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KASZTA
ANDRÁS

Hadadon született 1951. december 10-én. Az általános iskolát szülőfalujában, Hadadnádasdon végezte 1966-ban, majd 1970-ben érettségizett a szilágycsehi középiskolában. 1975-ben a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerez tanári diplomát fizika-technika szakon.
Pedagógusi munkáját a Széri Általános Iskola magyar tagozatán kezdi kihelyezett tanárként 1975. szeptember 1-jén, ahol igazgatóként is szolgál
három évet, majd 1978-ban a Lelei Általános Iskolában folytatja 1981-ig. Egy
évet itt is igazgató, de munkájára felfigyelve a hadadi tízosztályos iskolába
hívják fizikatanárnak. Tanári és osztályfőnöki munkája mellett kilenc éven
át vezeti az iskola fotókörét, kíséri tanulóit a nyári táborokba, turizmus iránti érdeklődése pedig arra készteti, hogy olykor egy-egy körutat, hegyitúrát
szervezzen diákjainak.
Nem tehernek, inkább megtiszteltetésnek és hivatásnak tartotta a gyermeknevelést. Soha nem mulasztotta el a tanórák célkitűzésének nevelői
jellegét, az önállóságot, a csapatmunkát, közösségfejlesztést. Mindig és
határozottan kiállt diákjai mellett, ha azokat sérelem érte, még akkor is,
amikor ebből hátránya származott. Talán erre figyeltek fel kollégái, tanulói
és a helyi közösség, amikor a rendszerváltás után, 1990. január 19-én igazgatónak választották. Visszaállítja a magyar tannyelvű oktatást, amelyet
a kommunista vezetés megszüntetett, központi igazgatóként újjászervezi
a községi iskolákkal való kapcsolatot, elfogadhatóvá teszi a tanintézményekben uralkodó áldatlan állapotokat, melyet a rendszer hagyott a vidéki
iskolákra. Hitvallása, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell biztosítani,
a hátrányos helyzetű gyermekeknek, a vidéki iskoláknak és pedagógusoknak, a magyar gyermekeknek az oktatáshoz, neveléshez, érvényesüléshez.
Korán felismeri, hogy külföldi és csekély állami támogatásból nem lehet
biztosítani az iskolák anyagi szükségleteit. Pályázatkészítési tanfolyamon
vesz részt, hogy céljaihoz anyagi forrásokat tudjon lehívni. Iskolabútorzat,
didaktikai eszközök, audiovizuális eszközök beszerzése a kisebb sikeres
pályázatok eredményei. Az óvoda játszóterének kiépítése, sportpályák
létesítése uniós forrásokból, iskolabővítés, új óvodaépítés régiós projektekből, szociális otthon építésének és annak felszerelése mind az ő nevéhez
fűződik. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására délutáni okta-
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Kihasználva a település történelmi adottságait, a hadadi kastélyban működő iskolában nyári tábort szervezett, melyben külföldi turistákat fogadott,
és helyt adott 20 éven át a MADISZ szatmári szervezetének. Az ő javaslatára kapja 2003-ban az iskola a Wesselényi nevet. Kezdetektől tagja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének és annak helyi szervezője.
Kihasználja a szövetség által nyújtott lehetőségeket, a pedagógus-továbbképzéseken vesz részt, segíti a szatmári gyermekek Erzsébet-táborban
való részvételét. Szerkeszti a helyi tanács lapját, koordinálja az iskola folyóirat-szerkesztését, terjesztője a Szilágysági Hepehupa folyóiratnak, de
önálló cikkel is jelentkezett a Művelődés tövisháti különszámában. 42 év
pedagógusi munka után, melyből 31 év igazgatói beosztás volt, úgy döntött,
hogy visszavonul, de soha el nem szakadt a közösségi élettől.
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tást szervez a szociális otthonban, de nem hanyagolja el a jó képességű tanulókkal való foglalkozást sem, akik számos versenyen vettek részt. Gondja
van arra, hogy a jó eredményeket elérő és vállalkozó szellemű tanulókat
megfelelő jutalomban részesítse. A nyári táborok és jutalomkirándulások
részei a jó munka elismerésének. 2011-ben sikeresen pályázott közös ifjúsági csereprogramra egy franciaországi testvériskolával, melynek hazai lebonyolítását koordinálta.
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