben. Misem természetesebb a díszpolgári címet is pedagógus kapja 
ebben az évben, ezzel is tisztelegve az oktatás előtt és megköszönve a pedagógus fáradozását, 
munkáját. 

Az emlékmű parkjában nagyon sok ember van, a sorban elől Ivánné Halász Gizella 
mindannyiunk tanító nénije és lánya, Iván Zsuzsanna az Algyői Iskola igazgatója ül. A színpad 
mögül halk zene szól. A színpad előtt kis asztalon iskolánk volt igazgatója Iván Antal arcképe 
(aki sajnos már nem lehet velünk) gyászszalaggal átkötve, mellette egy gyertya, előtte vörös 
rózsa. 

Somodi Aranka konferál. Majd Kertész László polgármester úr köszöntője hangzik. 
Ismerteti a két kitűnő pedagógus munkásságát és halljuk a bűvös szöveget:  

Pusztaszer község díszpolgári címet adományoz az oktatás éve két kiemelt pedagógusának: 
posztumuszként Iván Antal igazgató úrnak és kedves feleségének Ivánné Halász Gizellának, 
mindannyiunk tanító nénijének. 

Polgármester úr átadta a kitüntető címmel járó okleveleket, valamint Szombathelyi Árpád 
festő- és szobrászművész szép plakettjét egy gyönyörű rózsacsokor kíséretében. 

Gizike tanító néni meglepődve, meghatódva vette át a neki teljesen váratlan (ugyanis 
mindenki tudott róla csak ő nem) kitüntetést, melyet a tőle megszokott kedvességgel köszönt 
meg. 

A tömeg felállva, hosszan tapsolva köszöntötte őt. A pedagógusok és diákok szép műsorral 
kedveskedtek neki. A kisasztal mellett, igazgató úr portréja előtt mindig két személy állott, akik 
az ünnepség alatt váltották egymást. 

Az eseményt Sövény Tibor a Kistelek Rádió főszerkesztője is figyelemmel kísérte. Sőt 
Interjút kért Gizike nénitől.  

A műsor végén a pedagógusok, diákok hosszú sorban állva, várakozva, egy szál rózsával a 
kezükben haladtak az ünnepelt felé. Mire mindenki átadta virágát Gizike tanító néni kévényi 
rózsacsokorral állt előttünk. A közönség is köréje gyülekezett. Gratuláltak, érdeklődtek. 
Simogatták, elhalmozták szeretetükkel, ott akkor abban a pillanatban szikrákat szórt a szeretet. 
Ez a kép oly csodás volt, ezt szavakkal nem lehet leírni, ezt látni, átélni kellett. Ott akkor, abban 
a pillanatban mindenki boldog volt. 

Iván Antal 1945-ben jött községünkbe, mint fiatal tanító. Ez volt első munkahelye, néhány 
év után ő lett az iskola igazgatója. Nyugdíjazásáig látta el ezt a feladatot 1985-ig. Ez a szép, 
hosszú pálya nem volt mindig virágokkal teleszórva, volt nehézség, volt küzdelem és volt 
tanulás. Munka mellett tanárképző Főiskola majd egyetem. Iván Antalt esős fából faragták, 
vette az akadályokat. Tanított. Összetartotta a tantestületet. Családias légkört teremtett, segítette 
a fiatal pályakezdő pedagógusokat. 1954-ben megszervezte az Óvodai oktatást, ami nem volt 
egyszerű feladat. 

1965-ben őáltala, az ő közbenjárására kapott községünk egy hat tantermes, szép, új emeletes 
iskolát. Vezetése alatt dicséretes eredményeket ért el az iskola. Sok gyerek tanult tovább. 
Megállták helyüket az életben. Orvosok, mérnökök, tanárok, szakmunkások és 
előadóművészek kerültek ki a pusztaszeri iskolából szerzett tudással érvényesülve.  
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Szerette hivatását, szerette a gyerekeket, akiket minden reggel az iskola kapujában várt. 
Nyugodt, megfontolt, nagy tudású ember volt. Nyugdíjba vonulása után feleségével 
Kecskemétre költözött, onnan ragadta el az értelmetlen halál 1990-ben.  

Ivánné Halász Gizella 1948 őszén kapta meg Pusztaszert, első és utolsó munkahelyéül. Soha 
nem dolgozott másutt, soha nem akart innen elmenni. Becsületes, szolgálatkész mindenkinek 
segített. Ingyen korrepetálta az arra rászorulókat még a nyári szünetben is. Gizike tanító néni 
kitűnően számolt, mint a computer. Nem volt olyan bonyolult feladat, amit meg ne oldott volna. 
Művészien rajzolt és gyönyörű, formás, gömbölyű betűket írt, szép külalakkal. Ezt mind átadta 
tanítványinak. Sokat adott, de sokat is követelt (szerencsénkre). Mindannyian hálásak vagyunk 
neki, és férjének, köszönjük fáradozásukat.  

A két ember nem csak munkáját köszönhette az iskolának, hanem egymást is. 1952-ben 
házasságot kötöttek, amely szintén első és utolsó volt. Egy életre szólt, mint a munkahelyük. 
Két lányuk itt született és itt járt általános iskolába. Mind a kettő pedagógus lett.  

Méltóbb helyre nem is kerülhetett volna a díszpolgári cím, mint Iván Antal és Ivánné halász 
Gizella tulajdonába. 

Az egész község lakossága helyeselte ezt a döntést, ezzel elismerve, megköszönve a sok 
évtizedes munkát, tanítást, fáradozást. 

Ezt a szép és megható eseményt szerettem volna írásommal megörökíteni és ezzel is 
megköszönni munkájukat.  

 
Pusztaszer, 2003. augusztus 23. a díj átadása napján 
 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
 aki mind a két pedagógus egykori tanítványa volt 
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A pusztaszeri iskola napjainkban 
 
Az oktatás feltételei sokat változtak az elmúlt 120 év alatt. Az 1960-as években a község 

területén a központi iskola mellett három külterületi iskola is működött:  
 
1963/64 tanévben 

Központi iskola 204 fő 
Szárnyékhalom 60 fő 
Árpádhalom 29 fő 
Munkástelep 29 fő 

 
1968-tól kezdődően 1972-ig a külterületi iskolákat bezárták és csak a központi iskola 

működött tovább, a gyermeklétszám 230 fő volt.  Ekkor már az 1966-ban átadott épületben 
folyt a tanítás, a pedagógusok nagy része Szegedről járt naponta tanítani. 

