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„Považujem za správ-
ne, aby sme na 

pamiatku osudom 
odviatych spomienok 

na sálašský život 
postavili pamätník.”

(Ondrej Novák)

 Drevený pamätník, - ktorý stráži pamiatku sálašs-
kých škôl na gerendášskych pasienkoch od roku 1998, 

stojí pri bývalej sálašskej škole v Čabasabady

************

Kisiskolák Kopjafája - is őrzi a Legelőgerendási iskola 
emlékét, 1998-ban épült a Csabaszabadi egykori tanyai 

iskolánál
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Učit eľka Alžbeta Nováková so žiakmi nižších tried
Novák Andrásné tanító az alsótagozat tanulóival.

Učiteľ Ondrej Novák so žiakmi vyšších tried
Novák András tanár a felsőtagozat tanulóival.
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Sálašská základná škola na  
gerendášskych pasienkoch

Sálašská základná škola na geren-
dášskych pasienkoch  

Békešská Čaba, sálaš: 1434

Milý čitatelia!

  Som Ondrej Novák, posledný vedúci učiteľ tejto školy. Pokú-
sim sa vám stručne predstaviť túto maličkú školskú inštitúciu.

Dovoľte, aby som na začiatok povedal niečo o sebe. 

Narodil som sa v priamom susedstve školy. A tak som už ako 
malý  chlapec nakúkal cez dieru v plote a dlho zvedavo pozo-
roval, čo sa deje na školskom dvore. Nevedel som ešte ani 
poriadne chodiť, ale je možné, že rozhodnutie o mojej ďalšej 
životnej dráhe sa zrodilo práve v tom období a práve tu. Tu som 
vychodil osem tried a po malej prestávke som sa na odporú-
čanie svojho tunajšieho učiteľa Jozefa Žíroša vydal na svoju 
neskoršiu učiteľskú dráhu.

Je zvláštne, že toto malé, prachom zapadnuté miesto si ma po 
získaní učiteľského diplomu dokázalo opäť pritiahnuť a ja som 
mu verne slúžil celých 18 rokov, až do zániku školy v r. 1975. 
Spolu s detskými a študentskými rokmi tak poznám jej takmer 
40-ročnú históriu.

Rok 1975 bol skutočne smutný, nakoľko tu žijúci Gerendáša-
nia boli pod tlakom nútení opustiť svoje rodné domovy a každý 
sa pobral, kade vedel. Dnes je tento kraj natoľko spustnutý, 
ako by sa cez neho prehnali tatárske hordy.

Schvaľujem, aby sme osudom zničenému gerendášskemu 
sálašskému životu postavili pamätník.
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Škola
Škola bola postavená okolo r. 1880. Postavila ju evanjelická 
cirkev pre deti tu žijúcich hospodárov. Administratívne patrila 
k Békešskej Čabe a stála na úrodnej pôde, ktorú vlastnilo 
mesto. Pôvodne sa toto miesto nazývalo Gerendášsky pasienok 
a od mesta bolo vzdialené asi 10 km. Z mesta sa do školy išlo 
najprv po spevnenej gerendášskej ceste, z ktorej sa po 8 km pri 
Unyatyinského dome odbočilo doprava a posledné 2 km sme 
vykonali po širokej hlavnej ceste smerom na Orošházu. Cestu 
lemovali početné sálaše postavené na ornej pôde.

Široká štátna cesta v lete
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Pohľad na školu zo záhrady
Žiaci sa usilujú do školy

Pohľad na školu z dvora 
Zľava: Pavol Kvasz, potom ja - Ondrej Novák 

Vpravo vidieť dvere do triedy a dve okná do dvora, učitelia čakajú žiakov
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Koniec prestávky. Zoradení žiaci sú pripravení na začiatok hodiny.

Koncom 40. rokov ešte existuje husto obývaný svet sálašov. 
Skončila 2. svetová vojna, peniaze stratili hodnotu a prekvitá 
„výmenný obchod”. Na strechách železničných vagónov prichá-
dzajú Pešťania, prinášajú priemyselný tovar a vymieňajú ho za 
potraviny.V tom čase bol tento región ešte skutočnou potravi-
novou komorou.

