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ülöp Judit tevékenységének méltatása egyszerre kön�nyű és nehéz. Könnyű, mert Fülöp Judit óvodapedagógus szakmai tevékenységét több mint 25 éve ismerem,
és nagyra becsülöm munkásságát, de ugyanakkor nehéz is,
mert szinte lehetetlen e gazdag szakmai életút minden fontos
mozzanatát bemutatni. Méltán érdemli meg az Ezüstgyopár-díjat és az elismerés szavait az, aki 40 évig lelkesen
szolgálta azt a közösséget, ahol fáradhatatlan lendülettel tanított, hittel és szeretettel csiszolta kis gyémántjait. Németh
László szavai egyben Fülöp Judit hitvallása is lehetne: „Azért
vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” Életpályáját
sokszínűség, dinamizmus és a tökéletességre való törekvés
jellemzi.
1975-ben a nagyenyedi Bethlen Gábor tanító- és óvónőképző
kollégiumban szerzett óvónői szakképesítést. 15 évig Alsósófalván tanított, ahol nagy lelkesedéssel bekapcsolódott a
falu kulturális életébe, tanítványaival számos versenyen vett
részt, ahol szép eredményeket ért el. 1978-ban sikeresen véglegesítő vizsgát tett Kolozsváron, 1986-ban a II. didaktikai
fokozatát, majd 1992-ben I. fokozati dolgozatát jelesen védte
meg, melynek címe: Népi gyermekjátékok hatása az óvodai
nevelésre.
Szülővárosába, Szovátára 1990-ben került versenyvizsgával.
Igazgató óvónője lett a régi óvodájának, amelyben áldozatos munkával megfelelő oktatási körülményeket teremtett,
bővítette a csoportok számát, majd 2005-ben napközivé
alakította. A zene szeretete meghatározó volt pedagógusi
pályafutása során. Óvónőként az anyanyelvi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek zenei nevelésére,
a népi hagyományok megismertetésére és azok átadására.
Alternatív programokat dolgozott ki, amelyek közül a szülők
választhattak gyermekük számára: furulyatanítás, népi gyer-
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mekjátékok tanítása, angol nyelv tanulása játékosan, az általa
megzenésített angol versekkel. 1992-től Szováta körzet óvónőinek pedagógiai felelőse. Nemcsak saját intézményét tekintette
szívügyének, hanem a Kis-Küküllő és Nyárád mente magyar
óvónőinek szakmai felemelését, fejlesztését is. E nemes munkát
nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel és igényességgel végezte. Határozott, de tapintatos, széles látókörű, óriási szakmai tudással és
empátiával rendelkező pedagógust tisztelhetünk személyében,
aki lelkesedésével képes volt több mint 100 óvodapedagógust
magával ragadni, motiválni a továbbtanulásra, önképzésre
buzdítani. Egy évtizeden át lelkes kezdeményezője és szervezője
volt a Kis tehetségek vetélkedőjének, óvodásaival mindig eljutott a
megyei szakaszra, ahol kitűnő eredményeket ért el.
A Teleki Oktatási és Módszertani Központ megalakulásától
külső munkatársként részt vett a továbbképzők szervezésében.
2000-től a Maros megyei RMPSZ vezetőségének tagja, 2005-től
alelnöke. Szováta kulturális életének meghatározó személyisége,
a Bernády György Közművelődési Egylet alelnöke, a helyi népszínház alapító tagja.
„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami
olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
Fülöp Judit hitt önmagában, karvezetői képességgel és képzéssel
rendelkezve 1995-ben megalapította a Szovátai Intermezzo Kamarakórust, amelyben fiatal, lelkes, zenét kedvelő pedagógusok
énekelték a legszebb népdalfeldolgozásokat, gyermekdalokat és
egyházi műveket.
A gyermekdal-feldolgozásból hanglemez is született Mordizomadta, libizári-libzom címen, amely óvónők, tanítók didaktikai
segédanyaga lett a zenei nevelésben. Dona Nobis Pacem címmel
egyházi kórusműveket tartalmazó albumot adott ki. 2005-től
vegyes karként működik a kórus, hazai és anyaországi fesztiválokon vesznek részt. Felléptek Budapesten, Egerben, Rómában
a Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyasszonya Kápolnájában
és Bécsben. A kórusmuzsika szépségével megörvendeztették a
szórványban élő magyarokat is, koncerteztek Dél-Erdélyben, a
Zsil-völgyében és a Gyimesekben is. Szovátán évente karácsonyi
hangversenyt tartanak. 2009-ben első alkalommal szervezték
meg a Szovátai Tavaszi Kórusfesztivált, amelynek mottójául
Leopold Mozart axiómáját választották: „Az énekes zene a hangszeres zene örök ideálja.” A fesztivált hagyományosan évente
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megszervezik, amely mára a kórusok minősítő fesztiváljává nőtte
ki magát. Az idei VII. Szovátai Tavaszi Fesztiválon az Intermezzo Kamarakórus és karnagya, Fülöp Judit arany fokozatban
részesült.
Fülöp Judit szakmai tevékenységének köszönhetően, valamint
emberi magatartásával méltó tulajdonosa lesz annak a díjnak,
amelyet olyan pedagógusoknak adományoznak, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel a magyar közoktatást, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását szolgálták. Köszönetet
mondok mindannyiunk nevében eddigi munkájáért, és sok
sikert, jó egészséget kívánunk jövőbeli tervei megvalósításához!

kovács júlia
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