BACSILLA
SÁNDOR
Rang és cím, mindez csak köd és füst.Valóságos nemesség csak egy van: a vállalt munka minősége.
MÁRAI SÁNDOR

Magyarpécskán született 1951. július 13-án. Tanulmányait középiskolai szintig szülővárosában végezte, 1970-ben érettségizett, majd próbálkozások, helyettesítések,
ingadozások következtek, mert a geológia–földrajz volt a kedvence. Aztán mégis
1973–1976 között a Nagyváradi Főiskola testnevelő karán kötött ki, hisz nagyon jó
sportoló volt – atléta, távolugró, öttusázó, kitűnő országos eredményekkel. Megnősült, és amikor végzett, mint testnevelő tanár, atlétika- és kosárlabdaedző, már
két gyermek boldog apukája volt. Így nem csoda, hogy a kecsegtető edzői állások
helyett hazajött szülőfalujától 10 kilométerre, Kisperegre, elfoglalva a címzetes
testnevelő tanári állást. Itt 1976–1990 között tanár volt, egy ideig pedig igazgató is.
A kisperegi iskolában, falusi összefogással tornatermet épített, mini kosárlabdában több országos bajnokságot nyert a leánycsapattal, s ezáltal a kisperegi iskola
jó hírnevét fémjelezte az országban.
A következő lépés 1990-ben már a Pécskai 2-es számú Általános Iskola, ahol címzetes testnevelés szakos tanár, majd 1995-től napjainkban is igazgatója ennek az
iskolának, itt két tagozaton – magyar és román – tanulnak a gyerekek. Főigazgató,
hiszen egy napközis óvoda és 3 rövid programú óvoda munkáját is irányítja.
Egyes fokozatot szerez 1997-ben testnevelés szakon, kiegészíti tanulmányait egyetemi szinten Kolozsvárott, 2000 júniusában államvizsgázik. De nemcsak testnevelő, hanem vadász, halász, madarász, mezőgazdász. Ezért 2008-ban diplomázott az
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Aradi Aurel Vlaicu Egyetem Gazdaság, Kereskedelem, Turizmus és Szolgáltatások
szakán is.
Minden érdekli, mindig fontos feladatának tekintette, hogy továbbtanuljon, példáján
keresztül biztatta a ﬁatalokat, hogy ők is ezt tegyék, aztán visszatérve szülőhelyükre
ugyanolyan hozzáértéssel és szeretettel folytassák a nem mindennapi munkát.
Kollégáit arra biztatta, hogy vegyenek részt a közösségi életben tevőlegesen is,
mindenki képességének és érdeklődésének függvényében, hisz óvodát és iskolát
épít, bővít, alakít, kollegáival pályázatok sorát írják, és nyerik meg. A Phare-RO
program (2004–2006) oktatás-nevelési integrációs és intézményi fejlesztés keretén
belül iskolafejlesztésre 250000 eurót hoz a Pécskai 2-es iskolának.
Az általa vezetett közösség kiemelkedő eredményei:
– öt, százévesnél idősebb épület tatarozása, közművesítése, ivóvíz, központi fűtés,
csatornázás és földgáz bevezetése;
– két magyar óvoda rehabilitációja,
– magyar oktatásban részesülő gyerekek számának növelése a születési mutatók
csökkenése ellenére;
– étkezde kialakítása és működtetése;
– a gyerekek utaztatásának ingyenes megoldása és a délutáni program bevezetése
óvodában, elemi iskolában igény szerint;
– a régi tornaterem felújítása, új sportterem építése az iskola szomszédságában;
– a díszterem és a laboratóriumok fölújítása;
– magyar anyanyelvű pedagógusok továbbtanulásának ösztönzése, helyhez-iskolához kötése;
– hagyományos iskolanapok szervezése;
– az országos hírű Búzavirág Néptáncegyüttes fenntartása, a kicsik (ovisok, kisiskolások együttesének) pártolása.
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Új iskola, óvoda építésére kereste a lehetőségeket, nem elégedett meg az adott
helyzetekkel. Lelkesedése, töretlen munkakedve fellelkesítette a helybelieket, akik
segítőtársai lettek.
Alázattal vállalt szolgálata meghozta méltó jutalmát.. Jó diplomáciai érzéke elismerést váltott ki mind pedagógustársai, mind a szülők, diákok körében.
Igazgatói munkáját a pontosság, rendszeretet, a kollégák tisztelete jellemzi. Menedzserként logikával látja át, példaértékű diplomáciai készséggel és perspektivikus
gondolkodással oldja meg a problémás szituációkat.
Jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal, melynek 2004 óta ő is tagja, RMDSZes városi tanácsos, a költségvetési bizottság titkára.
Pedagógiai és iskolaszervezői munkásságáért az RMPSZ Arad Megyei Szervezete
2004-ben Márki Sándor-díjjal tüntette ki.
Minden érdekli, ami jobbá teszi munkáját, azt a munkát, amit szeretettel végez és
sok öröme telik benne.
Jó „gazdája” iskolájának, ha kell zárat szerel, ablaküveget vág, bográcsost főz, vadászni jár.
Az iskola igazgatóságának 16 éve alatt mind az infrastruktúra, mind humán erőforrást tekintve fejlődött.
Gyermekei, de most már unokái is az iskola kisdiákjai, leánya folytatja az emberépítő munkát: egy aradi szakközépiskola testnevelő tanára. Felesége nyugalmazott
zenetanár, minden munkájában segítsége, társa, támogatója.
Kisebbségi helyzetben, akik szórványtelepülésen munkálkodnak, nemcsak szakmájukért, de nemzetükért is tenni akarnak és tudnak.
Azt kívánjuk, legyenek követői, ugyanakkor jó egészséget, kitartást, további tartalmas élete legyen.

KISS ANNA
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