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„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy
azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több
kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék
szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely
Istentől való. " - Wass Albert

Nyugdíjba vonuló kollégánk hajdúdorogi görögkatolikus vallásos családból származik.
1981-83 között a Dunaújvárosi Műszaki Főiskolán műszaki szakoktató képesítést
szerzett, majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1991. június 10-én
technika szakos tanári oklevéllel gazdagodott. Rácz István 1989 óta dolgozik
intézményünkben, betöltve pedagógus, kolléga, oktató, nevelő, vezető szerepeket.
Mindig lelkiismeretesen és pontosan végezte pedagógusi munkáját, immár 40 éve,
következetes nevelési elvek jellemzik. Több éven keresztül volt osztályfőnök, a rábízott
gyerekek felé mindig teljes figyelemmel fordult, segítségére bátran számíthattak és
számíthatnak ma is.
A technika tantárgy oktatása mellett mindig is fontosnak tartotta a gyerekeket a
gyakorlati életre, a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére tanítani, nevelni, ezért
sokáig vezetett iskolánkban barkács szakkört, s gyertyaöntést is többször szervezett.
Mindezek iskolai életünket is színesítették.
Intézményünkben több évig igazgatóhelyettesként segítette a vezető munkáját, hozzá
tartoztak az intézmény gazdasági és szervezési feladatai. Ebben az időszakban
alpolgármesterként a város fejlesztésével, irányításával is foglalkozott, kapcsolatot
teremtve az iskolai és városi élet között.
István személyében egy értékes embert ismerhettünk meg, akire lehet számítani, aki
nyugodt, higgadt kollégaként mindig a békés megoldást keresi. Segítőkészsége
példaértékű, bárki, aki hozzá fordult, számíthatott rá. Közösségi ember volt, aktívan
részt vett az iskolai és iskolán kívüli közösségépítő összejöveteleken. Sokat segített
megfontolt tanácsaival, óriási tapasztalatával. Keresztény életvitele, vallásossága mai
napig példamutató kollégái és a gyerekek előtt.
István jelenleg is egyházközségi tag, ötleteivel, munkájával a hajdúdorogi közösség életét
támogatja.
Rácz István személyében egy olyan pedagógust tisztelhetünk, aki egész életét
hivatásának szentelte, munkaszeretete, életszemlélete, pedagógiai hitvallása
példaértékű.

