KOVRIG
MAGDOLNA

Kovrig Magdolna magya–francia szakos tanár, 1941. március 20-án született, a
Beszterce-Naszód megyei Szászszentgyörgy községhez tartozó Szászbongárdon.
Innen 1949. márciusában a családot kitelepítik, és kényszerlakhelyet kell választaniuk. Így kerülnek Marosvásárhelyre, majd Nyárádszeredába. Szászbongárd színtiszta román lakosságú falu volt, itt végzi az I–II. osztályt román iskolában, majd a
kitelepítést követően Jobbágyfalván fejezi be a III. elemit. Nyárádszredában folytatja
tanulmányait IV-től VII. osztályig. A középiskolát a marosvásárhelyi leánylíceumban (jelenlegi Unirea Líceum) kezdi meg, és itt végzi el a VIII. osztályt. Mivel szülei
1956-ban Erdőszentgyörgyre kerülnek, tanulmányait az akkor alakuló helyi középiskolában folytatja. A középiskola első végzettjei között, 1959-ben érettségizik. A
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán végzi el a magyar szakot, 1964-ben államvizsgázik, majd 1973-ban megszerzi a franciatanári oklevelet
is.1964–74 között a Balavásár községhez tartozó Szentdemeteren tanít, 1974-től
régi iskolájába, az erdőszentgyörgyi középiskolába nevezik ki tanárnak. 1981-ben
megszerzi az I. tanári fokozatot. 1982-ben megkapja a kitüntetett tanár címet. 1999ben kéri nyugdíjazását, de 2007-ig nyugdíjasként még vállalja a tanítást. 2007-ben
végleg visszavonul a katedráról.
Tanári pályájának sikerességét bizonyítja, hogy tanítványai az érettségin mindig jó
eredményt értek el. A megyei tantárgyversenyeken is sikeresen szerepeltek, eljutottak az országos szakaszra is. Tanítványai közül többen választották a magyar
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szakot, a francia nyelvet, a színit, 1990 előtt pedig többeket a lelkészi pályára készített fel.
Kovrig Magdolna gyermekkorától vonzódik a könyvekhez, az irodalomhoz.
Szentdemeteren az iskola és a község könyvtárát vezeti önkéntesként, megszervezi, vezeti az iskola és a tantestület színjátszó csoportját. Olykor színdarabokat is
dramatizál a diákok számára, pl. A Pál utcai ﬁúkat. Ezt a „betegséget” – vagyis a
színjátszás iránti vonzalmat – hozza magával Erdőszentgyörgyre is. Itt is megszervezi és vezeti, rendezi a középiskolás diákok színjátszó csoportját. Az érdeklődő,
tehetséges diákoknak önképzőkört szervez. Közművelődési tevékenységének teljes
kibontakozását az 1990-es év hozza meg, amikor a helyi Bodor Péter Művelődési
Egyesület alapító tagjaként, majd 2002-től elnökeként lehetősége nyílik a kisváros közművelődési életének a megszervezésére. 1992-ben az ő kezdeményezésére
indul be a Kis-Küküllő menti falusi műkedvelő színjátszók fesztiválja – idén XIX.
alkalommal találkoznak. Ez a rendezvény évről évre egyre nagyobb elismerést vívott ki, egyre többen és egyre nívósabb előadásokkal jelentkeznek a csoportok. Az
utóbbi években már nemcsak a környékbeliek jönnek el, de más megyékből, sőt
magyarországi csoportok is fellépnek Erdőszentgyörgy színpadán, a kisváros közönségének legnagyobb örömére. Ennek megszervezése és kivitelezése is Kovrig
Magdolnához fűződik. Ugyanakkor a helyi csoport rendezőjeként különböző bel- és
külföldi fesztiválokra készíti fel a helyi színjátszó kört, melyen gyakran nyernek díjat. A csapat tagjai közül többen lettek hivatásos színészek, elvégezve a színművészeti egyetemet.
Az amatőr színjátszást Kovrig Magdolna az anyanyelvi nevelés egyik nagyon fontos
eszközének tartja, ezért szívügyének tekinti, hogy minél többen kapcsolódjanak be
ebbe a mozgalomba és egyre magasabb szintet érjenek el előadásaik során. A szép
és érthető megszólalás, a harmonikus mozgás, a közösségformálás, a jellemfejlesztés mellett a műkedvelő színjátszást a szabadidő kulturált eltöltésének egyik
lehetőségeként tartja számon. Olyan hiánypótló tevékenységként, amely az eldugott
falvakban a színházat helyettesíti, terjesztve az anyanyelvű kultúra értékeit. Nevel
és szórakoztat. Ezért szorgalmazza, hogy a műkedvelő színjátszók évente képzéseken vegyenek részt, amelyeken elsajátíthatják a legfontosabb színházi titkokat.
Ezt a célt szolgálják az általa elindított egyhetes nyári színjátszó táborok, amelyen

74

színházi szakemberek egy hétig intenzív oktatásban részesítik a műkedvelőket, tanácsot adnak egy-egy darab megrendezésében. 2011-ben a VII. ilyen jellegű tábor
megszervezésére kerül sor.
Kovrig Magdolna kezdeményezésére 2002-ben indult útjára az Erdőszentgyörgyi Figyelő című helyi lap, amely havonta megjelenő kulturális és közéleti lapnak nevezi
magát, és amelynek 2011. márciusában jelent meg a 100. száma. Felelős munkatársa ma is Kovrig Magdolna. A lap fő célja a magyar kultúra értékeinek népszerűsítése, a vidék szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzése, valamint a kisváros
hétköznapi történéseinek megörökítése.
Az egyesület vezetőjeként kiállítások szervezését, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat szervez a kisváros művelődni vágyó közönségének. Neves évfordulókon,
ünnepségeken az egyesület tagjai gyakran lépnek fel ünnepi műsorral a tanárnő
irányításával. Az egyesület segítségével támogatja a különböző iskolai rendezvényeket, versmondó vagy fogalmazási versenyeket. Egyesületének vezetőjeként
többször pályázott az anyanyelvű szakoktatás korszerű felszereltségének megteremtése érdekében, abból a megfontolásból, hogy a színvonalas szakmai oktatás
hozzájárulhat ahhoz, hogy diákjaink itthon találjanak megélhetést, megmaradjanak
szülőföldjükön.
Tiszta lelkületű, kitartó, erős akaratú személyiséget javasolok a 2011-es Ezüstgyopár-díj elnyerésére. Teszem ezt azzal a meggyőződéssel, hogy Kovrig Magdolna
megérdemli!
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