A köz szolgálatában álltak
Sili Istvánné pedagógus és néhai Sziládi Jánosné védőnő pályafutását ismerte el idén az
önkormányzat
Szakmai kitüntetéseket adott át Zirc város önkormányzata június 27-én hétfőn,
a Városházán. A „Zirc Város Közoktatásáért” elismerést Sili Istvánné nyugdíjas
pedagógus, a „Zirc Város Egészségügyéért” elismerést Sziládi Ágota, Sziládi
Jánosné volt védőnő lánya vehette át. A szakmai kitüntetésben részesülőket az
egykori kollégák, Lingl Zoltán iskolaigazgató, illetve Koósné Stohl Ilona, a Zirc
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője méltatták.
„Sili Istvánné pedagógus pályáját 1974-ben Tatabányán kezdte, miután a győri
Tanítóképző Intézetben átvette tanítói oklevelét. 1989-ben férjével és két gyermekével
Zircre költözött. Azóta a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
tantestületének elismert, nagyra becsült tagja.
Az elmúlt 37 év alatt két évet töltött napközis csoport vezetésével, a többiben
osztálytanítóként dolgozott.
Egyénisége és rátermettsége, valamint jó felkészültsége kiváló alsó tagozatos nevelőt
alakított belőle. Önbizalmával és akaraterejével a nehézségeket mindig megoldotta.
Céltudatos munkájával, szerény magatartásával kivívta kollégái és felettesei elismerését,
és
2007-ben
munkaközösség-vezetőnek
választották.
Munkáját mindig igen körültekintően végezte.
A
tanítási
óráira
való
felkészülést
a
lelkiismeretesség,
a
lényegre
törés,
a
gyermekekkel szemben támasztott igényesség
jellemezte. Mindig arra törekedett, hogy érdekes,
új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse
tanítványai figyelmét és érdeklődését. Színesen
és élvezetesen tanított.
Rajz-szakkollégiumi végzettségét nem csak a
tantárgy magas színvonalú oktatásában, hanem
az iskola épületének, saját osztálytermének a
díszítésében, valamint megyei és országos
rajzpályázatokon való eredményes szereplések
során is kamatoztatta.
Akkreditált
pedagógus-továbbképzési
program keretében több alkalommal bővítette
tudását. Mindig szívesen vett részt olyan szakmai
programokon, melyeken bepillantást nyerhetett a
közoktatás legújabb módszereibe, figyelemmel
kísérhette
változásait.
Az
itt
szerzett
tapasztalatait munkaközösségi értekezleteken osztotta meg kollégáival.
Diákjaival és a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot tudott kialakítani és ápolni.
Számtalan versenyen vett részt tanítványaival. Országos eredménnyel is
büszkélkedhet. Fáradságot nem ismerve szervezte osztálya szabadidős tevékenységeit.
Tudását, tapasztalatát nem csak a kollégáival osztotta meg, hanem szívesen vállalta és
vezette több alkalommal is főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát, sikeresen készítette
fel őket a vizsgatanításra.”
„Sziládi Jánosné 1953. március 12-én született. 1973-ban szerzett középfokú
védőnői oklevelet, majd 1987-ben felsőfokú végzettséget. Csóton kezdte meg
egészségügyi tevékenységét 1973-ban, majd 1984 márciusától dolgozott térségünkben
területi védőnőként. Munkáját lelkiismeretesen, hozzáértéssel végezte a Zircen eltöltött
27 év során, ebből hét évet a Szociális Szolgáltató Központ keretében.

Felettesei, munkatársai megbízható, becsületes és őszinte embernek ismerték őt, aki
odaadással végezte munkáját. Szerette a gyermekeket, szívén viselte a várandós
kismamák sorsát. Jövő évben készült nyugdíjba menni. Tervezte, hogy összeszámolja,
hány kismamának segített, hány gyermek születésekor adott tanácsot védőnői
munkássága idején, de erre az április 7-én bekövetkezett váratlan halála miatt nem
kerülhetett sor.
Éves beszámolója talán tükrözi, hogy 27 év alatt mennyi anyukának, apukának,
újszülöttnek, csecsemőnek, kisgyermeknek segített. 2010-ben 40 várandós kismamát
látott el tanácsokkal, készített fel a szülésre, a gyermekvárásra, 140 családot gondozott,
melyben 178 fő 0-6 éves korú gyermek nevelését, egészségügyi ellátását segítette. 1046
esetben látogatta meg a családokat, hogy otthonukban, saját környezetükben beszéljék
meg a gyerekek körüli a gondokat.
Hozzátartozott a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda is, ahol mindig örömmel,
szeretettel fogadták a gyerekek és az óvónők, mint amilyen szeretettel ő is volt a
gyerekek és a gondozónők iránt.
Szakmai feletteseitől is csak pozitív visszajelzéseket hallottunk, hiszen munkájában
precíz volt, figyelemmel kísérte a változásokat, igyekezett mindig egyénre szabottan
végezni a feladatait. Számára a gyermekek és a kismamák egészsége volt a
legfontosabb.
Évek óta részt vett munkatársaival közösen a Zirci Buli rendezvényein, ahol
egészségügyi felvilágosító tevékenységet végzett, vérnyomást, vércukorszintet mért,
tájékoztatott az egészséges életmódról, egészséges ételekről, és mindenről szívesen
beszélgetett, ami a hozzáfordulókat érdekelte. De más közösségi programokba is
bekapcsolódott, amelyeken lehet, hogy nem tűnt ki, hiszen szerény, szolid
magatartásával megbújt a háttérben, végezte a munkáját, tette a dolgát.
Csak a hiánya érződik most már.
Sajnos örökre.”
A kitüntetéseket a méltatókkal együtt Ottó Péter polgármester adta át. Az
ünnepséget követő testületi ülésen más díjakról is döntés született: augusztus
20-án Zirc város díszpolgárává avatják dr. Bán Z. Elizeus plébános atyát, Pro
Urbe Emlékérmet vehet át Lohrmann Mária építészmérnök és Detre Ferenc
vállalkozó.
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