Dr. Huller Gyuláné (Szendi Rózsa) 1929. január 9-én Dudaron született. Szülei
földm velésb l éltek. A család nehéz anyagi helyzete miatt Rózsika magánúton, jeles
eredménnyel végezte el a polgári iskola négy osztályát.
Utána Pápára leánylíceumba került, ahol szintén jeles eredménnyel tett érettségi vizsgát 1949ben.
Gyermekkora óta tanítón szeretett volna lenni, de az érettségi vizsga után az épp akkor
megsz n leánylíceumban már nem tehette le a képesít vizsgát. Egy évig a dudari mélyépít
vállalatnál dolgozott, majd visszatért az akkor már tanítóképz ként m köd régi iskolájába. A
jeles eredménnyel 1951-ben megszerzett képesít vizsga után Tésen kezdte meg tanári
munkáját, ahol 3 éven keresztül tanította a rá bízott gyermekeket. Mivel fels tagozatosokat is
oktatnia kellett történelem, magyar és biológia tárgyakból, ezért úgy döntött, hogy elvégzi a
f iskolát is. Jelentkezett az Apáczai János Pedagógiai F iskola levelez tagozatára, ahova fel
is vették. 1955-ben tette le az államvizsgát jó eredménnyel. Közben és az államvizsga után
több Bakonyi kistelepülésen is tanította a gyerekeket. 1957-ben férjhez ment és
Nagyesztergárra került pedagógus férjével együtt, ahol igazgatóhelyettesként tevékenykedett.
1958-ban Cseténybe költözött a Huller család, ahol a tanárn igazgatói feladatokat is ellátott.
1965-t l Zircre helyezték át a férjét, így ott is tanított egy rövidebb ideig.
Ezek alatt az évek alatt szerzett középiskolai tanári diplomát a József Attila
Tudományegyetem biológia szakán.
1970. augusztus 15-t l 1984 augusztusáig, nyugdíjba vonulásáig tanított a Lovassy László
Gimnáziumban.
Kimagasló szakmai munkát végzett a Lovassyban eltöltött 14 év alatt.
Mint osztályf nök hosszú éveken át tevékenykedett, számos tanítványában hagyva mély
nyomot szeretve nevel pedagógiai munkájának köszönhet en. Több volt diákja
kiemelked en szerepelt országos tanulmányi versenyeken és jutott be az els tíz helyezett
közé.
A biológia tantárgy oktatását tekintve nemcsak a tanulmányi versenyeken elért eredményei
alapján mondhatjuk sikeresnek. Számos tanítványa lett a saját szakterületén elismert kiváló
szakember. Orvosok, biológusok, tudósok, tanárok emlegetik szeretettel a nevét. Dr. Freund
Tamás Bolyai Díjas agykutatót is a tanárn tanítványai között említhetjük.
Nyugdíjasként sem hagyta abba a tanítást, számos diák kereste fel az elmúlt két évtizedben,
hogy segítséget kérjen t le.












































Szakmaszeretete, szimpatikus emberi tulajdonságai és a tanári pályán hosszú évek során
végzett tartalmas nevel és oktató munkája elismeréseképpen 2001-ben Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Ranolder díjat adományozott a számára.


