
                                                                                             2008. DECEMBER 

 
 

A Szász Endre Általános Iskola Diáklapja             V. Évfolyam  1. szám  2008. december 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



                                                                                             2008. DECEMBER 

Kedves Olvasó! 
 
  Ünnepelünk! A mai napot kiemeltük a hétköznapok sorából. Az ember mindig ünnepel: 
visszaemlékezik, köszönetet mond. Az ünnep és az idı szorosan összefüggenek. Amikor 
ünnepelünk, mintegy kilépünk a jelenbıl, megállítjuk az idıt, és megidézzük a múltat.  
Hirtelen ráébredünk, hogy már harminc éves az új nagyberki iskola. A pszichikai idı szerint, 
elszaladt ez a harminc év. Visszaemlékezésben viszont egy korszaknak tőnik: rengeteg emlék, sok 
ünnepelni való, és épp ez indokolja a megállást, az ünnepet. Aki jól ünnepel, az gazdagodik az ünnep 
által. 
Ünnepeljünk! Álljon meg az idı!  
Iskolaújságunk e számában köszöntjük harmincéves iskolánkat.  
Azt kívánjuk diákjainknak, hogy továbbra is sikeresen alapozzák meg biztos jövendıjüket az 
intézményben. Az iskola tantestületének és valamennyi dolgozójának pedig azt kívánjuk, hogy 
sikerrel munkálkodjanak, vezesse ıket a választott szakma szeretete, ugyanakkor legyenek 
fogékonyak az újra, a fejlesztésre. İrizzék és ápolják az iskola szép hagyományait!  
Újságunkban olvastunk iskolánk múltjáról, jelenérıl. Ezt a számot egykori diákunk által, a tizenöt 
éves évfordulónkra, írt versével nyitjuk meg.  
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György Áron: Születésnap 

 
 
Születésnapja van                 
Az én iskolámnak, 
Második otthona        
Sok kicsi diáknak. 
 
Fiatal még nagyon, 
Csak tizenöt éves, 
Mégis úgy köszöntjük, 
Éljen! Éljen! Éljen! 
 
Sok, sok évet érjen,  
Azt kívánjuk néki, 
Nıjön fel itt nagyra 
Pisti, Juli, Évi! 
   
 

 
Ígérjük, vigyázunk  
Reád szép iskolánk, 
Tiszta lesz osztályunk 
Lesz itt sok virág. 
 
Kívánunk még egyszer 
Boldog születésnapot, 
Nem egyet, de százat, 
Igaz szívbıl mondom! 
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Múltidézés 
 

 A következı oldalakon a környezı falvak iskoláinak történetét mutatjuk be. Sajnos 
napjainkban már csak az épületek emlékeztetnek bennünket az egykor itt folyó tanításra.  
„Az iskolaügy a középkor óta az egyház feladatainak körébe tartozott: Európának egyetlen nevelıje 
régebben a katolikus egyház volt, melynek szerepét a XVI.század óta az északi országokban a 
különbözı protestáns egyházak vettek át.” A népoktatás Somogy vármegyében is a római katolikus 
vallástanítKözségi Köással kezdıdött. Ekkor és csupán csak az egyházias oktatás céljaira szervezték 
a plébániai iskolákat, melynek vezetıje a plébános volt. Az 1770 -71.évi összeírás szerint Somogy 
vármegyében 138 népiskola volt, s ezek közül 47 teljesen üresen állt. A szomorú statisztikai 
adatokhoz főzve olvasható ez a haragos megjegyzés is, hogy a „jobbágyok barmok módjára nevelik 
gyermekeiket”. Mária Terézia uralkodásának vége felé megjelent egy tanulmányi rendszer a 
magyarországi összes iskolák számára. Ez az úgy nevezett „Rátio Educationis” új tantárgyakat, új 
módszereket, új elveket hozott az iskolákba. Az országot kilenc tankerületre osztotta, s mindegyiket 
egy-egy királyi tanulmányi fıigazgató kormányzása alá rendelte. Meghagyta ez a rendelet, hogy a 
faluhelyeken egy vagy kéttanítós, a városokban háromtanítós úgynevezett nemzeti vagy normális 
iskolák állítandók fel. Hazánkban a Ratióig nem létezett tankötelesség, így a gyerekek iskoláztatása a 
szülık igényeitıl függött. A Ratió megjelenése elıtt a tananyag tartalma nem terjedt túl a legelemibb 
ismeretek körén: olvasás, írás, katekizmus, (ami vallási tételek kérdés-felelet formájában történı 
kifejtése). 
 

