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A tanári pályától az
iskolaigazgatóvá válásig

Bőti Sándor-Csabával beszélgettem, a Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum új igazgatójával jelenlegi helyzetéről, jövőbeni terveiről.
Kérem, meséljen kicsit a kezdetekről:
mikor lépett a tanári pályára, és aztán
hogyan lett igazgató?
A kezdet mindig tele van
meglepetésekkel. A Nagyváradi
Tudományegyetem matematika–
informatika szakán végeztem
1997-ben. Fiatalon nagy álmok
elé néztem, mivel az informatika
akkor még gyerekcipőben járt
Romániába, ezért úgy gondoltam,
hogy nagyobb esélyem van ebben
az ágazatban elhelyezkedni. De
a helyzet úgy hozta, hogy akkor
ősszel a Sarmasági Iskolacsoport
fiatal matematikatanárát behívták
katonának, így szükség volt egy
helyettesítő tanárra. Így lehetőségem volt kipróbálni
a tanári szakmát. De nem adtam fel az álmomat, és
folytattam a munkahelykeresést informatikai vonalon.
Pár hónappal később sikerül elhelyezkednem egy zilahi
magáncégnél mint informatikus, ahol megalapoztam
a számítástechnikai és üzleti szaktudásomat. Majd
rendszergazdaként folytattam egy másik cégnél,
ahol megtanulhattam a számítógéphálózat minden
technikáját. Pár évvel később üresedés történt a
sarmasági iskolában, és visszatértem a kezdetekhez. Első
évben matematikát tanítottam, majd a következő évtől
kezdődően matematika-informatika szakot indított az
iskola, így lehetőségem volt informatikát tanítani.
Jelenlegi munkáját mennyiben segíti az, hogy eddig
tanárként tevékenykedett abban az iskolában, ahol most
igazgató?
Végigjártam a tanári pálya minden fokozatát,
megkezdve a kezdeti véglegesítő vizsgától egészen
az I. fokozatig, tevékenykedtem katedravezető
tanárként, informatikai vonalon megyei módszertani
vezetőhelyettesként, részt vettem különböző vizsgáz
tató bizottságban, helyi tanácsosként pedig tagja
voltam iskolánk vezetőtanácsának. Tehát volt némi
tapasztalatom, amikor elvállaltam az igazgatói állást.

Milyen hatással van Önre az új
munkakör?
Az új munkakör nagy kihívás
számomra: más tanárként tevé
kenykedi egy iskolában, és más
akkor, amikor neked kell fele
lősségteljes döntéseket meghoz
nod. Igazgatóként sokszor határo
zottnak kell lenni, máskor engedé
kenyebbnek, belátóbbnak a legmeg
felelőbb döntések érdekében, hiszen
az iskolánk jó működéséről, az
oktató-nevelő munka minőségéről
van szó. Emiatt úgy érzem, változott
a munkatársaimmal való viszonyom,
de továbbra is igyekszem a jó
kollegiális kapcsolatot fenntartani,
és a legjobb tudásom szerint igyekszem összetartani
a közösséget és vezetni az intézményünket, hiszen
felelősséggel tartozom mindenkiért.
Pozitív feltöltődést ad az, hogy a családom mindig
mellettem van és támogat mindenben, így sokszor
otthon is foglalkozhatok az új beosztásom miatt adódó
munkával, tevékenységekkel. A Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum a megye egyik legösszetettebb
intézménye: 4 iskolából és 5 óvodából áll, ezekben
összesen 969 gyerek jár, és majdnem száz alkalmazott
dolgozik nap mint nap.
Mesélne kicsit arról, hogy pontosan miből is áll egy
iskolaigazgató munkája?
Az iskolaigazgató fő feladata az intézmény megfe
lelő működtetése, karbantartása; a megfelelő kör
nyezet biztosítása a hatékony oktatói-nevelői mun
kának úgy a diákok mint a pedagógusok számára;
tisztában kell lenni a törvényekkel, hiszen azok nap
mint nap változnak; részt venni iskolai és iskolán
kívüli tevékenységeken; kapcsolatot kell ápolni diá
kokkal, tanárokkal, szülőkkel; együtt kell működni a
polgármesterrel, a Helyi Tanáccsal, a Szilágy Megyei
Tanfelügyelősséggel.
Folytatás a 2. oldalon
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Visszatekintés...

