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A költőóriás  nevét viseli az iskola
A felújított nagygalambfalvi általános iskolát Kányádi Sándorról nevezték el
• Megünnepelték 
és átadták a község-
központ általános 
iskolájának felújított 
épületeit vasárnap 
Nagygalamb falván, a 
tanintézetet ugyanak-
kor ebből az alkalom-
ból a település neves 
szülöttéről, Kányádi 
Sándorról nevezték el.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T eljesen felújították a nagy-
galambfalvi általános iskola 
épületeit, illetve a tanintézet 

udvarát, címert és zászlót is készí-
tettek az iskolának, a vasárnapi 
átadási ünnepséget pedig azzal 
koronázták meg, hogy a Nagyga-
lambfalván született költőóriásról, 
Kányádi Sándorról nevezték el az 
általános iskolát. Az esemény is-
tentisztelettel kezdődött. Kányádi 
Sándor látó volt, és a róla újonnan 
elnevezett iskola pedagógusainak 
az a dolga, hogy látó embereket ne-
veljenek, ráirányítsák a fi gyelmet 
arra a szépségre, amely a Kányá-
di-versekben megjelenik – mond-
ta prédikációjában Czapp József, 
Nagygalamb falva testvértelepülé-
se, Mikepércs református lelkésze.

Adott volt a névválasztás

Bálint Hajnal, a tanintézet igazga-
tója hálás köszönetét fejezte ki min-
denkinek, aki hozzájárult a felújítás 
sikeréhez és az ünnepség megszer-
vezéséhez, továbbá kollégáinak is 
a helytállást. A rendszerváltás óta 
sorra vették fel az iskolák a magyar 
irodalom és történelem jeles szemé-

lyiségeinek a neveit, és számtalan-
szor feltették neki is a kérdést, hogy 
a nagygalambfalvi iskolának mi lesz 
a neve. „A válaszon nem kellett sokat 
gondolkodni, számunkra ez sosem 
volt kérdés. Természetesen Kányádi 
Sándor Általános Iskola lesz, amikor 
eljön az ideje. Sándor bácsi nagy sze-
rénységről téve tanúbizonyságot so-
kat győzködött minket, hogy vannak 
Nagygalambfalvának nála sokkal 
érdemesebb szülöttei is, miért nem 
egyikőjükről nevezzük el az iskolát. 
Tisztelettel meghallgattuk, de nem 
hagytuk magunkat rábeszélni, eltö-
kéltek voltunk az elhatározásunk-
ban. Ugyan ki más lehetne a név-
adónk, mint az, aki kicsi legényként 
indult nagytarisznyával egy falusi 
iskolából, továbbtanult, és tehetségé-
nek köszönhetően a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett Kossuth-díjas köl-
tő lett, aki példaképe lehet sok ga-
lambfalvi iskolásnak” – fogalmazott 
beszédében a tanintézet vezetője, azt 
is hangsúlyozva, minden igyekeze-

tükkel azon lesznek, hogy érdemesek 
legyenek a névre.

Elhúzódott és megdrágult 

2017 novemberében adta le a telepü-
lés vezetősége az iskola teljes felújí-
tását célzó pályázatot a fejlesztési 
minisztériumban, 2018 őszén már el-
kezdhették volna a munkálatokat, ám 
kiderült, hogy tűzvédelmi okokból 
el kell helyezniük egy 85 ezer literes 
víztartályt a tanintézet udvarán, kü-
lönben nem kapják meg a működési 
engedélyt a felújítás után sem – emlé-
kezett vissza a fejlesztés nehézségeire 
Gyerkó László, a település polgármes-
tere. A felújítási munkálatokat végül 
2020 júliusában kezdhették el, de a 
terv több hiányossága miatt az erede-
ti költségek (500 ezer euró) végül 670 
ezerre nőttek. Soha fel sem merült, 
hogy az iskola ne Kányádi Sándor ne-
vét vegye fel, akit a településen Nagy-
galambfalva külügyminisztereként 

emlegettek, hiszen midenhová elvitte 
a falu hírnevét – mondta a polgár-
mester, köszönetét fejezve ki a költő 
családjának is, amiért hozzájárultak 
a névadáshoz.

A névadás tanúbizonyság is

„Nagyobb büszkeség nem töltheti 
el az önök szívét, nagyobb megtisz-
teltetés nem érheti ezt a közösséget, 
mint hogy ma az iskola hivatalosan is 
felveszi Kányádi Sándor nevét” – fo-
galmazott beszédében Kallós Zoltán, 
az oktatási minisztérium kisebbségi 
oktatásért felelős államtitkára. „Sze-
rencsésnek tartom a nagygalamb-
falvi gyerekeket, közösséget. Úgy 
gondolom, annál jobb bizonyíték 
számukra, hogy ebben az iskolában 
jó kezekben vannak, nem is szük-
séges, mint hogy iskolájuk Kányádi 
Sándor nevét veszi fel” – fogalma-

zott beszédében Demeter Levente, 
Hargita megye főtanfelügyelője, aki 
gratulált és elismerését fejezte ki a 
helybéli pedagógusok eddigi mun-
kájáért, illetve erőt és kitartást kívánt 
ahhoz, hogy a jövőben is hasonló 
elköteleződéssel végezzék azt. Egy 
közösség akkor erős, akkor fejlődik 
jól, ha a közösségnek sikeres tagjai, 
intézményei, vezetői vannak – mond-
ta az eseményre meghívott Antal 
Lóránt szenátor. Bíró Barna Botond, 
Har gita Megye Tanácsának alelnöke 
is az együttműködés és összefogás 
fontosságát hangsúlyozta.

