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„Az oktatás
szent dolog.
Aki abban
bármilyen
minőségben
tevékenykedik,
azt alázattal és nagy
felelősséggel
kell tennie.”

…és van, akinek ez nap mint nap

magát a Körmöczi Fizikus Napok,

sikerül, mert valódi célokat tűz ki,

a Tanári Ankétok és Bolyai Nyári

alaposan tervez, és feladatai végre-

Akadémia állandó résztvevőjeként.

hajtásában nem ismer lehetetlent.

Oszlopos tagja az EMT-nek, és a

Így szoktatta meg önmagát Balogh

FIRKA folyóiratban szakmai közle-

Deák Anikó tanárnő a csernátoni

ményei jelentek meg. Munkafüzet

pályakezdés időszakától napjainkig,

társszerzője,

több mint három évtizeden át, és

dolgoznak a magyar tagozatok 7.

ennek voltam tanúja én is a Mikes

és 8. osztályos tanulói. A 4. osz-

Kelemen Líceumban mint tanár-

tályosoknak minden évben érdekes

társ az utóbbi 15 évben.

kísérletsorozatokat mutatott be.

Generációk

népes

amelyből

szívesen

tá-

Osztályfőnöki tevékenysé-

bora fedezte fel általa a ter-

gét is példaszerűnek tartom, hisz

mészettudományok szépségeit, és

a legapróbb részletekig ismerte a

közben szinte észrevétlenül tanult

rábízott közösségek problémáit,

tőle emberséget, egyenes tartást,

figyelve minden gyerek lelkének

hivatástudatot. Gazdag ismeret-

rezdüléseire. Fáradhatatlanul szer-

anyagát

mindig

vezte számukra a kirándulásokat,

formában

adta

számára,

tanítványai

legérthetőbb
át

a

tanulók

a szórakoztató és egyben szakmai

sokszor

táborokat. Nem csoda tehát, hogy

szünetekben is kérdésekkel os-

volt tanítványai ma is visszatérnek

tromolták. Nyitott volt az újra,

hozzá kisebb-nagyobb gondjaikkal,

szakmai téren állandóan képezte

vagy egyszerűen csak azért, mert

jólesik elbeszélgetniük vele. Az emlékeket fo-

Három évvel ezelőtti nyugdíjba vonu-

tóalbumok őrzik, amelyek ott sorakoznak az

lása után sem szakadt el szeretett iskolájától.

előkészítő polcain.

Óraadó tanárként továbbra is tevékenyen

A fordulat időszakában elsődleges

részt vesz az intézmény életében. Önzetlen

feladatként tűzte ki a kémia-fizika szak-

segítségére, tanácsaira mindig számíthat

terem létrehozását a gimnáziumi tagozat

diák, kolléga, barát. Egyénisége, tenni akará-

számára. Amikor ezzel elkészült, figyelme az

sa serkent, lendülete magával ragad. Különös

iskolaszépítés felé irányult. Erről tanúskod-

figyelemmel fordul a friss végzősök felé, bíz-

nak a folyósokat díszítő és nagyrészt általa

tatja, bátorítja őket. Egyszerűen szükségét

telepített virágok.

érzi az ember, hogy felzárkózzon melléje.

A szakmai kihívásokon kívül a magyar

Személye Ady Endre néhány sorát juttatja

iskolák közötti kapcsolatok megerősítését

eszembe:

szolgálta és szolgálja két, általa megálmodott

„AKAROK!

és kivitelezett rendezvény: a Vajnár Emese

Egy kemény, rövidke szó,

Kémia Emlékverseny, amely 10 évig tartott,

Ebben benne van az egész életem.

és az Alfa Fizikusok Versenye, amely 14 éves

E szó mögött sok nehéz harc rejtőzik.

múltra tekint vissza. Így szórakozva-tanul-

E szó miatt még sokat könnyezem,

va találkoznak a Mikes Kelemen Líceumban

De történjék bármi: ha

Csíkszereda, Brassó, Székelyudvarhely, Csík-

az egész világ fog ellenállni,

szentdomokos, Gyergyószentmiklós, Barót

Vagy ha egyedül is maradok

és Kézdivásárhely magyar tagozatos diák-

Mindent legyőzve mégis:

jai. Egyúttal megismerkednek iskolánkkal és

AKAROK!”

városunkkal is.
Nagy Emese
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