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INNOE – TISZTÚJÍTÁS UTÁN

WEÖRES SÁNDOR ISMÉT KÖZTÜNK JÁRT

ROZMÁN LÁSZLÓ

Lapunk hasábjain időről időre hírt adunk az Innovatív Igazgatók Or-
szágos Közhasznú Egyesületének híreiről, ami teljesen érthető, hisz 
a szakmai szervezet létrejötte körül – már az ötletgazda szintjén is 
– bábáskodott az Apáczai Kiadó, s ezúttal is a budapesti központ 
adott helyet a tanácskozásnak. 

Weöres Sándor előtt tisztelgett a nevét viselő óvodák és iskolák kö-
zössége az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében rende-
zett Weöres Sándor Emléknapon, 2013. december 2-án az Országos 
Pedagógiai Múzeum és Könyvtár épületében. 

Az egybegyűlteket Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó 
ügyvezető igazgatója köszöntötte, kiemelve az egyesület 
munkájának fontosságát, utalva arra, hogy az Apáczai 
Kiadó ezen a téren is támogatja az innovatív kezdeménye-
zéseket. A napirendi pontok sorában a tisztújítás bírt ki-
emelt jelentőséggel, melyről Schóber Ottó László, az egye-
sület újonnan megválasztott elnöke számolt be. 

A tisztújítás során alelnökké választották Szabó Gyulát, 
a titkári teendőket továbbra is Göőz István látja el. Az el-
nökség tagja lett még Gosztolya József és Antus Györgyné, 
míg a felügyelőbizottságot Halász László vezeti, a tagok 
sorában pedig – többek között – ott találjuk az INNOE 
alapító tagját, Horváthné Fenyvesi Lillát. 

Schóber Ottó László elmondta, hogy alapvetően két 
irányba elindulva képzelik el a továbbiakban az egyesü-
let munkáját. A szervezési, szervezeti irányvonal fő cél-
kitűzése, hogy a köznevelés szakmai irányítói fogadják el 
szakmai szervezetként az INNOÉ-t, míg a második fontos 
feladat a megyei szervezetek kialakítása és operatív mű-
ködésük beindítása lesz. 

A másik területről prioritást élvez a tehetséggondo-
zás, melyhez szorosan kapcsolódik a mentorképzés, a 
mentorálás „intézményének” megerősítése is. A „klub-
szerű” működés azt hivatott szolgálni, hogy a világháló 
lehetőségeinek felhasználásával gyorsabb és hatékonyabb 
információáramlás segítse a közös munkát.

A megjelenteket Dr. Dobszay Ambrus, az OFI Tartalom-
fejlesztési és Módszertani Központjának igazgatója kö-
szöntötte, majd Dr. Ho� mann Rózsa köznevelésért felelős 
államtitkár levelét olvasta fel, aki Weöres Sándor nagysá-
gát méltatta, s egyben utalt arra, miszerint a legméltóbb 
emlékezés az, ha a költőóriásra gyerekek emlékeznek mű-
veinek tolmácsolásával.

A nyitó műsor osztatlan sikert aratott, ami egyáltalán 
nem meglepő, mivel Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadó-
művész énekelt – gyerekek közreműködésével – megzené-
sített Weöres Sándor-verseket. 

Ezután a tököli, pápai, gyömrői, szegedi és budapesti di-
ákok gálaműsora következett, mely egyszerre volt sokszí-
nű, míg egy elemében szinte visszatérő módon állandó, hi-
szen a Bóbita című verset majd’ mindegyik fellépő előadta. 

A délutáni programban a tanulókat változatos foglalko-
zások várták, míg a felnőttek bemutatták iskolájukat, ér-
dekes történeteket, ötleteket osztva meg a hallgatósággal. 
A részvevők elfogadtak egy szándéknyilatkozatot is, mely 
a Weöres Sándor nevét viselő intézmények együttműkö-
dését, a hagyományápolás terén végzett jó gyakorlatok 
megosztását hivatott szolgálni. Az aláírókhoz csatlako-

zott az OFI, valamint a csöngei székhelyű Weöres Sándor 
– Károlyi Amy Emlékének Ápolása Alapítvány is.

Zárszavában Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója egy-
idejűleg méltatta Weöres Sándor költői nagyságát és magát 
a rendezvényt, majd a részt vevő gyerekek és intézmények 
vehették át megérdemelt jutalmukat, a könyvcsomagokat. 
A rendezvény egyik fő támogatója az Apáczai Kiadó volt.

Sebő Ferenc és a gyerekek
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