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„A legtöbb, amit
gyerekeinknek
adhatunk:
gyökerek és
szárnyak”
(Hodding Carter)

Székelykeresztúron szüle-

Gergely Iskolacsoport XI. osztályt

tett, Alsóboldogfalván, Újszéke-

végzett diákja. Felesége, Hadnagy

lyen és szülővárosában járt isko-

Éva az aradi Csiky Gergely Iskolac-

lába, a kolozsvári Babeş-Bolyai

soport kémiatanára, a kollégium

Tudományegyetem

vezetője.

matematika

szakát 1988-ban végezte el. Az

Kellő derűlátással dolgozik

akkori szokásoknak megfelelően

nap mint nap: személyes példájával

mint magyar végzőst a Dolj megyei

arra buzdít, hogy a gyermekek

Tatomireştre

lelkében

helyezték,

majd

felépíthesse

nyelvünk,

1989-ben a forradalom légköre

műveltségünk, hitünk erős várát,

a magyar oktatásba sodorta: a

hogy Európában is megőrizhessék

Temes megyei nagyőszi általános

emberségüket és magyarságukat.

iskolában tanított 1990 elejétől

Jó érzésű, szerény ember (talán

két évharmadot. Kisiratosi szár-

túlságosan is az), jó pedagógus,

mazású kémia szakos felesége

-szereti

elcsalta „az alföldre”, összeháza-

beszél a tanteremben vagy bárhol,

sodtak, és 1990. szeptember 1-je

kellemes hangja tekintélyt, szak-

óta a Kisiratosi Általános Iskola ki-

mai, pedagógiai érzéke és morális

nevezett matematikatanára, 1996.

tartása magabiztosságot sugároz.

szeptember 1-jétől kezdődően az

A világ változik, újabb és újabb

iskola igazgatója.

követelmények

a

gyerekeket.

jelennek

Amikor

meg.

Hadnagy Dénes egy leány,

A múltra, a jelenre és a jövőre

Kinga édesapja, aki jelenleg a Csiky

egyidejűleg figyelve kell megőrizni

magyarságunkat, önazonosságunkat itt, A-

szinten eredményes. Hadnagy Dénes állandó

radon (a szórványban), Európában vagy akár

támogatója az RMPSZ, az EMKE és más civil

Kisiratoson, ahol mindig történik valami.

szervetek rendezvényeinek, nyitott minden

Kisiratos egy színtiszta magyar köz-

újra és mindenre, ami Kisiratossal kapcso-

ség pe-dagógus polgármesterrel, akitől az

latos. Rá és az általa vezetett intézményre

igazgatói stafétát vette át. Tanulóközpontú

igaz Eötvös József megállapítása: „Amit az

iskola vezetője, két éve napközis felzárkóz-

iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét

tató programmal: két ház, Csaba atya és az

a gyermek elfelejti, de a hatás, amelyet egy

Ir-ház gyermekeit kell elfogadni, nevelni és

jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

tanítani, közösen, csapatmunkában.

gyakorol, megmarad.”

A Zrínyi Ilona, a Kenguru matematikaversenyeken vagy a MATLAP-ban mindig
van díjazott tanulója, akit felkészít, és megyei

Kiss Anna

29

