
Csak pénzért ezt nem lehet csinálni! 

A Cserhátsurányi Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthona 1954 óta 

meghatározó része a községnek. Koplányi Mihály iskolaigazgató 44, a pedagóguspályán 

töltött évéből 20-at itt dolgozott le igazgatói beosztásban. Az ének-zene és 

gyógypedagógusi képzettséggel bíró tanár rövidesen átadja a stafétabotot annak, akinek 

pályázatát elfogadja az intézményt fenntartó megyei közgyűlés. 

Az oktatási intézetben középfokú értelmi fogyatékosok, másképpen szólva értelmileg 

akadályozott gyerekek vannak, héttől 24 éves korig, általános iskola tankötelezettséggel. Az 

itt folyó oktatómunka sajátossága, hogy a gyógypedagógián belül más a tanítás metodikája. - 

Az e témával foglalkozó megyei bizottság állapítja meg az értelmi sérülés mértékét, s ennek 

alapján hozza meg határozatát. Az ide kerülő gyerekek mind nógrádiak. Kivételes esetben a 

megyei közgyűlés máshonnan is engedélyezheti a felvételt. Intézményünkben 18 állami 

gondozott gyerek van. A bizottság megjelölése alapján többségük a nehéz családi 

körülmények miatt került ide. Mi mindannyian jól kijövünk velük - állítja határozottan az 

igazgató. Egy-egy osztályban nyolc tanulóval foglalkoznak. Nemcsak a szellemi 

befogadóképesség, a lehetőségekhez és a követelményekhez igazodó oktatás határozza meg 

az itt folyó munka jellegét, hanem a pedagógiai munka erőssége, a nevelés is. - A 

lakosságelismerő visszajelzése alapján örömmel mondhatom, hogy minden intézeti gyerekünk 

előre köszön a helybelieknek. Akik rászolgáltak, azok kijárnak a boltba vásárolni. A 

gyerekeknél nagy erőfeszítést kívánó kis eredmények is alapvetően az ott tevékenykedő 13 

pedagógus jó munkájához kötődik. Többségük az igazgató úr határozott oktatási, pedagógiai, 

nevelési céljának eredményeként helybeliek, mindegyiküknek felsőfokú pedagógusi 

végzettsége van. Nyolc gyógypedagógus, van szakoktató, tanító és óvónő. Az oktatási törvény 

szerint több tanerőre lenne szükség...  - Ezt a munkát csak pénzért nem lehet elvégezni, de 

nem ártana, ha megfizetnék...  - Mire elég fenntartási költségük? - Késhegyen táncolunk. A 

törvényben előírt normatívákat megkapjuk. Bevételünk van a szülői térítési befizetésekből. A 

gyerekek és felnőtt dolgozóink a kert művelésével megteremtik a téli ellátáshoz szükséges 

zöldséget stb. Valójában ez nem jelent bevételt,hanem költségkímélést.  - Folytassuk a témát 

a fejlesztési lehetőségekkel - kérjük témaváltásra az igazgatót. - Alapító okiratunk szerint 

2002. december 31.ig a törvény előírása szerint - mely fejlesztés szerepel a megyei közgyűlés 

ezzel kapcsolatos programjában -  az állami gondozottak részére gyermekotthont kell 

kialakítani. Ugyanis most az állami gondozottal a diákotthonban laknak azokkal a 

gyerekekkel, akiknek szülei is vannak. Részükre készül majd ez az új diákotthon. Felépítése 

után tágasabb lesz, melyben otthonosabbá és meghittebbé válik az ott-tartózkodás, hozzájárul 

a családi légkör még meghittebb megteremtéséhez. - Végül érdekelne, milyen érzéssel hagyja 

abba gazdag, sikeres életpályáját? - Nyugodt szívvel adom át a stafétabotot. Bízom abban, 

hogy intézményünk jó kezekbe kerül. Sikeres embernek érzem magam, kaptam miniszteri 

dicséretet,birtokosa vagyok az Aranykatedra díjnak, a Veres Pálné pedagógiai kitüntetésnek. 

Pályám csúcsát jelzi, hogy megkaptam a Pedagógusi Szolgálati Érdemérmet. Nagyon-nagyon 

boldog vagyok. Felmentésem 2002. május 1-jétől, a munkavégzés alóli pedig szeptember 1-

jétől december 31-ig szól. 