Az elmúlt évek alatt az iskola sokat fejlődött, a pedagógusok letelepedtek a községben, 
valamennyien helyben laknak. Ez, a község azon vezetőinek köszönthető, akik a 70-es, 80-as 
években felismerték ennek jelentőségét. Az itt letelepedő pedagógusok jelentős anyagi 
támogatással építhettek lakást. A tanítók és tanárok közül négyen pusztaszeri születésűek az 
iskola egykori tanítványai.  

Sajnos a tanuló létszám fokozatosan csökkent és 2002/2003-ban 139 beírt tanulója volt az 
intézménynek. a következő években további csökkenés várható, ez a fenntartó számára egyre 
nehezebbé teszi az iskola működtetését. Az önkormányzat határozott szándéka, a nehézségek 
ellenér is, az oktatási intézményt a községben tartani, ismerve annak lakosság megtartó erejét.  

Mai iskolánkban a 139 tanulót 14 pedagógus neveli, minden évfolyamon egy osztály van, 
és kettő napközis csoport működik.  

Az átalakuló oktatás, a helyben írt pedagógiai program, helyi tanterv lehetőséget adott 
iskolánknak, hogy sajátos helyzetét kihasználva kiemelt területeket jelöljön ki munkájában.  

Az informatika, és a nyelvoktatás fontossága napjainkban a társadalmi elvárásokból 
következik. De a község elhelyezkedése egy másik fontos területet is előtérbe helyez: a 
természetvédelem, környezetvédelem kérdését, itt a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, a 
Kiskunsági Nemzeti Park határán. ez a közelség lehetőséget biztosít, és felelősséget ró 
iskolánkra. lehetőséget az ismeretszerzésre, a gyakorlásra és annak felelősségét, hogy 
gyermekeink megtanulják, ezt a kincset értékelni és megőrizni.  

Kiemelt feladata ez intézményünk oktató – nevelő munkájának. Beépült mindennapi 
tevékenységünkbe, és kapcsolódnak hozzá nagy iskolai rendezvények, nyári táborok. 
Tanulóink minden évben részt vesznek megyei és országos versenyeken, ahol jó szerepléssel 
bizonyítják felkészültségüket. országos döntőben eddig több második és harmadik helyezést 
értek el.  

Az idei tanév nagy sikere, hogy a több éves természetvédelmi munkát elismerve, miniszteri 
dicsérő oklevelet kapott iskolánk. Tanulóink tovább viszik a természet szeretetét, többen ezen 
a területen helyezkednek el, és van, aki a természet szépségét fotókon örökíti meg.  

Büszkék vagyunk volt tanítványunkra, Máté Bencére, aki fiatal kora ellenére máris 
világhírű természet fotós. Fotói iskolánk folyosóján, állandó kiállításon megtekinthetők.  

A kiemelt területekhez kapcsolódnak szakköreink. (angol szakkör, természetbúvár szakkör, 
számítástechnika szakkör) 

A tehetséggondozás mellett fontos feladat a felzárkóztatás. Iskolánk tanulóinak közel 35-
40%-a szociálisan hátrányos helyzetű. a felzárkóztató munkához sok, jó taneszközre van 
szükség. a tárgyi feltételek biztosítása sokszor gondot okoz. az iskola pedagógusai pályázatok 
írásával, jótékonysági bál szervezésével bővítik anyagi forrásaikat. ezek a pályázatok tették 
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lehetővé, hogy számítógépeket vásároljunk, parkosítsuk az iskola környékét, felújítsuk az 
iskola berendezését, a nyári táborhoz sátrakat vásároljunk.   

 
Az intézmény kapcsolatrendszere:  
Az intézmény kapcsolata a fenntartóval jó. A fenntartó biztosítja a működés feltételeit. Az 

éves beszámolókból eredményeinket és gondjainkat is megismerik. A kihelyezett ülések az 
intézményben a kapcsolatot életszerűvé teszik.  

A szülőkkel állandó kapcsolatban kell lennünk a gyermekek érdekében. A személyes 
kapcsolat az óvodában és az első osztályban a nap találkozásokon megvalósul. A későbbiekben 
a szülők számára olyan fórumokat biztosítunk (fogadó óra, szülői értekezlet, nyílt napok az 
iskolában, óvodában) ahol érdeklődhetnek, betekinthetnek az iskolai munkába. A szülőktől sok 
segítséget kapunk erkölcsi értelemben, de az osztálytermek otthonosabbá tételében is segítettek, 
kisebb javításokat végeztek az intézménynél. A szülői munkaközösség az iskola és óvoda 
rendezvényeinek megszervezésében ad sok segítséget. (farsangi bálak, madarak és fák napja, 
stb.) A szülők és az intézmény kapcsolata jó.  

Intézményünkben hosszú évek óta működik művészeti iskola, amely a saját délutáni 
programjainkat színesíti és a gyermekek hasznos szabadidő eltöltését teszi lehetővé. A Szegedi 
MÚZSA művészeti iskolán belül kézműves és képzőművészeti működik. Sajnos a zenetanítást 
az elmúlt tanévben megszüntették, így csak Kisteleken tudnak tanulóink zenét tanulni. A 
működő szakok eredményesek, a gyermekek szép sikereket érnek el.  

A hét kisközség (Baks, Dóc, Csanytelek, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer, Tömörkény 
iskolái közötti együttműködés a közös pályázatokon kívül hagyományos rendezvényeken 
biztosítja a személyes találkozások lehetőségét. Ilyen rendezvények az iskolánk által szervezett 
madarak és fák napja, az ópusztaszeri történelem verseny, az igazgatói munkaközösség ülései. 
A kapcsolat további bővítését szorgalmazzuk a jövőben is.  

Iskolánk szoros kapcsolatot tart a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A nyári táborhely 
biztosításával, a természetvédelmi terület látogatásának lehetőségével segíti munkánkat a 
nemzeti park.  

Kapcsolatot tartunk még a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, a pedagógiai 
intézetekkel, a továbbtanulást segítő munkaügyi központtal, és a középiskolákkal.  

 
Tanítványaink továbbtanulási mutatói: 
 
tanév 8. évf.  Középisk. Közülük felsőokt. 
 létszáma továbbtanulók továbbtanulók 
 
1991/92 20 9 5 
1992/93 20 4 1 
1993/94 15 3 2 
1994/95 15 5 1 
1995/96 14 5 1 
1996/97 16 7 3 
1997/98 16 6 2 
1998/99 15 12 5  
1999/00 20 11 20 
2000/01 15 9 
2001/02 16 9 
2002/03 14 10  
összesen 196 90 
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A pusztaszeri általános iskola igazgatói 2003-ig 
 
1880-1911-ig községünkben egyetlen iskola működött Tajcsik Ferenc tanító úr vezetésével, 

addig nem volt igazgatója az iskolának.  
1911-ben Kecskemét újrafejlesztett. Két külterületi iskolát Árpádhalmot és Szárnyékhalmot 

adta át az oktatásnak. 
 
