
Lágyékon rúgta diákját egy tanítónı 
Árpádhalmon 

Árpádhalom - Lágyékon rúgta 9 éves diákját egy árpádhalmi tanítónı, aki 
független polgármesterjelöltként indul az októberi helyhatósági választáson. 
Kozmáné Gyovai Katalin elismerte, hogy megfenyítette a kisfiút, ezért az 
iskolavezetéstıl írásbeli megrovást kapott. 

Nem évül el az az írásbeli megrovás, amelyet 
Kozmáné Gyovai Katalin kapott az 
intézményvezetéstıl, amiért tettlegesen 
megfenyített egy 9 éves kisfiút az árpádhalmi 
iskolában. Az esetrıl lapunk Farkas Sándornétól, a 
gyermek édesanyjától értesült. – Eleven, olykor rossz 
gyerek a fiam. Két hete, csütörtökön a tanítónı 
fiával összetőzésbe keveredett az iskolában. A 
pedagógus, fittyet hányva a nevelési elvekre, 
berángatta a mosdóba Krisztiánt, lefogta a kezét, 
majd lágyékon rúgta. Én csak szombaton, fürdetés 
közben vettem észre a lila foltot rajta, addig a fiam 
semmit sem árult el a történtekrıl. Vasárnap elmentünk Szentesre látleletet vetetni, 
majd a rendırkapitányságon kértünk segítséget, de ott azt mondták: ne tegyek 
feljelentést, mert akkor hosszas tortúra vár a kisfiamra. Megfogadtam a tanácsukat, 
és az árpádhalmi jegyzıhöz mentem, onnan pedig az iskolába – mesélte az asszony. 
 
Az anyuka leszögezte, nem híve az önbíráskodásnak, ezért választotta a hivatalos 
utat. Örült annak, hogy az iskola nem söpörte szınyeg alá az ügyet, hanem 
kivizsgálta. Lapunkat azért kereste meg, mert úgy véli, hogy a tanítónı, bár 
elismerte, nem bánta meg tettét. 
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– A tanítónı elismerte, hogy megfenyítette a gyermeket, ezért írásbeli megrovást 
kapott, ami bekerül a személyi anyagába – nyilatkozta lapunknak Piti Anna. A 
fábiánsebestyéni Arany János Általános Mővelıdési Központ – amelynek 
tagintézménye az árpádhalmi iskola – igazgatója elmondta: nem tudnak róla, hogy 
korábban is bántalmazta volna diákjait Kozmáné Gyovai Katalin, de arról van 
tudomásuk, hogy a szülık többször nehezményezték, hogy a pedagógus túl szigorú a 
tanulókhoz. Kérdésünkre, felmerült-e, hogy elbocsátják a tanítónıt, Piti Anna azt 
felelte: mivel egyszeri esetrıl volt szó, túl szigorú büntetés lett volna az elbocsátás. 
 
– Lezáródott az ügy, ezért nem kívánok nyilatkozni róla – mondta lapunknak Kozmáné 
Gyovai Katalin. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon a történtek után versenybe száll-e a 
polgármesteri székért. A tanítónı kijelentette, nem fog visszalépni a polgármester-
jelöltségtıl, függetlenként indul az önkormányzati választáson.  

Farkas Sándorné szerint bármennyire rossz gyerek is 
Krisztián, nem rúghat bele egy pedagógus. Fotó: Bíró 
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