Batéi Általános Iskola rövid története 
 
 
  A falu iskolája a Petıfi  utcában van. A harangláb szomszédságában építették 
1904-ben az egy tantermes római katolikus elemi iskolát, amelybe a batéi és 
Rákópusztáról bejárt  gyerekek tanultak.  
Iskolája már az elızı évszázadban is  volt falunak. Feltehetıen a régi iskola helyére 
épült a mostani.  Akkor egy tanterembıl és egy folyosószerő keskeny elıtérbıl állt .   
A második világháború végéig az iskola I – IV. osztályos képzést biztosí tott.   Az 
oktatást egy tanító látta el,  aki egyben kántorizált  is.  
Adataink szerint 1904 – 1926-ig  Kovács Mihály 
                         1926 – 1948-ig  Takács Gyula 
                         1948 – 1952-ig  Bodor Blanka volt  az iskola vezetıje.  
Több évtizeden át az egy tantermes elemi iskolában 60 – 80 gyermek tanult I – IV. 
osztályig.  
   1945-tıl bevezetésre került az I – VIII.  osztályos képzés.  
Két tagozat mőködött: alsó összevont négy osztály és felsı összevont négy osztály.  
Az oktatást  2 nevelı látta el.  1948-ban megtörtént az iskolák ál lamosítása. Iskolánk 
1958-ig a Nagyberki Körzeti  Általános Iskolához tartozott .   
   A következı években az iskola személyi és tárgyi feltételei  is változtak.  
Növekedett  a tanuló létszám. Délelıtt  és délután is folyt  tanítás.  Az egy tantermes 
iskola szőknek bizonyult,  így egypár évig az ÁFÉSZ bolt melletti  helyiségben is  
folyt  az oktatás. Míg végre 1959 – 1960-ban egy tanteremmel, elıtérrel,  i rodával 
(tanári  szoba) bıvült  az iskola.  Összevont 1-3 és 2-4 alsós csoport , összevont 5-6 
és 7-8 felsıs csoport . A munkát 6 pedagógus látta el .   
Az iskola igazgatója Sandi István volt  1952 – 1987-ig.  Önállóan,  szépen mőködött  
az iskola. Rákópuszta és Kaposkeresztúr is ide tartozott .  A körzetesítéssel  1968-tól 
az iskola alsó tagozata a  Nagyberki Általános Iskola tagiskolájaként mőködött 
tovább.  
A felsı tagozat  Nagyberkiben folytatta tanulmányait .   
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Helyben maradt az alsó tagozat,  2 összevont tanuló csoporttal és 2 nevelıvel, 35-
40-es tanuló létszámmal.  
   1975-ben megszőnt a Batéi  Közös Községi Tanács és a Taszári  Községi Közös 
Tanácsba olvadt, mint társ község. Ekkor szakadtak el Nagyberkitıl és a körzeti  
iskola a Taszári Általános Iskola lett .  A felsı tagozatos tanulóinkat Taszárra 
irányították.   
1980-ban felújították a vizesblokkot. 1985-ben egy napközis tanulócsoport 
létrehozására nyílt  alkalom. 25-30 fı vette igénybe a napközit .  Ekkor a tanerık 
száma 3 fıre bıvült.   
   A rendszerváltás után ismét önálló kisiskolaként mőködött megszőnéséig,  
összevont alsó tagozattal.  A felsısök Kaposvárra, Nagyberkibe, Taszárra járnak.  
1992-ben végezték el  az iskola külsı és belsı tatarozását.  Az iskola kertjébıl 
sportpályát alakítottak ki.   
1987 – 1998-ig Müllerné Halmos Csilla 
1998 – 2003-ig Völgyi Attila irányította az iskolát, amely 2003-ban megszőnt,  és 
azóta Teleház-ként,  i lletve könyvtárként mőködik.  
 
 
                                                                                                Sandi Istvánné 
 

Élménnyel nevelni… 
 

  Az egri vitézek dobokat tettek a vár föld alatti folyosóira, amelyre babszemeket szórtak… Vajon 
hogyan jelezte ez a közeledı török támadás?- tette fel a kérdést Molnár tanító bácsi. 
  Mi lelkesen találgattuk a megoldást. A tanító bácsi kiegészítette ötleteinket, fokozva a hangulatot 
tovább mesélt.  
Azután ezt mondta: „Egerbe kirándulunk vonattal, de elıbb színdarabot játszunk, és a bevételbıl 
pótoljuk ki az út költségét.” 
Ez az élmény jutott eszembe, amikor a csomai iskolára, kisiskolás koromra emlékeztem.  
  Kovács Ferenc „Csoma község krónikája” címő könyvében az iskoláról a következı adatokat írja: 
1773-tól mőködött iskola Csomában, célkitőzése sok gyakorlati hasznos ismeret tanítása egytıl 
hatodik osztályig, egy tanteremben. Édesapám szokta mesélni, milyen nagy dicsıség volt, ha egy 
hatodik osztályosnak, ık kisebbek, tudták a feladatát helyesen megoldani. De megtanultak 
egymásnak segíteni és egymáshoz alkalmazkodni is. Élményekben gazdag, izgalmas kisiskolás 
korról beszéltek nekem nyugdíjas társaim is. 
  Térjünk vissza, befejezésként, egy ilyen alkalomra! Megtaláltam egyik mesejáték elıadásának 
korabeli fényképét. Csipkerózsika minden szereplıje ott volt a színpadon, ki-ki olyan szerepben, 
amire képes volt.  
Persze iskolaidı alatt tanultunk is, de ezek az idı homályából nehezebben tőnnek ki, mint a 
lelkesedést fokozó, tevékenységre sarkalló, közös játékkal párosuló programok, AMIKOR 
MEGÁLL AZ IDİ.  
 
 
                                                                                          Szeretettel emlékezve: 
 
                                                                                                          Vincellér Józsefné 
                                                                                                           Nyugdíjas tanárnı 
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A csomai iskola elıadása. 

 
 
 

Ahol a betővetést tanultam 
 
 

