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A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
„Azt álmodtad régen, hogy irányíthatod majd a Napot,
miközben szívveréseddel neveltél fává sok magot.
Ezért ma szemedben ezernyi gyermekszem fénye csillan,
lelked fáradt zsoltárait zengetik magadban halkan” /P.Tófeji Vali/

A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÓJA

2007. december 21-én különös alkalomra gyűlt össze a nevelőtestület.
Különös nap minden olyan alkalom,
amikor több okból is találkozunk:
nyugdíjba készülő kartársnőinket
köszöntöttük, s a szeretet ünnepére
készülődtünk.
Mindkét esemény olyan lehetőség,
amelyben embertársainknak kifejezhetjük megbecsülésünket, elismerésünket, barátságunkat, szeretetünket.
Számot vethetünk a mögöttünk álló
időszakkal.
Gondolatainkat végiglapozva szeretnénk újra és újra átélni a legtartalmasabb, legértékesebb, legszebb perceket, órákat, napokat, mintegy megerősítést keresve, hogy választásaink,
tetteink, érzéseink igazak, őszinték
voltak.
Felelevenítjük azokat a találkozásokat, alkalmakat, amelyeken új ismeretségeket és barátságokat kötve
lehettünk gazdagabbak.
Az évek múlásával egyre több emlékkép rakódik le bennünk, ivódik
sejtjeinkbe, rögződik agyunkba,
befészkel szívünkbe. S ezek közül
próbáljuk megőrizni a legszebbet, a
legjobbat, pedagógus pályánk legmaradandóbb pillanatát.
Mi, az újkor pedagógusai magunkban hordozzuk tovább a tradicionális
pedagógus szerep tulajdonságait:
tisztelegve köszöntjük az előttünk
járó pedagógiai életutakat, az iskolaalakító, emberformáló tevékenységeket. Most Bozsódi Erzsikét és
Nemes Zsófikáét.
Bozsódi Erzsike az örök megújulásra kész pedagógus példája. Gyermekszeretetét, gyermekekkel való
bánni tudási képességét ápolónői
szaktudásából építette fel. A speciális diákotthoni nevelőmunka ellátásához pedagógiai, pszichológiai

ismereteit gyarapítva végezte el a
Tanítóképzőt. A csoportjába került
gyerekek érezhették védettségét, a
személyhez szóló egyedi törődését.
Diákotthoni munkájában is aktívan
kivette részét a szabadidős tevékenységek szervezéséből, irányításából:
népművészeti – hímző szakkört vezetett. Fő irányítója, vezetője volt az
egészséges életmódra nevelésnek. A
rábízott gyermekekről anyai módon
gondoskodott.
Személyisége, alkata, beállítottsága,
szakmai tudása, gyakorlata bizonyítja pályamódosításának helyességét.
Önvallomásában így ír: „Eszmélésem óta az volt a vágyam, hogy több
emberrel legyek napi kapcsolatban.
Nagyon szeretem azt, amit csinálok.”
Mint szakszervezeti bizalmi is közelebb került munkatársaihoz. Egyszerű, szolid életvitele mellett a dinamizmus, rugalmasság, problémamegoldó magatartás, terhelhetőség,
önállóság a jellemzői. Tudjuk, hogy
ezután is bármikor számíthatunk rád,
hiszen mint természetgyógyászati
életmód-tanácsadó eddig is nagy
odafigyeléssel tartottad karban a
kartársnőid testi-lelki egyensúlyát!
Veres Jánosné 1971-ben szerzett
tanítói oklevelet a Debreceni Felsőfokú Tanítóképzőben jó eredménynyel. Ugyanitt végezte el a kétéves
gyermek- és ifjúságvédelmi speciálkollégiumot jeles eredménnyel.
Berettyóújfaluban az I. sz. Iskolában
töltött gyakorló félévet, majd 1971.
augusztus 1-től a biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskolában
van alkalmazásban. A tantestület
tagjaként több tanfolyam elvégzésével gyarapította módszertani kultúráját.
Munkavégzésének minősége, munkateljesítménye, munkaterületének

ismerete, szakmai tudása kiemelkedő. Osztályait nagy szeretettel és
gondviseléssel készítette fel a felsőbb évfolyamos évekre. Kötelességtudata, szorgalma, a nevelőtestületben betöltött szerepe példaértékű.
Mindig is fontos feladatának tartotta
a
fiatalabb
pedagóguskartársak
szakmai segítségét, mentori támogatását, s jó barátként tanácsaival segített az egyéni személyes gondok,
problémák megoldásában, tanácsadásban. Meghitt, családias kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, tanulókkal, akik bátran fordulhattak hozzá problémáikkal.
Hosszú évek óta nagy odaadással,
szakmai felkészültséggel és lelkiismerettel foglalkozik a különleges
bánásmódot igénylő, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókkal. E területen végzett munkájáról elismeréssel nyilatkoztak jeles
szakértők is. Kora fiatalságától
kezdve aktív közéleti tevékenységet
folytatott az ifjúsági mozgalmi munkában, ifjúsági parlamentben, amelyet több megyei és országos kitüntetéssel is elismertek. Lelkes szervezője és lebonyolítója volt több kirándulásnak, táborozásnak és erdei iskolának.
Hosszú évek óta, mint egyedülálló
elvált szülő, nagy szeretettel egyedül
gondoskodott lányának neveléséről.
Mind magánéletében, mind az oktató-nevelő munkában példamutató
életpálya birtokosa.
Hiszem, hogy életünk pályája előre
elrendelt, de ez nem ránk tartozik. A
mi dolgunk, hogy feltétel nélkül
jelen legyünk valamennyi pillanatunkban, lehetővé téve, hogy a minket vezérlő titokzatos folyamatok
kibontakozzanak, mint egy virág.
Nagy Zoltánné

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

