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Gagyi
Anna

Ady hepehupás vén Szilágyában született és nevelkedett. A Kincses Város világszínvonalú egyetemének nagyra becsült fizikaprofesszorai tanították és tarisznyálták fel. Székelyföld lett az új hazája. A székely anyavárosban tanította évtizedeken át a fiatalokat a fizika
titkainak megfejtésére, és nevelte őket emberségre, becsületre, tisztességre. Életgörbéje
sok-sok maximumot tartalmaz, és nincsenek benne szakadási pontok. Igazi bölcs, aki mosolyogva tűrte mindig és tűri ma is az instabil rendszer kaotikus játékait, mert tudta, tudja:
a hullámvölgyet mindig hullámhegy követi. Megtapasztalta, hogy a boldogság kvantált, és
családja viszonyítási rendszerében találta meg a termodinamikai egyensúlyt.
Gagyi Anna tanárnő a Szilágy megyei Magyargoroszló szülötte. Zilahon járt középiskolába, amelynek elvégzése után a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem fizika
karának végzőseként szerzett tanári oklevelet 1980-ban. Székelyudvarhelyen alapított családot, itt tanított több mint három évtizedet, előbb a 2-es Számú Ipari Líceumban (ma Kós
Károly Szakközépiskola), majd 2006-tól a Tamási Áron Gimnáziumban. Fizikát tanítani
nehéz, de nagyon szép feladat. Bevezetni a diákot a tudományok varázslatos világába, kialakítani benne egy egészséges természettudományos műveltséget nemes célkitűzés. Rávezetni a fiatalokat arra, hogy a fizika maga az élet, a kezdet és a vég, amely ringatja a bölcsőt,
és feszíti a koporsó kötelét, nagy kihívás. Ennek a kihívásnak tett eleget maradéktalanul
a tanárnő. És itt nem ért véget a munka. Körzeti módszertanosként sokat tett azért, hogy
a kötelező módszertani köröket tartalommal töltse meg: érdekfeszítő és színvonalas előadások,
interaktív kísérleti bemutatók, hasznos műhelymunkák tették érdekessé és élvezetessé ezeket
a találkozásokat. Osztályfőnökként színes programok, élménydús kirándulások szervezésével tette emlékezetessé diákjai számára a középiskolában eltöltött éveket, és nagyban
hozzásegítette őket ahhoz, hogy felelősségteljes emberekké váljanak. Tanulói sikeresen
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szerepeltek az érettségi vizsgákon, és sok többletmunkát fektetett abba, hogy diákjait felkészítse és elkísérje különböző helyi, megyei, országos vagy nemzetközi szintű versenyekre,
ahonnan helyezésekkel tértek haza. Nehéz lenne felsorolni a különböző megmérettetéseken
szerzett díjakat, de talán érdemes megemlíteni az évek folyamán a diákjai által elért legkiemelkedőbb versenyeredményeket: dicséret a Fizika Tantárgyverseny országos szakaszán,
I. díj az Augustin Maior Fizikaversenyen, ezüstérem a Jedlik Ányos országos fizikaverseny
döntőjében, I. díj a Vermes Miklós Fizikaverseny nemzetközi szakaszán.
Gagyi Anna tanárnő helytállása példaértékű egy rendkívül bonyolult és gyorsan
változó erőtérben, amelyet életnek nevezünk, megoldásai egyediek a többismeretlenes
egyenletek útvesztőiben, amelyet iskolának hívunk. Mindig kitűnően becsülte fel a kezdeti
feltételeket, majd hiba nélkül számolta ki és határozta meg a kezdősebességek nagyságát,
irányát és irányítását, így tanítványai kivétel nélkül stabil pályára állhattak be. Becsülettel és
nagy odaadással végzett pedagógusi munkája elismeréseként 2015-ben Bonis Bona-díjban
részesült.
Az Ezüstgyopár-díj jelzésértékű. Utalás arra, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elismeri és értékeli a tanárnő több évtizede tartó következetes, áldozatos és
eredményes munkáját. Ehhez a munkához gratulálok jómagam is, és kívánom, hogy hosszú
ideig lehessen még a fizika elsődleges sugárforrása tanítványai körében.

székely zoltán