  Kercseliget több százéves történetében mindig is meghatározó szerepet játszott a falu iskolája és az 
ott dolgozó tanítók.  
Az 1332-1337-ben kiadott tizedösszeíró évkönyvben szerepel elıször a település, ez azt bizonyítja, 
hogy már ebben az idıben plébániai hivatal mőködött a faluban. Az 1850-es években a terület nagy 
része Dr Maár Gyula és Pallavicini Ede birtokába került. A kastélyt 1860-ban kezdték építeni.  
A faluban 1856-ban építették meg a római-katolikus iskolát. Az iskola épületének két tanterme volt. 
1910-ben e régi iskolaépület helyére épült az új iskola, ami aztán évtizedeken át szolgálta a gyerekek 
oktatását, nevelését. Erre az új iskolára azért volt szükség, mert a1903. évben Kercseligeten 195 
tanköteles gyerek élt. Két tanító tanította ıket, Hajdn Sándor és Lengyel Gyula.  
  Az elsı német anyanyelvő lakosok 1735-ben érkeztek a faluba, az elsı világháború után a település 
lakóinak száma 1357, közülük 1154-en német nemzetiségő voltak. Akkoriban az iskola igazgatója és 
egyik tanítója is német származású volt. Az igazgató tevékenyen részt vett a falu életében, Göttmann 
Boldizsárnak hívták. 1883-ban született Somogyszilben, Kaposváron majd Csurgón tanult. 1903-ban 
kezdte tanítói munkáját Kercseligeten. 1904-tıl kántortanítóként dolgozott, majd 1929-ben kapta 
meg az iskolaigazgatói állást. Az elsı világháború idején az orosz fronton harcolt, ahol megsebesült, 
majd leszerelt. Ebben az idıben még az iskolában tanított Fuhrmann Ferenc és Balázs Béla. A 
magyarosítás idején Fuhrmann tanító úr Fertıszegire magyarosította nevét.  
A második világháború idején illetve az azt megelızı években a faluban létre hoztak egy német 
iskolát is, ahol a tanítás német nyelven folyt. Két tanítónı tanított ebben az iskolában. Csak a 
Volksbund tagjainak gyermekei tanulhattak ott.  
A második világháború befejezését követı években, a német származású lakosságot, a magukat 
magyarnak vallókat is, kitelepítettek a faluból. 351 embernek kellett elhagynia az otthonát. A német 
iskolát megszüntették. Megkezdıdött az államosítás.  
1953. után több egykori, kitelepített  német nemzetiségő lakos visszaköltözött szülıfalujába, 
Kercseligetre.  
Aztán a kevés munkalehetıség miatt, megkezdıdött az elvándorlás a faluból. Az iskola tanulóinak 
létszáma egyre csökkent. 1960. tanévtıl a felsı tagozatos tanulók Nagyberkibe, a körzeti iskolába 
jártak, Kercseligeten csak az alsó tagozat maradt. Az összevont osztályos oktatás három tanteremben 
folyt, majd a gyereklétszám csökkenése miatt a 70-es évek közepétıl már csak két csoportban tanult 
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az 1-4. osztály. Az üresen maradt tanterembıl tornaszoba lett. Nagyon jól felszerelt, családias iskola 
volt. Mindig szeretettel emlékszem vissza az itt eltöltött kisiskolás éveimre, a jó hangulatú tanórákra, 
szép ünnepségeinkre, programjainkra és a felejthetetlen kirándulásainkra. Köszönetet szeretnék 
mondani akkori tanítóimnak, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagították életemnek ezt a 
meghatározó szakaszát. 
2004-ben megszőnt a tanítás a kercseligeti iskolában. Az iskola épülete kultúrházként mőködik 
napjainkban, és helyet ad az Integrált Szociális Központnak. 
 
 
                                                                                               Horváthné Heizler Ilona 
                                                                                          tanárnı, egykori kercseligeti diák 
 
 
 

Mosdós község iskola története 
1730 – 2002. 

 
Elemi iskola (késıbb fiú iskola) 

 
Az elsı népiskolai összeírásban 1770/71, vagy az 1773/74-es évben Mosdóson Szabó Mihály a 
tanító, az iskola alapítását pedig 1730-ra írja. A tanító jövedelme 1770-ben 31,15 Ft, míg 1773-ban 
41, 00 Ft.  
Az 1789.évi megyei összeírásban Mosdóson Bors József neve szerepel, mint oskolamester. 
Approbálva nem volt, iskolaházzal nem rendelkezett. Az elsı iskolát 1835-ben építették a 
tanítólakással együtt a templommal szemben. Ezt az épületet többször felújították és bıvítették, de 
mindig is oktatási célt szolgált. 1839-ben 1/2 telek, 1/2 hold kenderföld, 1 hold házi kert, 6 és 1/2 
hold szántó mester helyi javadalma, ezenkívül 34 pozsonyi mérı gabona, 30 kocsi tőzifa, 2 kocsi 
széna és 9 akó bor. Sajnos a mester neve épp nem szerepel az összeírásban 
1845-ben jelent meg a magyar neveléstörténet egyik kimagasló alkotása Magyarország elemi 
tanodáinak szabályai címmel. A rendelkezés ismételten kimondta a II. Ratióban is megfogalmazott 
tankötelezettséget a 6-12 éves korosztály számára. Kimondták azt is, hogy amennyiben a gyermek 
iskoláztatása elmarad, a családot pénzbüntetés terheli. Az oktatás elsı fokozatának tananyagát a 
következıképpen részletezte: „Olvasás elemei, azaz betőismertetés, egybefoglalás, szóejtés magyar 
és anyanyelven, hol amaz nem anyai. A falusi tanodákban egyedül anyanyelven. Írás elemei, vagyis 
betőképzés és szóbafoglalás. A számtan elsı elemei. A hittan külön órákban kerül oktatásra.” A 
falusi elemi iskolákban mindenütt azonos tartalmú tankönyv használatát tartotta kívánatosnak. 
1857-felmérés szerint a Mosdósi iskola is vasárnapi (ismétlı) iskolának számított De ebben az 
esztendıben már gyümölcsfaiskola is mőködött Mosdóson. Ez utóbbi igen lassan kezdett el mőködni 
Somogyban, noha erre a speciális gyakorlati és elméleti mezıgazdasági ismereteket is nyújtó 
iskolatípusra nagy szükség volt a megyében. 
Az 1858-as iskolai felmérésben Mosdóson 112 iskolakötelezett gyerek járt a jó állapotú iskolába, 60 
fiú, és 52 leány. Igaz, hogy csak egy tanterem volt. Németh József tanító délelıtt 3, délután 2 órát 
tartott magyar nyelven.  
A tanító jövedelme: 
 A, A telkek területe és jövedelmük értéke 
 a, szántóföld: 6 hold 442 ¤-öl, 19,21 Ft 
 b, kert:    1 hold 166 ¤-öl, 5,21 Ft 
 c, szılı:   nincs 
 d, rét:    1 hold 166 ¤-öl, 5,21 FT 
 e, legelı:   4 és 1/2 hold a közösben, 2,37 FT 
   Az összes értéke: 26,79 FT 
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 B, Termények mennyisége és értéke: 130 pár után 1/4 pm. búza rozzsal vegyesen 32 1/2 pm, (A pm 
= Pozsonyi mérı. 1 pm = 62,5 liter) 1975-ig leggyakoribb hivatalos mérték. Falun még a 
XX.század elején is alkalmazták), 5 akó bor 38,52 1/2 Ft 

 C: Fa: 6 öl tőzifa 12 Ft (1 öl =4 m3) 
 D, segély: 
 E, A község pénztárából: nincs 
 F, Egyéb (Babics alapítványból 12 Ft, vasárnapi oktatásért 20 Ft, iskolapénz 20 Ft.) 
 Összes jövedelem: 129,21 1/2 FT 
11, Stóla, értékek: Egyházi illeték (esketés, temetés) 6 Ft, ágybér fejében 15,10 Ft 
 Összesen: 21, 10 Ft. 
 
