Gazdag Gyula (1924-2010) életrajza

Gazdag Gyula 1924. május 21-én született Gércén. 1945-ben végezte el a Kőszegi
Népiskolai Tanítóképzőt, majd 1955-ben a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskolát testnevelés
szakon.
A Kőszegi tanítóképző elvégzése után először az 1945-46-os tanévben Felsőszelestén,
majd 1946-tól 50-ig Bőben, 1950 és 1952 között pedig Taródházán tanított. „Ennek az
áthelyezésemnek köszönhetem, hogy megtalálhattam életem párját, szeretett gyermekeim
édesanyját, drága kis Ilikémet” írja egy visszaemlékezésében. Házasságából (felesége: Vappel
Ilona) 3 gyermek született Gyula, Ilona és Mária.
1952-ben került Toronyba tanítónak. 3 évvel később testnevelő tanári diplomát szerzett.
Toronyba kerülésével szinte egy időben hozzá fogott a falusi sport fellendítéséhez. Reggeltől
késő délutánig az iskola testnevelőjeként igyekezett minél jobb teljesítményt kihozni a
mozgásra, sportra amúgy is jó érzékű tanulókból. Esténként és hétvégeken a község
szabadidős sporttevékenységének volt fő mozgatója. 1953-ban megalakította az új sportkört
Torony KSK néven, aztán következett a labdarúgó majd az atlétika szakosztály létrehozása. Ő
honosította meg a faluban a legnagyobb népszerűségnek örvendő sakk és asztalitenisz
sportágat. Az 1972-ben alakult lövész szakosztály nem igen talált legyőzőre a bajnokságokon.
Kiemelkedő eredménnyel sikerült a fő célkitűzést teljesíteni, azaz a tömegsport kiszélesítését
megvalósítani. És ez nem volt véletlen. Hisz Gazdag Gyulának mindig is szava, tekintélye
volt a gyerekek és a felnőttek előtt. "Ha tanár úr hívott valakit, akkor azt nem lehetett
visszautasítani." A sport szervezésével párhuzamosan a község kulturális életének
szervezésében is kiemelkedő munkát végzett. Közben az iskolában is egyre több feladat
hárult rá. Igazgatóhelyettesi (31 év) munkájához szükséges időt sem a gyerekektől vette el,
hanem nap mint nap egyre tovább világított az iroda ablaka, egyre hosszabb ideig égett az
íróasztal lámpája otthon - először a "Gazdagiskolában" lévő, majd az új szolgálati lakásban.
A sok- sok iskolai munka mellett az egyéb társadalmi munkákból is kivette a részét. A
különböző társadalmi szervezetekben 15 különböző funkciót töltött be pályafutása során. Ö
úgy tartotta nyilván, hogy 8+7 funkciója volt. (8 helyi+ 7 járási, megyei) Munkatársnak
tudhatta a TIT, a tűzoltóság, az ifjúsági szervezetek, a közművelődés, a takarékszövetkezet és
még számos szervezet.

Szerette a munkát, a szó legnemesebb értelmében hívatásának érezte minden tettét.
1984-es nyugdíjazása után sem szakadt el az iskolától, 7 évig, mint napközis nevelő
dolgozott. Nagy-nagy türelemmel adott segítséget a pályakezdőknek, finom tapintattal
javította hibáikat, és mesélt hévvel, emlékeket idézve, színesen, kifogyhatatlan humorral.
Tanított pontosságra, fegyelemre, tiszteletre a másik iránt, és az általa legfontosabbnak tartott
dologra: a gyerekek szeretetére. A rá jellemző precízséggel rendszerezett fényképek, tablók, a
megsárgult lapú dolgozatfüzetek mind-mind a tanítványokhoz való kötődését, szeretetét őrzik.
Munkáját nagyon sokszor elismerték. 39 kitűntetést kapott. Közülük kiemelésre méltók a
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46 évet - közel egy emberöltőt - töltött a tanári pályán, ebből 39-et a toronyi iskolában.
„Nevelni csak példával lehet" - tartják sokan, s ha ez a mondás valakinek az életére igaz,
akkor Gazdag Gyula Tanár Úr pályájára bizonyára. Igazi „lámpása” volt a községnek.
2010. november 26-án hunyt el Szombathelyen.

