OKOVECZKY
CSILLA
„Milyen érdekes szó az, hogy emberöltő! Az emberi test felbukkan és alámerül az időben, aztán ismét
felszínre tér az emlékezetben, föl-le, föl-le, mint a tű, és közben szorosan összeölti a múlt és jelen
szétfeslő rétegeit. És minden egymáshoz varródik, miközben láthatatlan a cérna.””
TÓTH KRISZTINA

Csilla 1964. február 27-én született Lugoson. Pedagógusi tehetsége családi hagyományokban gyökerezik, édesanyja magyar irodalom tanár, édesapja történelemtanár volt. Tanulmányait Temesváron a 2-es Számú Matematika–Fizika Líceumban
kezdte, majd a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben szerzett oklevelet.
Pályakezdő éveit Temesvár jelentette, ahol két iskolában tanított, 1988-tól 2010.
februárjáig a temesvári 26-os Általános Iskola magyar tagozatának tanítója, ugyanakkor néhány évig tagozatfelelőse volt.
Széleskörű szakmai ismereteit módszertani körfelelősként osztotta meg a frissen
végzett tanítókkal, katedrafőnökként pedig a román tagozat tanítói között is példaképpé nőtte ki magát. Ezért Csillát mindenki becsülte.
Gyermekszeretete igazi empátiában mutatkozott meg. Odaﬁgyelése és alapossága
karizmatikus emberré alakította. A jókedvű, lendületes, ﬁatal tanítónő megérdemelt tekintélyt szerzett magának nemcsak iskolai, hanem városi és megyei szinten
is. A szülői közösségek mindig nagyra értékelték munkáját. Méltán, hiszen alapos
és rendkívül felkészült oktatóként mindig a legtöbbet, a legjobbat, a legértékesebbet adta diákjainak és a számonkérésénél ugyanígy járt el. Minden nap, minden
órában. Így hát Csillát mindenki tisztelte.
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Számtalan mesemondó- és szavalóversenyre készítette fel kis tanítványait, akik
könyörtelenül hozták haza a különböző neves díjakat, dicséreteket. A Zrínyi Ilona
és más matematikaversenyeken ugyanígy bizonyította rátermettségét, munkáját
ismét díjak igazolták.
Évente emlékezetes tagozatkirándulásokat szervezett, színvonalas farsangi és tematikus előadásai valódi ünnepet hoztak az iskola falai közé.
Akaratereje, lendülete diákot, pedagógust és szülőt egyformán magával ragadott.
Nem csak őket. Feljogosított fordítóként is becsülettel állt helyt. Pályatársai, ügyfelei elismerő szavakkal emlékeznek rá.
2007 nyarán súlyos betegség szegte kedvét. Fegyelmezetten vállalta a kezelés nehézségeit és az első percektől fogva másra nem is gondolt másra, minthogy minél hamarabb visszatérjen a gyerekek közé. Felépülése gyors, látványos volt, újult
lendülettel jött vissza közénk. Sajnos rövid időre. Gyógyíthatatlan betegsége 2010.
áprilisában ragadta el tőlünk.
Jó pedagógus volt. Szerette diákjait. Lelkükkel is törődött. Sorsukat nyomon követte. Ők azok, akik büszkék arra, hogy Csilla tanította őket. Valóban, Csillát mindenki
szerette.
Emlékszem, utolsó iskolanapokon mindig szomorú volt. Az ok mindig ugyanaz:
nem szerette a szünidőt, számolta a napokat iskolakezdésig. Furcsa? Szokatlan?
Nem. Inkább csodálatos ajándék volt azoknak, akiknek megadatott, hogy ismerjék.

ALBERT ETELKA

88