Eötvös József elsı fontos kultuszminiszteri intézkedése a népnevelési egyletek ügyében kibocsátott 
felhívás volt. Az iskolai felnıtt oktatás ügyét – a népnevelési egyletekre alapozott társadalmi 
akciósikertelenségét hallgatólagosan elismerve  -- Eötvösnek egy 1870-es rendelete mozdította ki a 
holtpontról. Ebben a népiskolai tanítók és a lelkészek számára a meggyızés és az erkölcsi buzdítás 
érvei mellett szerény, de biztos, a minisztérium költségvetésébıl utalványozott tiszteletdíjat helyezett 
kilátásba: az elvégzett munka arányában tanulónként 1-3 forintot. A miniszteri rendelet alapján a 
Somogy megyei tanfelügyelıség is felhívással fordult a megye tanítóihoz és az egyházak 
lelkészeihez a felnıttoktatás megszervezése, népszerősítése és a jelentkezık összeírása érdekében. A 
Somogy lelkes és rendszeres agitációja és híradásai ellenére néhány biztató vidéki megmozdulás 
jelentette. Ilyen elızmények után joggal minısíthette az 1872.évrıl szóló tanfelügyelıi jelentés 
„kedvezı, s csaknem váratlan fordulatnak” azt, hogy a közelebbi télre a felnıttek olyan nagy 
számban jelentkeztek oktatásra, mint azt az elıbbi csekély eredmény után reményleni sem lehetett ... 
Mosdóson 67 felnıtt részesült oktatásba --- a legidısebb 56 éves volt --- „legjobban szerették tanulni 
a történelmet és a földrajzot”. 
 
1873.július 17-i Somogy heti folyóiratban Orbán József kaposkeresztúri tanító a következıkrıl 
tudósított. Tudvalevı, hogy a tanítóknak milyen kevés a fizetésük, de egy község mire képes ezek 
után, hogy megtartsa tanítóját. Akkoriban egy tanítónak 300 Ft-nál nem lehetett kevesebb a fizetése. 
De nem tartották be ezt a törvényt sok helyen. Vincze István mosdósi kántortanító el akarta hagyni 
Mosdóst, mivel a csekély fizetésbıl nem képes élni és gyermekeit eltartani. Ez a nép fülébe jutott. A 
község örege, apraja lelkesülve kiáltották, hogy csak el ne menjen, felemelik fizetését. A szó nem 
maradt puszta hang. A tanító fizetését 60 Ft készpénz, 4 öl fa és tetemes kézimunka és trágyahordási 
kötelezettséggel azonnal felemelték.  
1903-tól szétvált az iskola, Zaller József tanító már csak az 55 fiút tanította, míg a leányok a 
leányiskolába jártak. Zaller József 37 évig volt Mosdós tanítója. Az elemi fiúiskola az államosításig 
mőködött. 
 
Elemi iskolai tanítók, kántortanítók: 
Szabó Mihály    1770, 1773 
Bors József   1789 
Németh József   1858 
Vincze Imre kántortanító 1869.febr.28. - 1902.okt.15. 
Zaller (Zala) József  1902.okt.15. -  1939.szept. 27. 
Ifj.Zala József   1939.szept.27. - 1949.febr. 4. 
 

RK.Leányiskola és kisdedovó 
 
1897.augusztus 29-én ırgróf Pallavicini Ede és felesége, Majláth Etelka a következı levéllel kereste 
meg Csík Alajos plébánost, a mosdósi katolikus iskolaszék elnökét. 
A jövı, 1898-ik év ıszén záródik be Isten kegyelmébıl házas életünknek egyetértés, s szeretet szülte 
boldogságban eltöltött egy negyed százada. Ez alkalomból azon gondolkozunk vala, mi legyen a 25 
éves évforduló maradandó emléke, mely az élet termékeny földjébe ültetve egykoron e községnek 
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meghozza áldásos gyümölcseit. Értesültünk, hogy a mosdósi római katolikus népiskola a tanköteles 
gyerekek befogadására ma már elégtelen, sıt a községnek anyagi erıit meghaladó áldozatot kellene 
hoznia, egy új tantermet kellene építenie, egy második leendı fenntartásáról gondoskodnia. Mi e 
terhet a község válláról levenni szándékozunk. Így épült fel a leányiskola és kisdedovó, amely 
Lamping József kaposvári építész tervei alapján készültek el. 1903 tól a Paulai Szent Vince rendi 
apácák vezetésével 76 leánnyal indult az iskola, melynek elsı tanítója Kangyár Hermin szerzetesnı 
volt. A Palavicini család egy alapítványt létesítetett a leányiskola mőködtetésére, ám ezt késıbb 
felmondta Pallavicini György. Így az egyház kezébe került az iskola egészen az államosításig 
mőködött. A kisdedovó mellett az 1-4 osztály járt a leányiskolába, míg az 5-8 osztály a fiúiskolába. 
Leányiskolai tanítók: 
Kangyár Hermin, Pummár Gizella, Dezsényi Modeszta,Ivó Leopoldina, Takács Szidónia Blandina, 
Verseghy Ladiszla, Szarvas Ilona 

 
A leányiskola és a kisdedovó az 1910-es években 

 
 

Zsidó Iskola (Izraelita jellegő iskola) 
 
A múlt század közepén elég jelentıs zsidólakosság élt Mosdóson. A Mosdósi Irzaelita közösségnek 
egy kis zsinagógája volt a mai Rákóczi utca elején. 
Az 1863-as iskolai adatszolgáltatás szerint 6 fiú és 4 leány járt iskolába. Magániskola jelleggel 
mőködött, bérelt helységben, a tanító fizetés nélkül dolgozott. Magyart, németet és hébert tanítottak. 
1866-ban Mosdós mint fiókközség a (Somogy)szili anyaközséghez tartozott. 
1884. május 1-tıl Schlezinger Vilmos volt osztopáni kántortanító nyerte el a tanítói állást. Ekkor a 
zsidólakosság több mint 120 volt a községben. Schlezinger Vilmos egyben a szomszéd községek 
zsidógyermekeit is tanította.  

