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Paul
Éva

Nagyszerű érzés arra gondolni, hogy az az értékvilág, tudás, amit egy jó pedagógus munkájával és példájával át tud adni diákjainak – a víz tükrén elindított hullámhoz
hasonlóan –, továbbgyűrűzik időben és térben; nemzedékeken keresztül tovább öröklődik,
s megsokszorozódva hat a szűkebb és tágabb világunkra egyaránt. Paul Éva testnevelés szakos kolléganőnk nevét számtalan generáció hordozza szívében. Emberszeretete, szakmája
iránti szenvedélye, lendületes tenni akarása, szeretetteljes segítőkészsége, optimizmusa és
jókedélye kitörölhetetlen nyomot hagytak minden olyan közösségben, ahol aktív szerepet vállalt. Példaértékű életpályája ösztönző. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek
a nagyszerű embernek, kedves kollégámnak a munkáját méltathatom.
Paul Éva Szatmárnémetiben született 1949. december 21-én. Szülővárosában végezte
el iskolai tanulmányait. 1967-ben itt szerzett érettségi diplomát. A sportban és különösképpen a labdajátékokban tehetséges kislányra már VI. osztályos korában felfigyelt testnevelő
tanára, és beválasztotta az iskola kézilabda-, majd kosárlabdacsapatába. Ez a sikerélmény
meghatározó szerepet töltött be életében, és elindította a sportolói, majd a testnevelés tanári
pálya felé. 1972-ben a bukaresti Testnevelési Főiskolán diplomázott. Szatmáron, majd később Temesváron is az A osztályos kosárlabdacsapat játékosa volt.
Testnevelő tanári pályája Temes megyéhez kapcsolódik. 1973-ban, pályakezdőként Végváron tanított, majd 1974-től Temesváron a 2-es Számú Matematika–Fizika
Líceumban és a Sportlíceumban. 1980-tól nyugdíjba vonulásáig, közel 30 évig végezte
áldásos pedagógusi munkáját a temesvári magyar gimnáziumban, a mai Bartók Béla
Elméleti Líceumban, s oltotta diákjaiba az egészséges élet és mozgás szeretetét. Szavait
idézve: „A személyiség egészére irányuló nevelésben jelentős részt vállal a testnevelés saját céljaival, feladatrendszerével. A testnevelés az általános nevelés szerves része; célja a test edzése,
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az egészség, magatartás, akaraterő, küzdőképesség fejlesztése; bátorság, becsület, tisztelet és
pontosság betartása.”
Rendkívüli tehetséggel tudott minden korosztállyal dolgozni. A kicsi elemista és
a gimnazista diák is szívesen vett részt az óráin. Természetes harmóniában fonódott össze
az emberi méltósága, szakmai tudása és pedagógiai érzéke. Nem volt nagyon szigorú, de
hitelessége, következetessége, játékossága és a korosztálynak és helyzetnek megfelelő legjobb módszerek tudatos alkalmazása célra vezettek. Pezsgett körülötte a levegő; tele volt
ötletekkel, kezdeményezett, cselekedett; másokat is magával ragadott a példája és lendülete.
Iskolai tevékenysége messze túlmutatott a tanórák keretein. Minőségi munkája nélkülözhetetlen volt a tehetséggondozásban és szabadidős tevékenységek szervezésében iskolánkban
és megyei rendezvényeken egyaránt: sportkörök, iskolai és megyei szintű versenyek, sportrendezvények, tornaünnepélyek, tánctanítás, kirándulásszervezés, táborok kísérték végig
a pályáját. Nyugalmazott tanárként is szívesen bekapcsolódott az iskolai életbe. Örömmel
szervezett sportfoglalkozásokat a családi sportnapon, táborokban.
Szakmájában állandóan fejlesztette magát, továbbképző tanfolyamokra, tapasztalatcserére járt az országban és külföldön. Szeretetteljes érdeklődéssel fordult az idős korosztály
felé is. Az országban elsőként kezdeményezte az intézményekben élő idős személyekkel való
foglalkozást, 25 éven át dolgozott önkéntesként a temesvári Adam Müller Guttenbrunn
idősek otthonában. Az itt végzett szakmai munka és kutatás eredményeit összegzi az
I. fokozati dolgozata is: A mozgás mint örömforrás és hatása a hetven év feletti idős generációra –
mozgásformák, gyógytorna. Módszertani felelősként, a vezetőtanács tagjaként aktívan részt
vett a Bartók Béla Elméleti Líceum életének igazgatásában. 1998–2004 között az iskola
igazgatóhelyettese.
Életének szerves részét képezték a szociális-karitatív jellegű tevékenységek. Kiemelkedő ezen a téren a Máltai Szeretetszolgálat keretében több mint negyed évszázadig végzett
sokoldalú munkája: a temesvári szervezetnek alapító tagja és önkéntese 1990-től. 1991 és
1998 között országos ifjúsági vezetői tisztséget töltött be, s megszervezte a líceum diákjaiból
a Máltai Ifjúsági csoportot. 2006 és 2017 között a temesvári szervezet alelnöke volt. Többek
között jótékonysági rendezvényeket szervezett, az otthon időseivel foglalkozott. 2016-ban,
a Máltai Szeretetszolgálat 25. évfordulója alkalmából „a szolgálatban kitűnt tevékenységéért”
az érdemrend ezüst fokozatát vehette át. Együttműködött más segélyszervezetekkel is, részt
vett a Gyermekmentő Szolgálat és a Caritas Alapítvány számtalan programjában.
„Egy tanár munkája az örökkévalósággal vetekszik, mert sosem tudni, hány generáción
keresztül hat, és hány országot jár be a világon.” (H. Adams)
Kedves Éva! Köszönjük azt a fáradhatatlan munkát, amit a gyermekekért, iskolánkért, magyar közösségünkért végeztél, hogy az emberiség igazi értékeit képviselve példát
mutattál annyi nemzedéknek!

virginás-tar judith

