„…ÖRÖK ELKÖTELEZETTSÉG” –
HOK CSABA ISKOLAIGAZGATÓ PORTRÉJA
A Genius Apáczai Diploma Díj átadása után Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mondott
köszönetet. A gratuláció szavai után beszélgetni kezdtünk, s ez megerősített abban, hogy a díj méltó kezekbe került, és valóban egy rendkívüli kollégát ismerhetünk meg.
– Kaphatnánk egy rövid pályaképet?
– 1962. február 12-én születtem Miskolcon. Itt végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat, majd
érettségi után felvételt nyertem a Sárospataki Comenius
Tanítóképző Főiskolára. A boldog főiskolai évek után friss
diplomásként és friss házasként kerültem Leninvárosba
1983-ban. Feleségem, Hok Csabáné Melinda két gyermekkel ajándékozott meg. Van egy 24 éves fiam és egy 21
éves gyönyörű leányom.
A pályámat tanítóként kezdtem, mígnem 1991-ben az
akkori igazgatóm megtisztelő felkérésére igazgatóhelyettes lettem. 20 évig dolgoztam igazgatóhelyettesként. 2000ben – mint az ország legtöbb oktatási intézményében – iskolák összevonására került sor, és 2011-ben az intézmény
igazgatójának nyugdíjazása apropóján megpályáztam
az intézmény igazgatói állását, s legnagyobb örömömre – 95%-os alkalmazotti közösségi támogatás mellett –
a fenntartó igazgatónak nevezett ki. Ekkor igazgatásom
alatt állt 4 iskolaépület, a szegregáltan nevelt tanulók Éltes
Mátyás Iskolája, a zeneiskola és a pedagógiai szakszolgálat. Az egyházi iskolák városunkban is általános iskolai
képzést indítottak, így 2012-ben a Kazinczy Ferenc Iskola
a református, 2013-ban az Arany János Iskola a katolikus
egyház fenntartása alá került. Így kikerültek igazgatásom
alól, majd 2013. november 1-jétől a pedagógiai szakszolgálat is. A tanítás mellett nagyon fontos „hobbimnak”
tartom a sport szeretetét. 1987 óta dolgozom kosárlabdaedzőként. 1994–95-ben szereztem meg a Testnevelési
Egyetemen a kosárlabdaedző és sportmenedzser szakirányú végzettséget. Több alkalommal büszkélkedhettem
csapataimmal, akikkel megyei bajnokságokat, országos
elődöntőket és két alkalommal országos bajnoki címet is
sikerült szereznem.
Szakmámból adódóan mindig is érdekelt az innováció, ezért 2005-ben szakvizsgáztam a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karán közoktatási vezető szakon.
A lemaradók és a tehetségesek felkarolását ugyanolyan
feladatomnak érzem, mint az átlagos képességű gyerekek
iskolai hátterének boldog közösségét.
– Változott a Genius-díjtól az életed?
– Ahogy a kérdésedben is megfogalmaztad, igen, változott valamelyest az életem. A helyi újságban és a médiákban megjelent hír után rendkívül sokan gratuláltak az
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elismeréshez. Gratulált a ritkán látott bolti eladó, a 30 éve
nem látott barát, a városvezetés, a sporttársak, nagyonnagyon sok szülő, gyermek és természetesen a munkatársaim. A gratuláció mellett megfogalmazták, hogy nagyon
büszkék arra, hogy ennek a kis városnak egy pedagógusa
ilyen magas kitüntetésben részesült. Ez – mondták többen
is – őket is büszkeséggel tölti el.

– Kérlek, mutasd be az iskoládat!
– A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy többcélú intézmény. Két nagy általános
iskola tartozik az irányításom alá, kb. 1000 fő tanulói
létszámmal, ezen kívül egy eltérő tantervű tagozat, ahol
enyhe és középsúlyos fogyatékos gyerekek nevelése, oktatása történik. Önálló intézményként tartozik a vezetésem
alá egy zeneiskola, 260 tanulóval. 109 pedagógus segíti
munkámat és 17 pedagógiai munkát segítő kollégám van.
Kollégáim az évtizedek alatt jó hagyományokat teremtettek városunkban, ezért büszkén mondhatom, hogy intézményünk jó hírnévvel rendelkezik városi, illetve megyei
szinten is. Munkatársaim rendkívüli módon gyermekszeretők, nagy szaktudással rendelkeznek, innovatív pedagógusok. Büszke vagyok rájuk.
– Milyen emelt szintű képzéseket tudtok megvalósítani?
– Az iskola korábbi pedagógiai programjának keretében emelt szintű testnevelési képzésre és úgynevezett
matematika orientáltságú előnyprogramos képzésre (tan-