Állami Általános Iskola 
 
Midın az országgyőlés 1948.június 16-án 230:63 arányban kimondta az egyházi iskolák 
államosítását, Mosdóson csak egy iskola maradt. Elsı tanítója Nagy Károly volt, ı utána a 
Nagyberki körzeti iskola igazgatója lett. Nagyberki 1949-tıl központi iskola lett, Mosdós 1950-tıl 
tagiskolája, így a felsısök már odajártak Mosdósról. 1951.január 1-tıl Dr.Eıriné Szabó Vilmosné 
lett a mosdósi iskola vezetıje, aki meghatározó személyisége lett a község életének, gyermekeinek. 
1956-ig egy tanterem volt, majd szeptembert 1-tıl kettı. Bizony az ötvenes években sok szülı nem 
engedte e községben sem a gyermekét iskolába, mondván a mezıgazdasági munkákba kell nekik 
tevékenykedni. Ez ellen folytatott harcot Dr. Eıriné.1949-tıl 1978-ig négy osztály járt a z iskolába, 
majd 1978 szeptemberétıl már csak az 1-2 osztály tanulhatott a községben. 2002-ben a helyi 
Önkormányzat úgy döntött, hogy megszünteti Mosdóson az iskolát. 
 
                                                                                                              Bóna Károly 
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Iskolánk rövid története 
 

 
   1773-ban találunk elıször adatokat a Nagyberkiben mőködı iskoláról. Ebben az esztendıben írták 
össze elsı alkalommal az iskoláskorú gyerekeket, szám szerint 69-et. Az összeírás nem jelentette a 
gyerekek kötelezı iskolába járását. Ezért az 1773-ban beindult, október vége felé kezdıdött iskolába 
mindössze 8 apa íratta be gyermekét. 
  Mivel a faluban iskolaépület és iskolai felszerelés nem volt, a 8 gyerek számára a tanítást az 
Újváros utca utolsó parasztházában indították be. A falu elsı tanítójának Szabó Mihály nótáriust 
bízták meg, akinek tanítói képesítése ugyan nem volt, de 43 éve tanított gyerekeket. 
   1793-ban az Újváros utcai parasztház, melyben 20 évvel elıbb elkezdıdött a tanítás Berkiben, 
összerogyott. A község megváltotta ezt a telket a tulajdonostól, majd egy szegényes mesterházat 
építtetett fából, melyet zsuppal fedtek be. Berendezést és felszerelést a szegénység miatt nem tudtak 
beszerezni. Ezért a tanulók maguk vitték az ülıalkalmatosságot, az egyéb szükséges felszereléseket, 
meg a tőzifát is. Az iskolában írást, olvasást, számolást és hittant tanultak a gyerekek.  
  Az 1880-as évekre a mesterház és az iskolaház annyira elhasználódott, hogy javítgatása, 
toldozgatása gazdaságtalanná vált. Sok vita, huzavona után 1886-ra megépült az új iskolaház, ami a 
Kossuth utca 61. szám alatt ma is megtalálható, óvodaként mőködik. Az építményt községi pénzbıl, 
összegyőjtött adományokból, csekély egyházi támogatásból maga a lakosság építette meg. Ebben az 
épületben 64 évig mőködött az iskola. Elsı vezetıjét Györki Józsefnek, az utolsót Gaál Lászlónak 
hívták.  
   1950-ben a volt Vigyázó-kastélyba költözött az iskola, melyet körzeti iskolává jelöltek ki. Ezért a 
környezı falvak felsı tagozatos tanulói 1950-tıl kezdve fokozatosan ide iratkoztak be. Elıször a 
csomai, kisberki, mosdósi és szabadi gyerkek kerültek ide. 1960-ban Kercseligetrıl, 1961-ben 
Attalából, Kapospulából, végül 1966-ban Batéból és Kaposkeresztúrról jöttek Nagyberkibe a felsıs 
tanulók. 1966-ban az iskola tanulóinak létszáma meghaladta a 400 fıt. Minden évfolyamon három 
párhuzamos osztály mőködött. 
  Az 1960-as évek végére a majd 20 éve használt kastélyiskola állapota nagyon leromlott. Egyre 
sürgetıbbé vált egy új, a kor követelményeit jobban kielégítı, korszerő iskola létrehozása. Varga 
Szabó Sándor, az iskola akkori igazgatója és Frech József tanácselnök minden követ megmozgattak. 
Ennek köszönhetıen 1976-ban lerakták az iskola alapjait, és 1978. november 7-én elfoglalhattuk új 
otthonunkat, a 12 tantermes, világos, sok ablakos, tornateremmel ellátott iskolánkat. 
 
                                                                                         
 
                                                                                    Csúzné Varga Szabó Lívia 
                                                                                                      tanárnı 
 
 

 
 

A Szabadi Iskola történetébıl 
 

(emlékeimbıl) 
 

