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A HÉT SZTORIJA A tanítókat, tanárokat köszöntjük, ünnepeljük ezen a hétvégén

Baranyai Zoltánné, a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője vallja,
hogy nem az a lényeg, hogy egy tantárgyat tanítson, hanem az, hogy mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy
egészséges, értékes emberek alkossák a jövő generációját

szágosan is példaértékű. A
Szín-Vonal Művészeti Iskola
vezetőjeként az adott pénzügyi

Szívvel-lélekkel tanítanak
TÓTH B.
ZSUZSANNA

A falusi iskolában csak alsó tagozat volt, felsőbe a szomszéd településre jártunk aztán. A két teremben négy osztály tanult, mi a
kis elsősök tizenketten a harmadikosokkal együtt imádtuk tanító néninket, Gizi nénit. Az úgynevezett „önálló” órán csendben
tevékenykedtünk, miközben a
másik padsorban Gizi néni a kilenc naggyal „közös” órán foglalkozott lelkiismeretesen. Aztán
cseréltünk. Amikor pedig nem
magoltuk be az aznapra feladott
szorzótáblát, Gizi néni könyörte-

lenül bent tartott minket délután,
míg csak nem fújtuk az egyszeregyet kívülről. Dicsért, ha kiérdemeltük azt, számon kért, mikor
sárosan mentünk be szünetről.
Tudott minden csínytevésről és
családi eseményről. Talán régimódinak hangzik ez ma már, de
vannak még hasonlóan működő
kisiskolák. Például a kolontári
intézmény két osztályában öszszesen egy tucatnyi alsóst oktat
és nevel két tanító néni családias
légkörben. Az a plusz, amelyet
így tudnak adni nekik, állítom,
hogy elkíséri őket egy életen át.
Gyökereik pedig jóval erősebbek
lehetnek, ha szülőhelyükön tanulhatnak. Persze, mindehhez
nagy mértékben hozzájárul a
Gizi nénik személye.

FOTÓ: GÁSPÁR GÁBOR

Bakony–balatoni
pásztorok találkoztak

SALFÖLD (vi) – Hetedszer szervezte meg Márffy Bence a Bakony–balatoni pásztortalálkozót a természetvédelmi majorban. Délelőtt hagyományos magyar terelőversenyt szerveztek, valamint puli-, pumi- és muditenyészszemlét

pozitívan befolyásolta a képzőés iparművészeti oktatás. Többen vonzódnak a művészeti
pálya felé, de nem ez a cél. Elég,
ha igénylő, értő befogadói lesznek a művészeteknek, ha annak fejlesztő hatása által egészséges értékrenddel, megfelelő
tudással bírnak, mert akkor
nem kallódnak el – mondja Baranyainé.
Az ő példáját saját gyermekei
is követték, lánya az édesanya
győri helyét vette át, fia a badacsonytomaji székhelyű művészeti iskola titkára. Az édesapa, Vali férje, Zoltán pedig a
családi hátteret biztosítja. Vali
állítja, hogy ha a párja nem
tenne meg annyit, amennyit,
akkor ő nem tudná vezetni az
iskolát. Hiszen immár negyvenhat éve a tanári munkának, a módszertani fejlesztő
folyamatoknak él. Osztályfőnökként egykori diákjaival ma
is jó kapcsolatot ápol, örül,
hogy mindannyian értékes
emberré váltak, hogy nem került egyikük sem tévútra. Sokan több diplomát szereztek
mára. Bár az igazgatónő idegenként került annak idején a
megyébe, jó érzés számára,
hogy hét éve egyre erősödőbb
igény van a munkájukra, hogy
egyre több szülő és gyermek
fedezi fel a művészettel történő
nevelés pozitív hatását. Itteni
intézményvezetői munkája negyedik évében a kistérség
mind a 33 polgármestere rájuk
szavazott, amikor első ízben
ítélték oda az általa vezetett
tantestületnek a Tapolca és
Környéke Nevelésügyéért kitüntetést. Baranyai Zoltánné
egyébként Apáczai-díjas tanár,
akinek munkáját volt megyéje
számtalan kitüntetéssel ismerte el. Vali azt mondja, ő az a
régi vágású pedagógus, akinek
nem az a fontos, hogy egy tantárgyat eredményesen tanítson. Számára az a lényeg, hogy
a gyermek fel legyen vértezve
mindazzal a tudással, amivel
érzelmileg, értelmileg gazdagabb, emberileg sokoldalúbb,
szociálisan érzékenyebb felnőtté válhat.

