Miksáné Záhonyi Mária szakmai tevékenységének méltatása
1977-ben szerezte meg a diplomáját történelem és ének-zene szakon az akkori Ho Si Minh
Tanárképző Főiskolán – a mai Eszterházy Tanárképző Főiskolán. Tanári pályáját 1976. szeptember
13-án kezdte meg Angyalföldön a 13. kerületben ének-zene tagozaton. Emellett a gyermekvédelmi
felelős pozíciót is megkapta.
1979-től a 13. kerületi tanács gyámhatóságán helyezkedett el, ahol gyermekvédelmi főelőadóként
dolgozott.
Tapasztalatai alapján kikérte őt a zuglói gyámhatóság, ahol három évig szintén a gyermekvédelmi
főelőadó munkakört látta el.
1985 februárjától a 13. kerületi Tüzér utcai Általános Iskola ének-zene tagozatán visszatért a tanári
pályára.
Későbbiekben kérte áthelyezését a Tomori Pál Általános Iskolába, ahol mint ifjúsági vezető és
gyermekvédelmi felelős posztot is kapott.
1989. augusztus 22-én családjával Svédországba költözött, itt másfél évig élt. Óraadóként dolgozott
egy svéd középiskolában, ahol Kodály módszerrel tanított, ami ott akkoriban még nem volt ismert.
A tanítást egy időre szüneteltetve megtanulta a számítógép kezelését és a teljes körű titkári
teendőket. Egy ipari szolgáltatónál titkári és a munkaügyi feladatokat végzett német nyelvű
levelezéssel.
1993-tól - 2004-ig számítógépes anyagkönyvelést és irodai munkát folytatott. 2005-től a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium aktív dolgozója. Az intézmény mára az Érdi SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevet viseli. Iskolánkban azóta is
folyamatosan intézményünkben történelmet és ének-zenét tanít. Szívén viseli a gyermekvédelmet is,
mely feladatot a mai napig is ellátja osztályfőnöki teendői mellett is.
Több éven keresztül az iskolai ünnepélyeket is szervezte, melybe aktívan bevonta a gyerekeket és
iskolánk dolgozóit is, rendszerint együtt szerepeltek. Iskolai énekkart is vezetett. A halmozottan
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hátrányos roma tanulóknak tánccsoportot szervezett Fekete Gyémántok névvel, akikkel számos
rendezvényen és versenyen szerepeltek sikert sikerre halmozva, ami iskolánk hírnevét öregbítette.
Történelem tantárgyból az OSZKTV verseny országos döntőjén az általa felkészített tanulónk 9.
helyezést ért el, ami iskolánk életében a történelem területén addig egyedülálló teljesítménynek
számított. A regionális versenyeken tanulói harmadik és negyedik helyezéseket értek el.
Évek óta aktívan részt vállal az Útravaló Ösztöndíj programok szervezésében. Azon kívül maga is
mentorál tanulókat. Több éven keresztül sikeresen pályázott az Üdülési Alapítvány által indított
pályázatra, melynek keretében hátrányos helyzetű tanulókat rendszeresen nyaraltatott Zsóri fürdőn,
illetve a Balatonnál.
Folyamatosan pályázik a rászoruló tanulók anyagi támogatására. Ifjúságvédelmi feladatokat ellátó
pedagógusként tevékenysége sokrétű, melyek a családlátogatások, a lelki problémák, a folyamatos
kapcsolattartás tanulókkal, szülőkkel, gyermekjóléti szolgálatok képviselőivel, gyámhatósággal,
osztályfőnökökkel. Tagja iskolánk fegyelmi bizottságának, pótolja a gyerekeknek a hiányzó
mindennapi beszélgetéseket, segít a gyakori problémák megoldásában. Többször tett már javaslatot
illetékes szervek felé a gyermekek helyzetének javítására, valamint a kamaszokat érintő egyéb
problémák megoldására.
A gyermekvédelmi feladatokon túlmenően szívügye a fiatal, kezdő kollégák segítése a
beilleszkedésben és a tanulókkal való megfelelő kapcsolat kialakításában.
A munkaideje nem ér véget a tanítási idő végén, hiszen otthon is rendszeresen felhívják a szülők és
a diákok kérdéseikkel.
Az általa végzett munkára egyre nagyobb szükség van, hiszen a tanuló ifjúság problémái
mindinkább szerteágazóak. A fenti méltatásból egyértelműen kiderül, hogy Miksáné Záhonyi Mária
a magyar köznevelés és intézményünk aktív tagja, méltó az elismerésre.
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