BUDAI
MARGIT
Mindenki annyit ér, ahogy betölti a hivatását

1950. november 7-én született a Brassó megyei Ürmösön, földműves családban.
Gimnáziumi tanulmányait szülőfalujában végezte, a középiskolát Baróton kezdte
és a brassói (mai) Áprily Lajos Főgimnáziumban (volt Unirea Líceum) fejezte be. A
Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett orosz–magyar
szakos tanári oklevelet.
1973-tól 36 éven át, nyugdíjba vonulásáig a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpontban tanított. Azon kevesek közé tartozik, akik Kovásznára kerülve egyetlen
munkahelyen dolgoztak, letelepedtek, családot alapítottak, és ízig-vérig kovásznaivá
válva a helyi közösség szellemi és kulturális gyarapításáért tevékenykedtek.
Munkájára a következetesség, a pontosság, az igényesség, de a minőségi munkához és az alapos tudás elsajátításához szükséges fegyelmet és ﬁgyelmet megkövetelő szigorúság volt a jellemző.
Az I. fokozat megszerzése után is folyamatosan képezte magát, tanulva tanított.
Számára a tanítás és oktatás nem munka, nem feladat, hanem hivatás volt.
Hogy tanári teendőit hibátlanul látta el, az is bizonyítja, hogy számos diákja hazai
és nemzetközi, orosz nyelv és irodalom, de főleg magyar nyelv és irodalom versenyeken díjazott volt. A legnagyobb szakmai elismerés számára az volt, amikor egyik
tanítványa a magyar nyelv és irodalom verseny díjazottjaként Kovászna város Éves
Pro Urbe Díját kapta meg.

25

Alapító tagja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, aktív szervezője és támogatója volt éveken át a Kovásznán évente megrendezett Kőrösi Csoma Sándor
Anyanyelvi Vetélkedőnek, egyik kezdeményezője volt annak, hogy az 1989-es változások után újból önálló magyar osztályokat hozzanak létre, teret engedve az elsorvasztásra ítélt anyanyelvi oktatásnak.
A művelődési élet kölönböző területein már diákkorától tevékenykedett, tanárként
pedig még nagyobb ﬁgyelemmel és törődéssel irányította több mint húsz éven át az
iskola nép- és moderntánc csoportjait. Színházi előadásokra állandó bérletes csoportokat szervezett és kísért el, hasznos iskolán kívüli tevékenységeket vezetett.
A rá háruló feladatokat mind kétgyermekes családanyaként, mind pedagógusként
legjobb tudása szerint végezte. Jó munkatárs, megértő, kollégáira is ﬁgyelő, segítőkész ember. Mindenkivel jó viszonyban volt, mindig és mindenre ﬁgyelve kritikus, de
igazságos módon elmondta őszintén véleményét. Mindig kiállt az igazság mellett, és
mint szakszervezeti bizalmi tíz éven át képviselte az oktatásban dolgozók érdekeit.
A belőle áradó jóság, lelki szépség, jóérzés és derű miatt tanítványai rajongva szerették, tisztelték, becsülték. A diákokkal, szülőkkel való kapcsolata harmonikus,
egymás megbecsülésén, tiszteletén alapult.
Az elvégzett minőségi munkával kapcsolatos útravalóját nagyanyjától kapta, egész
életében szem előtt tartotta és vallja ma is: „nem azt kérdezik, hogy valamit hány
napig csináltál, hanem azt, hogy ki csinálta.”
Mi, a Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont tanárai, volt kollégái úgy gondoljuk, nevével és tiszta jellemével, kitartó, következetes, tisztességes és közel négy évtizedes munkásságával, melyet családja és magyar közösségünk épüléséért végzett,
megérdemli, hogy javasoljuk az Ezüstgyopár-díjra.

GAZDA ISTVÁN
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