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- Hajdú -Bihar megyé ben, Nqí ratsádon nevelkedtem. A
faluban volt egy körülbe]ül háromszáz lelket számláló
cigányközössé g, a mi családunk is közé jük tartozott, A
heJyi általános iskola nem különböztette meg a ci-
gány gyerekeket, de közé pisko]ára se ké szí tette fe]

 ket, Nem szorgalmazták, hogy közülünk bárki is to-
vábbtanulion, ám a többi tanu]óban sem é bresztettek
ilyen ambí ciókat. Apukám azonban ragaszkodott
mind a hat gyermeke továbbtan u]ásához, Engem gim-
náziumba í ratott be, Nyí racsádon nem volt gimnázi-
um, mé gsem kellett kollé giumba adnia, mert a debre,
ceni ]ókai Mór Ifiú sági Esti Gimnáziumba csak heti
három alkalommal kellett iárni, Ebben a gimnázium,
ban a tanárok gondolkodásukban é vtizedekkel meg-
e] zté k a korukat, Az a Huszár lslván vo]t az igazgatóm,
aki közel ké t é vtizedlg egyetemen taní tott, s szé ]eskö-
r  ismeretekkel bí rt a fels oktatás elvárásairól, Ehhez
igazí totta az iskolai programot- Minden, ami hivatá-
somhoz, a taní táshoz, a gyerekekhez vezetett, innen
ered, olyan szerettem volna é s szeretné k lenni, mint
 k voltak, Annyira jó1 ké szí tettek fel, hogy többünknek
is í  gtön sikerült a felvé telije, Engem is els re felvet-
tek a Taní tóké pz be, A f iskolai é vek alatt szembesül-
tem igazán azzal, hogy a pedagógusok é s pedagógus-
jelöltek tele vannak el í té letekkel a cigányokkal szem-
ben.,.

- Addiq nen találkozott az elí í té Ietehkel?

- Addig is megé ltem ilyeneket, Az azonban, hogy a
szemináriumokon szabadon felvethet  volt, hogy mi-
lyen jogon tartiuk mi, cigányok is hazánknak ezt az or-
szágot, amikor csak idejöttünk é s minket csak befo-
gadtak ide; hogy a katedrákra ké szül k között is akadt,
aki a szül földemet, a hazámat elvitathatja t lem,
nos, az igencsak váratlanul é rt. Tetten é rhet vé  vált a
korábban látens, majd egyre nyí ltabb into]erancia,
azok a hátrányok é s akadályok, amelyekkel a cigány
tanulóknak szembesülniük kell. Megismertem, hogy
mi várja óket, s mi vár engem az iskolák falai között,

- Mihez hezlett friss diplomáské nt?

- Budapesten, a Nqft utcai áItalános iskolában kezdtem
taní tani, egy ú gynevezett korrekciós osztályban, Min-
dig é rdekelt eZ a terület, gyógypedagógiai speciális
szakkollé giumot is vé geztem, l989-ben sok helyen in-
dultak be hasonló osztályok,

- Soh vád é rte ezeket a kké rleteket, hogg az indokoltnáI több

ciqána tanulót iránaí t\ttah ilqen oszt,llqokba, s hoqg azok a

szegregádó eszkijzei. - .

- Ezek sommás, kategorikus megfogalmazások,
hosszan lehetne Vitatkozni ró]uk. A fokozott odafigye-
lé sre, a taní tás meneté nek aprólé kos átgondolására
ezekné ] a gyerekekné l nagyon nagy szüksé g van, de ez
korántsem jelenti azt, hogy rosszabb ké pessé g ek,
vagy ostobák lenné nek. Sokan jóval kevesebb szelle-
mi muní ciót hoznak otthonról, mint az átlag, hátrá-

Menyhé rt Ildikó

nyaikat Csökkenteni tehát igen fontos feladat, Nekem
tetszett eZ a kihí vás, a köVetkez  munkahelyemen, a
Szókelvhí d utl:ai általánls iskoldban js korrekciós, majd ci-
gány osztá]yt vittem, Ma is meggy z dé sem, hogy kel-
lett é s kell nekik Segí t  pedagógus, aki é s olyan peda-
gógia, amely a szemé lyisé gük kibontakozására jobban
odafigyel, annak sokkal több teí et ad,

- Né háry é v mú lva már az Országls Közlktatásí  SzolgáIta-

tó Kijzp|nt, 0,z oKszl munftatársa volt.

- Három é v taní tás után az oktatáskutató Inté zet
munkatársai ú eV látták, hogy amit csinálok, az mások
számára is követhet  pé lda lehet, Ké rté k, í r|am le, mi-
ké nt jutottam ei a gyerekekkel oda, ahová eljutottam,
meí t ez nem szokványos, Akkor nem tudtam belátni,
hogy a legfontosabb ,,titkom" talán mindössze az volt,
hogy jóva1 kevé sbé  voltam el í té letes mint kollegáim,
í gy a gyerekekben sem er södhetett fel akadályozó té -
nyez vé  ez az é rzé s. A Magyarországi Cigánqok Kulturális
szdvetsóqe pedagógiai munkatársat keresett é s engem
VálaSztott oktatási osztályvezet nek, É n (huszonné gy
é vesen) ,,csodát" akartam tenni, de ennek nem vo]tak
meg az objektí v felté telei, Ezt belátva, egy sikeres pá-
lyázat nyomán kerültem az oKSZl-hoz- AZ ott eltöltött
é vek olyan optikát, olyan rálátást adtak nekem az
egé SZ köZoktatáSra, amit azóta is kamatoztatni tudok,
Megismertem aZ ország telieS köZoktatását, szemé lyes
tapasztalatokat is gy jthettem Sokfel l,

