
TISZTELT ELNÖK ÚR, ELNÖKSÉG, KITÜNTETETTEK, ÁRVA LÁSZLÓ GIMNÁZIUMI
IGAZGATÓ ÉS CSALÁDJA, KEDVES VENDÉGEK!

Árva Lászlót a közeli maroslelei szülői házból vezérelte sorsa, és példaértékű, kitartó munkája
a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola élére. Aki a ma elvárt,
amerikai rendszerű életrajzát olvassa, tőmondatokban arról tájékozódhat, hogy magyar nyelv
és  irodalom―történelem  szakos  középiskolai  tanár,  aki  igazgatói  feladatai  mellett  máig
óraadó  is.  Munkáját  1987-ben  Pusztaszabolcson,  a  Velinszky  László  Közgazdasági
Szakközépiskolában  kezdte.  1988―89-ben  Hódmezővásárhelyen,  az  akkor  még  Szántó
Kovács János nevét viselő Kollégiumban kapott nevelőtanári állást. 1989―95 között a jelen
tanévben 301 éves Hódmezővásárhelyi  Bethlen Gábor Gimnáziumban tanított  és igazgató-
helyettesi kinevezést szerzett. 1995-től Vásárhelyen az eredetileg Hódtói Általános Iskola és
Gimnázium, majd Németh László nevét felvevő intézmény vezetője.  2005―2007 között  a
középiskolai tanárok felkészítése a kétszintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból
multiplikátora lesz a dél-alföldi régióban. 

Ezeken  kívül  1998-ban  a  pedagógiai  értékelés  és  módszertana,  valamint  a
minőségbiztosítási és minőségfejlesztési képesítést szerezte meg Szegeden. 2004-ben közép
és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzést végzett magyar nyelv és
irodalomból,  valamint  multiplikátor  képzésből.  Még  ebben  az  évben  az  ECDL-
bizonyítvánnyal  az  informatikai  írástudást  és  az  interaktív  tábla  magas  szintű  használatát
sajátította el. 2006-ban Változáskezelési tréning jellegű továbbképzésben, majd pályázatíró és
projektmenedzsment oktatásban részesült. 

Kérem,  figyeljék  meg,  ahogy  az  alapszakmájának  mind  magasabb  fokára  érve,  az
intézmény számára fontos tudás megszerzése mellett, hogyan fordul egyre inkább a tanulók
egyedi  sorsa,  a  rábízott  emberkék  szocializációja  és  mentális  segítése  felé.  2007-ben
Budapesten a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére drámapedagógiát
hallgatott.  2010-ben  Debrecenben  az  értelmi  intelligencia  fejlesztése  a  tanári  munka
hatékonyságának növelése érdekében kapott képzést. Miután a Hódmezővásárhelyi Németh
László Gimnázium és Általános Iskola Intézményi Tanácsa elnökének választott, az iskolát,
tanári karát, diákságát, és természetesen vezetőjét belülről is egyre jobban megismerem. A két
tannyelvű  gimnáziumban  a három világnyelvet:  angolt,  németet  és  franciát  magas  szinten
oktatják. Ezen típusú gimnáziumok rangsorában az országos nyolcadik helyezést érték el, de
az eredményesen végzett nyelvi érettségik alapján, a harmadik helyen végeztek.

Árva László 1995 óta az ország egyik legnépesebb általános és középiskoláját vezeti,
ahol  jelenleg  mintegy  száz  munkavállalót  irányít,  és  ezerszáz  diákjuk  van.  A
Hódmezővásárhelyen  alapított  és  néhány  évi  pesti  kitérő  után  véglegesen  Vásárhelyre
visszatért  Németh  László  Társaság  titkárává  választották.  Dr.  Lázár  János  országgyűlési
képviselőnk  közbejárásával  ―  iskolánk  egyébként  is  nagy  értékű  könyvtára  ―  a
Kereszténydemokrata  Néppárt  elhunyt,  kiváló  frakcióvezetőjének,  Isépy  Tamásnak,  főleg
pótolhatatlan  idegen  nyelvű  irodalmat  tartalmazó,  teljes  könyvtárát  megkapta,  amelyhez
épületszárny bővítéssel  korszerű termet  is  nyertünk.  Ilyen  érték  nem magától  pottyan  egy
intézmény  ölébe.  Vele  igazgatóját  is  országos  szinten  értékelték.  2013-ban  az  intézmény
vezetője nagy beruházással az ország egyik legkorszerűbb laboratóriumi és szertári egységét
vehette  át,  amelyet  a  Hódmezővásárhelyen  született  fizikus  professzorról  Gyulai  József
Természettudományos Műhely néven jegyeznek, és nem csak a saját tanulóink, hanem a város
és a környékbeli helységek iskoláiból is ide járnak a diákok a kísérleti órákon részt venni. 