„… egy jó vers”

A költő életművéről, illetve a Kányá-
di Sándor által kiemelten fontosnak 
tartott, gyerekolvasóival való író-ol-
vasó találkozókról beszélt Dávid 
Gyula irodalomtörténész, a Kányá-
di család barátja. „Most úgy érzem, 
ezeknek a találkozóknak a sorozata 
folytatódik a lélek hullámhosszán, 
ennek az iskolának a falai között, 
és példáján – higgyük – sok 
más magyar iskolában, még 
ha azoknak nincs is Ká-
nyádi Sándorjuk, akinek a 
nevét felvehetik.” Kányádi 
András László, a költő fi a 
Nagygalambfalvához és az 
iskolához fűződő személyes em-
lékeit elevenítette fel az ünnepsé-
gen, viccesen megjegyezve, hogy 
a nyelvtanórákon, amelyekért nem 
rajongott, gyakran kellett elemez-
nie az édesapja meséiből való bo-
nyolult összetett mondatokat. 

Kányádi Szilárd színművész az 
Előhang című Kányádi-verset szaval-
ta el az ünnepségen, majd Szekeres 
Attila István heraldikus, a Kányádi 
Sándor Általános Iskola címerének 
tervezője mutatta be az alkotást. A 
címeres zászlót Kányádi György At-
tila református lelkész áldotta meg, 
a polgármester átadta a tanintézet 
vezetőjének, ő pedig az iskola végzős 
évfolyama diákjainak.

A faluközösség vasárnap 
az iskola udvarán ünnepelte 
meg a tanintézet felújítását és 
a Kányádi Sándor név felvételét

▾  FOTÓ: BALÁZS ATTILA

A hazai közoktatási rendszer 193 
430 alkalmazottja van beoltva 

eddig – közölte az oktatási minisz-
térium a múlt héten összesített lista 
alapján. Ez az összes alkalmazott 
61 százalékát jelenti. Ide tartozik az 

egyetem előtti és a felsőok-
tatásban dolgozó személy-
zet is. Székelyföldön jóval 
átlag alatt van az átoltott-
ság az egyetem előtti rend-
szerben dolgozó tanügyi 
személyzet körében, még 

az ötven százalékot sem éri el 
a beoltottak aránya.

Az oktatási minisztérium közzé-
tette az egyetem előtti és a felsőokta-
tási rendszerben dolgozók oltásáról 
szóló jelentések aktuális eredmé-

nyeit. A hazai közoktatásnak össze-
sen 317 531 alkalmazottja közül 193 
430 személy élt eddig a koronavírus 
elleni vakcina lehetőségével, ami 61 
százalékos oltási arányt jelent. A leg-
utóbbi jelentéshez képest 8257 fővel 
többen vannak beoltva az oktatási 
rendszerben – áll a közleményben. 
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter 
többször hangsúlyozta már, hogy a 
tanárok az orvosok után a második 
legnagyobb átoltottsággal rendel-
kező társadalmi-szakmai kategória. 
De ugyanazt a számadatot – 60 szá-
zalékot – használta az elmúlt három 
hónapban, ez azt jelenti, hogy stag-
nált a tanügyi személyzet átoltottsá-
gi aránya az elmúlt hónapokban.

A nem didaktikai személyzet 
31 százaléka

Székelyföldön az országos átlagnál 
alacsonyabb a beoltott tanügyi sze-
mélyzet aránya, még az ötven százalé-
kot sem éri el. Az iskolák által bekül-
dött adatok alapján Hargita megyében 
a pedagógusok 47,40 százaléka élt az 
oltás lehetőségével, a didaktikai kise-
gítő személyzet 44,89 százaléka van 
beoltva, míg a nem didaktikai sze-
mélyzet 31,61 százaléka oltatta be ma-
gát eddig – tájékoztatott Demeter Le-
vente, Hargita megye főtanfelügyelője 
az aktualizált adatokról.

Maros megyében az összesített 
adatok alapján a tanügyi személyzet 
– beleértve a didaktikai, a didaktikai 

kisegítő és a nem didaktikai személy-
zetet is – 47 százaléka van beoltva ed-
dig. A Maros Megyei Tanfelügyelőség 
honlapjára (www.edums.ro, a COVID 
19 címke alatt) feltöltötték a részletes 
listát, amelyben tanintézetekre bont-
va megtalálható a beoltott tanügyi 
személyzet száma. A Bernády György 
Általános Iskolában százszázalékos 
a tanügyi személyzet átoltottsági ará-
nya, itt minden pedagógus, didaktikai 
kisegítő személyzet és nem didaktikai 
személyzet élt az oltás lehetőségével. 
A vidéki iskolák közül a mezőmada-
rasi Pataky Ágota Általános Iskolában 
minden pedagógus be van oltva, a ki-
segítő didaktikai és a nem didaktikai 
személyzet esetében ötből ketten kér-
ték a vakcinát.

Jóval kevesebben oltatták be 
magukat a szovátai Illyés Lajos Ál-
talános Iskolában például, itt a 43 
didaktikai személy közül 11-en éltek 
az oltás lehetőségével, a didaktikai 
kisegítő és nem didaktikai személy-
zet esetében a 61-ből egy személy 
van beoltva. Marosvásárhely leg-
nagyobb általános iskolájában, a 
Liviu Rebreanuban, ahol idén is 
három magyar előkészítő osztály 
indulhat, a didaktikai személyzet 
166 kádere közül 76-an vannak be-
oltva, a didaktikai kisegítő és nem 
didaktikai személyzet esetében a 
76-ból 26-an éltek a koronavírus el-
leni oltás lehetőségével.

Hajnal Csilla

A tanárok fele sincs beoltva országszerte




