GÁBOS
LÁSZLÓ
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em véletlenül választottam mottónak André Gide
gondolatát Gábos László laudációjához, hiszen
olyan kollégáról van szó, aki már 40 éve úgy tanítja
a „rábízottakat”, hogy bizony már sokuk nélkülözni tudja őt.
A tanítványait nemcsak a matematika rejtelmes szépségeire
és a fizika egzakt tudományára tanította, hanem becsületre,
emberszeretetre, kitartó munkára is nevelte. Tanítványai
között akadnak olyanok, akik különböző tudományok
doktorai, vannak szép számmal tanárok, tanítónők, orvosok,
egészségügyi tisztviselők és szorgalmas, becsületes munkások is.
Tanulmányait szülővárosában, Dicsőszentmártonban kezdte
1959-ben, majd ugyanott érettségizett 1971-ben. 1971-ben
sikeresen felvételizett a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolára, ahol 1974-ben államvizsgázott. Pedagógusi pályafutását
1974-ben kezdte a Havadi Általános Iskolában mint matematika szakos tanár, katedrakiegészítésként rajzot és zenét
is tanított. 1976-tól a Magyarsárosi Általános Iskolában
találjuk, ahol matematikát, fizikát, kémiát, földrajzot, rajzot,
zenét és testnevelést tanít. 1978 és 1980 között a Bözödi
Általános Iskolában és az erdőszentgyörgyi Líceumban oktat
matematikát, valamint Bözödön a matematika mellett zenét
és testnevelést is tanít. 1980-ban egy sikeres versenyvizsga
után visszakerült a régi alma materbe, a dicsőszentmártoni
iskolába, a mostani Traian Általános Iskolába, ahol jelenleg
is az intézmény tanára. Mivel diákjaival többször is eljutott
matematikai tantárgyversenyek országos döntőjébe, ezért
Kitüntetett Tanár oklevelet és jelvényt is kapott. Szovátán két
kollégájával a téli vakációkban táborokat szerveztek, ahol felkészítették a diákokat a tantárgyversenyekre matematikából,
fizikából, kémiából. Minden nyáron diákjainak különböző
táborokat, kirándulásokat szervezett, melyek keretében önállóságra, az életre is nevelte őket. Tanítványai kiemelkedő
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eredményeket értek el a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Az
évek során iskolánk több tucatnyi tanulóját díjazták kimagasló
teljesítményükért nemcsak a megyei megmérettetésben, hanem
országos és nemzetközi szakaszokon is. Eredményeiket igazolja
a tanulók, illetve az iskola tulajdonában levő több oklevél, érem
és serleg is.
Az 1989-es decemberi eseményeket követően aktívan szerepet
vállalt a Hajdúszoboszló és Dicsőszentmárton közötti testvérvárosi, illetve a hajdúszoboszlói Thököly Imre Általános Iskola és a
Dicsőszentmártoni Traian Általános Iskola közötti testvériskolai
kapcsolatok gondozásában.
Úgy gondoljuk, hogy Gábos László életpályája bizonyítja André
Gide gondolatának igazságát. Valóban tud úgy nevelni, hogy a
diákok nélkülözni tudják őt.

fodor sándor józsef
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