Nástupom kolektivizácie a poľno-
hospodárskej veľkovýroby počet 
sálašov prudko klesá. V škol-
skom roku 1974/75 bola v škole 
už iba jedna skupina žiakov.

Tieto sálaše už načal zub času.
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Žiaci a učitelia  z r. 1953  - Tanulók és tanítók az 1953. évben.

Žiaci z vyšších  tried z r. 1955, a učitelia: József Fazekas a József Zsíros 
-  Felsőtagozat tanulói és Fazekas József és Zsíros József tanítók 1955. évben.
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Charakteristicky sálaš, a hospodárske stavby

V roku 1975 vedenie mesta zrušilo všetky takéto vidiecke školy 
a zostali po nich iba spomienky.

Existovali, boli, postavme im pomník!

Rôzne
Medzi tu žijúcimi školopovinnými deťmi prevládali Slováci. Z 
toho dôvodu sem prijímali v prvom rade učiteľov ovládajúcich 
slovenský jazyk. Takže sa tu vyučoval aj slovenský jazyk, ale 
nie pravidelne a iba minimálny počet hodín. Pedagógovia, ktorí 
sa sem dostali, vykonávali doslova nadľudskú prácu. Učebné 
plány sa aj tu museli plniť. Plánovali sme vyučovacie hodiny, 
vychovávali žiakov, starali sa o domácnosť, popritom sa sami 
vzdelávali, denne prekonávali vzdialenosti atď. Okrem uvede-
ných sme mali ešte mnoho iných povinností. Poštár nám nosil 
poštové zásielky na koni alebo na dvojkolesovej káre.

V tejto malej budove neprebiehalo iba vyučovanie. Svoje miesto 
tu malo veľa iných vecí.
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Žiaci a učitelia  - Tanulók és tanítók
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Keď sa dalo, vykonávali sa tu služby božie.  Často sa stalo, že 
kantorom bol niektorý z učiteľov. Konali sa tu krsty, svadby, 
rôzne podujatia a akcie, ktoré súviseli s aktuálnym spoločen-
ským, politickým a hospodárskym životom vtedajšej doby. Toto 
všetko nás zastihlo v nejakej forme práve tu a spravidla bez 
výnimky po vykonaní každodennej práce. 

Nebola elektrina, a tak sa prednášky vykonávali najprv pri 
petrolejovej a neskôr plynovej lampe.

Veľkým zážitkom bolo pozeranie televízie, ktorú nám darovali 
pracovníci vodohospodárskych stavieb. Televízor fungoval na 
akumulátor, ktorý sa rýchlo vybil, a tak bolo našou ďalšou 
úlohou pravidelne každé dva týždne odniesť akumulátor na 
družstvo, kde nám ho dobili. V tom čase dávali seriál o zboj-
níkovi, ktorým bol Rózsa Sándor, a celé okolie chodilo pozerať 
televíziu sem k nám. 

V rámci ľudového vzdelávania prichádzali k nám aj filmári, 
ktorí v lete, ak počasie dovolilo, premietali vonku na dvore. 
Divákov bolo neúrekom. Mnohí prišli peši aj zo vzdialenosti 
2 – 3 km, len aby si pozreli daný film. Občas zavítali k nám aj 
cirkusanti.

Rodičia často usporiadali v rámci dobrovoľných akcií rôzne 
zábavy a bály. Aj tieto akcie si vyžadovali splnenie mnohých 
úloh, medzi ktoré patrili napr. získanie povolenia na ich uspo-
riadanie z odboru kultúry alebo zahlásenie akcie na polícii. 
Miestnosť bolo zase potrebné pripraviť na zábavy atď. Aké 
zvláštne: raz sú v tej istej miestnosti služby božie, raz ľudová 
zábava.

Na jedno miesto sa zvyčajne zmestí veľa dobrého.

