Fazakas Gyula
2008. június 6-án Faza-

született. A gyermekekkel teljes

kas Gyula igazgató urat, a Ko-

odaadással foglalkozott, nyugod-

mandói I-VIII. Osztályos Iskolában

tan, csendesen, végtelen türelem-

a következőképpen búcsúztatták

mel és határozottsággal. Hitt ab-

kollégák és szülők előtt:

ban, ha kevéssel is, de hozzájárul
annak megalapozásához, hogy a

„Nem hal meg az, ki milliókra költi

gyermekek majd pozitívabb ér-

Dús élete kincsét, ámbár napja múl,

tékrendet képviselnek. Olyan ér-

Hanem lezárván, ami benne földi,

tékrendet közvetített, amely min-

Egy éltető eszmévé finomul,

denki számára követésre méltó.

Mely fennmarad, s nőttön nő tiszta

A becsületes, tisztességes, maxi-

fénye,

malista munkavégzést, a hitet, a

Amint időben, térben távozik;

gyermekszeretetet, elfogadást a

Melyhez tekint fel az utód erénye:

gyermeknevelésben.

Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
Arany János

Köszönjük

neki

amit

szíve, lelke árasztott, a tudást,
sok törődést, szeretetet. Mindig

Pályafutásának összefoglalásaként emlékeztünk, honnan is in-

látszott rajta, hogy hivatástudatból lett igazgató.

dult el erre a pályára. A feltétel nél-

A mérleget mindenki maga

küli elfogadás, empátia képessége,

készíti el és éppen az a különösen

magas érzelmi intelligenciája erre

szép és csodálatos, hogy a mér-

a hivatásra tették alkalmassá. Erre

legkészítés személyes érvényű, de
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a mérleg eredményei éltető eszmévé fino-

Arra törekedett, hogy kellőképpen felkészítsen

mulnak a sok-sok tanítványban, nemzedék

az életre, a megpróbáltatásokra. Önzetlenül

létében, szellemében, tevékenységében. Így

segített a líceumi évek alatt és bizalommal

marad fenn nevünk és emlékünk.

fordulhattunk hozzá, ha segítségre volt szük-

Igazgatóként sikerült elérni az iskola

ségünk. Pályafutásunk kezdetén útmutatást

érdekében, olyan eredményeket, amelyek i-

és segítséget nyújtott a kezdeti nehézségek

rigylésre méltók, és egy olyan iskolát hozott

leküzdésére. Tanulmányaink során támaszt

létre a gyermekek számára, amely megfelel

és biztatást kaptunk tőle, még személyes

minden szempontból egy korszerű iskolának.

könyvtárát is rendelkezésünkre bocsátotta.

A „Pro Natura” természetjáró kör

Megszerettette velünk a mozgást, a spor-

lelkes vezetője volt 27 éven keresztül. A

tolást és bevezetett a természet rejtélyes

gyerekekkel megszerettette a mozgást, a

világába az általa szervezett kirándulások

sportolást, a turizmust, ami Komandónak

során.”

egyetlen jövője, s reméljük azt, hogy gyerme-

Most amikor már a jól megérdemelt

keink ezeket az alapokat fel tudják használni

pihenés elérkezett, azt kívánjuk, hogy hosszú

a jövőépítésben.

boldog életet tölthessen a családja és barátai

Személyes példaadásaival is nevelt.
Volt tanítványai, akik később kollégái lettek
így nyilatkoztak:
„Mint tanár és igazgató mindig kitartott mellettünk, segített a problémáink
megoldásában és olyan légkört teremtett,
amelyben mindig jól éreztük magunkat.

körébe.

Köszöntésére Dsida Jenő szavait idézném:
„Az ábrándok, mik itt élnek szívemben,
Immár tudom, hogy nem maradnak itt,
Minden, ami szép, gyorsan tovalebben, –
Az élet erre lassan megtanít.
Mert mi az élet? Percek rohanása;
Fagyos viharként száguld mindenik,
Mögöttük sír a kertek pusztulása,
S a rózsabokrot földig letörik.”
Simon István
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