Tajcsik Ferenc 1911-1923. 
Krisay Tivadar 1923-1924. 
Menczer Sándor 1924-1929. 
Kovács Gyula 1929-1936. 
Jaksa János 1936-1941. 
Barta Bálint 1941-1944. 

Váczi Józsefné 1944-1949. 
Forgó András 1949-1950. 
Iván Antal 1950-1985. 
Gyöngyösi Mihályné 1985-1996. 
Szeri Zoltánné 1996- 

 

A pusztaszeri általános iskola tanárai 2003-ig 
 
Tajcsik Ferenc  1883-1923 
Makári István 1911-12 
Repka Gyula 1911-13 
Hegyessy István 1911-14 
Mogyorósi Lujza 1913-14 
Tajti Margit 1914-20 
Orbán Erzsébet 1915-20 
Kramer Kristóf 1920-28 
Vallay Zsuzsa 1920-21 
Krisay Tivadar 1923-24 
Menczer Sándor  1924-29 
Verner Sándor 1925-28 
Jaksa János 1927-41 
Kovács Gyula 1928-33 
Varga Mária 1929-46 
Raksányi Mária 1937-42 
Barta Bálint 1938-40 
Pusztaszeri Sándor 1938-42 
Kordás Pálné Halas Anna 1941-77 
Váczi Józsefné 1942-49 
Helei László 1944-50 
Halász Sándor 1945-47 
Mogyoró Imre 1946-48 
Iván Antal 1945-85 
Gondi Anna 1948-49 
Ivánné Halász Gizella 1948-85 
Mészáros Sándor 1949-50 
Forgó András 1949-50 
Tamás Terézia 1950-51 
Pethő Klára 1950-51 
Bárkányi Anna 1950-52 
Fontos Sándor 1950-56 
Mizsei Ibolya 1951-52 
Váradi Balázs 1952-53 

Kiss Pál 1952-61 
Busa Ida 1952-58 
Bárkányi János 1952-53 
Guziné Simon Borbála 1953-54 
Szászkai Karolina 1953-54 
Frányó János 1953-58 
Frányó Jánosné 1953-58 
Ilosfalvi Mária 1954-57 
Bene Éva 1955-56 
Csatáry Zoltán 1955-?? 
Csatáryné Babós Mária 1955-79 
Makra Ilona 1956-58 
Víg Sándorné 1956-?? 
Csorba Julianna 1957-58 
Temesvári Margit 1957-61 
Takó József 1957-96 
Takó Józsefné 1957-76 
Varga János 1957-99 
Szél István 1958-59 
Posztós Zsuzsanna 1959-63 
Meszlényi Tamás 1960-61 
Palotás Lászlóné 1962-64 
Kránicz Balázs 1962-64 
Maláj György 1962-78 
Palotás László 1962-64 
Gyöngyösi Mihályné 1963-97 
Borbély Julianna 1963-64 
Pálréti Miklós 1963-67 
Balogh Magdolna 1964-66 
Jenei Katalin 1964-67 
Szabó Béla 1964-67 
Szabó Béláné 1964-67 
Masa Irén 1964-67 
Nagy Sándorné 1964-79 
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Korim Györgyné 1966-67 
Biczók Magdolna 1967-?? 
Pasa Ferenc 1967-68 
Ignácz Miklós 1967-70 
Révész Berta 1967-68 
Szendrényi Ernőné 1967-68 
Vastag Aladár 1967-87 
Vastag Aladárné 1967-94 
Csirik Jánosné 1970-74 
Bankovics Attiláné 1969-71 
Bankovics Attila 1970-71 
Grósz Sándor 1970-87 
Grósz Sándorné 1971- 
Polnerné Katona Judit 1970-72 
Marián Orsolya 1971-78 
Kormányos Erzsébet 1972-73 
Törökgyörgy József 1972-74 
Jenei Ilona 1974-75 
Hammer Márta 1975-77 
Nagy Anna 1975-80 
Szeri Zoltánné 1975- 
Aradi Mária 1978-91 
Hevesi Katalin 1978-81 
Mácsai Gyöngyi 1978-80 
Sebők Mária 1979-82 
Gubacsi Mária 1980-84 
Tóth Mádi Etelka 1980- 
Kondász Rózsa 1981-82 
Börcsök Aranka 1982-83 
Gyömbér Tamás 1982-88 
Takács Irén 1982-84 
 
 

Tóth Zoltán 1982- 
Kertész Edit 1983-85 
Huszárné Katona Mária 1984- 
Kispál Erika 1984-85 
Németh Éva 1984-85 
Vágó Tibor 1985- 
Kálmán Józsefné 1985-86 
Mészáros Mária 1985-87 
Sugár Erzsébet 1985-86 
Futó Györgyi 1986-87 
Gajdacsi Zoltán 1986- 
Hegedűs Erika 1986-94 
Németh Ferencné 1986-94 
Vágó Tiborné 1986- 
Győző Molnár Irén 1987-89 
Máté Gábor 1987- 
Máté Ildikó 1987- 
Fenyvesi Adrienn 1988-89 
Sági Gyöngyi 1988-90 
Bucsányi Brigitta 1989-92 
Ferenczi Piroska 1989-90 
Kónya Erika 1989-90 
Papp Tibor 1990-91 
Terecskei Erzsébet 1990-91 
Szűcs Erzsébet 1991-92 
Mészáros Zsolt 1992- 
Mészárosné Varga Gabriella 1996- 
Mester Szabó József 1996- 
Erdélyi Melinda 1999-2001 
Varga Zsuzsa 1999-2001 
Szeri Ildikó 2000- 
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A pusztaszeri általános iskola tanulói a 2002/2003 tanévben 
 

alsótagozat 
 

1.osztály 
of. Gajdacsi Zoltán 
 
 
Bakai Ibolya 
Dékány Dávid 
Düsüngülü Nikolett 
Gajdacsi Béla 
Harkai Krisztina 
Horváth Bence 
Kostyán Viktória 
Máté Teréz 
Nagy Brigitta 
Nagy Zoltán 
Papp Kitti 
Rovó Csilla 
Túri Debóra 
Varga Krisztina 
Varga Lajos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. osztály 
of.:Huszárné Katona 
Mária 
 
Almási Gergő 
Babos Boglárka 
Borka Lili 
Forgó Mihály 
Gyapjas Adrienn 
Gyapjas Zsolt 
Gyurász Attila 
Harkai Erika 
Harmath Fanni 
Hegedűs István 
Héjjas Nikolett 
Huszka Dániel 
Kordás Vanda 
Lengyel Odett 
Mészáros Eszter 
Terecskei Róbert 
Szabó Fruzsina 
Varga Nikolett 
Vágó Ádám 
Vincze Gabriella 
Zelei Ágnes 
 