  A szabadi temetıben van egy sír, keresztjén a következı felirattal: „Itt nyugszik Torma Lajos ig., 
aki 40 évig tanította a falu ifjúságát.” 
Igen, İ Torma igazgató úr, kántortanító. Akiket tanított, már szintén örök álmukat alusszák, talán 3-
4 ember él még a faluban.  
   Szabadi mindig kis falu volt. A két háború között 520-an éltek itt, ma 350-et sem éri el a lakosok 
száma. 
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A különleges helyzet abból adódott, hogy a lakosság majdnem fele német ajkú volt. Ezért a faluban 
már a 19. sz.-ban evangélikus iskola is mőködött, ahol azonban magyar nyelvő tanítás folyt. Az 
utolsó tanító Gémesi Sándor, akit a II. világháborúban katonának vittek. Hazatértéig a magyar 
iskolába járt minden gyerek, majd folytatódott a tanítás a német iskolában az államosításig. 1-8. 
osztályig ide jártak Kisgát és Síva puszta tanulói is.  
  1945 után Kovács Lajos tanító került Szabadiba. Szintén kántortanító volt. İrá már nagyon tisztán 
emlékszem, hiszen a tanító bácsim volt. 
1947/48. az elsı osztály megkezdése. Milyen volt a tanterem?  
Az akkori követelményeknek megfelelt. Olajos padló, dobogó, háromlábú tábla, golyós számológép, 
földgömb, térkép, szekrény, harmónium. No és a padok! 4-en, 5-en ültünk egy padban, amelyben 
volt ceruza- és tintatartó. 1. osztályban még palatáblánk is volt. 1-8 osztály összevontan és közel 
harminc gyerek. 
Szerettünk iskolába járni. Figyeltünk a nagyobbakra, sok mindent ellestünk tılük. Körülálltuk a 
harmóniumot és fújtuk az „Énekeskönyv” dalait és az 50-es évekre jellemzı mozgalmi dalokat.  
Tanító bácsink nagyon szépen írt. Mi igyekeztünk utánozni. Év végén izgalmas „vizsga” volt, ahol 
még a plébános úr is jelen volt.  
  Aztán jött az iskolák államosítása (1948), majd a körzetesítés. A létszám csökkent, hiszen 
5.osztálytól már Nagyberkibe jártak a gyerekek. Gyalog, esetleg kerékpárral. 
56 után a tanítókat áthelyezték, és Merényi Endréné került Szabadiba. 1958-ban Szalay Mihályné is 
szabadi tanítónı lett. Igen, akkor az 1-4. osztályban még annyi tanuló volt, hogy csoportbontásra 
került sor. 1-3., 2-4-es összevonásban tanítottak.  
Egyik tanterem a német iskola helyén, ugyanott szolgálati lakás, a másik maradt az eredeti tanterem, 
a katolikus templom mellett. Ott is volt szolgálati lakás, de az addigra már eladásra került.  
  Ahogy teltek az évek, a tanulólétszám csökkent, és 1-4-es összevonásra került a sor. Merényi 
Endréné a Nagyberki Körzeti Általános Iskola nevelıje lett, Szalayné maradt Szabadiban egészen 
1973-ig, nyugdíjazásáig.  
Közben a régi iskola állaga annyira megromlott, hogy új iskola építése vált szükségessé. 1965-66-
ban lebontották az un. Német iskolát, ahol szolgálati lakás is volt. Helyére került az új épület, viszont 
szolgálati lakás többet nem létezett Szabadiban.  
  1974-ben kerültem én a nyugdíjazott kolléganım helyére, és 16 évet töltöttem el a szülıfalumban. 
Most így visszaemlékezve rá, mennyi minden történt azóta! 
1-4-es összevonásban tanultunk sokáig az újonnan épített iskolában. Egy tágas tanterem, folyosó, 
iroda, vizesblokk. Az évek során sikerült jól felszerelt iskolává fejlıdni. Új iskolabútorokat kaptunk, 
lett televízió, írásvetítı, szalagos magnó, kazettás magnó, diavetítı. Abban az idıben ez nagy 
dolognak számított!  
Az önálló órák hatékonyságának növelésére magnós programban vettünk részt. A gyerekek nagyon 
szerették a fülhallgatós órákat. Önállóan kezelték, mindenki tudta, mi a feladata. 
Amikor 4. osztályban bevezették az orosz nyelv tanulását, a 4. osztály Nagyberkibe került. Maradt az 
1-3. osztály. Sajnos, évrıl-évre kevesebben lettünk. 15-16 tanulóval még tartható volt a csopor6, de 
amikor 10 alá csökkent a létszám már nem. 
 
 
1990-ben a szabadi iskola megszőnt. Helyesebben: a szabadi iskolában a tanítás szünetel. 
Most 2008-at írunk. Még mindig szünetel. Kár!  
Mint ahogy kár a többi kisiskoláért is Dombóvártól egészen Kaposvárig! 
 
 
                                                                                                     Dr Francz Józsefné 
                                                                                                     nyugdíjas tanítónı 
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A múlt és a jelen képekben 
 
 

 
 

                                         Iskolánk hivatalos megnyitó ünnepsége  
 

   
 

Az elsı karácsonyi mősor 
                                                               
 

 
  

Az elsı farsang 
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                                      Az énekkar                                                            Az elsı ballagás 

 
 

 
 
                  Karácsony 2007.                                                      Farsang 2007. 
 

 
                        Szülık bálja 2008.                                             Ballagás 2008. 
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Iskolai élet napjainkban 

 
   Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol integrált oktatás folyik, valamint alapfokú 
mővészetoktatási képzés, dráma, zene (furulya, zongora, szolfézs), társastánc, néptánc és 
képzımővészet szakokon. A mővészeti képzésben részesülı tanulóink szép sikereket értek el 
különbözı fesztiválokon, rajz-és képzımővészeti pályázatokon. 
   Elsı osztálytól kezdve az egyéni adottságoknak megfelelı személyi fejlıdést segíti: 
- gyógypedagógus által irányított fejlesztı foglalkozás 
- szakképzett pszichológus 
- logopédiai fejlesztés 
- gyógytestnevelés 
- egyéni fejlesztések (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 
- tehetséggondozás 

Felsı tagozatban nívócsoportos oktatást biztosítunk matematikából, magyar nyelv és irodalomból. 
A nyolcadik osztályosoknak középiskolai felkészítı foglalkozásokat tartanak pedagógusaink.  
Tanulóink szép sikerekkel büszkélkedhetnek a különbözı tantárgyakból rendezett kistérségi, megyei 
és országos versenyeken elért eredményeikkel.  
Iskolánk a következı lehetıségeket nyújtja még tanulóinknak: német és angol nyelv tanulása, 
mindennapos testnevelés, úszás, korcsolyázás, informatikaoktatás, játékos sport, ökölvívás, 
fociedzés, énekkar, színház-, mozi- és múzeumlátogatások, osztálykirándulások.  
Sportolóink sikereit is meg kell említenünk. Nagyon szép eredményeket érnek el a nekik szervezett 
versenyeken.  
 

