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H í r l e v e l e
GRADUS
A MANTE idei Gradus-díját Cseténé May Zsuzsanna a
mohácsi Brodarics István Általános Iskola tanára nyerte el.
A díjátadó ünnepségre a Toldy Ferenc Gimnáziumban
került volna sor, ám a vonat több órás késése miatt Szebedy
Tas elnök végül a pályaudvaron nyújtotta át az elismerést.
A díjazottal az Új Katedrában jelent meg interjú:
Bemutatjuk Cseténé May Zsuzsannát, Az év pedagógusadíj nyertesét

Endrődy Orsolya beszélget.

A Magyar Nevelőtanárok Egyesülete, az ország egyik
legtekintélyesebb szakmai pedagógusszervezete, az idei
évben is átadta hagyományos GRADUS – Az év
pedagógusa-díját.
A díjat a szabályzat szerint olyan pedagógus kaphatja, aki
szakmai munkájával, oktatási, nevelési módszereivel, a
diákok lelki, szellemi illetve tanulmányi fejlődésében
játszott szerepével kiemelkedik a tanári testületből. A díjra
egy-egy iskola közössége jelölhet, az adott tanár nem tud
jelöléséről, nem csoda hát, hogy az idei díjazottat igencsak
meglepte, mikor meghívást kapott a Toldy Ferenc
Gimnáziumba, díjátadóra. Cseténé May Zsuzsanna a
mohácsi Brodarics István Általános Iskola biológiatechnika szakos tanárával, a Gradus-díj új birtokosával

– Hogyan szerzett tudomást díjáról?
– A díjról nem tudtam, nagy meglepetés és boldogság volt számomra, amikor az évzárón az
igazgatónő kihívott az /iskola által készített/ oklevél és a virágcsokor átvételére.
– Mit gondol, miért jelölte Önt az igazgatója?
– Úgy gondolom, a munkám elismeréseként javasolt a díjra. Iskolámban több gyermekközpontú újítást
kezdeményeztem és kidolgoztam. pl. háztartástan bevezetése, tárgyi feltételek megteremtése,
tankonyha természetesen pályázatok segítségével. Évről évre meghirdetem a tanulóink számára a
virágkötészeti, és főzőversenyt. Minden évben a harmadik és a hatodik osztályos tanulók számára
megszervezem az erdei iskolát Sikondán. Rendszeresen pályázatokkal segítem, hogy minden tanuló –
így a hátrányos helyzetben lévők is – eljuthasson az 5 napos táborba. Komolyan törődöm iskolánk
környezetvédelmi nevelésével, környezetével. Minden évben Budapesten részt veszek tanulóinkkal az
Országos Környezetvédelmi konferencián. Fásítási pályázattal segítettem, iskolánk környezetének
szebbé tételét. Elsőként csatlakoztam az OM által meghirdetett Útravaló Ösztöndíj pályázat
programjához. Versenyeken, vetélkedőkön veszek részt, melyre nagy lelkiismeretességgel készítem fel
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iskolánk tanulóit. Pl. vöröskeresztes vetélkedő, környezetvédelmi vetélkedő, Bevetés Próba, melyet a
Magyar Honvédség szervez minden évben. Hermann Ottó Országos és Megyei Biológia verseny,
elsősegélynyújtó verseny, Madarak és Fák Napja verseny, Tojásfestő verseny, Informatikai verseny és
nagyon sok levelezős verseny.
– Hogyan és mikor kezdett tanítani?
– Általános iskolámat Bólyban végeztem, majd a pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakközépiskolában végeztem gyors-gépíró szakon 1979-ben. Érettségi után 1984-ben felvételiztem a
JPTE tanárképző szakára. Biológia-technika szakon végeztem. Pedagógus-pályafutásomat az
Újmohácsi Általános Iskolában kezdtem, majd fél év múlva kerültem a Brodarics István Általános
Iskolába. 20 éve vagyok tagja a tantestületnek. Ezalatt a 20 év alatt több továbbképzésen is részt
vettem (BASIC programozás, OKJ számítástechnikai tanfolyam, Életvezetési ismeretek stb). 1994-ben
a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán környezetvédelmi szakon szereztem tanúsítványt. 1995-ben a
Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás-vezetői oklevelet szereztem, majd 2002-ben a Janus
Pannonius Tudományegyetem pedagógia szakán egyetemi végzettséget szereztem. 2004-ben a
Budapesti Testnevelési Főiskolán tenisz szakedzői diplomát szereztem. 8 éve az iskolavezetés tagja
vagyok, voltam DÖK vezető, pedagógia munkaközösség-vezető. Jelenleg a reál munkaközösség
vezetője vagyok és osztályfőnök egy 34 fős osztályban; biológiát, technikát, informatikát és etikát
tanítok iskolámban. Mindezek mellett teniszt is oktatok.
– Mit tud a Gradus-díjról és mit jelent az Ön számára?
A Gradus – Az év pedagógusa-díjról most hallottam először, azóta már az Interneten tájékozódtam.
Nagyon örültem, hogy rám gondolt az iskolavezetés, nagyon boldog voltam, talán életem legszebb
pillanata volt.
A díjhoz nagyon sokan gratuláltak kollégáim, és Mohács város lakói is, mivel a városi újságban
megjelent egy cikk, és a városba menet megszólítottak az ismerősök és gratuláltak. Mivel nagyon sok
gyereket tanítottam már nagyon sok ismerősöm van a városban. Nagyon jól esett a gratulációjuk.

Vendégünk
Wittner
Mária
A forradalom és szabadságharc ötvenedik
évfordulója alkalmából vendégül láttuk
Wittner Máriát. A beszélgetés résztvevői
az izgalmas esten egy elveihez
mindenkoron hű emberrel és egy
nagyszerű életúttal ismerkedhettek meg.
Az ötven évvel ezelőtti ősz eseményei
mellett szó esett az idei ősz eseményeiről
is…

Sajnos az év végével – anyagi okokból – el kell hagynunk Fraklin lépcsői irodánkat,
amely annyi izgalmas szakmai találkozó színhelye volt. Egyelőre még nem tudjuk,
hol nyílik meg az új iroda, de addig is Hámori Mária irodavezetőnk iroda nélkül is
viszi egyesületünk ügyeit.
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