
Jászjákóhalma önkormányzata dr. Gledura Lajosné Bóna Éva  

TANÍTÓNŐT Jászjákóhalma Díszpolgára kitüntetésben része-

sítette.  

 

Dr. Gledura Lajosné Bóna Éva, Jászjákóhalmán 1931. dec-

ember 29-én született. Édesapja asztalos, édesanyja varrónő volt. 

Négyen voltak testvérek, az Arany János utcában laktak. Elemi is-

kolát az Öreg iskolában és a Kis Ficzek iskolában végezte. Kiváló 

tanítónője Obrincsákné Fazekas Skolasztika volt. A polgári iskolát 

magánúton végezte a II. világháború utáni időben. A tandíjat termé-

szetben kellett fizetni: vetemények, mosás, kötőgépen kötés. Felké-

szítői: Dvorszky Emma, Sztraky Mihály, Korbely Mária, Farkas 

Mária. Az apáti polgári iskolában tanévenként tíz órát kellett  láto-

gatnia. Ott Vinnay Jozefin volt az igazgatónő, aki ösztöndíjra java-

solta. Ez alapján 1947-ben a Jászberényi Tanítóképző ösztöndíjas 

diákja lett. 

Első évben a Zárdában, később a képző kollégiumában la-

kott. Ebben az időszakban élték át az államosítást kiváló tanáraikkal. 

1951-ben érettségizett Jászberényben. A továbbtanulásról anyagi 

okok miatt le kellett mondania, Fegyvernekre került gyakorlóévre 

tanítani. Tanítóképzős diáktársával Gledura Lajossal 1952-ben taní-

tói képesítő vizsgát tettek, majd 1953-ban, házasságot kötöttek. Ez-

után együtt tanítottak Fegyverneken 1959-ig. Ez idő alatt megszületett első két gyermekük Árpád és Éva. Újító 

pedagógusként dolgoztak, időnként bemutató tanításokat tartottak. Sok társadalmi munkát is végeztek. 1959-ben 

nagy fordulat állt be az életükben, a Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző Gyakorló Általános Iskolájának tanítói 

lettek. 1961-ben Debrecenben megszerezték a Gyakorlóiskolai tanítói oklevelet. Ezután szakvezetőként dolgozott, 

egészen nyugdíjazásáig, mely után még két évig tanított. Férje egyetemet végzett, majd átkerült a felsőoktatásba, 

de egy intézményben maradtak. 1968-ban született harmadik gyermekük, Katalin, Jászberényben. 

Pedagógus pályája folyamán a szakvezetői munkáját folyamatosan reformok jellemezték. Az általános 

iskolás tanulók tanítása és a hallgatók képzése során 6 éven keresztül részt vett az Országos Pedagógiai Intézet 

által szervezett pedagógiai kísérletekben:  

E munkálatok eredményeit mintegy 40 publikációban jelentette meg négy évtizeden keresztül. Több éven 

át felkérték külföldön élő magyarok gyermekeinek magyar nyelvet tanítani balatoni nyári táborokban. A tantestü-

letben munkaközösségi feladatokat látott el. Az Úttörő szervezetben rajvezetőként tevékenykedett. Pedagógiai 

pályázatokon országos és megyei szinten díjazták munkáit. Elismerései: Az Oktatásügy kiváló dolgozója, Kiváló 

pedagógus, Pedagógus szolgálatért emlékérem. 

Nyugdíjas korában helytörténeti írásokban rögzítette feltörő emlékeit. 

A családja számára verses köszöntők, HAIKUK, prózai írások őrzik élete megismételhetetlen igaz törté-

neteit, szülőfaluja Jászjákóhalma régi életének emlékeit. Sajnos szeretett férje 4 éve meghalt, de három gyermeke, 

kilenc unokája és hat dédunokája szeretete körülveszi és élteti. 

 

A Jász helytörténeti Kör nevében szívből gratulálunk a megszolgált és megérdemelt kitüntetéshez. 

Kívánunk erőt, egészséget és nagyon sok boldogságot!  

 

Jászberény, 2021. 08. 25. 