A 2017-es év vége nem csak a Karácsony miatt volt különleges Sarmaság
község számára, hanem azért is, mert decemberben azokat a házaspárokat
köszöntöttük, akik a 2017-es évben ünnepelték az 50. házassági
évfordulójukat, minderre december 27-én került sor.
Mondanom sem kell, hogy ötven év hosszú
idő. Egy fél évszázad alatt sokat változik a
világ, sokat változnak az emberek is. Ezek a
változások szemmel láthatóak is, hiszen az
ember megöregszik, megváltozik a külseje az
idő múlásával, de ugyanakkor a személyiség
is, az életfelfogás is és nem utolsó sorban az
érzések, amelyeket mások iránt táplálunk,
megváltozhatnak.. Mégis mi az, amiért két ember
a sok változás ellenére is együtt marad?
Ha végig nézek ezeken az idős házaspárokon
ezernyi és ezernyi érzést látok a szemükben, látom
az idő múlását az arcukon, a testükön, amelyet
ketten, kéz a kézben éltek át. Valahol a szemük
mélyén látom azt a valamikori érzést is, amely
ötven évvel ezelőtt összekötötte a sorsukat, de egyegy tekintetben látom a megtépett szíveket, amelyeket
a nehézségek próbára tettek. És látom mögöttük a
gyermekeiket, unokáikat, akikért mindent megtettek,
hogy megálhassák a helyüket a világban. Az évek,
az érzések, a boldog és kevésbé boldog időszakok, és
nem utolsó sorban a családjuk az az erő, amely képes
úgy összekovácsolni két embert, hogy azok ötven évet
megélhessenek együtt.
Sokat tanulhatnánk ezektől az emberektől, hiszen
ők, ha elromlott valami, nem eldobták, hanem
megjavították, és sajnos a mai társadalomra egyre
jobban jellemző az, hogy a problémákat az elválással
oldják meg.

A következő házaspárok részesültek érdem
oklevélben: Kocsis Andor és Erdei Katalin; Nagy Lajos és
Balogh Sára; Szász István-Kálnán és Gál Borbála; Balog
Andor és Keresztes Erzsébet; Korodi Zoltán és Katona
Katalin; Erdei Sándor és Kovács Ilona; Vas Imre és Dari
Ilona; Csóka Gyula és Demjén Eszter; Csóka Zsigmind és
Rácz Ida; Gál Miklós és Demjén Irma; Demjén Gyula és
Király Júlianna; Csóka Anton és Németi Mária.
Tiszta szívből gratulálunk ezeknek a házaspárok,
Isten áldása kísérje őket, adjon nekik erőt, egészséget,
hogy még hosszú évekig szeretteik körében
élhessenek! 				
Balog Anetta

A tanári pályától az iskolaigazgatóvá válásig
Ezúton köszönöm Dombi Attila János polgármes
ternek, a Helyi Tanács képviselőinek, hogy a helyi
költségvetésből támogatják iskoláink működését,
községi szinten gyerekeink ingázását, visszatérítik
az ingázó tanárok úti költségeit. Köszönöm Dari
Tamásnak, a Szilágy Megyei Tanfelügyelőség főtanfelü
gyelő-helyettesének azokat a jó tanácsokat, amelyek
kel megkönnyíti vezetői munkámat, hiszen ő ezen a
téren nagy tapasztalattal rendelkezik.