 
 
 
 

3. osztály 
of.: Vágó Tiborné 
 
 
Bánfi Szabolcs 
Bitó Péter 
Gajdacsi Dénes 
Gula Mihály 
Gyöngyi Norbert 
Juhász Dóra 
Juhász Karolina 
Kálmán Ferenc 
Kiss Tamás 
Máté Alexandra 
Nagy Ádám 
Nagy Csaba 
Pigler Eliza 
Pigler Elvira 
Rovó Alexandra 
Suhajda László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. osztály 
of.: Máté Ildikó 
 
 
Bánfi Attila 
Biliczki Ákos 
Dakó Lajos 
Gyapjas Sándor 
Gyurász Csaba 
Hékédi Ferenc 
Kertész Dani 
Nagy Gábor 
Nagy Marietta 
Ocskó Gábor 
Papp Norbert 
Somodi Krisztián 
Szabó Tamás 
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felsőtagozat 
 

5. osztály 
of.: Mészárosné 
Varga Gabriella 
 
Babos Csilla 
Borka Tibor 
Fejős Csilla 
Harmath Anna 
Huszár Péter 
Juhász Andrea 
Juhász Csaba 
Kállai Dániel 
Kostyán Richárd 
Kovács György 
Kósa Csilla 
Losonczi Anita 
Mészáros Gergely 
Papp Tibor 
Szarvas Roland 
Szeri Csilla 
Szeri Nóra 
Szeri Petra 
Terecskei Csaba 
Tóth Norbert 
Túri István 
Vízvári Csilla 
Zana László 
 
 

6. osztály 
 
of.:Vágó Tibor 
 
Ambrus Nóra 
Babos Anita 
Bakai Tünde 
Bali Bernadett 
Borka Roland 
Ferkovics Kitti 
Gyöngyösi Krisztina 
Gyöngyösi Renáta 
Kálmán Rozália 
Lengyel Roland 
Módis Ilona 
Pap Alexandra 
Pásztor Gizella 
Rovó Gábor 
Szabó Imre 
Szeri Regina 
Szűcs Gábor 
Tábith Brigitta 
Terecskei Zsanett 
Tóth Klaudia 
Tóth Tünde 
Varga József 
Vincze Gábor 
Vincze Magdolna 
 

7. osztály 
 
of.: Tóth Zoltán 
 
Babos József 
Bácsmegi Anikó 
Bárkányi Roland 
Biliczki Magdolna 
Dékány Edina 
Gyurász András 
Kiss Dóra 
Magyar Ádám 
Málik Lívia 
Ocskó Éva 
Sebestyén Zsuzsa 
Szabó János 
Szunyi Gábor 
Vágó Judit 
Varga István 
Zana Erika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. osztály 
of.: Tóth Mádi 
Etelka 
 
Ambrus Tibor 
Biliczki Csaba 
Dakó Krisztián 
Fodor Edit 
Huszár Rita 
Jéga Szabó Kitti 
Korom Anita 
Kovács Nikolett 
Magyar Gábor 
Máté Soma 
Nagy Csaba 
Pásztor Kitti 
Tajti Balázs 
Vedrédi Brigitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 154 

Az Alkotóházból jelentkezem 
 
Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 
 
Az Alkotóház életében peregnek az események.  
Mindig vannak történések jók, rosszak egyaránt.  
Küszködünk a problémákkal, melyekről nem igazán szeretek beszélni. Azok 

kellemetleneke, lehangolóak, rosszak. Azoknak a megoldásához anyagiakra lenne szükség, ami 
a mostani nehéz gazdasági helyzetben nem kivitelezhető.  

Beszélek inkább a jó dolgokról. Amit most el szeretnék mondani Önöknek az így egy olyan 
jó történet napjainkból.  

Kicsit összetett, érinti az Oktatásügy 120 éves ünnepét, az iskolát és az Alkotóházat.  
2003. október 18-án az Ordines Internaitonales Pro Cocordatia Populorum Lovagrend 

érkezését vártuk, délután 14 órakor az általános iskolában. Nem sokáig kellett várakozni.  
Megérkeztek ők hatan: 

Szabó Béla főprefektus a Délalföldi Régiónál 
Piti János lovag úr (községünk szülötte) 
N. Orbán István költő 
Nagy Zoltán mérnök 
Schiler László Masped igazgató 
Tóth István egyetemi docens.  

Beöltözve a lovagrend egyenruhájában, nyakukban a lovagkereszttel, igaz palást és kesztyű 
nélkül (az nem minden eseményre vehető fel), de nekünk bemutatták, egyik társukat 
beöltöztették olyan elegánsan, hogy mindenkinek elállt a lélegzete.  

Kis településünkön nem szokványos (látvány) az ilyen látogatás. A Lovagrend tagjait a 
nyáron június 15-én hívta meg először rendtársuk Piti János lovag úr. Akkor ismerték meg 
Pusztaszert és nevezetességeit, akkor ajándékoztak először. A mostani látogatás célja is 
ajándékozás. Ők adományaikkal az iskolást segítik, ezennel bekapcsolódva az Oktatásügy 120 
éves ünnepség sorozatába.  

Az iskola kapott egy színes televíziót, egy videó lejátszót és 25 db könyvet: történelmi és 
természeti, környezeti kiadásokat, amelyet egy szép műsör keretében köszöntek meg. Az 
Igazgató asszony Szeri Zoltánné bemutatta az iskolát, a pedagógusok munkáját, a gyerekek 
elért sikereit, különböző országos versenyeken, melyek után ebben az évben miniszteri 
kitüntetést kapott az iskola természetvédelemből.  

A gyerekek énekeltek, verseltek, zenéltek. Utánuk Piti János lovagúr emelkedett szólásra. 
Örömmel jelentette be, boldogan segítettek és fognak ezek után is. Ajándékot kapni nagy öröm, 
de adni határtalan öröm! Nem akar a dolgok elé vágni, de itt ma „bomba fog robbanni” és 
szólásra kérte Szabó Bélát a Délalföldi Régió főprefektusát, aki nagyon kedvesen bemutatta a 
Lovagrendet.  

Megtudtuk 1963-ban Franciaországban alapította egy vietnámi háborút megjárt katona 
pilóta. Onnan indult el útjára és érkezett hazánkba. Egyre több tagot számlál. Fő tevékenységük 
a segítségnyújtás, adományozás, ami igen sok feladattal látja el őket, de mindig örömmel teszik.  

