LAUDATIO
Csépányné Szabolcsik Erika matematika – fizika – informatika szakos tanár,
mesterpedagógus, már több mint harminc évet töltött a pedagógus pályán. 2012
augusztusában pályázat útján nyerte el a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda
illetve selyebi tagintézményének, a Szent Gergely Általános Iskola és Óvodának
intézményvezetői posztját. Az intézmény akkor már egy éve tartozott a görögkatolikus egyház
fenntartásába, de ő az első olyan igazgatója az iskolának, akinek küldetése a keresztény
értékrend szellemében történő katolikus nevelés és oktatás megvalósítása lett.
Ő maga mélyen hívő, hitét felvállaló és aktívan gyakorló keresztény.
Három gyermek édesanyja. Gyermekeit Krisztus tanításai szerinti keresztény szellemiségben
neveli - nevelte fel, s így ők is a kereszténység iránt elkötelezett, vallásos értékrendet valló
fiatal felnőttek lettek. Ugyanez a cél hatja át iskolai tevékenységét is. A hit ébresztése és
fejlesztése átszövi mind vezetői, mind nevelői – oktatói munkáját.
Az iskola tanulói elsősorban nehéz sorsú, hátrányos helyzetű családok gyermekei. Emberként
és vezetőként időt, energiát nem sajnálva mindent megtesz, hogy a tanulók a megfelelő
színvonalú oktatás mellett minden egyéb elérhető lehetőséget és esélyt megkapjanak testi –
lelki – szellemi fejlődésükhöz, hogy felnővén a társadalom és a keresztény egyház értékes
tagjai legyenek. Minden pályázati lehetőséget megragad arra, hogy fejlessze az iskola
eszközkészletét, és tanítási órákon kívüli foglalkozásokat, mentorprogramokat tudjon
szervezni a gyerekek számára, amelyekbe igyekszik bevonni a családokat is. Így többek
között működteti az iskola IPR és Útravaló pályázati programjait. Szívügyének tekinti az
iskolában működő Barátság-ház fejlesztő programot, mely a tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekek egyéni és kiscsoportos fejlesztéséért jött létre. Két éven át szervezte a Tanoda
programot, s jelenleg a roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében
meghirdetett Bari Sej mentorprogramban vesz részt az iskola; s még további új utakat,
lehetőségeket keres a gyerekek hátrányos helyzetének enyhítésére. Ezeknek a pályázatoknak
köszönhetően a diákok eljutnak színházba, moziba, kirándulásokon, nyári táborokon vesznek
részt, tanulásukat segítő eszközöket kapnak a hathatós mentori segítségen túl.
Munkatársainak szabad kezet ad a munkájukban, biztatja és támogatja őket szakmai
fejlődésükben, továbbtanulásukban, továbbképzéseken való részvételükben, jó példájával elöl
járva ebben is. Meghallgatja javaslataikat, ötleteiket, s a lehetőségekhez mérten támogatja
megvalósításukat is.
Igazgatónő az iskolában eltöltött hétéves munkája során tanúságot tett vezetői
rátermettségéről, szakmai felkészültségéről, emberségéről. Áldozatos munkájával küzd a
tanulók esélyegyenlőségének és hitéletbeli megerősödésének növekedéséért.
Mindezek alapján Csépányné Szabolcsik Erika méltó a püspöki dicséretre!
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