SZABÓ MÁRIA
ROZÁLIA

Vannak pillanatok az ember életében, amelyek sorsdöntőek, és kitörölhetetlen nyomokat hagynak emberi mivoltunkban. Ilyen életreszóló momentum Szabó Mária
életében is az a nap, amikor elhivatott szakmát választott, és 1972-ben matematika
szakon oklevelet szerzett.
Nem tudom, mikor döntött, hogy tanár lesz, akkor-e, amikor számolta és hallgatta
a madarakat az erdőben, és magában tapasztalta, hogy milyen szépen énekelnek,
vagy akkor, amikor térdig érő sárban vagy hóban ment iskolába az Olt partján, de az
lett. Szülei tanítói vénáját örökölte. A gyerekek szeretete, a tudás örömének átadása, a szakmai felkészültség, a társadalmi megbecsülés igénye irányította e pálya
felé, és 38 éven át örömforrást jelentett számára.
Évtizedeken át iskolánk elhívatott pedagógusa, önzetlenül, nagy szakértelemmel
szolgálja a közoktatást minden szinten, és annak, illetve önmagának folyamatos
megújulását. Tevékenysége során különös gondot fordít a tehetséges diákok tudásának gyarapítására, felsőoktatásban való továbbtanulásuk elősegítésére, és
ﬁgyelemmel kíséri tovább sorsukat. A pedagógiai hozzáadott értéket tekintve példamutatóan kiemelkedő munkát végez. És teszi csendesen, taps nélkül: órarendet
készít 20 éven át, a matematikai munkaközösséget vezeti, kopjafát állít diákjaival a
Nyergestetőn, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége titkári feladatait látja
el, a megmaradt időben oldja a matematikafeladatokat, és megszállottan szereti
családját, neveli gyerekeit. Az iskola ismert és elismert tanára.
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Osztályfőnökként fáradhatatlan munkával irányítja a rábízott tanulók sorsát, akikre mindig partnerként tekint az oktatás-nevelés folyamatában. Diákjai évek múlva
is visszalátogatnak hozzá, beszámolnak életük alakulásáról, és hálával gondolnak
Rá, akitől segítséget, emberséget, megértést, szeretetet, türelmet és példamutatást kaptak.
Kollégái szeretik, becsülik, tisztelik, és elismerik kimagasló szakmai tevékenységét, emberi tartását, hitét és szeretetét, amit maga körül sugároz. Mindig ott van,
ahol szükség van Rá, mindenki számíthat Rá. Soha nem fáradt, ha segíteni kell. Véleményét elfogadják ﬁatalok és nála idősebb, tapasztaltabb kollégák is, felnéznek
Rá, kedves, biztató, következetes természete miatt.
Gratulálunk a több mint három évtizedes pedagógusi életpályája alatt kifejtett kiváló oktató-nevelő munkájáért, valamint sokrétű aktív közösségi tevékenységének és
példaértékű életének elismeréseként kapott Ezüstgyopár-díjhoz!
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