Az idegek meg már pattanásig feszültek, és a „bomba” felrobbant, ami így hangzott: „a 
Populorum lovagrend 6 db számítógépet teljes felszereléssel ajándékoz az iskolának, ebből 1 
db-ot az Alkotóháznak. Napokon belül megtörténik az átadás, a beszerelés, mert ez nem ígéret, 
ezek már mind meg is vannak! 

Igazgató asszony meleg szavakkal köszönte meg. Elmondta, hogy titkos vágyai között 
szerepelt, beindítani és felszerelni egy számítógéptermet. A már meglévő 6 db számítógép 
mellé. Ezennel ez a vágya teljesül és abban az ünnepségsorozatban, ami 120 éves oktatásügyet 
ünnepli! 
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Az ünnepségsorozatban az Alkotóház kezdte a sort, hiszen 1880-ban abban az épületben, 
(akkor, mint Pusztabíró háza funkcionált) kezdődött el a szervezett oktatás, Tajcsik Ferenc fiatal 
pedagógussal, aki 3 évig egy 16 m2-es helyiségben tanított és az volt a lakása is. Mint minden 
új az oktatásügy is nehezen indult. Az első évben 2 gyerek járt csak iskolába. Tajcsik Ferenc, 
aki 43 évet tanított községünkben. 1938 óta az égi katedrán teljesíti szolgálatot, onnan figyel. 
Most örömmel nyugtázza, érdemes volt elkezdeni tanítani, érdemes volt a küzdelmes utat 
végigjárni, lám milyen fejlődésen esett át az iskolai oktatás! A palatáblától ez a kis település is 
eljutott a számítógépes, modern oktatásig. Ami a Lovagrend segítségével megvalósulhatott.  

 Az, hogy az Alkotóháznak is adnak számítógépet, még álmaimban sem szerepelt. 
Számomra ez olyan megható, hogy alig tudom örömömben elrebegni gondolataimat. Nálam az 
a megszokott, inkább én adok segítséget vendégeimnek. Ezért aztán, ha véletlen én kapok a 
háznak valamilyen segítséget, mindig meghatódom, bármilyen pici segítség, attól is, hát akkor 
ettől?! Erre a mostani ajándékra gondolni sem gondoltam. Ez tényleg „bomba” volt, ami 
eltalálta érzelmeimet, ami határtalan örömet adott.  

 
Köszönöm ezerszer a lovagrendnek és köszönöm szépen Piti János lovag úrnak önzetlen 

segítségüket, hogy bennünket választottak! 
További munkájukhoz, erőt, egészséget és sok sikert kívánok. Kívánom, adományaik 

nyomán nyíljanak ki a hála és szeretet virágai fáradozásaikért! 
 
Pusztaszer, 2003. október 29. 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
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Szülők bálja Pusztaszeren 2003. 11. 22-én 
 
Az időjárás kellemetlen volt, hatalmas átláthatatlan szürke ködmező takarta el a látóhatárt. 

Sötét volt, rossz közlekedési viszonyok, 8-10 méteres látótávolság, ködszitálás, nyálkás, 
csúszós út.  

17 órakor fontos vendégek érkezését vártam az Alkotóházban. Vendégeim Kerecsendről és 
Szegedről jönnek. Tele-tele voltam aggódással. Szerencsére nem túl sokáig, mert az első autó 
a Baghy házaspárral megérkezett. Nem sokkal utána Kerecsendről Prof. Jan Lüthy úr és Erika 
asszony, később Piti János úr, Nagy Zoltán és Szabó Béla urak társaságában, majd N. Orbán 
István úr és kedvese is.  

Az Alkotóház kellemes melegében baráti beszélgetéssel hamar telt az idő, indultunk a nagy 
eseményre, a Szülők Báljára, amely 19 órakor vette kezdetét a Kultúrotthon nagytermében.  

Szeri Zoltánné iskolánk igazgatója szeretettel fogadott, asztalhoz ültetett bennünket.  
Elkezdődött a műsor a nyitótánc.  
A színpadon a II. osztályos fiúk, lányok csa-csa-csát táncoltak.  
Igazgató asszony megtartotta beszédét és egy nagyon fontos bejelentést közölt:  
Baghyné Makra Ilona, aki Pusztaszeren járt általános iskolába, majd miután megszerezte 

diplomáját ide tért vissza, mint pedagógus. Itt tanított 2 évig, még férjhez nem ment. Akkor 
elkerült a községből, de soha nem feledkezett meg róla, azóta is hazalátogat. Tette ezt most is! 
Nem jött üres kézzel, az iskola javára alapítványt hozott létre, mely 10 évenként sikeres 
pedagógusok jutalmazására szolgál. Ez egy nagyon szép gesztus! Hála és köszönet érte! 

A 2003-as évben az oktatásügy 120+3 éves évfordulóját ünnepeljük minden 
rendezvényünkön. Az alapítvány átadás is ennek fontos része.  

Utánuk Grósz Sándorné tanárnő a hiszékeny vadász történetéről beszélt. Ezután Doktor és 
Társai PincÉSZ-etében jártunk. Tanúi lehettünk a különböző „finom” borok elkészítésének, 
mint pl:  

- a Mol-Marmom – Cirflandi, 
- a Radijál Leányka 
- a Négyütemű Móri Glicol 
- a Harkányi Brugumi.  

Ebben a nagy „pincészetben” majdnem az egész tanári kar alkalmazásban áll, az 
igazgatóasszony legnagyobb ámulatára, a közönség szórakoztatására. Fellépett Várkonyi 
Zoltán szegedi fiatalember Elvis utánzó.  

A műsor után úgy 20 óra közelében a népes vendégsereg megkapta a finom vacsorát, az 
ízletes, finom marhapörköltet, burgonyát, káposztasalátát, és többféle süteménnyel. Vacsora 
után a helybeli Hegedűs zenekar húzta a talpalávalót, pihenés nélkül több mint 2 órán keresztül 
egyfolytában. Akkor is csupán azért álltak le, hogy átengedjék a terepet a tombola 
kisorsolásának, hiszen ez a bál jótékonysági rendezvény, amely bevétele az iskola elektromos 
orgonájának vásárlására szolgál.  

Sok és értékes ajándékot hoztak a vendégek, melyek mind kisorsolásra kerültek. Rengeteg 
tombolajegy talált gazdára. A bál virradatig tartott. Mindenki kitűnően érezte magát, beleértve 
a Lovagrend tagjait is. Szólnom kell még arról, hogy a vendégeket a tanárok szolgálták ki nagy 
szeretettel és tiszteletadással. A finom vacsorát Katona János és Dakó Lajos főzte.  

