
 

 

Török Istvánné méltatása az Életműdíj adományozása alkalmából 

 

 

 

Az Életműdíj várományosa a sváb nemzetiséghez való tartozást, s vele 

együtt a német nyelv iránti szeretetet már gyermekkorában, családi 

környezetben tapasztalta meg, taksonyi szülők egyedüli 

gyermekeként. 

A helyi általános iskolában végzett tanulmányait követően a Baktay 

Ervin Gimnáziumban érettségizett, majd a Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán szerzett tanári diplomát biológia-földrajz szakon. 

1970. szeptember elsejétől nyugdíjba vonulásáig, 41 éven át a 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

pedagógusként adta át tudását az ifjabb nemzedékeknek.  



 

 

15 éven át a természettudományi munkaközösség vezetője volt, nagy 

elhivatottsággal tevékenykedett az iskola életében. 

Áldozatos munkája elismeréséül  

1982-ben Miniszteri Dicséretet kapott 

2005-ben az év pedagógusának választották 

2007-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend és 

Érdemkereszt bronz fokozatát. 

 

Két gyermek édesanyja és hét unoka boldog, és egyben nagyon aktív 

nagymamája. 

Folyamatosan képezte magát mind bel- és külföldi szakmai 

képzéseken, számtalan módszertani és szakmai továbbképzésen vett 

részt főként Németországban, amit aztán a munkájában 

kamatoztatott, pályakezdő munkatársaknak készségesen segített. 

37 évvel ezelőtt, 1981-ben Pest megyében elsőként vezették be 

Taksonyban a kétnyelvű oktatást, melyet egyik legfontosabb céljának 

tekintett.   

Részt vett német nemzetiségi tankönyvek és tanmenetek 

összeállításában, a teljes felső tagozatos földrajz és biológia tananyag 

feladatlapokra való feldolgozásában.  

Tantárgyait német nyelven tanította a kezdetekben úgy, hogy 

könyvek sem álltak rendelkezésre, ezért ő állította össze az óra 

anyagát, így elmondható, hogy négy évfolyamnak könyvet írt. Ezek a 



 

 

munkák akkor óriási segítséget jelentettek a nemzetiségi 

pedagógusok számára is. 

Minden gyerekben mindig csak a jót látta, róluk soha rosszat nem 

mondott, akiket nem tanított, irigykedve tekintettek azokra, akik 

részt vehettek az óráin. 

Ha egy gyermek nem készült a tananyagból, nem írta be az 

elégtelent, hanem lehetőséget biztosított a másnapi felkészülésre, 

célja volt, az órán a lényeget elsajátíttatni. 

 

A tanulóknak nemcsak osztályfőnöke, hanem anyukája is volt 

egyszemélyben, empátiája, szociális érzékenysége kirívóan magas, 

nem egyszer várta meleg ebéddel, süteménnyel beteg, kórházból 

hazaérkező kollégáját is. 

 

Szaktárgyi versenyeken mindig szép sikereket értek el az általa 

felkészített gyerekek. Fontosnak tartotta nemcsak a 

tehetséggondozást, hanem a felzárkóztatást is, ezért nyaranta 

gyakran tanította a gyengébben teljesítő diákokat annak érdekében, 

hogy ne kelljen évet ismételniük. 

 

Taksony első testvértelepülésével, Henfenfelddel 20 éven át tartotta 

fenn a kapcsolatot, szervezte minden második évben a taksonyi 

fiatalok Németországba szóló meghívását, és a köztes években pedig 



 

 

a német gyerekek Taksonyban való elszállásolását, színes 

programokon való részvételét. 

Fáradozása itt sem volt hiábavaló. 

Az iskola rengeteg segítséget kapott Németországból. 

 

A falu fásítási akciójában tevékenyen részt vállalt, az iskola 

környezetéért is folyamatosan tett, a gyerekekkel közösen 

parkosította azt, szülőknek üzent, hogy aki tud, hozzon 1-1- 

facsemetét, cserjét, hoztak is, alig győzték ültetgetni, aminek aztán 

meg is lett az eredménye, csodaszép fás, bokros, parkosított iskola és 

a mögötte lévő első világháborús hősi emlékmű, valamint annak 

környezete. A tanösvény információs tábláinak szakmai hátterét is ő 

biztosította.  

 

Pedagógiai munkássága mellett lokálpatriótaként nagy hangsúlyt 

fektetett és fektet a mai napig a sváb hagyományok és kultúra 

ápolására, és a tradicionális értékeknek az ifjúság számára való 

átadására.  

Nagyon fontos számára, hogy ne csak a nyelvi, hanem a tárgyi 

emlékeink is megmaradjanak, ezért nagy szerepe volt –másokkal 

együtt-  tájházunk eszközeinek felkutatásában, gyűjtésében, az épület 

állagának megóvásában. Településünk egyik legrégebbi sváb háza ma 

az emlékek őrzése mellett helyt ad különböző nemzetiségi 

összejöveteleknek is. 



 

 

  

Ma már nyugdíjas, azonban aktivitása továbbra sem csökkent. 

Nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedik, összefogja az iskola 

nyugdíjas pedagógusait, kirándulásokat, koncerteket szervez és 

tradicionálisan minden évben advent első hétvégéjén teadélutánt 

rendez. 

A pedagógusi pálya egy életre szóló hivatás, mely napjait a mai napig 

kitölti. Tudásával, elkötelezettségével, a sváb értékek és 

hagyományok, valamint a német nyelv iránti tiszteletével méltó 

példakép mindannyiunk számára. 

 

Az Életműdíjat a képviselő-testület a szakmailag kirívóan kimagasló, 

Taksony nagyközség lakosságának érdekében végzett tevékenység 

elismeréseként alapította.  

A rendelet szerint a díj annak a személynek adományozható, aki 

- egész életművével a nagyközségen belül, országosan, vagy 

nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely 

hozzájárul Taksony nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez 

- 20 éven keresztül Taksony nagyközségben életvitelszerűen él vagy 

élt 

- példamutató magatartása miatt köztiszteletben álló személy 

- kimagasló tevékenységet végzett a gazdasági, ifjúsági, kulturális, 

közoktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy 

községi élet valamelyik területén. 



 

 

 

Az Életműdíj odaítélésére első ízben 2008-ban került sor, az idei 

évben immár hetedik alkalommal döntött a képviselő-testület a díj 

adományozásáról, amelyet idén településünk egyik köztiszteletben 

álló pedagógusának adományozza. 

 

A lakosság javaslatainak figyelembe vételével a képviselő testület 

döntése értelmében az Életmű díj hetedik tulajdonosa 2018-ban 

Török Istvánné, Marika néni. 

 

Taksony, 2018. november 29. 


