
Tanítani  -  ötven éven keresztül. 

 

 

A megismerkedés 

 

Különféle reumatikus fájdalmakkal terhelten, gyógyulást remélve, kezelésekre az Országos 

Reumatológiai, Fiziológiai és Fizoterápiai intézetben kéthetes kúrán vettem részt több 

alkalommal is. Az egyik ilyen alkalom a 2006. évben volt, a II. R osztályon feküdtem kétágyas 

szobában.  Szobatársam az én érkezésem után egy hét múlva már hazament, befejezte a 

kúrát. 

 Új szobatárs érkezett, Ica, Mikó Károlyné. Hamar kiderült, hogy közös orvosunk van, 

mégpedig az ő lánya, Mikó Ibolya doktornő. Kicsit meglepődtem, de mivel a doktornő már 

több éve gyógykezelt engem, nagyon kedveltem és nagyra tartottam a szaktudását, sokat 

segített a gyógyulásomban, úgy gondoltam, hogy az édesanyjával is jól fogom érezni 

magamat. Ez így is lett. 

 Rövid együttlét után, két nap sem telt bele már tudtuk egymásról, hogy egyezik a 

világnézetünk, isten-és emberszerető, családunknak, hivatásunknak élő emberek vagyunk 

mindketten. Sok közös dolog volt, amit kedveltünk, szerettünk, család, munka, természet, 

kultúra, sok minden. Bár a napok nagy része a különféle kezelésekkel telt el, pihenni is 

kellett, mert bizony kissé kimerültünk a kezelések során, de az esték hosszúak voltak és sok 

jó beszélgetésre adtak alkalmat.  

 Ez alatt az egy hét alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz, és kapcsolatunk a kórház után is 

folytatódott. Két év múlva, 2008-ban, amikor én is egy újabb kéthetes kúrára mentem az 

ORFIba, egy szobában ott folytattuk, ahol abbahagytuk. 

 

Hivatás. 

Ica nagy szerelme a hivatása volt Nagy családban született Kállósemjénben, szülei a 

testvéreinek és neki is megteremtették a lehetőséget, hogy tanuljanak, előbbre jussanak az 

életben. Nyíregyházán végezte el a Tanítóképző Főiskolát. 1955-től, amikor házasságot 

kötött szeretett társával, Mikó Károllyal és Kislétára költözött Kisléta mellett egy tanyai 

iskolában kezdett el tanítani.  Innen került át a későbbiek során a Kislétai Általános iskolába. 

 

 



 

 

 Dr. Jósa István Általános Iskola 

 

Munkásságának nagy részét itt töltötte, ötven éven át tanított. 

Tanítványaival nagy szeretettel foglalkozott, nemcsak a tanórák alatt. Sok nehéz 

körülmények között élő gyereket tanított.  

 Az alsó négy osztályt tanította, úgy hogy az 1-2 és a 3- 4 osztálynak együtt voltak az órái. Ez 

megnehezíti azoknak a gyerekeknek a tanulást, akik gyengébb képességgel rendelkeznek, 

szétszórt figyelmű gyermekek. Ica nem törődött bele abba, hogy ezek a gyermekek 

lemaradjanak, ne tudjanak további osztályokba lépni. Ezért nem sajnálta rá az időt és 

azokkal, akik nem tudtak a vizsgákig felkészülni nyáron is foglalkozott.  Megszervezte, hogy 

oda járjanak hozzájuk a házukhoz, ott voltak a foglalkozások. Ibolya lányának is segítenie 

kellett korrepetálni a gyerekekkel, hogy mindenképpen tovább jussanak.  

Két tanártásával beszélgetve megerősítették azt a bennem már régen kialakult véleményt, 

hogy Icának elkötelezettsége a tanítás iránt őszinte és mély volt, minden tudását, tehetségét 

beleadta.  

Irénke tanárnő együtt végzett Icával a Tanítóképzőben Nyíregyházán. Úgy dolgoztak együtt, 

hogy a két-két osztályt egymást követve vezették. Irénke tanárnő véleménye szerint Ica 

mindig a tökéletesre törekedett.  Nem akarta, hogy egyetlen gyerek is elkallódjon, ne 

végezze el az iskolát. Irénke férje,  A. Géza tanár úr a matematikát tanította a Dr. Jósa István 

Általános Iskolában. 



  

Irénke és Géza  

Ó is megerősítette: Ica kiváló tanár volt.  

Velük a Kislétai Nyugdíjas Otthonban találkoztam, 2019. szeptemberben.  

  Az intézmény vezetője Mikóné Erika, Ica menye. 