Tombolára sok értékes ajándék érkezett a tejtől a kávén át a virágok, a tusfürdők, a 
művészeti alkotásokon és könyveken át sok mindenféle.  

A bál sikeres volt, 203 000 Ft bevételt szerzett az iskolának. 
 
Pusztaszer, 2003. november 23. 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
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Karácsony 2003-ban Pusztaszeren 
 
A karácsony a kereszténység legnagyobb és legszebb ünnepe. Hosszas készülődés előzi 

meg, ez az advent. /:Jelentése: eljövetel, vagy az úr érkezése:/ 
Melyre a lelket, a testet egyaránt fel kell készíteni. Valamikor szigorú böjt tartozott hozzá. 

András napja után eső vasárnaptól megszűnt a mulatozások időszaka. Szerdán és pénteken tilos 
volt a húsevés. A karácsonyi böjtölést december 24-én este az éjféli mise oldotta fel. December 
25-én megszületett a kis Jézus Betlehemben egy hideg pajtában, ahol az állatok lehelete 
melegítette a levegőt, és a szívekbe öröm költözött.  

Ünnep! Ünnep! Örömünnep! Több, mint 2000 éve szép és megható ünnep, a karácsony.  
Szorosan hozzátartozik jelképként a karácsonyfa állítás. Az első írásos emlékek 1603-ből 

származnak. Strasburgban vannak róla történelmi dokumentumok. A fenyőt almával, 
aranyfüsttel és papírrózsákkal díszítették. A csúcsán a betlehemi csillaggal. Gyertyát is itt tettek 
a fára először 1685-ban. A gyertya a kereszténység szimbólumában Krisztus jelképe, fényt, 
világosságot jelent.  

A mai karácsonyfákon gazdag, színes, csillogó csodák vannak és ajándékok sokasága, de 
most is méltó ünnep, nagy ünnep-! a karácsony. Most is a legnagyobb ajándéknak a szeretet 
tartom. Hol szeretet lakik a szívekben, béke van az emberek között.  

Kis falunkban is megtapasztaltam. Együtt ünnepelt az óvodás, az iskolás, az előjáróság és 
a lakosság. A kultúrotthon teke volt emberekkel és szikrákat szórt a szeretet. A színpad előtt a 
nagyméretű karácsonyfa feldíszített pompával, méltósággal hirdette az ünnepet. Körülötte 
zajlottak a szívet melengető karácsonyi produkciók, az óvodások műsorától, az iskolásokon 
keresztül a tanárokig. Tündérekké, angyalkákká változott gyerekek kápráztattak el bennünket, 
jelenlévőket, kezükben pici gyertyákkal, szereplésükkel tiszta, ártatlan gyermeki jóságukkal.  

 
A község karácsonyán a fa alá került Szeri Zoltánné az általános iskola igazgatójának és 

Kertész László polgármester úrnak a szeretet ünnepéről szóló beszéde, valamint az Ordenes 
Internationalas Pro Cocordatia Populorum Nemzetközi Lovagrend szép ajándéka 6 db 
számítógép, 5 az iskoláé, egy az Alkotóházé megbontásban. Az ünnepségen velünk ünnepeltek 
a Lovagrend tagjainak sorából: Pit János, Nagy Zoltán, Szabó Béla és N. Orbán István 
lovagurak, kik szeretettel szóltak a gyerekekhez.  

 
A résztvevők, mi valamennyiben meghatódottság örömkönnyeivel boldogan, szeretettel 

feltöltődve ünnepeltünk.  
Köszönjük mindazoknak, akik ehhez hozzásegítettek bennünket.  
Nagy költőnk Ady Endre szép gondolataival búcsúzom. Kívánok áldásos, szép karácsonyi 

ünnepeket mindenkinek és boldog új Esztendőt.  
 
Ének zendül zene csendül 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
K a r á c s o n y k o r 
Magába száll minden lélek. 
 

/:Ady Endre:/ 
 
Pusztaszer, 2003. karácsonyán 
 Nagy Józsefné Pintér Eszter 
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Epilógus 
 

Már évek óta kacérkodtunk a gondolattal, hogy iskolánk a meglehetősen hivatalos 
hangzású, „Önkormányzati Általános Iskola és Óvoda Pusztaszer”, név helyett valami olyan 
nevet vegyen fel, ami kifejezi tevékenységünk, értékrendünk fő irányvonalát, amely jól 
megkülönböztet bennünket a többi iskolától és csak hozzánk köthető.  

Könyvünk már a nyomdai előkészítés időszakában volt, amikor hosszú vajúdás után végre 
erre is sor került. Két felmerült irányvonal közül kellett választanunk. Vagy – a szokásokhoz 
híven – egy arra érdemes személyről, vagy valami személyhez nem köthető dologról (pl.: 
Gólyafészek, Rókavár, stb.) nevezzük-e el iskolánkat? (Mindkettőnek meg van az előnye és 
hátránya, ezt most nem részletezem.) Végül a szokásos módszert választottuk, és iskolánkat dr. 
Csizmazia Györgyről neveztük el.  

Az eseményhez kötődve a Pusztaszeri Hírfutár különszámmal jelentkezett, amelyből azok 
is megismerhették névadónkat, akik addig nem hallottak róla. Iskolánk több tanulója és tanára 
is személyesen ismerte és nagyra tartotta Csizmazia Györgyöt a biológus, vadbiológus-
szakmérnök tanárembert.  

A következő oldalakon a Pusztaszeri Hírfutár különszámában megjelent írásokból 
szemezgetünk.  

 
 Máté Gábor 

 
 
 

Csizmazia György életútja 
 

Szegeden született 1943. április 23-án, tanulmányai is jobbára e városhoz kötötték. 
Biológia-kémia szakos középiskolai tanári oklevelet 1966-ban szerzett, 1696-ban doktorált. 
Vadbiológus szakmérnöki diplomát pedig a DATE hódmezővásárhelyi karán kapott 1988-ban.  

Tanított a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában, majd a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola biológia tanszékén, múzeumpedagógusként is dolgozott a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumban.  

Természetrajzi tárcái, írásai főként a Délmagyarországban és a SZEGED-ben jelentek meg, 
ezek válogatását három kötetben adta közre (1991; 1995; 1998) 

Munkásságát Múzeumi Plakettel, Juhász Gyula-díjjal, Széchenyi István Plakettel, TIT 
Aranykoszorús jelvénnyel, 
Környezetünkért Emlékpla-
kettel, a Szegedért 
Alapítvány társadalmi-
állampolgári kuratóriumának 
díjával, Tömörkény-díjjal 
Géniusz-2000 díjjal ismerték 
el.  

Szegeden, 2000. 
november 7-én hunyt el, 
sírját a szegedi Belvárosi 
temetőben kereshetik fel 
tisztelői. 