Milyen célkitűzései vannak a jövőre nézve, amelyeket
szeretne megvalósítani igazgatóként?
Nem kétséges, hogy napjainkban az oktatásnak
nagyon fontos szerepe az ember életében, ezért
nem mindegy, hogy milyen léptékben haladunk.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy
versenyképes oktatási intézményeink legyenek, a
tanulók egy olyan battyút kapjanak tőlünk, amellyel

sikeresen beilleszkednek a társadalomba, büszkén
vállalják iskoláikat és találkozáskor tiszteljük
egymást. Nap mint nap folynak beruházások,
átalakítások: a selymesilosvai iskola és óvoda
elkészült, Szilágylopérton már az utolsó simításokat
végzik az iskola épületén. A következő években
felújítás alá kerülnek azok az iskolák és óvodák,
amelyek eddig kimaradtak. Folytatni kell azokat
az újításokat, reformokat, amelyeket Dari Tamás
volt igazgató ránkhagyott, valamint a meglévő
pályázatokat folytatni, részt venni újak írásában. Ma
már iskolánk diákjainak és tanárainak lehetősége van
külföldi tapasztalatcserére, szakmai gyakorlatokon
való részvételre, sikeres pályázatoknak köszönhetően,
mint amilyen a nemrég elindult Erasmus+ pályázat
Írországgal és Hollandiával. Tehát a siker érdekében
több síkon kell haladnunk.
(Az interjút lejegyezte: Balog Anetta)
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Szakmai gyakorlat Észak-Írországban
Feledhetetlen élményben volt része a Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum nyolc diákjának.

A XI. osztályos diákok szakmai gyakorlaton
vettek részt 2017 november 26 - december 8 között
Észak-Írországban, Derryben. Mindez köszönhető
iskolánk sikeres Erasmus+ pályázatának, amelyet az
Európai Unió finanszíroz. A program keretén belül
24 diákunknak lehetősége nyílik munkatapasztalat
szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek
fejlesztésére, illetve valamely idegen nyelv aktív
gyakorlására, emberi kapcsolatainak szélesítésére,
a fogadó ország jobb megismerésére. Hasonló
élményben lesz része újabb 16 diáknak májusban
és szeptemberben, akik szintén szakmai gyakorlaton
vesznek részt Hollandiában és Írországban a „ Quality
European Practice for VET” pályázat által.
A pályázat első fázisában 8 diák a gyakorlatot
Észak-Írországban különböző cégeknél végezte
autószerelő műhelyekben helyi szakmai irányító és
Dari Tamás főtanfelőgyelő-helyettes, szakmai felügyelő
segítségével. Kísérőtanáruk Kiss Kinga pályázatvezető
volt. A gyakorlat végén a diákok két igazolványban

is részesültek: Europass Mobility és a „Nord West”
Akadémia által kiállított igazolványokban. Mindezek
később az önéletrajzban nagyon jól mutatnak, és a
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is hasznát
vehetik. Az igazolványok elismerik a diák megbízható
szakmai tudását, nyelvtudását, céltudatosságát és
alkalmazkodási készségét.
Antal Ruben diák szerint az Erasmus+ pályázat
legfontosabb hozadéka, hogy sokkal nyitottabbá
teszi az embert: „Mindnyájunknak nagyon hasznos
volt kimenni. Óriási gyomorideggel indultunk el
és tele önbizalommal, magabiztosan tértünk haza.
Megtanultunk idegen emberekkel idegen nyelven
szótérteni, idomulni hozzájuk és megérteni őket.
Különleges volt számomra az ismeretlen kultúrába,
gondolkodásmódba való betekintés, a szakmai isme
reteim bővítése csak hab a tortán. Reméljük, hogy a
következő 16 diáknak is legalább olyan élményben lesz
része, mint nekünk volt. ”
Kiss Kinga
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A Magyar Kúltúra Napja

Közel harminc éve annak, hogy minden év január 22-én megünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. 195 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon
véglegesítette a Himnusz kéziratát.

