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November 8-а, pedagógusnap.  Hagyományosan minden évben megemlékezünk róla egy ünnepség, ünnepi akadémia keretén 
belül. Így tettük ezt idén is. Megtettük, ünnepeltünk, habár nehéz időket élünk most. Ez a hivatás mindig nehéz volt – a tanítót min-
dig a nemzet napszámosának titulálták – s most különösképpen az, mert mint más ágazatokban, nekünk is csökkennek az amúgy is 
alacsony fi zetéseink, de csökken a társadalmi megbecsülésünk is. Az idei ünnepi hangulatra ez rányomta bélyegét, kicsit más volt, 
mint a korábbi években.

Pénteken a 18 órakor kezdődő ünnepi akadémián jelen voltak a község pedagógusai, az önkormányzat, a helyi közösség elöljárói, 
az MNT képviselője, s Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár is. Köszöntőbeszédet mondott 
egykori polgármesterünk, és Vajda Attila, a pedagógusegyesület elnöke, aki az őszi hangulathoz hasonlította a mostani ünnepet. 
„Letörtség, bizonytalanság jellemzi most pedagógusaink közérzetét” – mondta.

 Ez a letargia nem ok nélkül jelentkezik. Beszédében utalt arra, hogy az elmúlt évek oktatáspolitikája felemelhette volna ezt a 
szakmát az azt megillető helyre, de az sajnos elmaradt.

A gyakran felemlegetett nehézségek, a sok kudarc, a nagy elvárások ellenére mi, pedagógusok mégis megpróbálunk arra 
törekedni, hogy mindenkinek megfeleljünk, főleg annak érdekében, hogy tanítványainknak minél többet nyújtsunk. Vannak 
közöttünk optimisták, jónéhány kiemelkedő pedagógus, akik munkájukkal, hivatástudatukkal kivívták kollégáik és tanítványaik 
elismerését. Az idei ünnepi akadémián őket jutalmaztuk az Év pedagógusa címmel.

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Rövid Ilona óvónőt tüntette ki ezzel a címmel. Ő 26 éve óvónő, a közösség aktív 
résztvevője. Kispiacon dolgozik, habár nem a falu szülötte, óvodásai rendszeresen szerepelnek a helyi rendezvényeken. Munkája 
során nagyon jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, eredményesen együttműködik a helyi iskola dolgozóival is. A nevelőmunkát 
becsülettel végzi, lelkiismeretesen. A mozgásos aktivitásokra különös gondot fordít. Több hangszeren is játszik, ezzel színesíti 
munkáját az óvodában. Pozitív életszemlélettel vezeti kis óvodásait, akik szép eredményekkel képviselték falujukat a regionális 
rendezvényeken is.

Az Alapfokú Zeneiskola idei díjazottja Dobó Márta szolfézs- és harmonika-tanárnő.
1997 óta oktat a zenede horgosi tagozatán. 2005 óta Kispiacon is tanít, ahol sokat tett a zene megszerettetéséért. Együttműködő, 

minden rendezvényen részt vesz, ami gazdagítja Horgos és Kispiac kulturális életét. Külföldön is sikeresen szerepelt már tanítvá-
nyainak kamaraegyüttese, és az elmúlt tanévben szólistái nagy sikereket értek el különböző harmonikaversenyeken.

A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola kollektívája az év pedagógusának Fodor Éva földrajztanárnőt választotta, aki immár 
35 éve tagja a munkaközösségnek. Hihetetlen belső energiával, hatalmas tenniakarással végezte mindig és végzi ma is munkáját.

Szerepvállalása messze túlhaladja az iskola kereteit. Munkássága sokoldalú, hosszú évek óta fáradhatatlanul készíti fel tanulóit 
a rovásíró versenyekre. Tanítványai a Kárpát-medencei szintű versenyeken sorra nyerik a díjakat, elismeréseket. A tanárnőt gazdag 
szakmai tevékenysége mellett a történelem is foglalkoztatja. E sorok íróját is ő szeretette meg annak idején a földrajz tantárggyal, a 
térképen való utazgatással, ami az évek során hobbivá alakult. Tanárnő (kolléganőm), köszönet érte!

A horgosi Október 10. Általános Iskola díjazott pedagógusa Kabók Zsuzsanna osztálytanító. Több mint 30 éve dogozik lelkiis-
meretesen, példaértékűen. Igazi tyúkanyó – mondják kollégái, mert maga köré gyűjti tanulóit, akik állandó résztvevői a különböző 
versenyeknek, pályázatoknak, rendezvényeknek. Kollégáira mindig fi gyel, akár személyes, akár munkahelyi problémával fordulnak 
hozzá. Szorgalma az iskolán kívüli tevékenységekben is megmutatkozik, több évtizede a Vöröskeresztben is tevékenykedik nagy 
odaadással. Fontos számára a falu társadalmi- és sportélete. A szakszervezet munkájában is aktívan részt vesz, két éve az iskolaszék 
elnöke.

Az oromi–oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskola kitüntetett pedagógusa a fi atal és ambíciózus Rice Ágota magyartanárnő.  
Pályakezdőként dolgozott már a község mindhárom iskolájában, de 2009 óta a tóthfalusi kihelyezett tagozat magyartanára és kórus-
vezetője. Munkássága megbecsülését mi sem bizonyítja jobban, hogy az idei évben a tóthfalusi épület koordinátorává választották. 
Nyitott, segítőkész és együttműködő pedagógus, tagja az iskola önértékelő bizottságának, a pályaorientációs csoport elnöke, de a 
diákparlament képviselője is volt már. Remek pedagógiai érzékkel és humorral kezeli a problémákat, mindenben a jót, a pozitívat 
és az értéket keresi.

Fiatalos lendülete ösztönzőleg hat a diákokra és a munkatársaira is, vidámsága kifogyhatatlan.
A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban az év pedagógusának Süli Zsolt mérnök-tanárt választotta a 

tantestület. Huszonkét éve tanít, s eddigi munkássága alatt igen szép eredményeket ért el diákjaival a köztársasági mezőgazdasági 
versenyeken. Kiváló szakembereket ad a gyakorlati életnek, négy könyvkiadványt jelentetett meg, melyek a mezőgazdasági gépsze-
relőknek szolgálnak tankönyvül. Süli Zsolt a tanügyi reform úttörője immár 10 éve. Állandó tagja az iskola marketingcsapatának. 
Türelmes, segítőkész, pontos és precíz, egyszóval kiváló tanár és jó munkatárs.

Az ünnepi akadémián fellépett a Folton Folk együttes.
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