Lovagok sümegi
találkozója
Sümeg (szj) – Lovagavatással
egybekötött lovagrendi találkozónak adott otthon Sümeg idén is.
A nem mindennapi eseményt
szombaton rendezték a Szent
László Lovagrend, a Szent Mihály
Arkangyal Lovagrend, a Griff
Lovagrend, az Ordo Militaris
Teutonicus, valamint a Livlandi
Kardlovagok Rendje részvételével. Az immár hagyományos
sümegi találkozóra mind az öt
földrészről érkeztek lovagok.

Szobrot avattak,
koszorúztak
Badacsonytomaj (szj) – Szoboravatással, koszorúzással, kulturális műsorral emlékeztek Tatay
Sándor íróra a nevét viselő badacsonytomaji általános iskolában
a napokban. A helyi tanulók és
a székesfehérvári tatays diákok
emlékműsora után az iskola kertjében felállított szobrot avatták
fel. A Tatay család barátja, Buza
Barna által készített szobrot az
író lánya leplezte le. Tatay Ágota
édesapja emlékműve mellett
meghatódva emlékezett vissza
saját iskolás éveire, majd Csizmarik Béláné igazgató mondott
köszönetet a helyi összefogással
megvalósított alkotásért az abban
részt vállalóknak.

kereteken belül szakmailag
teljes mértékben megvalósíthatom mindazon elképzeléseimet, melyek a gyermekek érdekében fogalmazódnak meg.
A Tatay Iskolában működő
Balatonfelvidéki Iskolaszövetség Egyesülethez tartozó intézményekkel szerettem volna
művészeti oktatást indítani.
Kezdetben nyolc általános iskolában nyitottunk telephelyet. Ma már harminc önkormányzattal van kapcsolatunk
és szinte a Tapolcai kistérség
összes településéről van diákunk. Már 10 általános iskolában biztosítjuk a képző- és
iparművészeti oktatást, a diákjaink száma ötszáz. Szeptembertől Zircen is indítunk képzést, és más, a kistérségen kívül eső községek szintén érdeklődnek a munkánk iránt.
Ahol pedig megfelelő a létszám, Badacsonytomajon és
Monostorapátiban az óvodák
nagycsoportos gyermekeivel is
foglalkozunk – mondja Vali,

aki napi tizenhat–tizennyolc
órát tölt az iskolával kapcsolatos feladatokkal. Szerinte, akinek a munkája egyfajta örömforrás is, annak nem jelent
problémát az idő. Már pályakezdőként két tanár munkáját
látta el, no meg örökölte a nagy
teherbírást édesapjától.
– Próbálom jól érezni magam
minden kötelező vagy vállalt
feladatban. Ha meg kell csinálni valamit, az legyen jó, eredményes, és a sikeres megvalósítás ad annyi töltést, hogy neki
lehet futni a következőnek. Az
intézmény életében jelentős
feladatvállalás a tehetségsegítés, a tehetségek felfedezése,
azok tudatos fejlesztése. Arra
kell figyelnünk, hogy a hatévesen hozzánk kerülő gyermek
alapszemélyisége megmaradjon, miközben egyre több rejtett
képességét csalogatjuk elő, fejlesztjük. Sokan hét éve járnak
hozzánk. Ma már igazolható,
hogy ezen tanulók tanulmányi
eredményét, pályaválasztását