Nyíregyházi könyvtáros kollégákkal a Kislétai Községi Könyvtárban tettünk szakmai 

látogatást, a könyvtár vezetője részmunkaidőben, Kovács Orsolya, aki egyúttal a Nyugdíjas 

Otthon alkalmazottja is. 

 

 

 

 

 

 

Kovács Orsolya  

 

 

 

Így alkalmam nyílt arra, hogy megtekintsem az intézményt és beszélgessek néhány ott 

tartózkodó nyugdíjas hölggyel. akik nagy szeretettel emlékeztek meg a  „tanár néniről” 



 Az egyik hölgy, aki maga is tanítványa volt,  Mikó tanárnő kedvességéről beszélt és arról, 

hogy mennyire figyelt a tanítványira, problémáikra. 

 

Icát nemcsak a tanítás szeretete, hanem mély vallásossága is vezette, amikor a 

hittanoktatást is elvállalta a református parókián. 

Ő minden nap olvasott a Bibliából, református hite szerint az Ige erőt és bizodalmat adott 

neki. Többször beszéltünk a kórházi együttlétünk alkalmával reggelenként olvasta Bibliát a 

napi textusról. Mivel nekem is van Bibliám, imádságos könyvem én is elő-elővettem és 

olvastam belőle. Ezt a szokást azóta is megtartottam, Icának köszönhetem, hogy 

ráirányította a figyelmemet. 

 Amikor én is kezembe veszem a Bibliát sokszor 

eszembe jut Ica is. Egyik-másik reggel meg is 

beszéltük az aznapi textust. Ica sok gondolatot 

hozzá is fűzött.  

Ő nemcsak olvasva ismerte a Bibliát, hanem 

tanította is. Azokban az években, amikor a vallás, 

vallásoktatás ki volt tiltva az iskolából ő oktatta a 

gyerekeket hittanra a református parókián.  

 Azokban az években nem járt kitüntetés  a 

hitoktató munkáért, de Ica nem is azért 

fáradozott. Azt akarta, hogy minél több gyermek 

ismerje meg a hit és erkölcs törvényeit, a 

keresztény életet.  

 

 

 

A kislétai református katolikus templomnak  1336-ban épült,  Szent János apostol tiszteletére 
szentelték fel. 

 A 16. század közepén már református templom. 1671-ben Báthory Zsófia fegyverrel vette el 
a reformátusoktól, s visszaadta a katolikusoknak. 

Az ónodi országgyűlés azonban újra a reformátusoknak ítélte. A templom tornyát, mely a 
nyugati homlokzat előtt áll, késő barokk stílusban 1827 és 1831 között építették. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1336
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1671
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1thory_Zs%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93nodi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/1827
https://hu.wikipedia.org/wiki/1831


Icát nagy szeretet övezte  a gyerekek és a szülők körében is.  Amikor meglátogattam őt 

Kislétán, sétálgattunk az utcán, mindenki messziről köszöntötte. Egy fiatalasszony biciklivel 

karikázott el mellettünk, hangosan köszönt: 

Csókolom Tanár néni! 

 Szervusz Piroska, hogy vannak a gyerekek?, volt a válasz.  

 Én nem is csodálkoztam, hogy ilyen bizalmas kapcsolatban van az emberekkel, sugárzott 

belőle az emberszeretet. Sok gyermeket felnevelt a hosszú évek alatt, nemzedékek kerültek 

ki a keze alól.  

Munkásságának elismerése az Aranydiploma volt és az emberek szeretete. 

 

A látogatás 

Ica októberben elmondta, hogy hazamegy Kislétára előkészülni Mindenszentekre, a temető 

rendbehozatalra. Egyébként is már vágyott haza, szeretett volna egy kis időt tölteni a saját 

kuckójában. Ez nem azt jelentette, hogy nem szívesen volt Budapesten együtt Ibolyával, 

unokájával, Annával családi környezetben. Nagyon szerette őket, a vejét is, csak kívánkozott 

már az otthonába és az ottani szeretteihez is.  

Nagy szeretettel hívogatott, hogy látogassam meg, ha otthon lesz. Nem is hárítottam én a 

meghívást, nagyon is érdekelt engem, hogy megismerkedhessek a falujával, a nyírségi tájjal, 

az ott élő emberekkel.  A munkámmal kapcsolatban úgyis el kellett utaznom Nyíregyházára, 

ez azt jelentette, hogy össze tudom kapcsolni a kellemest a hasznossal, elvégezni a feladatot 

és meglátogatni Icát.  

Reggel egy korai vonattal indultam, délelőtt Nyíregyházán elintéztem a hivatalos dolgomat. 

