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A Lovassy Lirszl6 Gmn6zium nevel6testtilet6b6l az iskol6nk m6rtirhalilt halt tanhrhr6l
elnevezett eml6k6remre VAJDA ILONA tanintot javaslom.
Vajda tan6rn6 1964-ben szerzett tanhi oklevelet az E6tvds Lor6nd Tudom6nyegyetem
magyar-tort6nelem szak6n, a Lovassy Gmn6ziumba 1977-ben kertlt. A 17 6v, amelyet
iskol6nkban toltott, nevelSi munkdj6nak igen eredm6nyes id6szaka, mdlt6v6 teszi a
Brusznyai eml6k6remre.
Munk6j6nak alapvet6 jellemz6i a hivat6studat, a gyermek- 6s szakmaszeretet, a
kovetkezetes ig6nyesseg, pontoss6g, a kozoss6g6rt lrzett feleloss6g 6s a tehets6ges
tanulokkal val6 foglalkoz6sban a kimagasl6 eredm6nyess6g.
Mindk6t szakjfit megbizhato ig6nyess6ggel tanitja, ismereteinek naprak6sz frissess6g6r6l
folyamatos onk6pzdssel, illetve szervezett tov6bbk6pz6seken val6 r6szv6tellel gondoskodik.
Az firettsegi vizsg6k tapasztalatai szerint tanitvinyai megalapozott tud6ssal kenilnek ki az
iskol6bol, 6s 6pp a szaktanir meghathroz6 szerepe miatt sokan villasnjik kdztiluk a tanhri
pilyt*, illetve nagyfokt biztons6gtudattal felv6teliznek fels6oktat6si intdzm6nyekbe
magyarbol 6s tdrt6nelemb6l.
A magyar nyelv- 6s irodalom tan6rak6nt nagyon sz6p sikereket 6rt el versmond6
tanitvhnyaival a Helikon, illetve az azt felv6lto Di6knapok kultur6lis rendezv6nyein. A
maryar mtilt felt6ras6t es megismer6s6t nagyban segit6, a N6prajzi Mrizeum iital klirt
n|prajzi pitlyizatokon el6kel6en dijazott tanuloinak szhmht tal6n maga a tandrn6 sem tudja.
Legnagyobb sikereit m6gis az rgen rangos Orszigos Kdz6piskolai Tanulm6nyi Versenyen a
tdrt6nelem tant6rgybol 6rte el tanitv6nyaival. Az utobbi tiz evben hat alkalommal kenilt
tanitvinya az orszhgos dont6be, ami onmag6ban rendkivi.ili 6s csak a hires egyetemek
mellett miikdd6 gyakorlo gimn6ziumokn6l fordul el5 hasonl6an j6 eredm6ny. A dontSbe
jutottak kozi.il h6rman az els6 tizbe is bekerultek 6s 5k felv6teli vizsga n6lkul az
egyetemekre is bejutottak. Egy 8. 6s egy 6. helyez6s mellett az 1992193-as tan6vben Be6ry
Tam6s tanitviny6val az orszigos elsS helyet nyert6k el. Ugyancsak orsz6gos d6nt6s volt
tanitv6nya a Magyar Televizio "Ki miben tud6s?" t6rt6nelem vet6lked6i6n.
Tehets6ggondoz6 munk6j6nak legfrissebb kiemelkedS eredm6nye az "Edes anyanyel'vtink"
nyelvhaszn6lati versenyen tanitv6ny6nak kitfin6 szerepl6se. A tanul6 a verseny
S6toraljarijhely-Sz6phalmon 1994. oktober6ben megrendezett orsz6gos dont6j6be keriilt,
ahol az els6 20 helyezett kozott v6gzett es az Anyanyelv6polok Sz6vets6g6nek ktil6ndij6t
nyerte.
Legnagyobbrdszt Vajda tan6rn5 munk6j6nak koszdnhet6, hogy a Lovassy Liszlo
Gmn6zium kozdss6ge az 1992/93-as tan6vben m6lto m6don eml6kezett mes az 1956-os
forradalomr6l 6s a forradalom tragikus h6s6r5l, dr. Bruszny ai Arphdr6l. A sziribemarkol6an
sz6p mtisor - amelyet Vajda Ilona rendezett tis oszt6ly6nak tagjai adtak el6 - iskol6nk
tort6net6nek legnemesebb hagyominyaihoz m6lto, kiindulo alap volt ahhoz, hogy 1956-rol
6s iltalilban a forradalmis6grol sz6lva a Lovassy Gmn6ziumban soha ne lehessen
megkertilni dr. Brusznyai Arp6d nev6t.

Veszpr6m, 1994. november 3.
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