   
         Versenyen iskolánk ökölvívói                        Mővészeti iskolánk drámatagozatos tanulói 

    
Iskolánk társas tánc csoportjai 
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Szász Endre, iskolánk névadója 
 

 
 

 
  Az 1926. január 7-én Csíkszeredán született mővész, diákéveit 
székelyföldi szülıvárosában töltötte. Útja késıbb a fıvárosba 
vezérelte, ahol a Képzımővészeti Fıiskolán tanult, mestere Szınyi 
István volt. Egyenes ívben felfelé ívelı karrierjét egy 1950-ben történt 
fegyverrejtegetés csorbította meg, mert az akkor 24 éves fiatalembert 
tízévi börtönre ítélték. A tíz esztendıbıl csupán egy lett, így 1951-ben 
kiszabadult. A mővész ezek után Amerikába költözött, s közel húsz 
évet élt ott. 
1951-tıl 1960-ig mintegy 600 könyvet illusztrált, 1960-tól 1970-ig 
pedig elsısorban festményeket készített. 1970-ıl húsz éven át 
Torontóban, illetve Los Angelesben élt és szerzett hírnevet magának.  
 
A mővész technikája kifinomult és jellegzetes. Allegorikus fejdíszt 

viselı barokk nıalakjait, az általa tervezett porcelánokat, ékszereket, bútorokat és kristályokat 
Európa számos fıvárosán kívül Torontóban, Montrealban, New Yorkban és Tokióban megrendezett 
kiállításokon is bemutatták. 
  
Mikor 1990-ben hazatért, a Hollóházi Porcelángyár stúdiójának megalapításában vett részt. Mellette 
ékszerekkel, bútortervezéssel is foglalkozott, de nevét igazából könyvillusztrációi tették ismertté. 
Késıbb Sopronba, majd Somogy megyébe költözött, az utóbbi éveket már Várdán töltötte. 
 
Szász Endre kiérdemelte a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje kitüntetést, és Munkácsy Mihály-
díjban is részesítették. Mőveit Budapest mellett bemutatta Szófiában, Krakkóban, Pécsett, Szegeden, 
Párizsban, Berlinben, Helsinkiben, Mexikóvárosban, Oslóban, Bécsben, Ammánban, 
Johannesburgban, Tokióban, Torontóban, Montrealban, Ottawában, Vancouverben, New Yorkban, 
Los Angelesben, San Franciscóban és New Orleansban is. 
A 2000.októberében, az Amistar Entertainment Llc. kiadásában megjelent Szász ország címő könyv 
szerzıjének, John Z. Starr amerikai írónak a mővész úgy fogalmazott: "Értelmetlen dolognak tartom, 
hogy a mővész hozzá nem férhetı, meg nem érthetı alkotásokra törekedjen a modernség, újszerőség 
ürügye alatt. A mőalkotások lényege az állandóság. A természet olyan alaptörvényei a témái minden 
képnek, amik már akkor is voltak, amikor az ember még nem volt, és lesznek akkor is, amikor már 
rég nem lesz ember..." 
Szász Endre januárban kapott Szféra Glóbusz-díjat, melyet betegsége miatt nem a gálán nyújtottak át 
neki. 
  2003. augusztus 18-án halt meg Mosdóson. 
 
  

Iskolánk, ahogy a diákok látják 
 
 
  Az elmúlt tanévben irodalmi pályázatot írtunk ki iskolánk diákjainak körében. A pályázat 
témája: „Az én iskolám”. A legjobban sikerült alkotásokat bemutatjuk újságunk jelenlegi 
számában. 
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Iskolám bemutatása 
 
 

   Nagyberki község Kaposvártól 20 km-re keletre, a 61-es fıút mellett, a Kapos-folyó völgyében 
fekvı település. A község határában feltárt sáncok, földvárak illetve az úgynevezett „halom” 
temetkezési helyek arra utalnak, hogy a honfoglalás elıtti idıkben kelták, szlávok éltek itt.  
Falunk híres szülötte Oláh János, költı. 
   A település iskolája a Vigyázó-kastélyban mőködött 1978-ig. Ekkor készült el az akkor modernnek 
számító új iskola. Ma már az iskola épülete korszerősítésre szorul. Az integrált oktatást segítı 
eszközök beszerzését az önkormányzat pályázatokból befolyó összegekbıl szeretné megoldani.  
2006. október 27-én volt iskolánk névadó ünnepsége. Szász Endre festımővészrıl nevezték el 
intézményünket. A nagyszabású névadó ünnepségen részt vett a mővész felesége, Hajdú Katalin, 
Jónás Zoltán hegedőmővész, Nagy Katinka és Orosz József versenytáncos.  
Az iskolánknak 272 tanulója van, ıket 26 pedagógus vezeti az ismeretek elsajátításában. A 
gyerekszeretı pedagógusok figyelnek a tanulók egyéni igényeire, mind a nevelés, mind az oktatás 
során. Kiemelten kezelik az idegen nyelv, az informatika és a testnevelés oktatást.  
A szakköri kínálat is gazdag: néptánc, rajz, informatika, sport, ökölvívás, aerobik, társastánc, dráma.  
Tanulmányi versenyeken is folyamatosan részt vesznek a diákok, ahol nagyon jó eredményeket 
érnek el, a felkészítı tanárok lelkiismeretes munkájának köszönhetıen. 
Az iskolaév alatt számos program várja még a tanulókat: idısek napja, karácsonyi vásár és ünnep, 
Mikulás-ill. Nyuszi- futás. 
  Miért jó ide járni? Mert itt fontos a gyerek. Ha fáradt, szomorú, segítıre talál. Ha téved, esélyt kap a 
javításra, pótlásra. Valószínőleg ez az oka annak, hogy a volt diákok rendszeresen visszalátogatnak 
az iskolába.  
 
