
LAUDATIO 

 

Gyarmatiné Vécsei Tímea a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, 

Technikum és Kollégium tantestületének tagja – az iskola egykori diákja. Könyvtár- informatikus, 

német és pedagógia szakos pedagógus. Tanári munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy 

hivatástudattal végzi, az önmaga elé állított magas mércének folyamatosan megfelel a szorosabban 

vett tanári munkában, a tanításban és az emellett egyre inkább szaporodó nevelési-oktatási feladatok 

végzésében is. Iskolája és munkája iránt elkötelezett, kitartó, embertársaival, kollégáival, diákjaival 

szemben szolidáris és empatikus pedagógus, nevelő.  

Pedagógusi munkája mellett törekszik arra, hogy tudását, ismereteit bővítse, megújítsa. 

Folyamatosan vesz részt továbbképzéseken. Tanulmányainak kiválasztásában szem előtt tartja az 

iskola érdekeit. Pedagógia szakos egyetemi tanulmányait is az intézménye iránt érzett 

kötelességtudata motiválta. 

Személyiségében a vidámság, az optimista gondolkodás, a derű minden nap jelen van. Jó 

emberi és munkatársi kapcsolatokat ápol a dolgozói közösség tagjaival.  

Ő maga hitét felvállaló és gyakorló keresztény. Férje az edelényi római katolikus 

egyházközösséget kántori szolgálatával segíti. Tímea két gyermek édesanyja. Gyermekeit Krisztus 

tanításai szerinti keresztény szellemiségben neveli, hogy ők is a kereszténység iránt elkötelezett, 

vallásos értékrendet valló fiatal felnőttek legyenek. Ugyanez a cél hatja át iskolai tevékenységeit is. 

Szívügyének tekinti az iskolában működő diákönkormányzat segítését. Az intézményben végzett 

munkája során tanúságot tett rátermettségéről, szakmai felkészültségéről, emberségéről. Tevékenyen 

támogatja a fejlődést. Kérdéseivel, ötleteivel előre lendíti a közösség eredményességét. 

Hiteles pedagógusként a diákok és szüleik is bizalommal fordulnak hozzá a fiatalok 

problémáival kapcsolatosan. Fontosnak tartja, hogy az intézmény érdekeit szem előtt tartva 

jótékonyan segítsen, tegyen a közösség javára. 

Rendszeresen lát el osztályfőnöki feladatokat, amely munka teendőit ugyanolyan lelkesen és 

lelkiismeretesen végzi, mint a tanári munka egyéb feladatait. Az osztályába járó diákok tanulmányi 

munkáját nagy figyelemmel követi, és lelki fejlődésük alakításában aktívan részt vesz. Teszi mindezt 

derűs, kedves, harmóniát sugárzó, segítőkészséggel, s ez munkavégzésében is tükröződik. 

Személyisége, szakmai tevékenysége példamutató. Arra törekszik, hogy diákjai kiegyensúlyozottak, 

boldogok, lelkileg egészségesek legyenek, de alakuljon ki bennük az erkölcsi kötelességtudat, a 

szorgalom és a kitartás. Gondosan alakítja növendékei lelkét és szívét, formálja a keresztény 

személyiséget. Pozitív ráhatása eredményeként osztálya többször nyerte el az iskola legjobb 

tanulmányi átlagát jelentő „legjobb osztály” címet. 

Munkatársai számíthatnak javaslataira, ötleteire. A vállalt feladatait mindig lelkiismeretesen, 

maradéktalanul elvégzi. Nagyon jó kapcsolatot ápol a szülőkkel. Együtt fáradoznak azon, hogy a 

diákok jól érezzék magukat, és kellemes légkörben és körülmények között töltsék mindennapjaikat. 

Munkájával elősegíti az intézmény kedvező megítélését. Ő a Diákönkormányzat lelke, szervezője, 

vezetője.  

Az egyházi törvények szerint éli életét. A keresztény értékrendet elfogadja, és fontosnak tartja 

továbbadását, közvetítését a diákok felé. Életvitelével jó példát mutat tanítványainak. 

 

Ezek alapján Gyarmatiné Vécsei Tímea méltó a püspöki dicséretre! 

 


