HEGYESI
VIKTOR

Megtisztelő és örömteli feladat dicsérő szavakat mondani egy olyan személyről,
aki nem csak szakmai, hanem személyes életem terén is nagyon nagy hatással
volt rám. Abban az esetben, ha az illető a tanári hivatás gyakorlója, természetesen
a szakmai és magánéleti hatást nem is kell elválasztani, ebben az esetben pedig
egyenesen vétek volna. Hiszen Hegyesi Viktor olyan tanár személyiség, aki véleményem szerint pedagógusi hivatásának tekintette az életre nevelést. Úgy gondolom,
rajtam kívül, még sokan tartják őt egész életpályájuk tekintetében pozitív példának,
mondom ezt abból kiindulva, hogy számtalan esetben szemtanúja voltam, ahogyan
iskolánkban végzett diákok, régi kollégák visszatérve sugárzó arccal, izgalommal
várták, hogy újra találkozhassanak „Viki bácsival”. Amit vártak, meg is kapták, hiszen volt tanáruk, kollégájuk mindenkit a maga derűs, közvetlen stílusában fogadott, felelevenítve olyan emlékeket, melyekből kiderült, a formális kapcsolat helyett
itt szeretetteljes emberi kapcsolatok alakultak és épültek ki. Ezek pedig ebben a
szakmában minden másnál fontosabbak.
Hegyesi Viktor 1948. március 8-án született Bánffyhunyadon, és a Bukaresti Testnevelési Egyetemen szerzett tanári diplomát. Több mint negyven éve kezdte tanári karrierjét, a székelyhídi iskolában harmincnyolc éve tanít, tizennégy esztendeje
pedig főigazgatója is a Petőﬁ Sándor Elméleti Líceumnak. Mondhatjuk azt, hogy
munkája során kivívta magának az Érmellék egész közösségének és a Bihar megyei román és magyar pedagógusközösségnek az elismerését, megbecsülését.
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Azonban az, hogy „kivívta”, azért nem tükrözi mégsem pontosan a valóságot, mert
neki sohasem volt célja ilyen babérokra törni, és nem kellett küzdenie, „ütköznie”
sem másokkal, hogy ezt elérje. A megbecsülés személyes erényeinek egyenes következménye. Tetteiben, gesztusaiban – tanárként és igazgatóként is – természetes
adottságaira hagyatkozik. Nem játssza meg magát, az egyenesség, nyíltság jellemének alapvető vonásai, olyan képességek, amelyek igazi pedagógussá és menedzserré teszik.
Tanári tevékenységének méltatásaként megemlíthetjük a sport területén elért
eredményeit – pl. a helyi kézilabdacsapat megyei bajnokságon való szerepeltetését,
amely nemcsak a sok kupában és győzelemben mérhető, hanem a sport és versenysport szellemiségének terjesztésében is. Ugyanakkor az egészséges életmód
és a természet szeretetének ötvözése mutatkozik meg abban, hogy számtalan természetjáró túrát szervezett és vezetett, hiszen felfedezte azt, hogy a nevelés nem a
formális keretek között valósul meg, hanem olyan közegben, ahol az emberi kapcsolatok közvetlen kiteljesedési lehetőséget kapnak. Tanári aktivitását a nevelő és
a nevelt közötti emberi kapcsolat erejében való hit jellemezte, az, hogy az emberi
viszonyok, az autentikus kommunikáció és a jókedv, a derű elengedhetetlenek a
pedagógusi munkában.
1997-ben, az iskola életében nehéz és konﬂiktusokkal terhelt időszakban került az
intézmény élére. Kiegyensúlyozottságával és humánus magatartásával olyan békés légkört teremtett az iskolában, amely által a közösség és az iskola kollektívája
számára tizennégy éve megkérdőjelezhetetlen az, hogy a megfelelő ember került a
megfelelő helyre. Igazgatói tekintélyét nem a hatalom adja, hanem az a tapasztalat
és jó szándék, amellyel a felmerülő problémákat kezeli. Az igazgatói szoba ajtaja
mindig nyitva áll tanárok, diákok, szülők előtt, akik gyakran élnek is a lehetőséggel,
és sohasem távoztak jó tanács nélkül. Mert „Viki bácsi”– ahogy mindenki szólítja –
nem fukarkodik bölcsességével, elmondja véleményét, melyből kitetszik: számára
az iskola és a gyerekek érdeke mindenek fölött áll.
Igazgatósága idején a helyi intézmény működési feltételei gyökeresen megváltoztak, új iskola épült, amely hétszáz diák számára nyújt kiváló körülményeket a
tanulásra, ugyanakkor az elemi oktatásban részt vevő kb. négyszáz diák is a kor
követelményeinek megfelelő adottságok között tanulhat. Pár évvel ezelőtt még el-
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képzelhetetlennek tűnt mindez, ahogy ő mondta: „talán csak én hittem már benne,
hogy megépül az új iskola, mindenki kikacagott: nem lesz abból semmi.” Hiszen
Székelyhíd ötven éve várt új iskolára. Most informatika, kémia, ﬁzika, biológia, idegennyelv-laborok, dokumentációs központ, gazdag oktatási eszköztár dicséri gazdasági, menedzseri erényeit. Megvalósításai nemcsak iskolaigazgatói tevékenységének köszönhetők, hanem annak is, hogy Hegyesi Viktor a helyi tanácsban is
szerepet vállal, önkormányzati képviselőként a helyi oktatási, kulturális és sporttevékenységek ügyéért szólal fel.
Mindeközben az oktatás színvonala méltó maradt ahhoz a mércéhez, amelyet a Petőﬁ Sándor Elméleti Líceum a térség egyik legerősebb iskolájaként képvisel. Rengeteg oktatási versenyen elért eredmény, oktatáson kívüli tevékenység, program,
hazai és nemzetközi projektben való részvétel mutatja, hogy sikerült a munkához
való megfelelő környezetet biztosítani a tanárok és diákok számára. Hegyesi Viktor közvetlen stílusa, könnyedsége, humora, de céltudatos, megfontolt viselkedése
meghatározta az iskolában uralkodó pozitív munkamorált.
A fenti méltató szavak és az elmúlt több mint negyvenéves pedagógusi munka eredményei alapján reményemet fejezem ki, hogy Hegyesi Viktor megkapja a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének Ezüstgyopár-díját, példaként arra, hogy a lelkiismeretes és odaadó nevelői munka erkölcsi elismerése nem maradhat el.
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