Tradičným sa stala spoločná večera na konci školského roka 
spojená s bálom. Predchádzali jej záverečné skúšky a kultúrny 
program žiakov (divadelné predstavenie a pod.) 
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Priateľky – Barátnők

Pán učiteľ v dvore školy – Tanár úr az iskola udvarán
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Večera a bál sa konali v stane, ktorý bol špeciálne postavený 
na tento účel, nakoľko sa už dopredu predalo dvesto – tristo 
lístkov. Rodičia zabili jednu – dve svine a v sudoch doniesli  
400 – 500 l piva. Zábavy mali charakter svadby a veru neraz 
sa stalo, že slnko bolo už vysoko, keď zo zábavy odchádzali 
poslední hostia. 

Orchester.

Takáto akcia priniesla do pokladne rodičovského združenia 
pomerne veľa peňazí, z ktorých sme vedeli žiakom zaplatiť 
výlety počas leta. Boli sme na mnohých miestach a zostalo 
nám veľa spomienok.
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Zabíjačka
Disznóvágás

Stavba poľnohospodárskeho družstva ISKRA r. 1954. - 
Építkezés1954-ben a Szikra Tsz alakulásakor
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Raz sme sa vydali k zrúcaninám hradu v Novohrade. Išli sme 
po červenej značke, no pri jednom rázcestí sa značenie zrazu 
stratilo. 

Deti, ktoré mali dobrú náladu, si to nevšimli a išli ďalej po 
neoznačenom chodníku. V takomto prípade sa podľa poky-
nov mali otočiť a vrátiť. Neurobili to a zablúdili. V okamihu 
zmizli všetky deti. S kolegom sme ich čakali a potom išli hľadať. 
Začalo sa stmievať a museli sme sa rozhodnúť. Kolega sa vydal 
k táboru a ja opačným smerom. Bola to nervydrásajúca noc. 
Blýskalo sa, hrmelo, bol som iba v krátkych nohaviciach, bez 
pršiplášťa. Celý premoknutý a doškriabaný som sa po polnoci 
vrátil do tábora. Ledva som sa ovládal. Deti v tom čase už dávno 
spali. Počas blúdenia totiž natrafili na niekoho, kto ich nasme-
roval do tábora. Toto všetko sa stalo v oblasti Kráľovskej lúky. 

Tu došlo aj k ďalšej udalosti.

Keď vedľa nás táboriaci turisti zo Solnoku odišli, zanechali v 
tábore vozík, na ktorom nosili svoje veci. V jedno ráno sa naše 
deti vydali na nákup a všimli si nezamknutý vozík. Potlačili ho, 
naskočili doň a páčilo sa im, ako ľahko ide.

Lenže vozík začal zrazu zrýchľovať a ony ledva stihli z neho 
vyskočiť. Vozík im ušiel a doslova sa rútil strmým svahom. Čo 
sa potom stalo, sme sa dozvedeli až po obede. Zamestnanec 
lesnej železnice nám povedal, že takmer došlo k hromadnej 
zrážke. Nechýbalo veľa a neovládaný vozík by narazil do loko-
motívy lesnej železnice, ktorá v tom čase prepravovala turistov. 
Našťastie lesní robotníci ho dokázali včas zastaviť. 
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Výlet v Novohrade – Nógrádi kirándulás

výlet – kirándulás
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Veľmi populárne boli aj majálesy na Kazárovom sálaši. Sálaš 
mal trávnatý dvorec, veľký ako dve futbalové ihriská.  Tu sa 
jedlo, pilo, súťažilo, kopalo do lopty a tancovalo až do rána. 
Nechodila sem iba naša škola, ale aj rodičia a žiaci ostatných 
škôl z okolia.  

Každý kamsi patrí!
V minulosti boli sálašské školy súčasťou niektorej školy v 
meste. 

Naša škola bola členskou školou Základnej školy č. 5 v Békeš-
skej Čabe, a tak za výchovno-vzdelávaciu prácu bol zodpovedný 
tamojší riaditeľ.

