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– Miért választottad a pedagó-
gus pályát? Kik inspiráltak?

– Mottóm: „Aki a magyar ta-
nulói� úságot tanulmányaiban 
elő tudja segíteni, azok közül 
én a legkisebb vagyok, de aki 
elő szeretné segíteni, azok kö-
zül a legnagyobb vagyok.” Apá-
czai Csere János gondolatának 
szellemiségével próbálom be-
mutatni életutamat – a települé-

sünk tanulói� úságának nevelése-oktatása érdekében tett 
26 éves szolgálatomat –, mely születésemtől kezdve min-
den fontosabb pillanatával szorosan kapcsolódik az álta-
lam oly hőn szeretett kisvárosom, Csenger alapfokú ok-
tatásához. Igazi pedagóguscsaládból származom, s szinte 
az anyatejjel együtt ivódott belém a szülők és nagyszülők 
pedagógiai érzékenysége és vallásos érzülete. Alapdiplo-
mámat a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Fő-
iskolán szereztem matematika–� zika szakon. 1986-ban 
kezdtem tanári pályámat Porcsalmán. 1993-tól a csengeri 
iskola pedagógusa, 2004-től igazgatója, 2007-től az ÁMK 
igazgatója lettem. A Budapesti Műszaki Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői 
szakon szereztem másoddiplomát 2003-ban. Tanulmá-
nyaim csúcsa, egyben a szakmai fejlődésre való elkötele-
zettségem bizonyítéka az egyetemi végzettséget igazoló 
inkluzív nevelés tanára szakon kapott diplomám 2012-
ben. A pedagógus pálya iránti elkötelezettségem egészen 
korán kialakult, mert mindig éreztem magamban a segí-
teni akarást, az emberek és a környezetem jobbá tételének 
szándékát. Mindezt kezdetben pedagógusként, később 
városi képviselőként, alpolgármesterként, jelenleg több 
mint 130 fő munkáltatójaként – mint az ÁMK és az Ál-
talános Iskola igazgatója, a GESZ megbízott vezetője – tu-
dom a mindennapokban gyakorolni. 

– Az idei tanévnyitón felvettétek Makovecz Imre nevét, 
akit Ho� mann Rózsa államtitkár asszony beszédében a 
20. szá zad egyik legnagyobb magyarjának nevezett. Miért 
őt választottátok névadónak?

– Makovecz Imre településünknek arculatot adott, és 
megismertette lakhelyünket az egész országgal. Csenger 
vezetése úgy gondolta, hogy az az ember, aki életével és 

munkájával a nemzetét szolgálta, akinek épületei csa-
patmunkával keltek életre, akinek művészete azt hirdeti, 
hogy mi, magyarok összetartozunk – ahogy ő maga ezt 
megfogalmazta: „Az számít, amit egymásért teszünk” –, 
,érdemes és méltó arra, hogy a csengeri általános iskola 
névadója legyen. Számomra az iskola aulájának ég felé 
ívelő gerendái azt szimbolizálják, hogy nincs lehetetlen, 
amit megálmodunk, eltervezünk, azt valóra válthatjuk. 
Történelmünk során talán soha nem volt olyan szüksége 
a felnövekvő generációnak példaképre, mint napjainkban. 
Makovecz Imre elment, de sok szépet, sok maradandó ér-
téket hagyott ránk örökül. Megmutatta számunkra, hogy 
az értékek tisztelete, azok megőrzése, az emberi és szak-
mai tartás, ami munkán, hiten, erkölcsön, tehetségen és 
kitartáson alapul, sikereket kell, hogy hozzon, és sikereket 
is hoz. A németországi székhelyű, de csengeri kötődésű 
„Gyermekekért, Egészségért, Szülőföldért” alapítvány jó-
voltából ezen az örökre emlékezetes napon egy csodála-
tos, bronzból készült Makovecz Imre-szobrot leplezhetett 
le Ho¢ mann Rózsa Államtitkár Asszony. 

– Létezik egy jó iskolai gyakorlat is nálatok. Kérlek, mu-
tasd be!

– A program neve: „A bennem rejlő vezető”. A XXI. szá -
zadban szinte kivétel nélkül minden ember belső indíttatá-
sa, hogy kiváló lehessen valamiben. Az általános iskolai 

