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Iskolánk fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A kerek évfordulókon az elmúlt tíz év eseményeit tesszük közzé. A harmadik összefoglaló munka bemutatja a harmadik évtizedből
mindazt, ami újszerű, bevezetésére ebben az időszakban került sor, vagy bevezetése óta a kor
elvárásai, a tanulók-szülők- nevelők igényei szerint változás következett be.
A XX. század iskoláiról nagyon kevés adat maradt fenn az iskolákban, de levéltárak is alig
rendelkeznek iskolatörténeti dokumentumokkal. Összefoglaló munkákat egy-egy település
iskolájáról már alig lehet készíteni. 20-30 évig egy iskolánál működő jó tanító, kántor-tanító
neve is elvész a történelem homályában.

Ezért tartottuk fontosnak, hogy 10 évenként jubileumi ünnepségeket szervezünk, és bemutassuk a 10 év történését egy-egy kiadványban adatokkal, névsorokkal hitelessé téve azt.
A kiadványt gazdagon díszítik tanulóink írásai, grafikái, díjnyertes képzőművészeti alkotásai.

Ajánlás
Azt mondják, a jövőért érzett felelősségről tesz tanúbizonyságot az, aki iskolát épít. Elismerés illeti elődeinket, akik harminc éve felismerték, hogy a város fejlődésének záloga a jó iskola, a lelkes,
felkészült pedagógus. A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola azóta eredményeivel bizonyította az
egykori döntés helyességét.
Új módszerek, új oktatási segédanyagok kidolgozásának műhelye lett, amely tág teret engedett
nevelői kreativitásának. A városrész meghatározó kulturális centrumaként fontos szerepet vállalt az
iskolán kívüli művelődési, kiadványozási és sport feladatokból.
A tanulmányi versenyeken elért számtalan kiváló eredmény diáknak, tanárnak egyaránt tágabb
régiókban is elismerést szerzett, öregbítve ezzel Marcali hírnevét is. A harminc év fontos eseményeit,
adatait, szakértőnek s az iskola belső életét kevésbé értő és ismerő érdeklődőnek egyformán élvezetes
olvasmány e jól szerkesztett könyv.
Most, hogy szíves figyelmükbe ajánlom a város művelődéstörténetének, helytörténeti kiadványozó munkájának ezen újabb, jeles alkotását, egyben köszönetemet fejezem ki az iskola közösségének,
egykori s a mai tanárainak nagyszerű munkájukért. Egyben a következő harminc évre sok sikert és
újabb szép eredményeket kívánok.
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Köszöntő
„...az, amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtaníttassa velünk, hogy kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.”
Szent-Györgyi Albert

A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola a 2009/2010-es tanévben ünnepli megalakulásának
30 éves évfordulóját.
Végtelen gyorsan száguld az idő, s ez akkor tűnik fel leginkább, ha a múltra tekintünk.
Nagyon igazak Eötvös József szavai: „Hiszen emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet.”
Harminc év nemcsak az ember életében jelentős állomás, hanem iskolánk életében is. Alkalom az
ünneplésre, az iskolában folyó sokszínű pedagógiai munka valamint az elért sikerek bemutatására.
Elhatározásunkhoz híven minden kerek évfordulón évkönyvet jelentettünk meg, eddig kettőt.
Most a Kedves Olvasó a harmadikat tartja a kezében.
Kiadványunk tartalmának összeállításakor fő célunk az volt, hogy iskolánk elmúlt tíz évéről a
legátfogóbb képet adjuk a teljesség igénye nélkül.
Írásaink nem mellőzik az érzelmi fűtöttséget, még akkor sem, ha egy-egy terület tárgyilagos bemutatása volt a célunk.
Mi történt az elmúlt tíz év alatt?
Átlépve a XXI. századba nemcsak építettünk a kialakult hagyományokra, hanem azokat a kor
követelményeinek megfelelően továbbfejlesztettük, igyekeztünk újakat teremteni, amelyek ma már
hozzátartoznak intézményünk arculatához.
Az elmúlt évek gazdasági helyzete nem kedvezett az oktatásnak. Az elbizonytalanodás jelensége,
az értékválság, a tudás leértékelődése nehéz feladatok elé állította az oktatás folyamatában résztvevőket.
Ugyanakkor a gyermekek iskoláztatása egyre inkább létkérdéssé vált minden szülő számára, hiszen egy bonyolult, a mainál valószínűleg bizonytalanabb munkaerőpiacon kell megtalálniuk létfenntartásuk és önmegvalósításuk lehetőségeit és módját.
Mindezt figyelembe véve tantestületünk legfőbb célja továbbra is az, hogy diákjaink számára
olyan változatos tevékenységet kínáljon, amelyben minden tanuló megtalálja a hasznára és kedvére
való elfoglaltságot.
Elvünk az, hogy minden tanuló tehetséges valamiben, csak a szunnyadó parazsat fel kell izzítani.
„A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben” – valljuk mi is Bolyai Farkas tanácsát.
Mi a jó ebben az iskolában, mitől olyan jó a hírünk városunkban? Talán azért, mert olyan iskolát
építettünk fel, amelyhez jó tartozni, ahol mindenki valamiben tehetséges, ahol hiszünk a jóban, az
emberi értékben.
Kedves Olvasó!
Fogadja kiadványunkat számvetésként, eredményeinkről, gondjainkról, örömeinkről. Ha sikerült
Önben kellemes emlékeket és iskolánk iránt érdeklődést ébreszteni, akkor törekvéseink nem voltak
hiábavalók.
Megköszönöm kollégáimnak, hogy írásaikkal, szellemi és technikai tudásukkal hozzájárultak a
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola harmadik évkönyvének megszületéséhez.
Marcali, 2010. március 10.
Brunner István
igazgató
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