
kenyeret és egy szelet szalonnát, majd lesétált a kertbe. 
Szemének rögtön feltűnt, hogy hiányzik egy dinnyéje. Kerti 
sétája után észrevette a malacok előtt heverő zöld dinnye 
maradványait. Sorba állította gyermekeit és kérdőre vonta őket. 
Tagadott mindenki mindent. Dédmama pisilésre fogva elment a 
WC-re azt gondolván, hogy megússza a bűntényt. Hiába… 
Üknagyapám már az ajtóban várta, ugyanis testvérei elárulták. 

Üknagyapám móresre tanította szegény dédnagymamát...
„Régen az emberek nem diszkóba, hanem bálba jártak. Nanó 

és testvérei is így tettek, mint a többi szokásos leány. Egy 
készülődés során be akarták a húgai „ondolálni” dédikém haját. 
Valami rossz mozdulat folytán megégették dédnagymamám 
fejbőrét. Ezek után Nanó elhatározta, hogy az ő haját többé nem 
kell ondolálni…”

Szülő vagyok. Tanár vagyok. Iskolavezető vagyok. 
Félévi szülői értekezletekre utazom, mert a gyermekeim 

vidéken tanulnak. Céljaik vannak, tehetségesek, ezért vállalták 
a vidéki tanulás törődéseit, így én is.

A gondolataimba révedek az értekezleten és a hazaúton. 
Szülőtársaim elégedetlenségeit, kifogásait hallva vívódik 
bennem a szülő és az iskolavezető. Iskolavezetőként tudom, 
hogy ezekben a kérdésekben nehéz megoldást találni. 
Szülőként viszont elvárom a megoldást.

Elengedtem őket, mert az érdek-
lődésüknek megfelelően akartak 
továbbtanulni. Szeretik az iskolá-
jukat. De tudomásul veszem, hogy 
ott sem minden tökéletes és bízom 
a céltudatosságukban.

Az itt tapasztaltak után büszke 
lehetek-e a saját iskolámra?

Feltettem a kérdést a nálunk dol-
gozó új kollégáknak, mi a vélemé-
nyük az iskolánkról. Mert mi 
„öregek” tudjuk, miért szeretünk 
itt dolgozni. De mit gondolnak ők? 
Jó érzés hallani a válaszaikat.

„Itt érzem igazán pedagógusnak 
magam.”  –  Nagy rálá tással 
rendelkező kolléga

„A nyugalom szigete.” – Bűnmegelőzési tanácsadó
„Itt tisztelettudóak a gyerekek.” – Más iskolában is tapaszta-

latokkal rendelkező kolléga.
S mi a véleménye a gyerekeknek? 
„A sok új technikai eszköz színesíti és megkönnyíti 

tanulásunkat.”
„Nagyon tetszik a TEIS kuckó, kikapcsolódást nyújt a 

diákoknak.” (Szabadidősport-kuckó)
„Feledhetetlen osztály- és tanulmányi kirándulások.”
„Családias hangulatú közös főzések és szalonnasütések az 

udvaron.”
„Szuper a hangulat a sportversenyeken, mérkőzéseken.”
Szerencsére hozzánk is jelentkeznek tehetséges gyerekek, 

vagy mi fedezzük fel a bennük rejlő tehetséget. Vívódom. 

Ismeretben megkapnak-e minden lehetőséget? Tudásban 
megkapott-e minden segítséget az, aki most továbbtanulás 
előtt áll és közgazdász, orvos, pedagógus vagy mérnök szeretne 
lenni?

– Igen, a kereteinket kimerítve melléjük állunk, lelkiismeretes 
pedagógusaink készítik őket minden áldozatot vállalva a 
sikereikért.

Tudunk-e lehetőséget kínálni annak, aki versenyképes 
informatikai ismereteket szeretne? 

– Igen, hány ECDL bizonyít-
ványt is szereztek már Nálunk! És 
vajon tudják-e, hogy van olyan 
vizsgatípus (az IT biztonság), ami-
ből a megyénkben egy szolnoki 
vizsgaközponton kívül csak nálunk 
lehet vizsgát tenni? Ez mind a 4 
modulos, mind a 7 modulos vizsga 
szabadon választható modulja.

Ez nem lehetőség?
Tudunk-e piacképes szakmát 

adni az érettségizett fiataljainknak?
– Igen! Annak, hogy jó úton 

járunk, ékes bizonyítéka, hogy feb-
ruár 5-én a PénzSztár Verseny-
központ vezetőségének meghívá-
sára az iskolavezetés és a felké-

szítő tanárok a Parlamentben megrendezésre kerülő pénzügyi-
gazdasági fórumon vehetnek részt, mert a PénzSztár versenyen 
évek óta sikeresen szerepelnek vállalkozási és bérügyintéző 
tanulóink. Ez nem lehetőség?

A beiskolázási időszak során kértem az általános iskolákat, 
had beszéljek a szülőkkel, mit tudunk kínálni. A nyílt napon az 
iskolán belüli életből kaphattak ízelítőt az idelátogató diákok. 
Mi magunkat adtuk. Aki bejön hozzánk láthatja, hogy minden a 
gyerekekért és a gyerekekről szól, minden fejlesztés, minden 
pályázat, minden szülőknek szóló telefon. Igyekszünk jól 
csinálni. 

De elég bizonyíték ez a nyolcadikosoknak, a szülőnek?

Agócsné Sipos Edina igazgatóhelyettes

Versmondó verseny a Magyar Kultúra Napján
193 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc befejezte a 

Himnusz írását.
1989 óta ezen a napon a magyar kultúráról is megemlékezünk. Ennek az 

ünneplésnek az egyik legméltóbb formáját választottuk, amikor az abádszalóki 
Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola által meghirdetett versmondó 
versenyre jelentkeztünk.

A Dózsa Tagintézményből az elsős Fedák Borbála, a másodikos Kovács Blanka és a 
negyedikes Házi Szilvia vett részt január 21-én a Zelk Zoltán születésének 110. 
évfordulójára emlékező szavalóversenyen. Számos település alsós diákjai  két 
csoportban mérettek meg, évfolyamonként 15-17 fős részvétel mellett.

A sok izgalom és tanulás meghozta az áhított eredményeket is. Házi Szilvia 


