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Hadnagy Éva az aradi
Csiky Gergely Iskolacsoport olyan

óráról, bentlakási vagy alapítványi
problémák megoldásáról.

kémia tanára, aki Szent-Györgyi

Olyan

egyéniség,

aki-

Alberttel együtt vallja: „az iskola

nek szívügye az oktatás és az

arra való, hogy az ember megta-

élet minőségének, színvonalának

nuljon tanulni, hogy felébredjen

emelése, az egészséges munka és

tudásvágya, megismerje a jól vég-

a tanulási környezet biztosítása

zett munka örömét, megízlelje az

mind a tanulók, ezen belül a bent-

alkotás izgalmát, megtanulja sze-

lakók, mind pedig a pedagógusok és

retni, amit csinál, és megtalálja azt

a szülők számára. Az a pedagógus,

a munkát, amit szeretni fog.” Ő az

aki pontosan fel tudja mérni, kiben

igényes, céltudatos, következetes

mi lakozik, de ennél is fontosabb,

és született pedagógus mintaképe.

hogy azt is tudja, miként kell ki-

Minden egyes óráján testet ölt

aknázni, értékké tenni azt, ami a

a szakma igényessége és az em-

gyermekek elméjében és szívében

beri értékek éppen odaillő hullám-

lakozik.

hossza, amely által tanítvány és
oktató is több lesz.

A szociális atom pályáján
olyan emberek veszik körül, akiket

Olyan minden napja, min-

az ő érzelmi kisugárzása, szak-

den lépése, mint a kristály ragyo-

maisága, megbízhatósága tart meg

gása, a gyémánt keménysége, a

a pályán. Energiája kifogyhatat-

vegyületek

lan: jut belőle a tudásvágyóknak,

vegytisztasága,

le-

gyen szó kémia vagy osztályfőnöki

a

boldogságkeresőknek

és

a

csüggedőknek egyaránt.

magunk és mások sorsát irányítsuk, közös-

Az Alma Mater Alapítványban az
alapítvány tagjaként végigdolgozott több

ségünket és jövőnket építsük a szórványban
és az egész Kárpát-medencében.

évtized és ott betöltött szerepe révén pon-

Éva az a pedagógus, aki úgy építi

tosan tudja, érzi, mi az, amit a magyar közös-

a jövőt, hogy közben nem feledkezik meg a

ség érdekében tennie kell. Kapcsolatrendsze-

jelenről sem: az egymásra való odafigyelésről,

re gyümölcsöző, akárhányszor a bentlakás

egymás örömeinek megéléséről, az együtt-

ügyeibe, pályázatok elbírálásába, tantárgy-

gondolkozásról és az együvé tartozásról. Éva

versenyek lebonyolításába vagy véndiák ta-

igazi kolléga, barát, segítőkész munkatárs,

lálkozók szervezésébe fog.

akinek pozitív kisugárzása egyénre, közös-

Emberismerete, alázata, hite, munkabírása

és

munkamorálja

példaértékű.

Mindig csapatember volt, szerepvállalásai

ségre jótékonyan hat.
Gratulálunk az Ezüstgyopár díjhoz,
és további sikereket kívánunk!

és szolgálatai igazolják, hogy a pedagógusi
feladatok mellett szükség van az értelmiségi

Matekovits Mária,

önkéntes munkájára, hisz Éva tudja, hogy

a Csiky Gergely Iskolacsoport aligazgatója

arra vagyunk hivatottak, hogy cselekedjünk,
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