A negyedik emeleti fizikatanári felejthetetlen színfoltja volt. Az asztalán tucatjával hevertek a saját maga
és a tanárjelöltjei által összeállított kísérleti eszközök.
Bármikor felmerült egy lehetséges tanórai demonstráció ötlete, neki mindig volt egy
fiókja, szekrénye, doboza, amibôl elôkerült egy használható
alkatrész vagy akár egy komplett
kísérlet. A saját maga által vásárolt eszközöket is örömmel bocsátotta az iskola és a kollégák
rendelkezésére. És kifogyhatatlan volt a régmúlt történeteibôl is
Muki bácsiról (Vermes Miklós),
Marx professzor úrról, a Petôfi
Gimnáziumban eltöltött évekrôl,
jelöltjeirôl és diákjairól.
De önmagát soha nem tolta
elôtérbe. A szó legjobb értelmében volt „régivágású” tanár. Hatalmas tapasztalatot ôrzött, következetes volt, tanítási stílusának
minden apró részletét meg tudta
indokolni, ugyanakkor jelöltjeit
soha nem akarta saját képére formálni. Türelmesen,
szeretettel terelve hagyta ôket kibontakozni. Az óravázlat minden pontját, az órán elhangzott minden mondatot és minden mozzanatot kellô részletességgel, de
sosem terjengôsen beszélt meg. A jelöltek ötleteit, elképzeléseit nem csak megvalósulni hagyta, de mindig
segített is a megvalósításukban, akkor is, ha éppen nem
értett egyet az elképzeléssel. Az egyik, Gyulára különösen jellemzô eset talán akkor történt, amikor egy jelölt-

jének felvetettem egy kísérleti eszköz ötletét, amit órán
be lehetne mutatni. A jelölt nekiállt elkészíteni az eszközt, Gyula pedig kinyitotta azt a szekrényét, amiben
az eszközhöz használható, saját kezûleg kipreparált
mosógépmotor feküdt, és jó két
héten keresztül segített az összeállításban. A kísérlet végül nem mûködött. Az eszköz igen, de órai kísérletként nem volt elég meggyôzô és nem is volt elég izgalmas –
éppen úgy, ahogy azt Gyula már
az eszköz-összeállítás legelején
megjósolta.
Az egyik legkiegyensúlyozottabb ember volt, akit ismertem.
Soha nem láttam idegesnek, a
problémákat felismerte, de mindig
jókedvûen, mosolyogva fogott
megoldásukhoz. A tanításhoz
nem kötôdô hobbikban is elmerült: rendszeresen járt kirándulni,
gombászni és kaktuszokat gondozni. Mindez a jókedv és boldogság személyes kisugárzásában
is érzôdött, a hátul összekulcsolt kézzel sétálásában, az
örökös mosolygásban, a türelmes hanghordozásában.
Hiányozni fognak történetei, segítségnyújtása, a
jelöltekkel való foglalkozása, az íróasztalán felstócolt
könyvhalom, az okos, vidám beszélgetések a szünetekben. De legfôképpen ô fog hiányozni. Szeretteivel:
családjával, barátaival, kollégáival és diákjaival együtt
szomorú szívvel búcsúzunk tôle.
Basa István

EMLÉKEZÉS FÜLÖP VIKTORNÉRA
Fülöp Viktorné Rózsika megígérte, az ôszi elnökségi
ülésünkre eljön, hogy közösen készítsük elô a jubileumi, a 25. Öveges-versenyt. Kettônk kapcsolatában
ez az elsô be nem váltott ígérete. 2014. augusztusban
örökre elment.
Ki volt Ô? Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának aktív tagja, az
ankétok résztvevôje, szervezôje, több mint egy évtizede az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny
országos döntôjének gyôri fôszervezôje. Ô gondoskodott a helyi programokról, a versenyzôk vendéglátásáról. Az általa szervezett kulturális estek élményt
jelentettek a nyolcadikos, fizika iránt érdeklôdô diákok számára is.
A pécsi Tanárképzô Fôiskolán szerzett matematikafizika szakos tanári diplomájával négy évig a Lébényi
Általános Iskola és Gimnáziumban, majd nyugdíjba
vonulásáig szülôfalujában, a Mosonszentmiklósi Általános Iskolában dolgozott. Aktivitására jellemzô, hogy
ezt követôen is ellátta a GyMS Megyei Pedagógiai Intézetnél a szaktanácsadói feladatokat. Elôadásokat szer36

vezett, publikált, segítette a megye fizikaszakos kollégáit. Sokoldalúsága szemléltetéséül álljon itt néhány az
utóbbi idôszak feladataiból: zsûrielnök a Horváth Pál
Fizikatörténeti Versenyen, kiállítás megnyitója a „Játékos tudomány” utazó kiállítás gyôri állomáshelyén,
fôszervezôje a Simonyi Károly megyei fizikaversenynek, zsûritag a péri Öveges napok keretében megrendezett Ifjú Fizikusok/Fifikusok találkozóján, szakértôként készített óvodai szervezeti és mûködési szabályzatot, Mosonszentmiklós önkormányzati képviselôje,
lelkes tagja a Rábca dalkörnek, elôadást tartott gróf
Zichy Ferenc gyôri püspök életérôl, … És még mennyi
minden követte volna! Számtalan terve volt.
Az újabb Öveges versenysorozat szervezése kapcsán egyre többször hangzik el a mondat: „Ez a Rózsika feladata.” – volt.
Nehéz lesz pótolni a munkád, de megoldjuk, enynyivel tartozunk neked! Nyugodj békében!
Az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja
nevében
Lévainé Kovács Róza
FIZIKAI SZEMLE
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