 
 

  



 159

Névadóra készülünk…. 
 

A pusztaszeri Általános Iskola és Óvoda névadó ünnepségre készül. 2004. június 1-től 
hivatalos nevünk Csizmazia György Általános Iskola és Óvoda lesz, ezen a néven egyedül a mi 
intézményünk kerül be az iskolák, óvodák névsorába.  

A név kötelez, - szokták mondani, - ezért jól meg kell fontolni a névválasztást. Hosszú idő 
és felkészülés előzte meg a névadást. Három éve került először szóba – mi legyen a nevünk? 
Tanulók, pedagógusok, a falu újságján keresztül a község lakói is tehettek javaslatot, amelyek 
érkeztek is szép számmal. Nem volt könnyű a választás közülük.  

A beérkezett nevek nagy része Pusztaszer, vagy intézményünk történelméhez kötődött. 
(Hétvezér, Feszty Árpád, Kleisberger Kunó, Tajcsik Ferenc, Jaksa János, Iván Antal) Két név, 
intézményünk sikeres tevékenységeihez kapcsolható. (Homoki Nagy István, Csizmazia 
György)  

A név kötelez – vallottuk, amikor nagy többséggel Csizmazia György nevét választottuk. 
Intézményünk mindennapi munkájának egyik legfontosabb területet a természetvédelem, a 
környezeti nevelés. Két évtizede működik iskolánkban a természetbúvár szakkör, iskolánk 
nevét megyei és országos szinten is összekapcsolják a természetvédelmi munkával, a környezeti 
nevelés terén elért eredményekkel.  

Csizmazia György biológus, ornitológus, muzeológus, de saját vallomása szerint elsősorban 
mégis TANÍTÓ volt. Általános iskoláskorúaktól a főiskolásokig mindenkinek a természet 
szeretetét, ismeretét tanította. Tanítványait rendszeresen vitte ki a természetbe, és a terepen 
tapasztalhatták meg mindazt, amiről a tanár úr beszélt. Könyveiben, újságoknak írt cikkeiben a 
természet szépségét, az ember és a természet harmonikus kapcsolatának fontosságát mutatta 
meg.  

„Lelki egyensúlyunk, harmóniánk nemcsak a közvetlen családi, munkahelyi tényezőktől 
függ, hanem attól a természeti környezettől, mely körül vesz bennünket.” – írta.  

Életútja, munkássága példaértékű tanítványaink és pedagógusaink előtt. Ennek megfelelően 
dolgozunk.  

 
A név kötelez! Méltók akarunk lenni rá.  
 
 Szeri Zoltánné 
 igazgató 
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Sajátos stílusban és módszerrel tanított 
 
„Első tudományos cikkért 1962-ben írta az ártéri erdők ragadozó madarairól. 1960 és 1981 

között mintaszerűen felmérte Csongrád megye Duna-Tisza közi felének (Szeged Fehér-tó, 
Zsombói láperdő, Pusztaszer Büdösszék, Ásotthalom Kiss Ferenc Emlékerdő) a hazai árterek 
emlősfaunáját. Később mestere, Beretzk Péter hagyományait követve egyre inkább a madártan 
felé fordult. Nyitott szemmel járt a természet. Mindent észrevett, és gondolatait szívesen 
osztotta meg másokkal. Elsőként hívta fel a figyelmünket olyan speciális alföldi élőhelyek 
ökológiai jelentőségére, mint a tanyafoltok izolátumai, a kurgánok és a víznyerő 
gödrök/kopolyák/. Neki köszönhető, hogy számos községi monográfia (Röszke, Mórahalom, 
Öttömös) természettudományos fejezetet is tartalmaz. Tanulmányain kívül – főleg a 
Délmagyarországban hasábjaink – sorra jelentek meg ismeretterjesztő cikkei. Elragadó tollú 
természeti író, természetfilmek forgatókönyvírója, aki a kamerával szemközt ugyanolyan 
szemléletesen és frappánsan öntötte szavakba a lényeget, mint azokban a táborokban, 
amelyeket nyárról-nyárra szervezett és vezetett. Lakatos Károlyon kívül senki sem ismerte 
annyira a Délalföld halászainak, vadászainak, madarászainak mindennapjai, mint ő. 
Közművelődési szakemberként is maradandót alkotott.” (Csongrád Megyei Természeti értékei 
Szerk.: Rakonczai János) 

Tudományos tevékenységei közül számunkra mégis a tanítás tudományában kifejtett 
munkássága a legfontosabb. Önmagát is szerény egyszerűséggel Tanítónak nevezte. Igen, az 
volt, hatalmas nevelőegyéniség! Foglalkozott kicsikkel -, nagyokkal. A Móra Ferenc 
Múzeumban kisiskolások százai vettek részt Múzeumi Matinéin. A Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskolában az erdészpalántákba oltogatta a szakma szeretetét. Munkássága ma is él. 
Él szerte az országban sok-sok pedagógusban, kik főiskolai hallgatókként megismerhették, 
hallgathatták, tanulhattak Tőle. Igazi egyéniség volt, tele pozitív kisugárzással, sziporkázó 
szelleme magával ragadta tanítványait. Nem szerette a tananyag száraz feldolgozását, a 
tankönyvi anyag puszta felolvasását. Tanítványaival együttdolgozva, együttgondolkozva, 
búvárkova, a gyakorlatba megtapasztaltatva, felfedeztetve ismertette meg a körülöttünk lévő 
világot. Módszerét ma a szakma a tanuló aktív részvételén alapuló cselekvő pedagógiának 
nevezi.  

Terepgyakorlatok, kirándulások sorát szervezte, miközben az élőlények neveti is sajátos 
stílusban tanította.  

Egy nyári napon, rekkenő kánikulában, holtfáradtan, izzadtan, főiskola hallgatókkal 
kóborolt a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. Hirtelen megállt egy jelentéktelenek tűnő, 
bíborvörös pillangós virágú ismeretlen növény előtt, és így szól:  

Szagoljátok meg ennek a gyönyörű növénynek a virágját! 
A hallgatók letérdeltek, szaglászták a számukra egyébként semmilyen szépséget nem 

mutató giz-gazt. Meglepődve tapasztalták, hogy kellemes illata volt! 
- Ebből kellene dezodort készíteni, és nem azokat a mesterséges kenceficéket használni, 

melyeket a boltokban árulnak. – mondta.  
A hallgatók beleképzelték magukat ebbe a bíbor virágú illatozásba. Tetszett nekik. 

Kipihenten, felüdülve, tüdejükben az új illattal indultak tovább. A Tanár Úr csak ezután árult l 
a növény nevét… 

 
…Örökre bevésődött, kedves ismerősömmé vált a mogyorós lednek, és a kedves ismerősök 

nevét sohasem feledjük el.  
 
