KOVÁCS
MARGIT

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy Kovács Margit kolleganőmről, az idei Ezüstgyopár-díj egyik kitüntetettjéről szóljak. Ez nem csak megtiszteltetés, hanem öröm
is hiszen Margittal közösen koptattuk a tanítóképző lépcsőit az utóbbi húsz évben,
ahol mindkettőnk pályája kiteljesedhetett, ahol a legtöbbet tehettünk és tettünk is
a Maros megyei tanító- és óvodapedagógus képzésért líceumi és főiskolai szinten
egyaránt.
Úgy találom, könnyebb elindítani egy bölcsész méltatását Goethe gondolataival:
„Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem és a
jellem.” Igen, a szellem és a jellem embere Margit, méltán érdemli meg az elismerés szavait, olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, lendülettel és
hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar tanító- és óvodapedagógus
képzés ügyéért. Életpályáját színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és
tökéletességre való törekvés jellemzi.
Életútja 1952. október 1-jén indult Marosvásárhelyen. Jelen pillanatban is itt lakik
és a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum címzetes magyar nyelv és irodalom tanára
több mint húsz éve. E színes életpálya néhány főbb állomása: 1975-ben magyar
nyelv és irodalom –francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet
szerzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Ezt követően Ludason középiskolai tanárként mindkét szakját tanította.
1990-ben versenyvizsgával került a marosvásárhelyi Tanítóképzőbe, ahol az anya-
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nyelv mellett módszertant is tanított, valamint irányította a pedagógiai gyakorlatot az óvónői és tanítói osztályoknak. Ebben, a főleg lányokat vonzó tanintézetben
kellett az anyanyelv kiemelt fontosságára, az irodalomszeretetre, az olvasás iránti
fogékonyságra oktatni, szoktatni a pedagógusi pálya bűvkörében élő és jeleskedő
diákokat. Az évtizedek során egymást követték az irodalmi délutánok, színházi előadások, tárlatok, testvériskolai kapcsolatok, irodalmi és művészeti kirándulások,
helyi, megyei, országos és nemzetközi rendezvények, versenyek ahonnan számtalan díjjal tértek haza diákjaink. Megszületett az iskolaújság, a Tarisznya, amelyben
a diákok a „tollforgatás”, cikkírás mellett az újságszerkesztés fortélyaival is megismerkedhettek.
Személyes példaadásain keresztül is nevelt. Generációk népes tábora fedezte fel
általa az anyanyelv szépségét, a tanítás örömét és közben tanult emberséget. Nem
véletlen, hogy unokái iskolánk gyakorlóóvodájában tanultak, ahol a nagymama kiváló diákjai lopták játékosan a szívükbe az első komoly ismereteket . Elégtételnek
tarthatja, hogy volt tanítványai közül sokan követték a tanári pályán, közülük néhánnyal már kolléga. A legnagyobb elégtétele mégiscsak az kell legyen, hogy gyerekei is kiváló pedagógusként tevékenykednek itthon, a szülőföldön, lánya tanítónőként, ﬁa egyetemi előadótanárként, munkájukat a következetesség és igényesség
jellemzi, valamint a szakmabeliek mély elismerése.
Margittal együtt kezdtük az egyetemi oktatói munkát is 1996-ban, előbb a szovátai
Teleki Oktatási Központ Bekéscsabai Tanítőképző kirendelt tagozatának távoktatási
karán, de mindketten tanítottunk a Nagykőrösi Tanítóképző marosvásárhelyi kirendelt tagozatának Kántor Tanítóképző szakán is. 2000-ben megalakult a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem – Pszichológia és Neveléselméleti Kar – Pedagógia – Tanító és Óvodapedagógus Szakának marosvásárhelyi kirendelt tagozata, ez
jelentette a felsőfokú oktatásban eltöltött legfontosabb és leghosszabb időszakot.
Ennek az intézménynek otthont a marosvásárhelyi Pedagógiai Líceum adott, ahol a
hallgatók nappali oktatásban vettek részt az előadásokon, pedagógiai gyakorlatokon. A líceumban végzett diákjaink nagy számmal folytatták tovább tanulmányaikat
ezen a főiskolán. Nem volt könnyű feladat igényesen megszervezni és ellátni e két
tanítási formában az oktatást, nevelést, felfedeztetni a valódi értékeket, biztosítani
a fejlődést és a minőséget. Jó iskolát csak kiváló pedagógusokkal lehet teremteni.
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Margit csapatember, igazi kolléga, barát, segítőkész munkatárs, akinek szerepvállalásai bebizonyították, hogy a pedagógusi feladatok mellett szükség van az értelmiségi önkéntes munkájára, mert csak így tudjuk a magunk és a közösségünk sorsát alakítani, jövőnket építeni. Nehéz pillanatokban mindig számíthattunk eredeti
tanácsaira, ötleteire, melyek sokat segítettek a helyes út kiválasztásánál. A mindig
kereső, kutató, újítani akaró tanárnő fáradságot nem ismerve nevelte, oktatta tanítványait líceumi és főiskolai szinten is. Tudását, tapasztalatát örömmel osztotta meg
diákjaival, kollégáival, akiknek módszertani körét is vezette több éven keresztül.
Évtizedeken át irányította nagy szakértelemmel a végzős diákok szakdolgozatait,
az államvizsga és licensz dolgozatokat a főiskolán, minden ellenszolgáltatás nélkül. Komoly feladatokat kellett ellátnia a tanítók és óvónők fokozati vizsgáinál is
mint bizottsági tag, a véglegesítő és II. fokozati vizsgáknál, szakirányítói és elnöki
minőségben az I. didaktikai fokozatú dolgozatok megvédésénél, előadótanárként
a Magiszter I. és II. továbbképzőkön. Az évek hosszú sora alatt számos I. fokozatú
dolgozat, szakmai minősítés, óraellenőrzés, kiértékelő, jegyzőkönyv hordozza névjegyét, aláírását. Mindezek mellett az önképzés is fontos szerepet játszott életében:
1991-ben I. didaktikai fokozatot szerzett, majd nemzetközi és hazai továbbképzők
sora következett: 1995 Debrecen, 1996 Budapest, 1997 Szeged, 1998 Szováta, 2000–
2009 Marosvásárhely. Jutott ideje arra is, hogy publikáljon: 1994, Tétel-modellek
(a magyar irodalomtörténet érettségi anyagához) I. kötet; 1995, Tétel-modellek II.
kötet; szakmai folyóiratokban is jelentek meg írásai.
Az évek során több száz értelmiségi került ki a tanárnő kezei közül, akiket a szülőföld szeretetére, egymás elfogadására, a pontos, kitartó munka fontosságára nevelt. A szülők, kollégák és tanügyi vezetők egyaránt mély elismeréssel voltak és
vannak ma is iránta.
Sokak nevében próbálom megköszönni hogy velünk és mellettünk voltál és vagy, köszönjük az eredményes, sokrétű és színvonalas munkádat. Gratulálunk az RMPSZ
Ezüstgyopár-díjához, további sikereket kívánunk, és hisszük, hogy várnak még rád
újabb nemzedékek is.
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