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A készülődés izgalmában aztán egy kicsit háttérbe szorult 
a búcsúzás fájó közelsége. A munkánkra kellett � gyelnünk. 
Nem szoktunk hibázni szervezési dolgokban, most sem 
akartunk. Már csak a megtiszteltetés miatt sem, hiszen 
Csöpike bennünket, a Heves Városi Nevelési-Oktatási In-
tézet Újtelepi Általános Tagiskoláját választotta a hattyúdal 
színhelyéül.

Az ötödikes gyerekek (akik a betegségek miatt huszonhatan 
voltak) is izgalommal várták a találkozót: Milyen lesz a ta-
nár néni? Milyen lesz az óra? Tudnak-e majd elég ügyesek 
lenni? Szóval, készülődtek a kis színészek, és készülődött a 
nagy rendező, Csöpike is.

A megérkezést követően aztán gyorsan peregtek az ese-
mények. Csöpivel � nomítottunk a technikai beállításokon, 
megismerkedett a gyerekekkel, és persze jöttek a vendégek, 
érdeklődők is. Zsúfolásig megtelt az ötödik osztály tan-
terme diákokkal, tanárokkal, és aztán beindult a gépezet, 
pörgött az óra: légzőgyakorlat, helyes ejtés, hangos olvasás, 
interaktív feladatok követték egymást, sok-sok dicséret és 
motiváció társaságában. A tanulók dolgoztak becsülettel, 
és persze gyűjtötték rendületlenül a „Csöpi néni féle piros 
pontokat”. Aztán a végén egy képrejtvény, majd a néma-
� lm hőse, Charlie Chaplin is feltűnt egy pillanatra az újte-
lepi interaktív „mozivásznon”, aztán vége. Végérvényesen! 
Csöpi most is hozta a formáját. 

A megszokott lendületes, határozott és nagyon karakteres 
óravezetéssel – igazi Rendezőként – vezényelte az órát, és 
persze a jutalmazást is, amiben Gyulayné Gavló Gabriella 
szakreferens segített. A gyerekek közül senki sem távozott 
üres kézzel, ajándék nélkül. (Még másnap is emlegették!) 

Levezetésként aztán jött a szokásos megbeszélés, ami a je-
len lévő kollégák és Csöpike közötti őszinte véleménycse-
re, bensőséges párbeszéd volt. 

Nehéz egy életművet egy szál rózsával és néhány mondat-
tal megköszönni, hát még összegezni! Mégis kísérletet te-
szek rá. 

Kedves Csöpike! Köszönjük, hogy ezúttal is – mint oly 
sokszor az elmúlt évek során – részünk lehetett a Va-
rázslatban, amire a Te egyéniséged és óravezetésed volt 
a garancia mind az 1222 bemutató alkalmával! (Ami-
ről már nem csak az Aranybulla jut majd eszünkbe!) 
Hálásak vagyunk, hogy az évek múlásával egy perc-
re sem kopott meg a lendületed, amivel képes voltál a 
kollégáidat magaddal vonzani, és magát a magyartaní-
tást is egy picit megújítani. Személyesen pedig azt gon-
dolom, hogy a munkálkodásod és az interaktív tábla 
segítségével a nyelvtan nemcsak könnyebben tanítha-
tó, hanem – gyermekszemmel nézve – szerethető tan-
tárggyá is vált. Köszönet érte! Isten éltessen, Csöpike!

Azt hiszem, illő és helyes, ha nem feledkezem el a kollé-
gáimról sem! Szeretném megköszönni Molnár Kálmánné 
igazgatóhelyettes asszonynak (HVNOI) és minden jelen 
lévő kollégának az érdeklődését és azt, hogy jelenlétük-
kel megtisztelték Csöpikét, az iskolánkat, bennünket! 
Szőllősiné Rab Sarolta tagintézmény-vezető asszonynak 
pedig azt, hogy modern, gyönyörű környezetben és cso-
dálatos hangulatban tarthattuk meg ezt az emlékezetes al-
kalmat. 

„SOHASE MONDD, HOGY VÉGE…”

GYIMESI ATTILA

A közelmúltban Széplaki Erzsébet kolléganő, vagy ahogy mi igazán 
ismerjük, Csöpike rendhagyó interaktív nyelvtanórája után ragadtam 
tollat. Nem a tanítási foglalkozás jelentette a fő apropót. A készülődés 
rutinfeladatai között is mellbevágott, hogy ez lesz Csöpi számára az 
1222., és egyben az utolsó alkalom, hogy bemutató foglalkozást tart. 


