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taníthatott, ugyancsak Bethlenben, az álta-

olyan ember, aki ma minisztériumi vagy poli-
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ember tevékenységét, áldozatos munkáját.

égisze alatt arra, hogy öregjeink elismerésben

Laci nem mindennapi pedagógus, aki csak

részesüljenek azért, hogy több nemzedéket

a tiszteletadásban látja a hivatását, hanem

tanítottak magyarul, és tevékenykedtek

közösségükben, megőrizve és továbbadva
hagyományainkat.
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szolgálatához!

lin szavaival válaszolt: „Nem akkor nyered el
jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem

Mayla Júlia,

egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mel-

óvónő

lette.”

17