Ez a nap nem csak arra ad lehetőséget, hogy a
magyar kultúra értékeit helyezzük előtérbe, hanem arra
is, hogy a magyarságtudatunkkal, szülőfüldünkhöz
való ragaszkodásunkkal foglalkozhassunk és
megerősíthessük azokat. Egy ember talán akkor tudja
elfoglalni méltóképp helyét a világban, ha tisztában
van azzal, hogy honnan jött, hova tartozik és ki is ő
valójában.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Sarmasági
1-es Számú Szakképző Líceum egy kis műsorral
készült, amely a nap csúcspontjának is bátran
nevezhető.
Az ünnepséget Kovács Nóri Magyarnak lenni című
dalának meghallgatásával kezdtük, amelyet Székely
Hajnalka tanárnő irányításával líceumos diákok
előadás következett, az összeállítást előadta Sándor
Salomé, Kovács Bettina, Orosz Nóra és Varga Zsanina
IX. A osztályos diákok.
Ezt követően népdalok csendültek fel Lucza
Tamás és Tóth Patrik által, felkészítő tanárnőjük Bóné
Edina-Katalin. A fiúk duóját Keresztes-André Nóra

II. B osztályos tanuló váltotta fel, aki mesemondó
tehetségével tisztelgett a magyar kultúra előtt,
felkészítő tanítónője Kupás Mónika. A következő
mesét Kocsis-Feri Benjámin, II. A osztályos diák
előadásában hallhattuk, amellyel megmutatta, hogy
a humorérzékből sosem szenvedhetünk hiányt. A
felklszülésben segített neki tanítónője, Dari Erika. Az
utolsó mesét Kocsis Melinda tanítónő diákja, a III. A
osztályos Székely Ábel mondta el, aki nevéhez hűen
székely akcentust használva mesélt nekünk, ezután
pedig Bai Alexandra Adrien, VII. A osztályos tanuló
szavalt.
A műsor ünnepélyes befejezéseként a Hungarica
együttes Szülőföldem című dalát hallgathattuk meg,
amely talán kivétel nélkül mindenkit megérintett.
Az ünnepség végső befejezéseként Bőti SándorCsaba iskolaigazgató szólt néhány szót, kifejezte szülő
földje iránti szeretetét és beszélt annak fontosságáról,
hogy sosem szabad elfelejtenünk, hogy hova tartozunk
és soha ne feldkezzünk meg kultúránk és értékeink
ápolásáról sem. 				
Balog Anetta
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Karácsonyvárás

Tanárok és diákok karácsonyi vásárt rendeztek december 21-én délelőtt a
Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskolában.
A szilágylompérti iskola tanulói
(és tanítói) minden évben nagy
izgalommal várják a naptári év
utolsó iskolanapjait. Elsősorban
nem a szünidőre áhítoznak,
hanem arra az eseményre, amelyre
már november vége óta szervezett
módon készülnek, a hagyománnyá
vált karácsonyi vásárra. Ilyenkor
az általános iskola osztályai kisebb
versengést folytatnak egymással,
a cél: minél újabb és eredetibb
ötlettel előállni, elkészíteni azt,
és természetesen értékesíteni,
vagyis pénzt gyűjteni. Leginkább a
karácsonyhoz köthető kiegészítőket,
karácsonyi díszeket találhattunk a
négy osztály standjain. Azoknak,
akik vásárlás közben megéheztek,
nem kellett messzire menniük,
ugyanis a diákok gondoskodtak
ételről és italról.
A karácsonyi vásár megkezdése előtt az iskola
diákjainak előadásait nézhették meg az egybegyűltek.
Először az általános iskolások, Süle Melinda
romántanárnő, az ötödik osztály osztályfőnöke
irányítása alatt adtak elő egy jelenetet, Jézus
születését, amit versmondások és az utóbbi hetekben
e célra megszervezett énekkórus karácsonyi dalai
követtek, valamint egy furulyajáték. Ezután az elemi
oktatásban tanulóké lett a színpad. A negyedik
osztály tanulói, Szabó Éva tanítónő vezetésével, egy
jelenetet adtak elő Melyiket a kilenc közül címmel,
amely a családon belüli szeretet fontosságára hívta
fel a figyelmet, mint az igazi boldogság kulcsára.
Előadásuk végén egy román nyelvű verses-énekes
összeállítással fejezték ki jókívánságaikat. Sólyom
Tünde, az előkészítő- és a második osztály tanítónője
két jelenetre készítette fel diákjait, egyikben a
környezetünkben élő állatokról való gondoskodásra
hívta fel a figyelmet, Télapó az erdőben címmel, a
második előadásukkal arra keresték a választ, hogy a
ma élő emberek hogyan készülnek, és miért örülnek
a karácsonynak. Az első- és a harmadik osztályosok,
A kis fenyőfa című előadással és az angyalkás tánccal
karácsonyi hangulatot varázsoltak a színpadra,
felkészítő tanító nénijük: Csóka Judit.
Az előadások után a szülők, rokonok és mindenki,
aki ellátogatott ezen a napon az iskolába, a folyosókon
felállított standok között sétálgatva nézelődhettek,
vásárolhattak, és ami talán a legfontosabb: lélekben
készülhettek a karácsonyra. Átélhették a karácsony

