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lára!

idézete: „Más hibáinak elviselésében

A szakmai munka Mayla

türelemre törekedjél, mert benned

Júlia

esetében

elhivatottságot

is elég sok van, amit másnak kell

jelent. Ezt az elhivatottságot, 24

eltürnie.” (Kempis Tamás) Lehet-e

éves oktatói munkáját Beszterce-

jellemzőbb idézetet találni egy olyan

Naszód megyében fejtette ki. In-

elhívatott pedagógusnak a bemu-

nen indult, és ide tért vissza, hogy

tatására, aki munkáját a legkisebb

a közösséget, melyben felnőtt,

emberpalánták formálására, az élet

szolgálni tudja.

útján való elindítására szánta? Míg

Általános iskoláit Besz-

az elemista a tanítójára határozot-

tercén végezte, majd a nagyvára-

tan emlékszik, addig az óvónéni ál-

di tanítóképző líceumban sze-

talában ködben marad, pedig ő az,

rezte meg első szakmai oklevelét.

aki bevezeti a közösségi életbe a

Azért az elsőt, mert mára már a

kicsi, tötyögő

gyermeket. Tevé-

Tanítóképző Főiskolán és a Köz-

kenysége színhelye sokszor alig több

gazdasági Tudományokban is szer-

néhány

mégis

zett oklevelet. Két gyerek, Le-

képes oda irányítani azt a világot,

vente és Eszter édesanyja. Anyai

ami a gye-rekeknek új és hatalmas,

és óvónői kötelezettsége mellett

ami a cipőfüző bekötésétől a barát-

mindennapi tevékenységében igen

kozáson át nyitogatja a csemeték

fontos szerepet kap a közösség

értelmét, szoktatgatja őket az isko-

is.

négyzetméternél,

Legelső két munkaéve, ame-
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lyeket a Melles-völgyi Kékes faluban töltött,

csoportjának

létrehozása

és

irányítása;

meghatározta életvitelét, szakmai fejlődését.

iskolai rendezvények kézműves műhelyeinek

Az ott összegyűjtött népdalok, népszoká-

szervezése és vezetése; szakmai tovább-

sok és jellegzetesen mezőségi hiedelemvilág

képzéseken való aktív részvétel.

ráébresztették arra, hogy van egy láthatat-

Szerepet vállal a szociális, kulturális,

lan tudásanyag, ami él az emberekben, és

közösségfejlesztő és érdekvédelmi civil szer-

ezt nevelőként köteles megtanulnia, továb-

vezetekben is, így: a megyei RMPSZ alelnöke

badnia, és éltetnie. Ez a tapasztalat megha-

több mint 6 éve, a megyei EMKE alapító

tározta értékrendje további alakulását.

tagja, a Máltai Segélyszolgálat helyi vezetője,

A lehető legrövidebb időn belül meg-

a Belső-Szolnoki Főesperesség gazdasági

szerezte az állami pedagógusi címek legma-

felelőse, a Possibilitas Egyesület külkapcso-

gasabbikát, az I. didaktikai fokozatot, majd

latokért felelős vezetője, a Rotary Beszterce

2009 tavaszán a Gheorghe Lazăr II. fokoza-

Nosa kommunikációs felelőse, hogy csak a

tában részesült.

legfontosabbakat említsük. Mindezek mel-

Nyugtalan természete, tettvágya

lett rendszeres tudósítója helyi és orszá-

által a szakma terén is szokatlan eredmé-

gos szórású napilapoknak és folyóiratoknak.

nyeket mutatott fel. Íme néhány: magyar

Írásaiban a megye magyar pedagógusait

napközis óvodai csoport létrehozása Besz-

bástyavedőknek nevezi, akik szakmaisággal,

tercén; magyar óvónők magyar nyelvű szak-

kitartással és anynyanyelvvel védik az isko-

mai képzése megyei szinten és módszertani

lát.

kiadvány szerkesztése; magyar gyerekek

Mi az a mozgató belső erő, amely

tánccsoportjának megszervezése és veze-

táplálja e gazdag munkásságot? Nem lehet

tése Besztercén; pedagógusok bábjátszó

más, mint az az egyszerű, de nemes em-

beri vonás, amely a nemzetért felelős életet

Ezért javasoltam Ezüstgyopár díjra

kíván, hogy mindazzal, amivel megáldotta a

Mayla Júlia pedagógust, és kívánom, hogy

Teremtő, gazdagítsa és szolgálja az emberek

munkáját a továbbiakban is ilyen önzetlen-

közötti szeretetet.

séggel állítsa közössége érdekébe!
Borsos Károly László
tanító
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