V polovici 50. rokov dostali vidiecke školy vlastných riaditeľov. 
My sme začali patriť k vidieckej škole v Čabasabady. Od tej 
chvíle sa sálašské školy dokázali lepšie koncentrovať na vlastné 
problémy. Vytvorili sa nové tradície vo vlastnej réžii. Takými 
boli naše športové a vedomostné súťaže. Každý rok sme naprí-
klad v Čabasabady usporiadali futbalový turnaj a atletické 
súťaže. Víťazi dostali diplom alebo medailu.

Učitelia na nižšom a vyššom stupni mávali každý rok ukážkové 
hodiny. Tieto sa potom na mieste vždy vyhodnotili a po ukon-
čení oficiálnej časti sme si zvyčajne sadli k slávnostnému stolu 
a oslávili nedávne alebo blížiace sa meniny.

O vyučovaní
Povinná 6-ročná školská dochádzka trvala približne do roku 
1948. Po jej ukončení sa ešte dva roky chodilo do tzv. opako-
vacích tried. 
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Ja som už v roku 1948 chodil do 8-triednej školy. Vznikol nižší 
a vyšší stupeň a od tej chvíle viedli vyučovanie dvaja učitelia. 
Učenie na vyššom stupni si vyžadovalo zodpovednú prípravu 
na každú hodinu. Pre dve učebné skupiny sme mali iba jednu 
učebňu. Aby sme sa vyhli poobedňajšiemu vyučovaniu začali 
sme využívať najväčšiu izbu učiteľského bytu. Do tejto miest-
nosti sa prechádzalo cez kuchyňu, ktorú sme oddelili veľkým 
závesom, aby nebolo do nej vidno. Bola tam ešte jedna menšia 
izba, ktorá postačovala na spanie a kanceláriu. 

Oficiálne vyčlenená miestnosť na triedu bola pomerne veľká, 
merala asi 10  x 8 m, čo bolo výborné, pokiaľ sa v nej nemuselo 
kúriť. Bolo v nej veľa skríň s učebnými pomôckami, na stene 
viseli mapy a obrazy. Bola to skutočná pedagogická dielňa. 
Všetko potrebné sa nachádzalo na jednom mieste.

Vpredu v strede stála vŕzgajúca, olejom nasýtená katedra. Na 
nej sa nachádzal učiteľský stôl a harmónium. Dlážka sa natie-
rala olejom, aby sa nanosené a opadané blato neprášilo. V 
triede vládla z toho dôvodu charakteristická vôňa podlahového 
oleja.

Počas tuhých mrazov sme triedu nedokázali dostatočne vykúriť. 

O čistotu, kúrenie a zabezpečenie tepla sa staral zmluvný upra-
tovač. 

Na vyučovanie sa pripravoval týždenný rozvrh, ktorý bol veľký 
ako stôl. Boli v ňom zapísané vyučovacie hodiny a ich náplň. 
Každá hodina pozostávala z priameho vyučovania a samostat-
nej práce. Na priamom vyučovaní sa učiteľ bezprostredne veno-
val deťom, napr. skúšal, preberal nové učivo a pod. Ostatné 
triedy dostali v tom
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Oberačka ovocia – gyümölcsszedés
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čase samostatnú prácu. Na konci vyučovacej hodiny sa ich 
práca vyhodnotila. Na začiatku takýchto hodín sme sa snažili 
dať žiakom diferencované úlohy. Tí lepší dostávali viac úloh 
a ťažšie, slabší mali menej ľahších úloh. Po vyriešení samo-
statnej úlohy mohol žiak robiť ľubovoľnú činnosť, ktorá by 
zvyšovala jeho vedomostnú úroveň, prebiehajúcu hodinu však 
nesmel rušiť. Mohol ju sledovať alebo si niečo čítať. Usilovný 
piatak si takto do konca roka dokázal osvojiť učivo vyššieho 
stupňa. Mal možnosť získať hlbšie vedomosti oblasti, ktorá ho 
zaujímala.  

Naša školská knižnica bola pobočkou župnej knižnice, odkiaľ 
som mohol priniesť toľko kníh, koľko som len chcel. U nás si 
ich každý mohol požičať bezplatne.

