
Drága Magdi néni, Márta néni, kedves jelenlévők!  
 
A mai napon ezen ünnepség keretében vas és gyémántdiplomás pedagógusainkat, Magdi nénit és Márta nénit is 
köszöntjük.  
A pedagógus pálya sokat kér az embertől: időt, energiát, odafigyelést, alázatot, esendőségük és korlátaik 
elfogadását, kudarcok elszenvedését, és néha olyan érzésük van, mintha az egész életüket. Ezzel együtt azonban 
sokat is ad, adott. Azt a felemelő örömöt, amit csakis egy pedagógus érhet meg, aki embert nevel, esélyt ad 
másoknak az életre vagy megfürödhet a megértés, megismerés eufóriájában.  
Magdi néni és Márta néni már tudják, MEGÉRTE.  
Olyan volt az Önök munkája, mint a csendes eső, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. 
Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért, akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. 
Mindannyiunk emlékében él legalább egy pedagógus, aki átsegített az élet nehéz percein, aki egyengette 
utunkat, aki segített emberré válni. Magdi néni és Márta néni ilyen tanítók, nevelők voltak, akik generációk 
emlékében élnek, vagy szerepelnek családapák, családanyák anekdotáiban, példabeszédeiben. 
A vas-, és gyémántdiplomák átvétele – a hála és a köszönet kifejezése mellett – az emlékezés, a számvetés és az 
öröm ideje is.  
 
Katus Gyuláné, Szili Magdolna a 4 elemi iskolát Döbröközön végezte, majd a Dombóvári Leány Polgári 
Iskolában tanul szintén 4 évig.  
1948-tól a Miskolci Állami Óvóképző Iskolában tanult, és 1951-ben óvónői diplomát szerzett. Ennek idén 65 
éve, ezért Magdi néni ma kapja kezébe a vas diplomáját.  
1951-ben felvételt nyert az Egri Pedagógiai Főiskola matematika-kémia szakára. A kémia tantárgy szeretete 
miatt 1953-ban átjelentkezett a Veszprémi Nehéz Vegyipari Műszaki Egyetemre. A laborban végzett munkák 
és a kémcsövek között azonban rájött, hogy hiányoznak a gyerekek, tanítani szeretne.  
Szerencséje volt, mert Döbröközön éppen nem volt kémia szakos tanár és 1955-től gyakorlóéves pedagógus lett 
a szülőfalujában. Az egy éves gyakorlat végén, az Egri Pedagógiai Főiskolán sikeres pedagógiai vizsga után 
1955-ben vette át a tanári diplomáját, melynek idén 60 éve. A gyémánt diplomát a szeptemberi tanévnyitó 
ünnepély keretében Egerben veszi majd át.      
A tanítás mellett Szekszárdon elvégezte a 4 éves háztartási ismeretek és gyakorlatok képzést, és a kémia-
matematika mellett női politechnikát is tanított.  
Munkája során gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként, pályaválasztási felelősként, szakszervezeti vezetőként 
is tevékenykedett.  
1955-től 1969-ig tanár, 1970-től 1979-ig igazgató helyettes volt Somogyvári László igazgató úr mellett, majd 
1979-től egészen a nyugdíjazásáig, 1989-ig a Döbröközi Általános Iskola igazgatónője volt.  
 
Magdi nénit nem is olyan könnyű jellemezni, hiszen egy igazán különleges és egyedi személyiségről van szó. 
Nem tudjuk, hogy honnan szerzi az energiáját, a Duracell elemek nem látszanak. Így erre most nincs is válasz. 
Egy biztos még mindig a határozott, magabiztos pedagógus áll előttünk. Ő nemcsak a gyerekeket, hanem a 
kollégáit is tanította, nevelte sok éven át.  
Érdekes módszereivel, a hangerejével való játékkal, és azzal, hogy neki hátul is van szeme, folyamatosan 
fenntartotta a figyelmünket.  
Köszönjük az itt élő, a településünkre visszatérő felnőtteket, akik tanítványai voltak egykoron. Legfőképpen azt 
köszönjük, hogy iskolánk történetében követendő értéket alkotott pedagógiai munkássága során. 
 



Dr. Kelemen Lajosné, Ács Márta az első két osztályt a Döbröközi szőlőhegyi iskolában végezte, majd 6 évet 
a falusi iskolában. 
A 8 osztály elvégzése után a Dombóvári Állami Tanítóképző Iskolában tanult 4 évig, ahol sikeres érettségi 
vizsgát tett, majd egy év gyakorlatra Felsőnánára helyezték, és a képesítői vizsga után 1956-ban vette át a 
tanítói diplomát, mely 60 éve történt, és így a mai napon átveheti a gyémánt oklevelet. 2006-ban, az 
aranydiplomáját Gulyás László tanár úrral együtt vette át, aki sajnos az ünnepély után pár nappal elment 
közülünk. Ők együtt tanultak, és együtt kezdték a pedagógus pályát, kérte emlékezzek meg róla.   
Márta néni 1956-ban a Döbröközi szőlőhegyi iskolában kezdte meg a tanítói munkáját. 1958-ban került be a 
falusi iskolába, ahol 1994-ig tanított, akkor vonult nyugállományba. Már két évvel korábban elmehetett volna 
nyugdíjba, de itt is a gyermekek iránti szeretete mutatkozott meg, hiszen nem akarta második tanév végén 
leadni az osztályát, végigvitte az alsó tagozatban Őket.  
Márta néni azt mondta nekem: „rólam nem sokat tudsz mondani, én nem voltam különleges, én csak 
tanítottam”. Igen, ő tanított.   
Nevelési alapelve, hogy nem szigorúsággal, hanem szeretettel irányítja a kisdiákokat, tanítja őket a szükséges 
ismeretekre, eredményes volt. Pedagóguspályája alatt több száz kisgyermeket vezetett be a betűk, számok 
világába, tanított meg írni, olvasni, számolni, - büszke vagyok, hogy én is közöttük lehettem! Nagyon szerette a 
gyerekeket, a munkáját, igazi hivatásnak tekintette. 
Rendszeresen, lelkiismeretesen készült az órákra. A délutáni úttörős őrsi és rajfoglalkozásokat is szívesen 
tartotta. 
Egyszerűségével, közvetlenségével nemcsak tanítványai és munkatársai, hanem falunk lakosságának szeretetét 
és tiszteletét is kivívta.  
 
 
 
Tisztelt Jelenlévők!  
 
Magdi néni és Márta néni pedagógusi munkájáról lehetne beszélni sokkal többet, hiszen, amikor leültem velük 
1-2 adatot kérni, sorban jöttek elő az emlékek, a történetek. Jó volt hallgatni, és látni azt, hogy sok év elteltével 
mindketten lelkesen, szinte újraélve mesélték a pedagóguspályájuk élményeit.  
Mindkettőjüknek köszönöm, köszönjük a tanítást, a nevelést, azt, hogy igazi példát mutattak az utánuk jövő 
pedagógus nemzedéknek.  
Az egykori és jelenlegi pedagógusok, a volt tanítványok, a falu lakosai és az önkormányzat nevében szeretettel 
gratulálok, és további egészségben töltött, nyugalmas, szép éveket kívánok.  
 
 
 
 
 


