Püspöki dicséret: Pallai Ágnes
az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola intézményegység vezetője
A gyermekek játékát érdemes figyelemmel kísérni, mert az Ő
játékukban benne van a jövőre való felkészülés. Az iskolát szerető, gyakran tanítót játszó kislány a
település mostoha körülményű iskoláját felvirágoztatta a Mályváskertben.
Kitüntetettünk az újfehértói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnáziumban érettségizett, pedagógus
diplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakán vette kézbe. A pályán
Keresztapja, Keresztanyja és Nagynénje nyomdokaiba lépett, és ő is a katedrát választotta. Mesébe
illő hőskort tudhat maga mögött, mert igazgatása alatt a lepusztult oktatási intézmény új építészeti
stílust öltött, jól felszerelt, szaktantermekben is bővelkedő, irigylésre méltó iskola lett. Napközis
nevelőként indult, a következő tanévben már mindkét szakját taníthatta.
Lámpás akart lenni és lett a településen! Mindenben számítottak rá a kollégái is, hisz amíg
valakinek nincs saját családja, vélhetően jobban be tudja iktatni az iskolán kívüli programokat az
életébe. Az iskola lett a családja. Közéleti munkát vállalt, osztályfőnök lett, kulturális programok
szervezője, pályaválasztási felelős is volt egy személyben. A kor igényeihez igazodva német nyelvet
tanult, letette a C típusú nyelvvizsgát, majd német nyelvtanári diplomát szerzett. Tanítva tanult, a
Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szakán újabb diplomát vehetett át.
A Dél-Nyírségi Iskolaszövetségen belül bázisiskolának számítottak, és élvezték a Megyei
Közoktatási Alapítvány és a Megyei Pedagógiai Intézet támogatását. Nyertesei voltak a Comenius
2000 pályázatnak. Mint első számú vezető a minőségfejlesztés elkötelezettje.
A település iskoláinak összevonását követően az intézmények főigazgatója lett. A főigazgatói széket
otthagyta, hogy a 2008-ban induló görögkatolikus többcélú intézmény első számú vezetője legyen.
Ezzel, a településen élő görögkatolikusok régi álma vált valóra, hogy 60 év szünet után ismét lett
görög katolikus iskola Újfehértón. Egy épületben az óvodai neveléssel a fenntartó egy közös
igazgatású, többcélú intézmény alapítását engedélyezte. Azóta bölcsőde épült, új helyszínre
költözött a 4 csoportos óvoda, a közelmúltban épült fel az új tornaterem és bővült és
korszerűsödött az emelkedő gyermeklétszámhoz az intézmény.
Igazgatónő a kezdetektől a mai napig hűséges gazdája a rábízottaknak, az egyházközséggel
szerves egységben, a napi liturgiákon a szent Eucharisztiából erőt merítve áll követendő példaként
felnőttek és gyermekek előtt egyaránt!
Pallai Ágnes mesterpedagógus, az Oktatási Hivatal köznevelési szakértője, tanfelügyelő és
pedagógusok minősítésében is járatos szaktekintély. Az élethosszig tartó tanulás és a szeretetből
fakadó szolgálat elkötelezettje, az idén diplomázott a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola hittanárnevelőtanár szakán. Élete és fáradhatatlan munkája a hitéből táplálkozik, s életfilozófiáját
legtömörebben Szent Pál apostol levelében találhatjuk meg: „Törekedjetek a szeretetre!” (Szt. Pál
apostol)- mely az iskola jelmondata lett.