Délután kimentem Kislétára, Ica várt az autóbusznál.  

A családi ház közel volt, a főutca egyik polgári épülete.  A ház mögött hatalmas kert terül el. 

Ica kicsit fájón mesélte, hogy sajnos már nem a régi állapotban láthatjuk, nincs elég erő a 

fenntartásra, gondozásra. Évek hosszú során át rengeteg gyümölcsöt termeltek benn, 

zöldséggel is ellátta az egész családot. 



 

 

 Ica fantasztikus estebéddel várt engem. Tyúkhúsleves hosszútésztával, a finom 

tyúkpörköltből persze csak keveset tudtam enni.  

 Az érdekesség kedvéért említem meg, hogy nem volt baj a maradékkal, mert megérkeztek 

az iskolából – Nyíregyházáról az „ikrek” Ica unokái, akik boldogan ették meg a finomságokat. 

Ők Ica kisebbik fiának, Lászlónak a gyerekei. 

 László a családi ház mellé építette házát, nagyon mutatós, modern ház. 

 

A fiúknak a nagymama konyháján keresztül vezetett az út haza. közvetlen átjárás volt az 

udvaron.  



 Ica elmesélte, hogy a jelenet, ha ő otthon van rendszeresen így zajlik, nála is megebédelnek 

és utána otthon is. Kamaszkorban lévő fiúnak kell az energia. 

Ez a késő őszi időszak még megajándékozott bennünket sok napfénnyel és meleggel. Az 

éjszakák azonban már jelezték a tél közeledtét, fagy körüli hőmérsékleteket 

tapasztalhattunk. 

 Este lefekvéshez készülődve Ica felajánlotta, hogy külön szobában ágyaz meg nekem, de 

begyújtott a cserépkályhába az ő szobájában és ott is alhatok, ha akarok. Azt választottam. 

Jól esett a finom meleg. 

 Az ORFIban mi egy szobában voltunk elhelyezve, nagyon jól éreztük magunkat együtt. Jó 

alkalom volt a meghitt beszélgetésekre, életről, családról és a közéletről is. Az ember 

általában nem szívesen alszik együtt idegenekkel, sok zavaró tényező lehet. Horkolás, sok 

kijárás, stb. Icával jól kijöttünk. Így Kislétán is a jó kis meleg szobában elhelyezkedtünk, egy 

kis esti TV nézést is megengedtünk magunknak. Mindketten intenzíven érdeklődtünk a napi 

események iránt, érdekeltek a politikai műsorok is, egy nézeten voltunk. Az eseményeket 

meg is vitattuk, tisztáztuk a nézetkülönbözőséget, amelyek közöttünk nem voltak gyökeresen 

ellentétesek.  

 

KIsléta 

Kislétáról Ica nagyon sokat beszélt nekem, magáról a faluról, az emberekről, a faluban 

történt eseményekről, családjáról, a munkájáról. 

Kislétát a 14. század elején már említette írásos forrás. Nevét az oklevelek 1322-ben említik 
először.. A 14. század vége felé a település a Báthori-család birtokai közé tartozik.  

 A birtokosok az évszázadok során többször cserélődnek.  A 18-ik század-ban már több 
nagyobb birtokosa is van a településnek. Az 1700-as években négy nagycsalád kezén volt a 
község határának jelentős része. Ezek közül történelmi jelentőségű a Jósa család. 

 A Gencsy család az 1800-as években jelentős birtokot szerez. Gencsy Albert kúriájában 
kapott helyett a mai Ápoló- Gondozó Otthon. 

 Az 1860 -as évek végén a nagyobb birtokosok mellett több kisnemes birtokosa volt a 
településnek; a Gencsy család mellett kialakultak az úgynevezett „nemesi birtokosok”, akik 1-
3 telekaljával rendelkeztek.  

Ezek körött volt a Mikó család is. Az erdélyi Mikó nemzetség kisnemesi ága származott le 
erre a vidékre. Birtokaik Kislétán és a környékén terültek el.    

 



A család 
 

 

Ica életének társával, Mikó Károllyal fiatal 

tanítónőként ismerkedett meg. Károly már 

meglett férfi volt, komoly vállalkozást 

vezetett, gazdálkodott, cséplőgépet 

üzemeltetett. Az ötvenes években a 

mezőgazdasági lakosságot sújtó 

törvénytelenségek a családot is sújtották, 

jogfosztás, vagyonfosztás, kuláklista tették 

tönkre.  

