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BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
Pedagógusnap elé
A tanév végéhez közeledve a májusi nevezetesebb napok után június első vasárnapja a
pedagógusoké. Azoké, akik az óvodákban foglalkoznak gyermekeinkkel, egész napos
gondtalan, ám hasznos időtöltést biztosítva nekik, a tanítóké, akik a számolás, olvasás,
írás rejtelmeibe vezetik gyermekeinket, a tanároké, akiktől a tudományok útvesztőjében
kapnak eligazodásra alkalmas ismereteket. A kisiskolások ilyenkor olvasnak olyan témájú olvasmányokat, tanulnak verseket, amelyeket ezen a napon nem tananyagként, hanem igazán átélve, szívből mondanak el tanítóiknak. Ez a pedagógusnap? Ennél több.
Az igazi pedagógust nem csak emiatt emlegetik egész életük során a volt tanítványok.
Az osztálytalálkozókon felelevenítik azokat a történeteket, amelyeket talán már el is
felejtett a pedagógus, azonban ők életre szólóan megjegyeztek. Lehet ez csak egy
mondat, amit a legjobbkor mondott neki a tanár, egy olyan gondolat, amit sokszor felidéz. Vannak olyan tanárok, akikhez évek, évtizedek után is visszajárnak a tanítványok
egy-egy jó beszélgetés kedvéért.
Az óvónők, tanítók, tanárok sokszor elgondolkodnak azon, van-e ennél szebb pálya,
ennél nagyszerűbb foglalkozás, amikor tudásukat, szellemi értékeiket átadva figyelemmel kísérhetik egy-egy ember személyiségének fejlődését. Mivel helyettesíthető az az élmény, amikor a nyári szünet után
rácsodálkozik tanítványára, a kisgyerek helyett egy szinte felnőtt fiatal jött vissza az iskolába?
A pedagógusnap kapcsán sok gondolat, emlék felmerül bennem is. Ezt a napot hadd kapják meg a pedagógusok ünnepként,
békés nyugalomként a tanév végén. Egész évben keményen dolgoztak, nekik a nyári szünet a tanév adminisztrációs lezárásával záródik, az új előkészítésével kezdődik, tantermet dekorálnak, anyagokat készítenek elő, ötleteket gyűjtenek a következő évi munkához, feltöltődnek az után a nagyon kemény munka után, amelyik egész személyiségüket teljesen igénybe
veszi.
Vannak olyan pedagógusaink, akiknek ez a tanév az utolsó, amely befejeződik, s nem kezdődik szeptemberben új. Általános
iskolánkból majd’ négy évtizednyi tanítás után nyugdíjba megy: Veress Jánosné, Zsófika néni, Bozsódi Erzsébet, Erzsike
néni. Kozákné Szilágyi Mária a prémiumévek programba kapcsolódik be. Köszönjük munkájukat, s mindazt, amit az évtizedek alatt a felnövő nemzedékek tőlük kaptak.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az iskolák nem működhetnek azok nélkül az emberek nélkül, akik ugyan nem tanítják
órákon a gyerekeket, de mégis mindennap ott vannak, nélkülük nem működne az iskola, óvoda. A pedagógusnap az ő ünnepük is, a dajkáké, az óvoda- és iskolatitkáré, a takarítóké, a konyhásoké. Köszönjük meg nekik is az intézmények zavartalan
működéséért végzett munkájukat!
A pedagógus számára a legnagyobb köszönet az, ha nem felejtik el, a legszebb ajándék a virág. Gondolatban mindannyian
adjunk át egy-egy szál virágot óvónőinknek, tanítóinknak, tanárainknak és a pedagógiai munkát segítő dolgozóinknak. Köztudott, hogy a nevezetes napokat azért alkották, mert a szürke hétköznapok között szükség van a szokásosnál több figyelemre, megbecsülésre, a pedagógusnapon ezzel gondoljunk az oktatásban dolgozókra.
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