Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ha nem csak hallani, de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
BIRTALAN FERENC
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VÍZHÁNYÓ
ARANKA

Vízhányó Aranka az aradi pedagógusközösség ismert és elismert személyiségei közé tartozik. Azok közé, akik a tanításhoz kellő bátorságot a tudásukból és elhivatottságukból vették, azok közé, akik nem csupán vakmerőségből állnak ki az osztály elé.
Aradtól nem messze, Kisiratoson született, ott végezte általános iskolai
tanulmányait is. Következett a nagyváradi Iosif Vulcan Tanítóképző, utána
sorban a fokozati vizsgák. 2009-ben szerzi meg az első fokozati elismerést.
Közben, 2005-ben az aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetemen közgazdászdiplomát szerez. Több iskolában is tanít, 1992 óta Aradon végzi munkáját.
Tagozatfelelős, jelenleg – egy sikeres versenyvizsga után – aligazgató az
aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolában. Úgy aligazgató, hogy közben megtartotta és viszi tovább az osztályát, mert számára a gyermekek érdeke
elsődleges. Tanítványai szeretik és becsülik, a szülők pedig ragaszkodnak
hozzá. Szavainak értéke és súlya van, tettei pedig összhangban állnak azzal,
amit mond.
Szakmai ismeretét folyamatosan bővítette, egyre magasabbra emelte.
Számos továbbképző programon vett részt hallgatóként és képzőként is.
Amit megtanult, kipróbálta, amit kipróbált és működött, azt továbbadta
másoknak is, hiszen a tudásnak csak így van értelme, megosztva másokkal.
A tanítás mellett a közéletből sem hiányzik. Számtalan rendezvényen vesz
részt, szervez, lelkesít, mozgósít és segít. És teszi mindezt könnyedén és
elegánsan, mintha a fáradtságot nem is ismerné. Nála semmi sem mester-
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kélt, hanem természetes állapot, egyfajta általános harmónia a munka, az
emberszeretet és a felebaráti segítségnyújtás között.
Ha a tanítást nem könyvekből tanítjuk, hanem élő mesterek munkáját figyelve és másolva, akkor Vízhányó Aranka érdemes arra, hogy tőle inspirálódjanak, és úgy végezzék munkájukat, mint ahogyan azt ő teszi. Hiszem azt,
hogy egyszerűen tanítani és iskolában élni így kell, így érdemes.
Magáról ezt írja: Nagyon fontos számomra, hogy a gyermeknek játék legyen
a tanulás. Ezért, hogy mindig meg tudjak újulni és érdekes foglalkozásokat
tudjak tartani, ha tehetem, évente megyek továbbképzésekre (élménypedagógia, kooperatív tanulás, népzene, néptánc, népművészet stb.).
Az is fontos nekem, hogy hagyományaik, nemzeti identitásuk megőrzésére
biztassam, tanítsam a gyermekeket. Néptánc szakkört szervezek, népdalokat tanulunk, kézműveskedünk. A gyermekekbe próbálom beoltani a természet szeretetét, hogy nyitott szemmel és érző szívvel az élőlények iránt
járjanak-keljenek, majd később felnőttként is az életben. Nagyon sok nyári
táborban vettem már részt, a kis alföldi falutól a Kárpátokon át a tengerpartig.
Vízhányó Aranka kimagasló, elkötelezett munkájára még sokáig és sokan
számítunk!

pellegrini miklós
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