Školu opúšťali deti s dobrými vedomosťami, mnohé pokračovali 
v ďalšom štúdiu. Obstáli. 

Škola pracujúcich
V sedemdesiatych rokoch sa na mnohých pracoviskách vyža-
dovalo ukončenie osemročnej dochádzky. Prišlo nariadenie 
o vyučovaní pracujúcich. To sa uskutočňovalo po práci, čiže vo 
večerných hodinách. Otvorili sme triedu na Štátnom majetku 
v Kereku. Pracujúcich mohol učiť iba odborný učiteľ. Učebné 
kurzy končili záverečnými skúškami a úspešný absolvent 
dostal vysvedčenie. 

Na nudu som nemal čas. Bolo ešte množstvo ďalších odborných 
a politických kurzov a školení.  

V lete sme načerpali nové sily a život išiel ďalej.
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Na gerendášských pasienkoch bola pre každého najväčším 
problémom doprava. Na tam vedúcej prašnej ceste sa dalo 
jazdiť len vtedy, keď bolo sucho. Spoločným úsilím na podnet 
učiteľa prvého stupňa sme trojkilometrový úsek vysypali 
škvárou, vytvorili cyklistický chodník, čo uľahčilo tunajší život. 
Ale od normálnych podmienok to bolo ešte stále ďaleko. Úroveň 
spoločenského rozvoja už dávno prekonal svit petrolejky. 

Bolo zákonité, že pomyselný lampáš sfúkol víchor tohto „veter-
ného kúta“. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa zrýchlilo 
vysťahovalectvo, počet žiakov dramaticky klesal a v roku 1975 
ich bolo v triede menej ako 10.

Život na gerendášskych pasienkoch sa stratil v oceáne času 
ako loď, ktorá nabehla na útes. Vytratili sa aj ľudia a posledný, 
ako kapitán potápajúcej sa lode, odišiel som aj ja. 

Pokúsil som sa vám predstaviť zlomok z tu strávených štyri-
dsiatich rokov.

Toľkoto som bol dlžný všetkým ľuďom gerendášskych pasien-
kov, ktorí boli voči mne vždy nesmierne milí a vďační. 

Ondrej  Novák 
72-ročný

učiteľ na dôchodku
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Celí počet žiakov školy v posledných rokoch – Az iskola 
teljes tanulói létszáma, az utolsó években.

Žiaci vyšších tried s pánom učiteľom Jánom Kusnyárom 
a Ondrejom Novákom - Felsőtagozatos tanulók 
Kusnyár János és Novák András tanár urakkal
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Gerendášske pasienky

Manželka Ondreja Nováka, triedna učiteľka.

Ondrej Novák, triedny učiteľ 1961.
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Svadba na sálaši  – Lakodalom a tanyán

Gazdovia - gazdálkodók
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Pavol Kvas, triedny učiteľ 1962.

Tu učili:

(Žiaľ, mená ostatných si nepamätám!)

Ján  Žilák, asi od 1927
Pavol Hrabovský
LadislavPovažaj
Gizella Palotás 

Jozef Žíroš 
Ján Kušňár 

manželka Jána Kušňára 
Ondrej Novák 

Pavol Kvas
manželka Ondreja Nováka

Jozef Farkaš
Győző Galbiček
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Vyhlásenie výsledkov športovej súťaže, riaditeľ 
Mihály Zsíros odovzdá pohár.

Eredményhirdetés sportversenyen, Zsíros Mihály igazgató átadja a kupát.
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Žiaci futbalistov – Tanulók futball csapata
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Učitelia sálašských škôl – Tanyai iskolák tanítói
Sprievod na majáles na sálaš Kazárov  

A széles úton menetel az iskola a Kazár tanyai majálisra
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Sálašská základná škola na 
gerendášskych pasienkoch

Školský výlet – Iskolai kirándulás

Združenie rodičov na bále, po skončení školského roka
Szülők csoportja a tanév végi bálon
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