Pásztori Klára
Egy tanár, egy nevelő életé-

sége! Ha ez hiteles, a gyermeklélek

nek értelme az adni tudás, illetve a

megnyílik előtte, és befogadja a

tudás átadásának tudása. Ez pedig

nevelőjétől érkező hatásokat. En-

az az út, amely lélektől lélekig vezet.

nek a tanárnak tehát egész élete

A tanár, a nevelő munkája hasonlít

és tevékenysége során van mit

a képzőművészéhez, aki a száraz

tennie: fel kell építenie saját hite-

ágban vagy gyökérben is meglátja,

les személyiségét azért, hogy a

majd képes kihozni belőle a benne

gyermekekből is értelmes, érteni,

rejlő szobrot, az értékes műtárgyat.

gondolkodni és érezni tudó, alkotó,

Nem száraz ágakat, hanem ember-

becsületes embert tudjon nevelni.

palántákat vesz kezébe, lelkébe egy

Olyan embereket, akik boldogulni

nevelő, tanító, tanár, amikor bemegy

tudnak majd a világban, hiszen is-

az osztályba. Tudja, hogy neki értéket

merik azt az utat, amelyen haladni

– Embert – kell faragnia ezekből a

tudnak, a tanáruk ugyanis erre

gyermekekből. De hogyan? Milyen

tanította meg őket. Ilyen egyszerű,

módon? Milyen eszközökkel?

ugyanakkor nagyszerű egy igazi

Az egyetemen, főiskolán a

tanár élete, munkája.

tanárjelölt tanácsot, ötleteket kap,

Pásztori Klára magyar-

megismer néhány szabályt. Abban a

tanárnő ilyen egyszerű ember, és

pillanatban azonban, amikor az első

nagyszerű tanár. „Az egyszerű”

kudarcát megéli, rájön, hogy e nehéz

szót a maga szivárványos nemes-

munkában egyetlen igazán hatá-

ségében vonatkoztatnám rá, mint

sos eszköze van: a saját személyi-

olyan

összetett

tulajdonságot,
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amelynek jellemzői: a sziporkázó intelligen-

Bölcsészkarán. Férje Pásztori Géza gépész-

cia, a nyíltszívű vidámság, a jóízű humor, a

mérnök, gyermekei: Géza (elektromérnök) és

lényeglátás, az őszinte szókimondás, a já-

Anikó (közgazdász).

tékos találékonyság, a talpraesett ügyesség,

Pásztori Klára élete és pályája

a megértő elfogadás és a panasz nélküli, ki

minden állomásán becsülettel helytállt. I-

nem merülő munkabírás, kitartó szorgalom,

gyekezett nevelni, nemcsak tanítani. Diákjait

az alapos tudás. Ez a nemes „egyszerűségű”

olyan tudással vértezte fel, amely önbizalmat

személyisége segítette hozzá Pásztori Klárát,

adott nekik, és ezért sikerrel tudtak érett-

hogy nagyszerű tanárrá váljon.

ségizni magyar nyelv és irodalomból vagy

Ki is Pásztori Klára?

világirodalomból. Az iskolának, a megyének

1948. június 19-én született Maksán. Gyer-

a jó hírnevét öregbítették azok a tanulók is,

mekkorát Brassóban töltötte és ott is járt

akiket Pásztori tanárnő készített fel irodalmi,

iskolába. 1966-ban érettségizett. 1972-ben

nyelvi, helyesírási vetélkedőkre, vagy akikkel

szerzett tanári oklevelet a kolozsvári Babeş-

irodalmi és honismereti körön foglalkozott.

Bolyai

Bölcsészkarán.

Díjakat nyertek az Aranka György verse-

Tanári pályafutását a Kovászna megyei Fu-

nyen és a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és

tásfalván kezdte, majd Kézdivásárhelyen,

Irodalom Tantárgyverseny megyei és orszá-

Kökösön és Hídvégen folytatta mint ingázó

gos szakaszán.

Tudományegyetem

tanár. 1990-ben került be Brassóba a 15-

Mint osztályfőnök emberként is

ös Általános Iskolába, majd az Áprily Lajos

közel került diákjaihoz, akik őszinte tisz-

Főgimnáziumba, ahol 16 évet tanított. In-

telettel és hálával, szeretettel gondolnak

nen vonult nyugdíjba. 1997-től betanító

rá, és tartják vele a kapcsolatot. A tanárnő

tanárként dolgozott a Transilvania Egyetem

figyelemmel, érdeklődéssel kíséri diákjainak

további életútját, fejlődését, mert csak így

ki (Diplomă de excelenţă).

mérheti fel igazán, mennyire ért el hozzájuk

Átnyújtva

az

Ezüstgyopár díjat,

tanári hitvallásának üzenete. Rendszeresen

elismerésünket tolmácsoljuk Pásztori Klára

szervezett megemlékezéseket, évfordulókat,

tanárnőnek egy becsülettel végigjárt pá-

ünnepi műsorokat.

lyáért. Életével és tanári munkájával bizonyí-

Kollégáihoz – minden munkahe-

totta, hogy a boldogulás fő erényei a helytál-

lyén – a kölcsönös tisztelet, megbecsülés,

lás és a tisztesség, vagy ahogyan Arany János

a segítőkész baráti szeretet szellemében

vallotta:

viszonyult.

„Legnagyobb cél pedig itt / e földi létben: /

Tagja az Anyanyelvápolók Szövetsé-

Ember lenni, mindig / minden körülményben.”

gének. Munkáját hivatalosan többször is elis-

Jó egészséget és gyümölcsöző, tartalmas

merték: a Tanügyminisztérium egy alkalom-

életet kívánunk kedves kolléganőnknek!

mal és a Brassó Megyei Tanfelügyelőség két
alkalommal is kiváló tanári címmel tüntette

Bartha Judit
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