 Mészáros Zsolt 
 pedagógus 
 



 161

 

Tőle tanulni élmény volt! 
 
Hetedik osztályos koromban, a „Barátunk a természet” országos természetvédelmi 

versenyen találkoztam először Csizmazia György tanár úrral. Amíg ő a zsűriben 
tevékenykedett, mi a csapat tagjaival (Tajti Borbála, Kovács Tünde, Dakó Zoltán) a feladatok 
megoldásán dolgoztunk. A tanár úrnak, esti előadása során feltűnt, hogy a Mészáros Zsolt 
vezette pusztaszeri csapat különben jártas a terepi gyakorlatokban, így gyorsan megtaláltuk a 
közös témát. Az előadás során elhangzott békaszívvel történő nikotintesztre azóta is 
emlékszem.   

Két évvel később, a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolába kerülvén, a tanári 
névsor feljegyzésekor számomra egyetlen név hangzott ismerősként: Dr. Csizmazia György, 
biológia.  

Már az első hetekben kiderült, hogy végre van egy tantárgy, amit beleéléssel lehet tanulni. 
(Tőlem ez elé nagy szó, mert igencsak nehezemre esik az iskolapadban ülni) Két részre lehetett 
osztani a tanulókat: az egyik csoport azért jött a suliba, hogy papírt szerezzen, a másik pedig, 
hogy tanuljon is valamit. Velem együtt ez utóbbiak voltak kevesebben… Csizmazia tanár úr 
óráit nekünk találták ki. Ami az órán elhangzott, egytől egyig figyelemfelkeltő és érdekes volt. 
(A könyvben levő tananyagtól fényévnyire!) Szerintem könnyen meg lehet érteni, hogy miért 
érdekelt jobban a növények fény felé hajlásának az oka és a szalonkák nászviselkedése, mint a 
fehérjeszintézis rejtelmei.  

2000-ben a dóci Beretzk Péter környezetvédelmi versenyen nagy megtiszteltetés ért. Mint 
kiöregedett versenyző és szárnyait bontogató természetfotós, a tanár úr mellett n is meghívást 
kaptam a zsűribe. A versenyen azonban már nem ülhettünk egymás mellé, mert betegsége miatt 
nem tudott eljönni. Sajnos ez után már az iskolai biológiaórákon sem találkozhattam vele. Fotó 
túráimon ma is gyakran eszembe jutnak tanácsai.  

 
 Máté Bence 
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Elismerés a Természettől 
 
Évtizedes múltra tekint vissza iskolánk környékének parkosítása. Ez idő alatt a 

pályázatokon nyert többszázezer forint felhasználásával és iskolánk tanulóinak kitartó munkája 
eredményeként közel ötven fás szárú és évelő növényfaj, több száz egyede vert gyökeret és 
növekszik iskolánk körül. a diákok nagy kedvvel és odaadással gondozzák a fákat, cserjéket. 
Többségük a nyári szabadság idején is szívesen tölt egy pár napot növényeik között 
gyomlálgatva, locsolgatva a nyári melegben. Nem ritka alkalom, hogy a legyökeresedett 
hajtásokból az otthoni kertekbe is jut szaporító anyag.  

Az eddigi évek során iskolánk minden tanulója készített legalább egy madárodút, avagy 
etetőt. Jutott belőle az otthoni kertek mellett a falu parkjaiba és az iskola környékére is. tavasszal 
mindig izgalommal lessük az odúkat. Felfedezték-e őket a madarak, van-e lakójuk.  

Pár évvel ezelőtt a 
Magyar Madártani 
Egyesület meghirdette a 
Madárbarát kert 
mozgalmat. Olyan 
kerteknek ítélték oda ezt a 
címet, amelyekben gazdái 
nem csak a téli 
madáretetésre fordítanak 
különös figyelmet, hanem 
alkalmas életteret is 
teremtenek a madarak 
számára. Megfelelő 
növényzetet, fészkelő 
helyeket, itatót alakítanak 
ki kertjükben.  

Mi sem volt 
természetesebb, mint hogy 

megpályázzuk ezt az elismerő címet, melynek eredményeként tavaly elhelyezhettünk iskolánk 
falán a Madárbarát kert táblát.  

Ám valahogy nem akaródzott csak úgy egyszerűen fölszögelni a falra a táblát. Jobb lenne 
valami hordozó alapra szerelni! Ekkor jött az ötlet, ha már madárbarát kert, akkor helyezzük 
megy madárodúra a táblácskát, a bejárat mellé! Így is lett. Készítettünk egy megfelelő méretű 
odút és pár nap múlva ott díszelgett védjegyünk a főbejárat oldalán.  

Úgy gondolom, hogy sok más mellett, ez a tevékenységünk is méltóvá teszi iskolánkat arra, 
hogy annak a Csizmazia Györgynek a nevét viselje, aki sokkal többre tartotta a közvetlen 
tapasztalatok nyomán megszerzett tudást, mint a négy fal között bemagolt száraz 
ismeretanyagot… 

 
…A történetnek itt talán vége is szakadhatna, ám április elején nem várt esemény történt.  
A pár méterre lévő főbejárati forgalommal, a nem szabványos odúval, a kedvezőtlen 

(északi) tájolással mit sem törődve, minden józan megfontolást felrúgva, egy széncinege pár 
talált otthonra „díszodúnkban”. Technika órákon, tisztes távolból, hosszú percekig figyeltük 
csodálkozással a cinege szülők szorgos, bátor munkáját. Mára már kirepültek a fiókák. Lehet, 
hogy jövőre ismét vendégeink lesznek?  

A természet elismerte munkánkat. Mi, emberek is elismerjük?  
 
 Máté Gábor 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Szívem miden melegével és szeretetével ezúton köszönöm meg 
 

Iványi Péter úrnak, a Zichi Galéria igazgatójának 
És 

Iványi Miklós úrnak 
a nyomdai költségek megelőzését! 

 
Máté Gábor tanár úrnak 

az anyag tördelését és nyomdai előkészítését! 
 

Vastag Aladárné tanítónőnek 
az olvasószerkesztői munkát! 

 
Somodi Arankának 
a gépírói munkát! 

 
Vendel Johannának 

a segédszerkesztői munkát! 
 
 
 

Köszönöm szépen a pedagógusoknak, a régi és mostani diákoknak a 
visszaemlékezését! 

Az Önök segítsége nélkül ez a könyv nem születhetett volna meg.  
 

Mindenkinek ezerszer köszönöm!  
 
 

Nagy Józsefné Pintér Eszter 
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