BUCUR KATALIN
HAJNALKA

Bucur Katalin Hajnalka, a besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium tanára 1957.
június 17-én pedagógus családban, a Kincses városnak nevezett Kolozsváron született. Az általa választott pályával tovább folytatta szülei által elkezdett nevelői
munkáját: édesapja, Bányai László-Pál, a kolozsvári 11-es számú Líceum sporttanára volt, akit 1959-ben a Securitate meghurcolt az 1956-os magyarországi események kapcsán, és a tanügyből kidobtak; édesanyja, Bányai Anna, a valamikori
magyar utcai iskola matematika szakos tanára volt. A családra ezért nehéz idők
vártak, az édesapa a szekus dosszié miatt nehezen kapott állást, viszont a szülők
mindent megtettek annak érdekében, hogy két gyermekük a legjobb oktatásban
részesüljön.
Az általános iskolát a kolozsvári 3-as számú Líceumban végezte (a mai Apáczai
Csere János Elméleti Líceum), majd IX. osztálytól a Báthory István Elméleti Líceum tanulója, ahol 1976-ban érettségizett. Tanulmányait a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem kémia karán folytatta, majd 1980 szeptemberétől megkezdte
tanári pályáját a besztercei Andrei Mureşanu Líceum magyar tagozatán.
1988-ban felkérték, hogy legyen a Román Kommunista Párt tagja, amit visszautasított, hiszen nem tudta elfelejteni a család által elszenvedett nehézségeket, ezért
1989-ig állandó megﬁgyelés alatt volt, sőt ugyancsak 1988-ban a megyei tanfelügyelőség visszautasította teljesen alaptalanul a II. fokozatra való feliratkozását. A
rendszerváltás után végre fokozati vizsgát tehetett, majd 1994-től a Főgimnázium
I-es fokozattal rendelkező tanára.
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Munkája a kémia tudományába való beavatás. Szigorú, fegyelmezett vagy vonzó,
játékos formában lopni a tanulók tudatába a kémia rejtelmeit, ezt tekintette feladatának. Mindig átérezte súlyos felelősségét, szavával a jóra oktatott, viselkedésével, élete pályájával szintén. Mindig megvolt benne a nevelői alázat, annak tudata,
hogy növendékeivel együtt Ő is legföljebb útban lehet a jó felé. Tenni, tenni, folyton csak tenni – ez jellemzi a legpontosabban Bucur tanárnő pedagógusi pályáját. Szinte korlátlanul vállalta a közösségi feladatokat. 1994-ben kollégáival együtt
eldöntötték, hogy működőképes helyi, majd megyei RMPSZ-t alakítanak, melynek
szövetségi elnöke volt 1997-ig. Ugyanebben a periódusban a megyei RMDSZ oktatási osztályáért felelt, majd 2009-től az RMDSZ helyi szervezetének az oktatás- és
kultúrmegbízottja.
Sokoldalú tevékenységének bizonyítékai közül csak néhányat sorolunk fel: az 1983–
1986 között kialakított magyar néptánccsoport vezetése és oktatása; 2000–2003
között a Copiék színjátszócsoport vezetése, amire különösen büszke volt, hiszen
2001-ben a Nagyváradon megszervezett EDIF-en II. helyezést értek el. Évtizedeken
át készítette tanítványait tantárgyversenyekre, bel- és külföldi kirándulásokat szervezett, testvériskolai kapcsolatot alakított ki és ápolt, valamint egyik fő szervezője
volt a 2007-ben, Besztercén megrendezett országos magyar tantárgyversenynek.
Nevéhez fűződik az első besztercei Szalagavató bál megszervezése is, ezzel elindítva
az Andrei Mureşanu Főgimnázium magyar tagozatát a hagyományteremtés útján.
Bucur tanárnő osztályfőnöke volt hét generációnak, ebben a minőségben is a maximumot nyújtotta. Megtanította a gyerekeket szeretni, arra, hogy mi az értékes,
mi az értéktelen, azaz teljes életet tanultak tőle. Kosztolányi szavaival, arra oktatta
tanítványait, hogy „vessék meg az üres és hamis szavakat, mert később csak így
becsülhetik meg azokat a szavakat, amelyekben tartalom és igazság van”.
Kiváló szakmai eredményeiért, emberséggel végzett tanári munkájáért, a besztercei RMPSZ úgy döntött, hogy 2011-ben Bucur Katalin tanárnőnek adja át az Ezüstgyopár-díjat.
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