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Ha erős hittel és akarattal végzed a munkád,
sikeres leszel a pályán.
SEBŐ JÓZSEF

Vannak olyan emberek, akiknek a munkájuk a lételemük olyan természetes
módon, hogy közben magánemberként is ki tud teljesedni az életük. György
Izabella Zsófia testnevelő tanár tényszerű, adatfelsorolásokból álló önéletrajzának sorai mögött is egy ilyen teljes élet „rejtőzik”. Nem ad okot
az igazi elismerésre, a pedagógiai pályafutást méltató Ezüstgyopár-díj
elnyerésére az, ha egy tanárt csak a saját szakmai előrehaladása motivál.
György Izabella kolléganőnk pályáját az szabta meg, hogy mennyire tudta
általa szolgálni azt a szűk, és egyre inkább szűkülő, a szórványvidék szélének számító falusi közösséget, amely számára fontos megmentendő értéknek számított. De honnan is indult az az életpálya? 1947. augusztus 10én született Homoródjánosfalván. Az elemi iskolát szülőfalujában, illetve
Homoródszentpálon végezte, a középiskolát a székelyudvarhelyi Tamási
Áron Középiskolában, illetve Baróton, a Baróti Szabó Dávid Középiskolában. Ezt követően 1966-ban felvételizett a bukaresti Testnevelési Főiskolára, ahol 1971-ben diplomázott. Kihelyezésétől egészen nyugdíjazásáig
volt a Homoróddaróci Általános Iskola tanára.
Szép, kerek pálya ez, amelyből kiérezhető az elkötelezettség és az odaadás. Testnevelő tanárként Izabella diákjai számára az egészséges életet
megalapozó helyes és tudatos testmozgás elsajátítását tűzte ki célul.
Az általa létrehozott, ma már hagyományosnak számító Homoród Kupa
sportverseny a negyedik évtizedét ünnepelhette. Ez a tény önmagában is
a 43 éves tanári pálya következetességének dicséretét jelenti. Aki falusi
környezetben munkálkodott tanárként, ott dolgozott és ott is élt, az tudja,
hogy az ilyen pedagógus munkája nemcsak az iskolában zajlik, és nem ér véget az órák befejezésével. Az ilyen pedagógus számára az otthoni, családi
műszak után a következő műszak a falu kulturális életének felpezsdítése.
Önkéntesen, díjmentesen, saját szabadidejét és erejét felkínálva. Egyetlen
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fizetés az, ha a színdarabtanulásra vagy a táncpróbákon megjelennek a fiatalok és jól érzik magukat. Ezt tudva, tapasztalva György Izabella, akinek
tevékenységét tanár férje is segítette, a család mindennapjai mellett időt
áldozott a közösség szellemi jólétére és kulturális gyarapodására: színdarabokat, népi táncokat tanított be, helybeli hagyományokat és szokásokat
vitt színre. De a magyar nyelvű vidéki oktatás terén György Izabella érdemei ennél is sokkalta fontosabbak, elévületlen, hiszen nevéhez fűződik
a daróci anyanyelvű oktatás megmentése. 15 éves iskolaigazgatói tevékenysége gyümölcseként ez nem is kevés. A rendszerváltás utáni években
ugyanis egyre csökkent a gyermeklétszám, mert a fiatalokat egyre kevésbé vonzották a kissé elszigeteltebb vidéki élettel járó nehézségek. Ezzel
a jelenséggel kellett megküzdenie a daróci iskola igazgatójának is, aki az
intézményvezetői megbízatása mellett iskolai mindenes is, adminisztratív
munkájában nem támaszkodhat kisegítő személyzet segítségére, ezért
ő maga a saját helyettese, titkárnője, könyvelője stb. Gondjait és olykor a
hatáskörével járó apróbb feladatokat csak néhány kollégájával oszthatta
meg. György Izabella e nehezítő körülmények ellenére sem veszítette el
optimizmusát és munkakedvét, tevékenységét nem érezte háborúnak, bár
harc volt a javából. És hogy elképzelhessük, micsoda áldozatkészség jellemezte azt a tanárt, édesanyát, aki iskolaigazgató is volt, hadd mutassuk be
az akkori hétköznapjait. Amikor már minden kötél szakadt és nem volt elegendő gyermek a faluban az osztályok fenntartásához, akkor a távolabbi
településekről toborzott négy-öt diákot. Bentlakás és utaztatási lehetőség híján pedig Izabella a saját lakásán szállásolta el, családjai mellett látta
el őket több éven át. Nem is egyszer a hiányzó tankönyveket is maga cipelte a gyermekeinek egy nagy utazótáskában, hiszen a darócihoz hasonló
kisebb iskolák felszerelésével már nem nagyon foglalkoztak a hatóságok.
Mindezt ingyen és bérmentve, csak azért tette, hogy a helybeli gyermekek
szülőhelyükön végezhessék el a felső tagozatot, és ne kellejen idejekorán
kiszakadniuk a biztonságos környezetből, ne kerüljenek távol családjuktól.
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Iskolaigazgatóként segítőkész, megértő, elfogadó, ugyanakkor igazságos
és igényes volt, kollégái becsülték és szerették, mert kreatív, jó hangulatú, vidám, barátságos és nagyon emberséges pedagógusként ismerték.
Csodálták óriási teherbíró képességét és azt is, hogy mindenben és mindenkiben a jót kereste és találta meg. Ez segítette a továbblépésben, a nehézségek felvállalásában, a túlélésben ezt a különben is igen talpraesett,
szorgalmas és gyakorlatias gondolkodású asszonyt. A fokozott fizikai és
lelki terhelés megedzette, és olyan igazi pedagógussá tette, akinek energiája és hite átragadt a kollégákra, sőt a helyi társadalomra is.
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Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy ezt a rögös, de egyben nagyon
szép utat csak az tudja meghasonlás nélkül végigjárni, aki bízik a célja igazában, aki hiszi, hogy annak, amiért ő dolgozik, igazi értékmentő ereje van.
Nem biztos, hogy ezt éppen ilyen fennkölten élte meg György Izabella, hiszen a valóság ezeknél a szavaknál gyakorta prózaibb részleteket takar,
de mi, annyi év távlatából is csupán a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk. Életének és munkájának hitelességét bizonyítja az a tény is, hogy
tőle az iskolai gondok stafétáját a közben matematikatanári pályát választó, ugyancsak Izabella nevet viselő lánya, vette át és viszi tovább mint
iskolaigazgató. Mindezeket figyelembe véve, úgy gondoljuk, hogy György
Izabella Zsófia pedagógusi pályafutása kiérdemli elismerésként az Ezüstgyopár-díjat.

bartha judit

ezust_17_teljes.indd 34

2017.09.26. 23:45:46