 
 
 
                                                                                                Garai Sára 
                                                                                                7.b osztály 
 

 
A harmincadik 

 
 
   Idén lesz harminc éves az a hely, ahová hat esztendı óta szinte minden nap elmegyek. Hat év óta 
ez az elsı alkalom, hogy eme intézményrıl írok. Ezt is pályázat kedvéért teszem. 
   Amirıl igazán szólnom kell, az ez a bizonyos hely. Lényegében eddigi életem majdnem felét itt 
töltöttem. 
Az iskolát éppen harminc éve adták át, s így lett ez az intézmény, a Szász Endre Általános Iskola, az 
én iskolám. 
És mi teszi emlékezetessé számomra a gyorsan múló éveket? 
Karácsonykor az egész aulát áthatja a fenyıillat, hatalmas karácsonyfáink vannak. A díszek 
dobozokból, textilbıl készültek, de ez semmit sem ront a fa szépségén. Boldog karácsonyt! 
Február a farsang ideje. Egyéni és csoportos jelmezekbe öltözünk be. Idén az alsósok nyertek a 
versenyen, de mindegy már! Vidám farsangot! 
A nezeti ünnepen én is szerepeltem. „Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”  
A Nemzeti dalt követi a húsvét. Kósza sikoltások, váratlan zuhanyok. 
Aztán egy kis pihenı, de nem sokáig. Madárcsicsergés jelezte a madarak és fák napját. Minden 
osztály kirándult egyet a természetbe. 
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Közeledik az év vége, a nyolcadikos vizsgák ideje. A levegı feszültséggel teli. 
Az iskola utolsó hete a gyerekhét. Majd kiderül, mi történik akkor.  
A ballagás után hatalmas lesz a csend. Június, július, augusztus. Csak úgy repülnek a hónapok. 
Nyugalom lesz, de csak szeptemberig.  
A tornateremben talán még ott lesz annak a labdának a helye, amivel egyik osztálytársam véletlenül 
eltalálta a lámpát. 
A mostani nyolcadikosok már nem lesznek itt, új elsısök érkeznek. 
   Az évek csak jönnek-mennek. Észre sem lehet venni, hogy már megérkezett a szeptember 1-jei 
tanévnyitó: „ A HARMINCADIK!” 
 
 
 
                                                                                        Honfi Anna  
                                                                                        7. b osztály 
 

Az én iskolám 
 

 
   Az én iskolámat Szász Endre Általános Iskolának hívják. Az intézmény Somogy megyében, 
Nagyberkiben található. 
   Iskolánk a nevét 2006. október 27-én kapta, egy Európa hírő, kortárs festımővészrıl, Szász 
Endrérıl, így hivatalos neve: Szász Endre Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény.  
Az iskola elıtt lévı buszmegálló megkönnyíti a diákok dolgát, mivel nem kell nekik sokat 
gyalogolniuk az épületig. Az épület egy emelet magas, és a közepén egy aula található, amit 
rendezvények lebonyolítására használnak. Vannak speciális tantermeink is: számítástechnika terem, 
zeneterem.  
Iskolánkban nyolc évfolyam van. A diákok az órák közti szüneteket az aulában vagy a parkban 
tölthetik. A tanórák után, pedig igénybe vehetik a fıbejárat elıtt levı játszóteret is.  
A parkunk füvesített, fákkal tarkított. Sok növény- és madárfaj élıhelye. Nemrégiben madár- és 
fabarát kertté avatták fel.  
Két játszótér is található benne, amit az alsó tagozatosok és a felsı tagozatosok is használnak. Az 
iskolánk körül egy sportpálya is fellelhetı, részei: két kosárpalánk, foci- illetve kézilabda pálya, 
távolugróhomok és futópálya.  
Padok is vannak a parkban, ahova a pedagógusok le tudnak ülni a diákokkal együtt.  
Nagyon szeretem az iskolámat, mert jó közérzetet biztosít a szép és rendezett környezet. 
 
 
                                                                                               Tormási Kristóf 
                                                                                                    7. a osztály      
 

Harminc éves lett iskolánk 
 

   November 6-án és 7-én ünnepeltük meg iskolánk harmincadik születésnapját. Csütörtökön sok 
érdekes programon vettek részt a gyerekek.  
Elıször a kastélyhoz mentek a gyerekek, amely most levéltárként mőködik. Utána kezdetét vette a 
vidám iskolai program.  
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 Pénteken ünnepi mősorral  köszöntöttük iskolánkat. Az ünnepi mősor után „Falusi iskolák szerepe a 
mővelıdés és az egészség szolgálatában” címmel megrendezésre került konferencián vehettek részt a 
vendégeink.      
 

 Felkért elıadók:  
                  Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, Hosszúhetény 
                  Dr. Andrásofszky Barna nyugalmazott kórházigazgató, Mosdós 
                  Dr. József István pszichológus, Kaposvár 
                  Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, Pécs 
                   
Az ünnepségen szerepelt a pedagógus kórus, mővészeti iskolánk tánccsoportjai, Horváthné Tadics 
Viktória, Istánsuly Júlia, a Sona Sonus Rockszínkör.  
 
 
 
 

          

  

  A csütörtöki nap a kastélynál kezdıdött                                     Rendırkutya bemutató   
 

 

 

 

       

 
     Megtudtuk, hogyan vesznek a rendırök                                 A „Tátika” verseny 
     ujjlenyomatot                                                                                 5. osztály 
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                                                                                             2008. DECEMBER 

 

     
 
A pénteki napot Komár András                                            Az ünnepi mősor záró képe 
 polgármester nyitotta meg    
 

                         
 
        Dr. Kellermayer Miklós                                                       Dr. Andrásfalvy Bertalan           
 
 

                                            
 
        Dr. József István                                                                 Dr. Andrásofszky Barna 
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„Ha élet zengi be az iskolát, 
az élet is derős iskola lesz.” 

 
(Ady Endre: Üzenet egykori 

iskolámba)  

 
 
 


