Papp Árpád matematikatanár Négyfaluban, a Zajzoni Rab István Középiskolában. Pedagóguspályáját 1982-ben kezdte a Négyfalusi 7-es Számú
Általános Iskola román tagozatán, ahol egy év megszakítással tanított az
1990-es rendszerváltásig. Az 1986–87-es tanévben a 6-os Számú Iskolába
helyezték át, és próbálták meggyőzni, hogy vállalja el egy olyan új, román–
magyar tagozatos iskola igazgatóságát, amelyikbe beolvasztották volna
Négyfalu egyetlen magyar tannyelvű iskoláját, a 3-as Számú Iskolát, de ő
nem vállalta. Határozott nemzeti elkötelezettsége nem engedte, hogy felhasználják egy magyar intézmény elsorvasztásához. 1988-tól két tanévben
a 7-es Általános Iskola aligazgatója. Ebben a tisztségben az iskola magyar
tagozatának működéséért vállalt felelősséget. 1990-ben áthelyezték az
akkor létrehozott magyar tannyelvű középiskolába, a Zajzoniba, ahol két
tanévig aligazgató, majd 1996-tól 2013 augusztusáig igazgató. Aligazgatóként Kovács-Kalit Előd igazgató mellett erősödött meg benne a barcasági
szórványoktatás iránti elkötelezettsége. A magyar beiskolázás itteni hagyományaira alapozva meg kellett határozni a magyar tannyelvű középiskola státusát, és elfogadtatni ezt a helybeli magyarsággal, a többségi románsággal és az intézményi hierarchiával. A céltudatos munkát megzavarták
az alattomosan felerősített ellenvélemények a moldvai csángó gyermekek
beiskolázásával kapcsolatosan. Határozott emberi tartást igazol az iskolaigazgatók akkori vészhelyzetben tanúsított magatartása. Igazgatóként két
irányban is érvényesült közösségi elkötelezettsége: vállalta az intézményvezetés személyes felelősségét, és elvszerűen igyekezett felszabadítani a
tantestülete, közössége javára gyümölcsöztethető energiáit.
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Szakmai előhaladása fegyelmezett, öntudatos, céltudatos: 1997-ben szerzett I-es fokozatot, melyet különböző továbbképzőkön szakismeretekkel
bővített. Közülük kiemelkedő a cambridge-i angol nyelvvizsga 2009-ben,
Tanügyi intézmények vezetése – kommunikáció – számítógépes eljárások
2007–2008, korszerű matematikatanítás 2012-ben, meta-didaktikai ismeretek 2014-ben. Jó gyakorlati érzékkel szakmai pályáján sikerült kiválasztania a kötelezőből a hasznosat.
Szakmai sikerei a Zajzoni Rab István Középiskolához kötődnek. 2009-től
a testvériskolai kapcsolatok hatékony ápolásáért Kisújszállás város tiszteletbeli polgára címet kapja meg. Az általa 17 éven át vezetett oktatási
intézmény munkájának elismeréséért 2011. szeptember 25-én Zajzoni-díj-
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ban részesült. Az öt térségbeli magyar iskolát összefogó Matematikai
Körverseny egyik szervezője. Diákjaival és munkájával részt vett a Zrínyi
Ilona Nemzetközi Matematika Versenyen, a Zsidó Dónáth Erdélyi Magyar
Matematika Versenyen, a Kenguru Matematikaversenyen, a Csillagszerző
Matematikaversenyen. Gyakran tétel- és feladatjavasló, legtöbb esetben
javítótanár is: számos díj, dicséret, sok részt vevő tanuló, szakmai és emberi
kapcsolatok tágabb térségünk iskoláival, pedagógusaival, diákságával jelzik eredményes munkáját. Évente részt vett matematikatanárként a képességvizsgákon, és sokszor tagja volt a vizsgáztató bizottságoknak. Többször nevezték ki az országos (olimpikonok, sportolók számára) előrehozott
érettségi bizottságába Bukarestbe, Ploiești-re.
Iskolaigazgatóként fő céljai: az iskolai hagyományteremtés, a helyi hagyományok, a helyi kultúra ápolása, változatos tevékenységekkel a nevelés segítése, az iskolaépület és az intézmény kiépítése, a szakirányokkal igazodni
a helyi igényekhez a lehetőség keretei között, felekezeti és szakosztályok
működtetése, megfelelő kapcsolatrendszer kiépítése, együttműködés az
összmagyarságot képviselő szervezetekkel (RMDSZ, 2006 és 2012 között
a helyi szervezet tanácsosa, RMPSZ, HMMT, Barcasági Alapítvány, egyházak, püspökségek, minisztériumi államtitkárok, az anyaország érvényes
képviselete).
Kedvenc időtöltése a kertészet, kisállattenyésztés, természetjárás.
Papp Árpád így vall hivatásáról: Azt mondják, senki sem lehet próféta a saját hazájában. Habár ismertem ezt a mondást és elismertem az igazát, én
mégis mindig itthon akartam lenni, nem akartam elhagyni a családi házat, a
falut, sőt mindig visszavágytam gyermekkorom iskolájába. Amikor ez a vágyam valóra vált, nem gondoltam, hogy milyen nehéz lesz itt helytállni mint
pedagógus vagy mint iskolavezető. Megtapasztalhattam, hogy nagyobb
bátorság kell az itthon maradáshoz, a saját „hazádban” a helytálláshoz,
mint ahhoz, hogy nyakadba vedd a világot. Az így alakult életpályámnak
a lényegét a legjobban a következő gondolat közelíti meg: ‹‹Ez az élet igazi
öröme: elhasználódni egy célért, amelynek nagyszerűségét mi magunk ismertük föl, és teljesen megőrlődni, mielőtt még a szemétdombra hajítanának bennünket: hogy természeti erő lehessünk, ne pedig szenvedésekből és
fájdalmakból összerótt, önző, lázas, nyomorult kis ember, aki panaszkodik,
mert a világ nem annak szenteli magát, hogy őt boldoggá tegye.‹‹” George
Bernard Shaw

hochbauer gyula
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