ROZMÁN LÁSZLÓ

Kazamér Tibor igazgató úrra a „ZENIT 41” díjátadó ünnepségen � gyel-
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tehetséggondozás napjainkban legkézzelfoghatóbban az 
egyes tantárgyakra, ezen belül pedig a kivételes adottsá-
gokkal megáldott gyermekekre fókuszál, tanórai és tan-
órán kívüli tevékenységek keretei között. Ellenben nem 
fektet hangsúlyt az életvezetési kompetenciák fejlesztésé-
re. Úgy gondoljuk, komoly szemléletváltozásra van szük-
ség e terület vonatkozásában, mert a nevezett attitűdök 
elsajátítása, életvitellé válása a szorzótábla vagy a kerék-
pározás megtanulásához hasonlatos folyamat, mégsem 
tudott eddig beágyazódni a közoktatás merev rendsze-
rébe. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ismertük 
meg a pedagógusnak és tanulónak egyaránt hasznos 
szemléletformáló lehetőséget. Stephen R. Covey A kiemel-
kedően sikeres emberek 7 szokása című könyvére épü-
lő, „A bennem rejlő vezető” programot, melynek kö-
szönhetően a hagyományosnál eredményesebb iskolai 
kultúra kialakítását tűztük ki célul magunk számára. 
A 7 szokás tudatosításához (1. Légy proaktív!; 2. Tudd előre, 
hová akarsz eljutni!; 3. Először a fontosat!; 4. Gondolkodj 
nyer-nyerben!; 5. Először érts, aztán értesd meg magad!; 
6. Teremts szinergiát!; 7. Élezd meg a fűrészt!) számos se-
gédeszközt kaptak a pedagógusok, a tanulók és a szülők 
egyaránt. Eddigi tapasztalataink nagyon kedvezőek.

– Milyen emlékezetes pillanatok voltak a pályafutásodban?
– Pedagógusi tevékenységemet az úgynevezett „sza-

márlétra” legalján kezdtem, szegregált, kisegítős osztály-
ban Porcsalmán. Az a feltétel nélküli szeretet, amit akko-
ri tanítványaimtól kaptam – akik teljes egészében roma 
származásúak voltak –, napjainkig elkísér, erőt ad. Felejt-
hetetlen élmény volt számomra, amikor a Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyen – már csengeri pedagógusként 
– tanítványom országos 5. helyezést ért el. Különleges ér-
zést éltem át akkor is, amikor saját gyermekeimet taníthat-
tam. Vezetői munkám csúcspontja az az elismerés, amit 
2008-ban kaptam, a „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díj 
arany fokozata. Ez a díj többek között azért is értékes szá-
momra, mert egy olyan embertől vehettem át, akinek élete 
és munkássága valamennyi menedzserszemléletű vezető 
előtt példaként szolgálhat. Esztergályos Jenő Úr megmu-

tatta nemcsak az országnak, de Európának is, hogyan kell 
– megfelelő alázattal – szolgálni a közoktatást. 

– A változások részeként 2013 szeptemberétől új pedagó-
gus életpályamodell kerül bevezetésre. Milyen jó tanáccsal 
látnád el a leendő kollégákat? 

– Oktatásunk több nagyobb, de néhány kisebb problé-
májának is alapja az a tény, hogy nagyon sok olyan kolléga 
van a pályán, akinek a személyiségjegyei nem tipikusan 
pedagógusi vonások. Rövid időn belül kellene egy olyan 
teszt a főiskolai belépéshez, ami az alkalmasságot mérné, 
s talán akkor nem lenne ennyi mindennapos kudarccal 
küzdő tanár a pályán. Továbbá hiányosságnak tekintem, 
hogy jelenleg az általános iskolák nem nevelnek munkára. 
Sőt a családi ház sem. Mi ezt Csengerben 30 órás délutáni 
foglalkozás keretei között megvalósuló modulok segítsé-
gével kompenzáljuk. A � úk kerékpár-szerelési és KRESZ-, 
vagy mezőgazdasági és állattenyésztési ismereteket, a lá-
nyok szabás-varrást, horgolást, kötést, keresztszemezést, 
háztartási ismereteket tanulhatnak meg a 15 x 2 óra alatt. 
További hiányosságnak érzem a nemzeti öntudat kiala-
kítását kisgyermekkortól kezdve. Ennek érdekében min-
den hónap első munkanapján 7:45-től „Zászlófelvonást” 
tartunk, ahol egy-egy osztály (ezen belül HH-s, HHH-s 
tanulók) felkészül valamilyen nemzetünkkel kapcsolatos 
eseményből vagy dologból (Miért harangoznak délben?, 
Mi az az országalma? stb.), és néhányan elszavalnak egy 
verset. Az eseményt zászlófelvonás zárja, amikor minden-
ki hangosan énekli Himnuszunkat. A hónap utolsó nap-
ján a húsz perces szünetben hasonló forgatókönyv szerint 
zászlólevonás történik, a Szózat éneklése közepette. 

Nagy reményekkel várjuk a pedagógus életpályamo-
dell elindítását, mert pedagógusként azt szeretnénk, hogy 
munkánkat végre minden helyen és minden réteg elis-
merje. Jó lenne olyan megbecsülésnek örvendeni, mint 
azok, akik 50-60 évvel ezelőtt végezték ezt a szép és nemes 
hivatást. Minden � atalnak javaslom, hogy ne csak a saját 
élete, hanem a felnövekvő generációk életének is kovácsa 
legyen, ha érzi magában azt a kiolthatatlan tüzet, melynek 
lobogása közepette nap mint nap nevelheti, oktathatja a 
rábízottakat. Amit mi Csengerben úgy fogalmazunk meg, 
hogy: „Szeretettel és szakértelemmel tanítani”. 