szellemiségét, azt, amikor a hétköznapi, iskolai rend
felborul és az ünnepi légkör következtében jellegzetes,
nem mindennapi – mondhatnánk akár misztikusnak
is – hangulat járta át az iskolát, és talán ebben az
emelkedett hangulatban közelebb került egymáshoz
tanár és diák.
A felkínált portékák többségét hamar elkapkodták a
vásárlók, nagy örömet szerezve ezzel a diákságnak. A
vásár végére megmaradt árucikkeket előbb elcserélték
egymással az osztályok, majd ami azután sem lelt
gazdára, elajándékozták egymás között.
Vannak, akik december elsejétől – programozott
robot módjára – karácsonyi zenéket hallgatva
próbálnak ráhangolódni az ünnepre. Mások
karácsonyi filmeket néznek. Hallottam olyanról, akik
gyerekeikkel különböző, a karácsonyhoz köthető,
játékokat játszanak. Szinte mindenki feldíszíti a
lakását, így próbálva megteremteni a karácsonyi
hangulatot. Gyakran ezen cselekedetek mögött elvész
a karácsony igazi átélése, megélése és az üzenete is.
Visszaemlékezve az iskolás éveimre, a karácsonyi
előadásoknak, szerepeknek, és amúgy az utolsó
iskolai napoknak rendkívül különleges hangulata
volt. Nem tudom, hogy akkor, egykori tanáraim is
érezték-e azt, amit akkor én. De 2017. december 21én tanárként újra átéltem, ezért azt hiszem, az iskolai
karácsonyvárásnak különleges szerepe van a diákok
életében. Remélhetőleg a lompérti iskola hagyománnyá
vált karácsonyi vására még nagyon sokáig fogja
élményekkel gazdagítani a jövő generációit.
Covaciu Norbert
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Január 27, a holokauszt
nemzetközi világnapja

Hetvenhárom éve ezen a napon szabadult fel az auschwitzi koncentrációs
tábor, ahol 1,1 millió zsidót, köztük több százezer magyart végeztek ki a
nácik. Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben egyhangúlag döntött arról, hogy január
27-ét a holokauszt nemzetközi világnapjának nyilvánítsák.
A második világháború
kitörését megelőző években egyre
gyakoribbá váltak az atrocitások
az európai zsidósággal szemben.
Adolf Hitler és pártja (NSDAP)
1933-as hatalomra kerülésével
aztán hivatalos állami politika
szintjére emelték a zsidó vallású
állampolgárok meghurcolását. A
diszkriminatív zsidótörvények és
a vallási kisebbséggel szembeni
gyűlöletkeltő propaganda széles
körben először 1938. november
9-én váltott át fizikai erőszakba.
A kristályéjszakaként elhíresült
pogromokban több tucat zsidó
vesztette életét Németország-szerte.
A második világégés nyitányát
jelentő lengyelországi invázió tervezésekor a náci
vezetés már a „zsidókérdés rendezését” is figyelembe
vette, amikor felállította az Einsatzgruppen nevű
alakulatot, amelynek a zsidók likvidálása volt a
feladata. A halálbrigád az SS, a náci párt fegyveres
szervezetének kötelékébe tartozott. Lengyelország
lerohanását követően a nagyvárosokban gettókat
és a vasútvonalak mentén koncentrációs táborokat
alakítottak ki