Összetartással, kemény munkával 

felülkerekedtek a nehézségeken.  Sikerült 

egy szép családi házat építeniük.  A házhoz 

hatalmas kert tartozik, rengeteg gyümölcsfát 

ültettek benne és nagyszerűen gondozták.  A család fenntartásához jelentősen hozzájárult az 

ebből szerzett javadalom. 

 Mikó Károly a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló- Gondozó Otthonban dolgozott 

műszaki szakemberként. Az otthonnak a Gencsy család kastélya adott helyet. 

 

Sajnos a családfő már évekkel azelőtt súlyos betegségben elhunyt, Ica nem sokat 

tartózkodott otthon, hogy gondozni tudja. Férjének elvesztését nagyon nehezen viselte, 

sokat beszélt róla, a betegségéről, gyógyításáról, ápolásáról. Megrázó történet volt 

számomra, családjának orvos tagjai is nagy küzdelmet folytattak érte. 

 Ica istenhívő volt és ki is fejezte, hogy Isten akaratában meg tud nyugodni, de a férje emléke 

mindennapjainak része.  Az egészségét azonban ez nagyon megviselte. Amikor már 



betegként, operáció után látogattam őt a kórházban, arról beszélt, hogy akkor hanyagolta el 

a saját baját, amikor a bánata miatt nem érdekelte, hogy vele mi történik. Ez a kór, ami akkor 

kezdődött, később végzetessé vált, 

A gyermekek és az unokák nem maradtak ki egyetlen beszélgetésünkből sem.  Három 

gyermek, Ibolya Károly, László és az öt unoka szeretetével tele volt a szíve. Ibolyára nagyon 

büszke volt, de ez csak úgy derült ki, hogy én beszéltem arról mekkora tisztelet és szeretet 

övezi Mikó főorvos asszonyt a betegei körében, milyen elismeréssel adóznak neki szakmai 

körökben. Ezeket a véleményeket tőlem Ica örömmel nyugtázta, bár mindig hozzá tette, 

anyai féltéssel, „nagyon sokat dolgozik” . 

Amikor együtt voltunk kezelésen tapasztaltam, hogy valóban nem sok idő jutott anya-lánya 

beszélgetésre. De Ica kedvencei, a kalácsok minden nap megérkeztek. Kora reggel már a 

doktornő hozta a finomságokat.  

Anyai szeretete, féltése László fia iránt is megnyilvánult, Többször is emlegette nehéz és 

veszélyes munkáját. László kamionvezető volt, állandóan Ukrajnába szállított árut, ez 

napokig tartó utakat jelentett. Károly fia életével is sokat foglalkozott, családi problémák 

nehezítették a szívét.  

 

A kirándulás 

Már akkor, amikor a látogatásról beszéltünk megemlítettem, hogy már többször szerettem 

volna elmenni Máriapócsra, de mindeddig nem sikerült. Gondoltam, hogy mivel Kislétához 

nagyon közel van, össze tudom kötni a kegyhely megtekintését. Ica azonnal felkarolta a 

tervet és megígérte, hogy elmegyünk együtt Máriapócsra. 

A máriapócsi görög 

katolikus templom Magyarország egyik legjelentősebb búcsújáróhelye, hírnevét egy több 

száz éves könnyező Mária ikonnak köszönheti. 



 Máriapócs a világon mindenütt ismert Mária-kegyhely, a Mária kultusz egyik kiváltságos 

helye. 

Ica megszervezte, hogy az egyik délután elmenjünk Máriapócsra. Egy baráti házaspár vitt el 

bennünket autóval. 

A díszes barokk kegytemplom 1731 és 1749 között épült, amely basilica minor rangot 

kapott, mai nevén Szent Mihály-templom. A díszes ikonosztáz 1788-ra készült el. 

Természetesen a templom fő szenzációja a könnyező Mária-kép, amely meglehetősen 

szerényen bújik meg a nagy templomban. A kép körül csodálatos gyógyulások emlékei 

találhatók, a régi mankóktól kezdve a hálából itt hagyott arany ékszerekig. Meghatottan 

néztem végig a sok emléket és szépséget. Nem tudtam eléggé megköszönni Icának és a 

barátainak, hogy hozzásegítettek ehhez a rendkívüli élményhez. 

 

Búcsú. 

Ica már közel egy évtizede eltávozott szerettei köréből, egy másik világba. Hiszem, hogy 

onnan is figyeli őket, emléke közöttük van. 

Én is szeretettel emlékezem rá. Miközben a fenti sorokat írtam, úgy éreztem, mintha vele 

beszélgetnék. Mint a régi időkben.   

 

2019. december.                        Billédi Ibolya 

 

 


