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Csipő Irma tanárnő 1950.

nységét a megyei tanfelügyelőség

október 3-án született a Kovászna

1986-ban „Profesor evidenţiat” díj-

megyei

község-

jal jutalmazta. Az igazi kiteljesedést

tanulmányait

a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumba

ben.

Magyarhermány

Elemi

iskolai

szülőfalujában,

középiskolai

ta-

kerülése hozta, ahol optimális fel-

nulmányait a baróti líceumban, az

tételek voltak ahhoz, hogy ered-

egyetemet pedig a Temesvári Tu-

ményesen dolgozhasson.

dományegyetem Fizika Fakultásának

A tanárnő egész élet-

fizika-kémia szakán végezte (1969

pályáját Tamási Áron szavai ha-

– 1973).

tározták meg: „Azért vagyunk a vi-

Pedagógiai pályafutását a

lágon, hogy valahol otthon legyünk

szatmárnémeti 2-es számú Elmé-

benne”. Tudta, hogy ezt az otthont

leti Líceumban (a mai Ioan Slavici)

meg kell teremteni magunk és gy-

kezdte 1973-ban, ahol 1989 de-

ermekeink számára is, nem másh-

cemberéig tanított. 1990 január-

ol, hanem

jától az újjáalakuló magyar líceum-

otthonteremtés feltételeit a pon-

ban, a későbbi Kölcsey Ferenc

tos és kitartó munkában, gyök-

Főgimnáziumban

ereink ismeretében, illetve együvé

folytatta

tevé-

itthon, Erdélyben. Az

kenységét (nyugdíjazásáig), ahová a

tartozásunk

felvállalásában

89-es események után három osz-

erősítésében látta.

és

tálynyi magyar diákkal jött át a Ioan

Legfontosabb pedagógiai

Slavici Elméleti Líceumból. A Ioan

elve a szeretet és következetesség

Slavici líceumban kifejtett tevéke-

elve, vagyis az, hogy a gyerekeknek

érezniük kell, hogy szeretjük őket, ugyanakkor

A tanárnő tudta, hogy a pedagó-

csak következetességgel lehet őket pontos

gus munkájának nemcsak a diákok elméjé-

és kitartó munkára nevelni. A tömegokta-

nek csiszolásában kell kimerülnie, hanem fel

tás színvonalának emelését tartotta felada-

kell őket készíteni az életre is, hogy érvé-

tának.

nyesülni tudjanak. Ezért igyekezett diákjait
Minden egyes diákban igyekezett

a szülőföld szeretetére nevelni, hogy vissza-

felfedezni a lehetőségeket, és ezeket kama-

találjanak megtartó gyökereikhez. Aki tudja

toztatni érvényesülésük érdekében. Nagy

ugyanis, hogy honnan származik, világosabb

hangsúlyt fektetett ugyanakkor a tehetség-

előtte az is, hogy hová tart. Ennek szellemé-

ápolásra is. Ennek bizonyítéka az a több mint

ben alapította meg 1996-ban a Kölcsey Fe-

60 díj és dicséret, amelyet a tanárnő diákjai

renc Főgimnázium Bokréta Hagyományőrző

kaptak megyei, országos és nemzetközi fizika-

Együttesét, amely azóta is virágzik. Az évek

versenyeken: a Schwartz Emlékversenyen

során több mint 100 diák volt a csoport

egy első díj, a Fizika Tantárgyverseny megyei

tagja, és vitte magával a hagyomány meg-

szakaszán 10 első, 9 második, 6 harmadik

tartó erejét. A csoport számtalan iskolai,

díj és dicséretek, az országos szakaszon pe-

városi, megyei és nemzetközi fellépésen vett

dig 6 különdíj és 2 dicséret, a Vermes Miklós

részt nagy sikerrel. 2004-ben a Vásáros-

Emlékverseny erdélyi döntőjén 2 első, 2 má-

naményban (Magyarország) megszervezett

sodik, 5 harmadik díj és dicséretek, a nem-

„Négy határon innen – négy határon túl”

zetközi döntőn 2 harmadik díj és dicséretek,

Határon Túli Fiatalok Kulturális Fesztiválján

a Phi fizikaversenyen 2 második díj és 8 di-

a tánc-néptánc kategóriában első helyezést

cséret, a Bolyai Emlékversenyen egy második

értek el. Sikeresen szerepeltek továbbá a

díj.

nyíregyházi Sokszínű Európa interkulturá-
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lis fesztiválon, Lengyelországban a Galicija

kívüli iskolai tevékenységek segítése mel-

multikulturális fesztiválon, az „Együtt az élő

lett a nehéz szociális körülmények közt élő

Tiszáért” Vásárosnaményban megszervezett

diákok támogatását tűzte ki célul. Minden

környezetvédelmi napokon, a Gemainsam in

évben aktívan részt vett a nyári vakációkban

Europa fesztiválon, a Sâmbra oilor fesztiválon,

25-30 árva vagy nehéz anyagi körülmények

a bogdándi nemzetiségi folklórfesztiválon és

között élő diák ingyenes táboroztatásának

sok más alkalommal. Népi hagyományaink

megszervezésében, és az esetek többségé-

műveléséért, továbbadásáért 2004-ben és

ben a lebonyolításban is mint táborvezető.

2007-ben a csoport elnyerte a Kölcsey Fe-

A 36 év alatt több száz értelmi-

renc Alapítvány különdíját is. A csoport tagjai

ségi került ki a tanárnő kezei közül, akiket a

aktívan részt vesznek a Mi kincseink nevet

szülőföld szeretetére, egymás elfogadására

viselő hagyományőrző programban is.

és a pontos, kitartó munka fontosságára

A tanárnő szociális érzékenységét

nevelt.

bizonyítja az a tény, hogy megalakulásától
(1995) tagja a Kölcsey Ferenc Alapítvány

Baranyai Tibor,

kuratóriumának, amely alapítvány a tanórán

Szatmár megyei RMPSZ elnök