Az iskolafejlesztés és hagyományőrzés érdekében az udvaron emberléptékű szobrot
állíttatott  a  korábbi  tanyavilágunkban  föltárt  világhírű  Kökénydombi  Vénusz  emlékére
Földanya néven,  emlékezve  a  nálunk  hétezer  éve  megtelepedett  neolitkori  agrárkultúra
istennőjére,  melynek  talapzatánál  minden  ősszel  a  diákok  terményáldást  mutatnak  be.



Ugyancsak  az  udvaron  állíttatott  egy,  a  magyar  nép  samanizmushoz  kötődő  őskorára
emlékeztető  Kívánságfát, amelyeken az égi jeleken kívül színes szalagok lengenek. A más
népek kultúráját is figyelembe véve, az udvar kis kerített részén japánkertet  alakíttatott ki,
hólámpákkal és toríival.

Árva Lászlót időszakosan kinevezték a vidéken egyedülálló intézmény, az Emlékpont
Múzeum és Oktatási Központ szakmai főtanácsadójának. Minőségileg változott a kiállítások,
előadások és konferenciák értéke,  valamint gyakorisága.  A kommunizmus diktatúrájáról az
előadóteremben  folyamatosan  váltakozva,  egész  osztályok  kitűnő,  meghívott  előadóktól
hallhatnak előadásokat és konzultációkat végezhetnek. A történelem időhatárait is bővítve, az
első világháború kitörésének 100. éves évfordulójára emlékezve, hetente tartanak előadásokat
minden érdeklődő polgárunk számára. Igazgató úr tagja a  Bessenyei Ferenc Művészeti Díj,
valamint  a  Czirbusz  Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi  Művészetekért  Közalapítvány
kuratóriumának. A gimnáziumvezető nevéhez konferenciák, és továbbképzések is fűződnek.

Árva  László  ezeken  kívül  rendkívül  értékes  tudományos  munkásságából  csupán
ízelítőnek emelek ki néhány publikációját. 1987-ben szakdolgozatának címe: Nagy László és
a magyar  irodalmi  hagyomány.  1998-ban  a  Németh  László  Gimnázium  Liget  és  vadon
címmel  szépirodalmi  antológiát  adott  ki,  amelynek  szerkesztésére  igazgató  úr  a  szintén
vásárhelyi  születésű Olasz Sándor irodalomtörténész professzort,  a  Tiszatáj  főszerkesztőjét
kérte  föl.  Olyan  kiválóságok  írtak  bele,  mint  Szabó  Magda,  Jókai  Anna  ―  aki  a  kötet
bemutató ünnepségén is részt vett ―, továbbá Levendel Júlia, Szabó Éva, Utassy József és
sokan  mások.  Árva  László  1999-ben  CD-ROM-on  történelmi  ismereteit  is  bemutatta  a
Rákóczi-szabadságharc története címmel.  2007-ben egyik  tanártársával  közösen,  a  Maxim
Kiadónál  megjelent  a  100  tétel  magyar  nyelv  és  irodalomból c.  összeállításuk.  2011-ben
Hódmezővásárhelyen megjelent A Németh László Társaság története. 

Tisztelt  hallgatóim,  ha  most  fölteszik  magukban,  hogy  képes  minderre  egyetlen,
törékeny ember, röviden így válaszolhatok: azért, mert teremtő, nagy lélek van benne. A jó
kommunikációs készségének kialakulásában az intézményvezetői munkássága fontos szerepet
játszott. Szerényen jegyezte meg magáról, hogy „a kollégákkal való bizalmi kommunikáció az
intézmény megfelelő működésének egyik alapfeltétele.” Hozzátette: „a jó kommunikálás ezen
kívül  nélkülözhetetlen  még  az  iskola  partnereivel,  például  a  szülőkkel  és  a  fenntartókkal,
valamint  a  médiával.”  1995  óta  a  vezetői  pályázatait  a  nevelőtestület  90  százalék  fölötti
arányban, az önkormányzat pedig egyhangú döntéssel támogatta. 

Végezetül engedjék meg, hogy saját tapasztalataim alapján Árva László igazgató úrról
elmondjam,  hogy veleszületett  empátiakészsége  van,  amely olyan érték,  mint  az édesanya
szeretete.  Ha nincs, nem lehet megvenni,  vagy megtanulni.  Ezeken kívül magánemberként
istenfélő,  a  római  katolikus  vallását  gyakorló  ember,  és  példás  házasságban  élve  nevelik
szeretett gyermeküket. 

Gárdonyi  Géza  az  egykori  néptanítókról  úgy írt,  mint  a  vidék,  a  tanyavilág  fényt
árasztó lámpásairól. Máig is vannak olyan pedagógusok, akik ennek az értéknek megfelelnek.

Árva László szívében a teremtő Isten szüntelenül  röppenő szikrát csiholt.  Fogadják
szeretettel!

Hódmezővásárhely, 2014. november 14.
Szenti Tibor


