A MÁSOK ÖRÖME A MI ÖRÖMÜNK!
ROZMÁN LÁSZLÓ
Bízvást állíthatom, hogy sokan vagyunk, akik legalább úgy tudnak örülni
a másik örömének, mintha a sajátjuk lenne. Egy ilyen közösségben, mint
a Tanítás-Tanulás szerzői, szakmai stábja, ez hatványozottan igaz. Hát akkor lássuk, hogy kiknek örülhetünk!
„A Karácsony Sándor-díj azoknak a tanítóknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek” – részlet a
24/1999. (VI. 25.) OM rendeletből.
Hogy miért idézzük ezt ide? Azért, mert örömteli kötelességünknek teszünk eleget, mikor a Tanítás-Tanulás alkotói közössége nevében tisztelettel és szeretettel gratulálunk
Csájiné Knézics Anikó tanítónőnek, lapunk szerzőjének, aki a Magyar Kultúra Napján
vehette át e rangos elismerést. A Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanítójaként érte el a jelentős sikert. További munkájához kívánunk töretlen
hitet, csillogó szemű tanítványokat és jó erőt, egészséget.

A matematika és fizika területén létezik egy olyan díj, melyet az olyan „középiskolai
tanárok kapnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a matematika és a fizika tudományának népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.”
Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért’’ 2011. évi díját matematikából Csahóczi Erzsébet, a budapesti ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
tanára vehette át tavaly decemberben. Osztozva Csahóczi Erzsébet tanárnő, tankönyvíró, szerzőtársunk örömében, szeretettel kívánjuk neki, hogy továbbra is ilyen ötletességgel, szellemességgel párosult igényességgel tanítsa diákjait, mint arról a lapunkban
közölt írásai tanúskodnak. Ehhez legyen meg alkotóereje, kedve, s leginkább a tehetséges tanítványok sokasága.

A költészet örökifjúként megtart
Akik ismerik Kányádi Sándort, azok egy pillanatig sem vitatkoznak a címbéli állítással. Lendva mellett, Hosszúfaluban
találkoztunk karácsony előtt, egy betlehemes képzőművészeti
kiállításon. Elfogódottan mutatkoztam be, ő pedig úgy rázott
velem kezet, és kezdett beszélgetni, mintha nagyon régen ismernénk egymást. Ifjonti sugárzó szemekkel tekintett a világba, és gyönyörködött a remekbe szabott betlehemekben.
A Bánff y Központ író-olvasó találkozója kedvéért érkezett
Lendvára, s azonnal készségesen dedikálni kezdett a kávéházban. Vendéglátói megkérdezték tőle, inna-e valamit.
Sándor bácsi egy kupica pálinkát kért. Kihozták. Először az
illatával ismerkedett, majd ivott egy kortyot. Valaki megkérdezte: – Jó a pálinka, Sándor bácsi? Mosolyogva válaszolt. – Jó hát.
Jót tesz a szívnek. Ezt már én sem állhattam szó nélkül! – Sándor bácsi! Sose legyen más szívritmus-szabályozóra
szükséged! Nem szólt, csak rám nevetett igazi, székely góbé, huncut tekintettel. És szorgalmasan dedikált tovább…
Rozmán László
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