- Nem emlí ti, pedig qaönaijr  é s testreszabott feladatoftat
kapott. Ön lett a Ciqdnq lnterkulturális Alaptanten szer[?eszt -

k.
- Ré gi meggy z dé sem volt, hogy a cigány ku]tú Ia

nem maradhat ki a tananyagból, de hogy mely ré szé t
ke]loda bevinni, mit taní tsunk é s hogyan, az ré sz]etes
kidolgozást igé nyelt. AZ oKSZI-ban azonnal nekilát-
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tam ennek ré szletes kidolgozásához, Ez a tanterv va,
lóban sarokpontla a cigány-oktatásnak, ]ó, vagy nem
jó, akkor is ez a kályha, amelyt l el lehet indulni, s
amelyen javí tani lehet, Megnyí lt tehát az ú t, hogy a ci-
gányok é s nem cigányok a cigányságról a közoktatás
kereté n belül tanulhassanak, Öt é vig dolgoztam az
OKSZI-ban, mellette azonban mellé kállásban vé gig
taní tottam, Dolgoztam nevel inté zetben, cigányisko-
lában, óraadóké nt különböz  kí sé rleti osztályokban.
Amikol kiderült, hogy honnan |övök mindig gyanú san
mé regettek, de ké s bb a kollé gák maguk segí tettek a
iobb táié kozódásban, A puding próbála, hogy meg-
eszik - tartja az ango| mondás, Látnom é s tapasztal-
nom kellett, hogy m ködik,e, m ködhet-e, amit az
oKSZI-ban kimunkáltunk-

- Nemré g ú jabb kihí vással né zett szembe. MegpáItlázta é s eI-

n|jerte a budapesti, Ylll_ kerüIeti Erdé lt|i ut ai áItalános iskola
iqazqatói tiszté t.

- Ré gebben ismertem é n már ezt az iskolát, a kör-
nyezetet, ahol m ködik é S azt is, hogy kiket taní t, o]-
vasva, hogy eredmé nytelen volt az igazgatói pályázat,
s ú jra kií riák, magam is benyú jtottam elké pzelé sei-
met, A kerületi ké pvisel ,testület fiatalságom ellené -
re, az  t pályázó közül mellettem döntött, s február-
ban öt é vre engem neveztek ki igazgatóvá,

- Milqen a ,,pudinq"? Milyen belülró1, vezet  posztról megé l-

ve ez az isk1la? ATelehi té r é s a MátIJás té r között, a lepusztult
fuizakkal é s fé kesiklott é letutahftal terhelt környé ken ryilván
nem számí tott elitisholára. vár1sszerte ú gq emlegetik az intóz-
mé nat, mint dgánaisftOlát, ióllehet hivatalosan ugyanolqan is-
kola, mint a többi.

- Té ny, hogy ez az iskola a cigányok iskolája, hiszen
diákjaink közel kilencven százalé ka cigány, Az a társa-
dalmi közeg, amelyikb l tanulóink iönnek, indoko]ttá
tenné , hogy az iskola, ahol tanulnak, minden szem-
pontból ellátottabb legyen, Affé le vé gvárnak is tekint,

het  egy ilyen inté zmé ny, hiszen az elkallódásnak itt
]ehet gátat Vetni, a talpon maradáSt itt lehet legjob-
ban szolgálni, llyen helyeken kell a legnagyobb peda-
gógia kihí vásokka] szembesülni, Egy cigány iskoIában
sokkal inkább kell olyan dolgokkal megküzdeni, mint
a rendszeres iskolába 1árás, a kettes szint elé ré se, é s
ez rengeteg energiát felemé szt. Ilyen helyen csak való-
ban elhivatott pedagógus é rzi lól magát, Olyan tan-
testületet szeretné k kovácsolni, amelynek tagiai akar-
nak é s tudnak is egymással dolgozni, Olyan munkastí _
lust igyekszem kialakí tani, amelyben mindenki meg-
kapja azt az önállóságot, amelyet munkája megkí Ván,
El kell é rni, hogy az iskolának olyan é lete legyen, ami-
é rt a gyerek folyamatosan, magától beiár, Erre mos_
tanság nálunk már több pé lda is akad. Egy fé lé vnyi
id  persze mé g kevé s. Számos kreativitást er sí t  fog-
lalkozásra is szüksé g lesz, a sport-, a szí njátszó-, a
ké zm ves-szakkörök é s más effé lé k mé g hiányoznak. A
szül kkel is a korábbinál sokkal többet é s ióval türel-
mesebben kell együttm ködnünk. A tehetsé ggondo-
zásra nagyobb hangsú lyt kell fektetnünk, Megkezdtük
a cigány interkulturális tanterv megvalósí tását, a ci-
gány né pismeret beé pí té Sé t a tanórákba, A gyerekek
nagyon é lvezik. Egyel re é n tartom ezeket az órákaí ,
í gy közvetlenül tapasztalom a hatást. Látni, ahogy ú j-
ra é s ú jra rádöbbennek, hogy a cigányság é rté k.

- Hlqaan í oqadtáft a qaerekek?

- Amikor el ször meglátták aZ ú j igazgató né nit a fo-
lyósón, hirtelen olyan csend lett, mint talán mé g soha,
AZóta elhitté k, s t tudiák, hogy nem csalt a szemük, va-
lóban egy vagyok közülük. Ragaszkodnak hozzám é s ez
nagyon tetszik, mert í gy minden problé málukról tudok,
Bármi bajuk van, biztos, hogy megkeresnek, AZt szeret-
né m, ha valamennyi ko|legámat hasonló szeretette] s
bizalommal vehetné k é s venné k ma|d körül,

Heged s Sándor
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