SZÍVÓS HELÉN és
PÉTER DALMA

V

an Arad megyében egy falu, Simonyifalva, melyben
1954-től (két év kihagyással) napjainkig a helység
egyik tanítója a Szívós névre hallgat.

Szívós (született Dornbach) Helén az Aradi Magyar Pedagógiai Leányiskolában végzett 1954-ben, és nyugdíjazásáig,
1990-ig tanított, amikor átadta helyét leányának, aki akkor
kezdte pályafutását, és immár 25 éve ott tanít. A környéken
mindenki úgy emlegeti őket, hogy a tanítódinasztia, hiszen a
bátyja felesége is tanító, sőt Dalma nagyobb lánya is, jelenleg
helyettesítőként, két éve tanít. Meghatározó egyéniségei a
falunak, „ízig-vérig pedagógusai” – ilyenné formálta őket a
család és ők a családjukat.
A közösség foglalkoztatása, az ifjúság nevelése, összefogása
életcélja volt és maradt a tanító néninek. A pályát teljes hivatásérzettel, feltétlen odaadással szolgálta. Hitt abban, amit
tett, bárhonnan fújt az idők szele, hozhatott bármilyen változást, mindig megállta a helyét, nem panaszkodott. Nevelt,
formált, alakított, mosolygott, bátorított. Nemcsak az iskola,
de a falu lelke is volt. Ha valaki Simonyifalván jár és érdeklődik a település lakosságának közismert és köztiszteletben
álló személyeiről, nevüket az elsők között hallhatja.
Mi a titka annak, hogy a 25 éve nyugdíjas tanító néni még
mindig közismert személy maradt? Fáradhatatlan, mindenütt felbukkan ma is, ahol szükség van rá, és mindenütt
tisztelet és szeretet övezi. A szétosztott szeretetből, tudásból
visszakapott egy-egy cseppet, látva tanítványai sikereit. A
falusi gyermekek boldogulása érdekében igyekezett mindent
megtenni. Arra a legbüszkébb, hogy egyetlen tanítványa
sem tért rossz útra, és közülük van több pedagógus, mérnök, gyógyszerész, orvos, és sokan elvégezték az ipari vagy
középiskolát.

Csak az a tied, amit
odaadtál,
Csak az, mi minden
kincsnél többet ér,
A tett, a szó, mit
szeretetből adtál,
veled marad, s
örökké elkísér.
túróczy zoltán
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Kívánjuk, hogy a lehetőségekhez mérten, minél hosszabb ideig
legyen részese az iskolaközösség mindennapi életének, hogy
egészségben és boldogságban élvezhesse a megérdemelt nyugdíjaséveit, családjának melegségét.
Péter (született Szívós) Dalma munkája egyfajta folytatása édesanyja munkájának. Bárhol, ahol megfordul, a magyar népdal és
néptánc virágzik a nyomában. Szüleitől örökölte a népi kultúra
iránti szeretetet, hiszen telente minden este néptánc- vagy színjátszópróba volt a kultúrházban vezetésükkel. Tíz évig táncolt a
helyi Leveles tánccsoportban, majd édesapja halála után, 2004ben felkérték a Simonyi Imre Kultúrház igazgatására, a néptánccsoport vezetésére. Azóta szervezi a községben folyó rendezvényeket. A munkájában segíti férje és két lánya is. Nagyobbik
lánya (főiskolásként) két éve mellette tanít, és ő vezeti jelenleg a
néptáncegyüttest. Kisebbik lányuk szintén „megfertőződött”, ő
is néptáncos.
A két tanító nénit nemcsak a katedrán végzett munka érdekelte,
hanem a mindenkori táborok, sportrendezvények szervezése
gyermekek és fiatalok számára, kórus működtetése, valamint az
amatőr színjátszás is. Tanítványaikkal az iskola elvégzése után is
jó kapcsolatot ápolnak, figyelemmel kísérik életüket, boldogulásukat. Mindenki hálával és köszönettel emlegeti az idős tanító
nénit, a tanítványok szülei körében is nagy tisztelet övezte segítő
magatartásáért, a velük fenntartott élő kapcsolatáért. Tudás,
felkészültség, megfelelő képességek, megértés, önfeláldozás, de
legfőképp szeretet, lelkiismeretesség és gondoskodás jellemzi.
Helén tanító néni értékteremtő munkásságát az elmúlt években
a családján, kollégáin és diákjain kívül helyi és megyei szinten
is elismerték. A díjon, melyet 2012. augusztus 4-én vett át, ez
áll: Érdemoklevél közösségünkben végzett áldozatos és áldásos
oktató-nevelő munkájáért. Arad megyében, a páros években
kiosztásra kerül a Márki Sándor-díj és életműdíj. Helén 2002-ben
részesült életműdíjban, míg leánya, Dalma 2004-ben vette át a
Márki Sándor-díjat kiváló pedagógusi teljesítményéért.
Emberként is mindig lehet rájuk számítani, odafigyelnek másokra, szívesen segítenek. Kívánjuk, hogy még sokáig szolgálhassák
a közösség ügyét, legyenek közöttünk tanácsaikkal, valamint
köszönetünket fejezzük ki mindenért, amit tettek és tesznek.
Munkásságukat a részletekre kiterjedő pontosság, gondoskodás,
mindenki iránt megmutatkozó empátia jellemzi. Tudásukat,
tapasztalatukat önzetlenül átadják kollégáiknak, munkatársaik-
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nak. Az iskola életét egységben látják, az új idők szavát megértik
és tudnak váltani, amikor a szükség megkívánja.
A pedagógusi munka nagyon nehéz, de egyben hálás feladat is
– mondja Dalma. Vallomásából idézek: „Számomra az a fontos,
hogy minden gyermekből kihozzam a lehető legtöbbet, becsületes
munkára neveljem őket. Büszke vagyok arra, hogy a tanítványaim szeretnek iskolába járni, és azt szokták mondani, hogy a
mi tanító nénink »nagyon jó fej!«. Jelenleg azon dolgozom, hogy
megismerjem az új tanítási módszereket, részt veszek élménypedagógiai képzéseken, hogy tanítványaim számára is igazi élmény
legyen a tanulás.”
A két tanító nemcsak két pedagógusgenerációt képvisel, hanem
a magyar terminológiában századok óta meghonosult lámpást,
aki hajdan gyertyával, ma internettel világít kitartóan magyarságunk gödrös útjain.

kiss anna
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