Autócsodák
versenye

Megmozdult a megye

Folytatás az 1. oldalról.
A versenyzőknek Veszprémben,
Tihanyban, Balatonfüreden és Hidegkúton kell feladatokat teljesíteniük. A résztvevők a balatonfüredi
Tagore-sétányon szombaton kora
délután több kilométer hosszú felvonulással örvendeztették meg az
érdeklődőket.
A táv legyőzését többen szemerkélő esőben kezdték el, jó néhány
kabrió tulajdonosát azonban ez
sem zavarta. A verseny népszerűségét mutatja, hogy az első, 2008ban rendezett megmérettetéshez
képest az indulók száma az elmúlt
években megduplázódott.
A gépkocsik egy részét restaurálták és muzeális értékeket képviselnek, míg a többség az úgynevezett
klasszikus vagy nosztalgia kategóriába tartozik. A versenyen több
közéleti személyiség is indult.

Megyei körkép (tt) – Több
tízezer ember fogott kesztyűt
megyénkben, amivel tevőlegesen is csatlakozott a
TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért akcióhoz.
Az önkéntesség éve volt tavaly, ennek keretében először hirdették
meg a TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért akciót. A felhívás nem várt visszhangra talált,
országosan 160 ezren, Veszprém
megyéből több mint tízezer önkéntes bevonását regisztrálták. Nem
véletlen, hogy idén ismét elővették
a kesztyűket, a zsákokat.
A Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség akciójára

Nemzetközi tornát
nyertek a legkisebbek
Sümeg (szj) – A sümegi
Ramassetter iskola szuper mini
leány röplabdacsapata nyerte
a bécsi pünkösdi tornát. A Szabó
Tamás testnevelő tanár, edző által
felkészített együttes tagjai hét
ország 15 csapatát utasították
maguk mögé.

Jótékonykodó szurkolók
segítenek a csapaton
Sümeg (szj) – Negyvenhatezer
forint gyűlt össze a városi ifjúsági
labdarúgócsapat felszerelésére a
pünkösdi jótékonysági tornán. A
Fucskó György és a Sümegiek a
Nemzetért Egyesület által szervezett mérkőzés az Ollé pályán zajlott május 27-én. Belépődíj nem
volt, a látogatók és a játékosok
adakozásából jött össze a pénz.
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Folytatás az 1. oldalról.
Vali 1966 óta tanít, minden iskolatípusban dolgozott már.
Általános és középiskolában,
szakközépiskolában, művészeti
szakképzésben, óvónőképzésben tanított, és akkreditáltatott
tanár továbbképzéseket vezetett. Azt mondja, ez segítette
abban, hogy átlássa az egész
oktatási rendszert, hogy tudja,
mit is kell tenni. Hatvanéves
koráig egy győri mamutintézmény egyik egységét vezette,
többek között az alap- és középfokú művészeti képzés volt a
területe. Mire nyugdíjba ment,
hét-nyolc olyan tanítványa volt
– köztük a lánya is –, akikre
bátran otthagyhatta a feladatokat. Mivel férjével és két gyermekükkel a nyarakat a Balatonon töltötték, nyugdíjasként itt
szerettek volna élni. A Vizuális
Pedagógiai Műhely vezetőjeként évek óta továbbképzéseket tartott Badacsonytördemicen, a kistértség rajztanárai
részéről merült fel az igény az
alapfokú művészeti oktatásra.
– Nem éreztem úgy, hogy elérkezett volna a kötögetős nyugdíjas időszak. Azt terveztem,
hogy hatvanévesen létrehozok
egy olyan intézményt, ami or-
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Életük a gyermekeinké is

HÍRHASÁB

Ezrek dolgoztak ezen a hétvégén azon, hogy együtt tisztítsák meg köztereinket és
környezetünket az ott éktelenkedő hulladékhalmoktól

vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, magánszemélyek jelentkeztek, előzetesen
több mint százezren, az ország
több mint 700 településéről. De a
tényleges munkavégzők száma ennél jelentősen több.

Veszprém megyében 70 településen, majd 200 helyszínen ezrek
dolgoztak azon, hogy együtt tisztítsák meg köztereinket és környezetünket az ott éktelenkedő hulladékhalmoktól. A munka hasznos volt,
kár, hogy jövőre meg kell ismételni.