anyagdúsítás) jelentkezhettek a tiszaújvárosi gyermekek
az általános tantervű osztályokon kívül. Igazgatói pályázatomban is megfogalmaztam, hogy bizonyos területeken változásokra van szükség, ezért az irányításom alatt
az emelt szintű matematikai képzést valósítottunk meg.
Az emelt szintű testnevelés mellett az emelt szintű angol
képzést indítottuk be az elmúlt tanévben. Úgy gondolom,
hogy életünk szerves részét képezi a digitális kompetencia, ezért ebben a tanévben mindkét általános iskolában
emelt szintű informatikai képzést is el kívánok indítani.
Ez a színes paletta és iskoláink jó hírneve lehet a garancia
arra, hogy továbbra is népszerű lesz iskolánk a szülők és a
leendő első osztályosok körében.
– Milyen történetet tudnál velünk megosztani?
– Kosárlabdaedzői pályafutásom legszebb eredménye,
amikor fiammal és korosztályos csapatommal – 5 évi
együtt munkálkodás következtében – 2004-ben Mezőberényben D4-es korcsoportban országos bajnokok lettünk.
Nagy kosárlabdás múlttal rendelkező városok (Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Debrecen stb.) azt
sem tudták, hol van Tiszaújváros. Aztán szép lassan sikerült az elismerést és végül a győzelmet kivívnunk. Egyik
legszebb elismerése ennek a tornának, hogy a legjobb
edző díjat is megkaptam. Még egyszer sikerült az országos bajnoki címet elnyernünk egy edző kollégával, de –
bár a kosárlabda szeretete és edzőségem napjainkban is
létezik – annyi időm nincs, hogy – a diákolimpián kívül
– folyamatosan egyesületi színekben is versenyeztessem
kosárlabdásaimat.

– Mit tanácsolnál a fiatal végzős kollégáknak, vagy éppen
azoknak, akik most gondolkodnak a pályaválasztáson?
– Azt tudnám tanácsolni a mai fiataloknak, hogy bátran válasszák a pedagógusi pályát. Természetesen nagyon
fontos, hogy a szaktárgyi tudás mellett rendelkezzenek
minden olyan képességgel, amelyek ehhez a hivatáshoz
szükségesek.

Miért ajánlom bátran ezt a pályát a fiataloknak? Azért,
mert ez a szakma a mindennapokban sikerélményhez juttatja a pedagógusokat. Egy-egy jól sikerült óra, egy vidám
hangulatúra kerekedett farsang, vagy egy gyermeki ölelés
a hétköznapokban, a sok-sok mosoly tanítványaink arcán
mind-mind azt eredményezi, hogy reggelente örömmel
menjünk munkahelyünkre.
Fontos dolog, hogy anyagilag is elmozdulás történt,
hiszen jelentősen emelkedtek a pedagógusbérek, s így az
erkölcsi elismerés mellett anyagilag is vonzóvá válhat ez a
pálya a fiatalok számára.
– Kisvárosban vezetőnek, pedagógusnak lenni különleges
helyzet. Milyen többletet jelent ez számodra?
– Az év édesapja versenyre a családom nevezett be a
tudtom nélkül, amit végül Gödöllőn 1995-ben megnyertem. Kitüntetésekkel is elismerték a munkámat: 1996-ban
a „Tiszaújváros Sportjáért”, 1998-ban a „Borsod-AbaújZemplén Megye Sportjáért” elismeréseket kaptam meg.
A 16 500 fős kisvárosunkban 10 éve a város népszerű embereire szavazhattak a lakosok, azt is a városlakók
kezdeményezték, hogy egyáltalán kik legyenek jelöltek,
2004-ben 99 főre voksoltak. Ezt a versenyt is megnyertem,
melynek elnevezése ez volt: „Az ászok ásza”. Ez a díj különösen azért kedves, mivel a város lakói juttattak ehhez
az elismeréshez.
A sporteredmények közül két országos 1. helyet és
számtalan országos elődöntős vagy dobogós helyet említhetek, melyek a méltó küzdelemről emlékezetesek.
A sors úgy irányította az életemet, hogy a 2010. április
17-i délutánon a fiammal a garázsban tevékenykedtünk.
A fiam elment a benzinkútra, aztán percek múlva az
egyik szomszéd kért segítséget a társához, aki – mint később kiderült – szívinfarktust kapott és én, mivel csak a
tétlenkedő szomszédokat láttam, tudtam, hogy itt életmentésre van szükség. Elkezdtem az újraélesztést, és
csak halványan emlékszem a többiek tevékenységére, de
tudtam, hogy hívták a mentőt, aztán egyszer csak hallottam a két autó szirénáját. A 2. mentőorvos szavai, míg
élek, a fülemben csengenek: „Gratulálok, Hok úr, életet
mentett!”.
– Honnan van ehhez az erőd, vagy ha úgy tetszik, mi a
mozgatórugó?
– Nem tudatosan, de mindig magas fokú empátiával
rendelkeztem, ezt a tulajdonságot kaptam a szüleimtől,
és később tudatosan én is így alakítottam az életem. Pályám kezdetén a sárospataki diplomaosztón kaptam talán
egy jelet: a végzős diákokat virággal köszöntötték a gyakorlóiskola diákjai. Akkor a 4 virágot átadó tanuló közül
3 nekem adta a virágot.
Talán ez volt az első jel, hogy egy életre elköteleztem
magam az oktatással, a gyerekek partnerül vételével és
tiszteletével, a jel, mely virágban megtestesült pecsétként
érkezett és a viasz azóta sem száradt meg, hanem örök elkötelezettségre sarkall.
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