Az európai zsidóság megsemmisítéséről, melyet
eufemisztikusan csak „végső megoldásként”
emlegettek, az 1942 januárjában tartott Wannseei konferencián döntöttek a náci vezetők. A
holokausztként ismert népirtásban (a görög eredetű
szó jelentése „tűzben elégő áldozat”, héber megfelelője
a soá) 5 millió és 6 millió zsidó vesztette életét.
Közülük hozzávetőlegesen minden tízedik magyar
volt. Áder János köztársasági elnök ezért is nevezte
2014 áprilisában, a magyarországi
deportálások hetvenedik évfordulóján
a legnagyobb magyar temetőnek
Auschwitzot. A holokausztnak a
zsidók mellett mintegy kétszázezer
– a nemzetiszocialisták által szintén
alacsonyabb rendűnek nyilvánított –
cigány, valamint homoszexuális, testi
és szellemi fogyatékos is áldozatul
esett. A koncentrációs központokban
ugyanakkor a hadifoglyokat és a nácik
politikai ellenfeleit is százezer számra
gyilkolták le.
Az Auschwitz melletti megsem
misítő tábort Lengyelország lerohanása
után, 1940-ben létesítette az SS egy
régi kaszárnyában, eredetileg lengyel
foglyoknak.
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A kezdetben munkatáborként is működő láger
bejárata felett cinikus módon tábla hirdette német
nyelven, hogy „A munka szabaddá tesz” (Arbeit
macht frei). A törzstáborban és az 1942-ben a közeli
Birkenauba létrehozott koncentrációs táborban
építették fel az első gázkamrákat. Az első áldozatokat
1941 szeptemberében gyilkolták meg ciángázzal
(cyklon-B), az iparszerű népirtás 1943 márciusában a
holttestek elégetésére szánt négy krematórium üzembe
helyezésével kezdődött meg.
Auschwitz-Birkenau az európai zsidóság meg
semmisítésének központjává vált, az oda érkezők
70-75 százalékára azonnali halál várt. A háború
végén, amikor már közeledtek a szovjet csapatok, a
gázkamrákat felrobbantották, a foglyok zömét legyil
kolták vagy gyalogmenetben nyugat felé indították.
A tömeggyilkosság bizonyítékait igyekeztek megsem
misíteni, ezért az áldozatok számáról a mai napig
nincsenek pontos adatok. Az auschwitzi múzeum
hozzávetőleg 1,3 millió főre teszi a haláltáborba
deportáltak számát, akik közül mintegy 1,1 millió volt
zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is
volt köztük. A meggyilkolt, meghalt emberek száma
legkevesebb 1,1 millió főre tehető. A Magyarországról
odahurcolt zsidók száma meghaladta a 430 ezret,
közülük 325-330 ezret azonnal kivégeztek a
gázkamrákban, mintegy 25 ezren a későbbi szelekciók
során vesztették életüket.
(Átvett tartalom: http://szabadsag.ro/-/
januar-27-a-holokauszt-nemzetkozi-vilagnapja)
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Kocsis Ábel-István, aki Kocsis István
és Kocsis Ildikó fia
Kocsis-Pataki Lea, aki Kocsis-Pataki
István és Kocsis-Pataki Andrea lánya
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Sárközi Tibi Zoltán, aki Sárközi Tibi
Florin és Varga Vestita-Claudia fia
Biriş Anais-Raisa, aki Biriş DanaCarmen lánya
Kis Zoé-Beatrix, aki Kis András és
Kis Eleonóra-Krisztina lánya
Demén Petra, aki Demén Lóránd és
Demén Júlia lánya
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Varga Márton-Alexandru és Boros Ella
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ElhalálozTAK
Szilágyi Csaba, élt 47 évet
Zsoldis Gheorghe, élt 76 évet
Dakó Alexandru, élt 82 évet
Puie Ovidiu-Călin, élt 32 évet
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