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lázat, szeretet, szerénység: ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni azt a tanító nénit, aki egy közösség
példaképe volt évtizedeken keresztül. „Csak alázattal és szeretettel lehet tanítani, nevelni” – vallotta. Ezzel
a szeretettel tanított és nevelt minden rábízott kisdiákot. A
szerénység megtestesítője Ő maga volt, aki nem hangzatos
nyilatkozatokban, hanem hosszú évtizedek napi aprómunkájában hirdette elhivatottságát. Munkásságára jellemző volt,
hogy az ismeretek megszerzéséhez szükséges tanulási kedv,
vágy felkeltésére fektette a hangsúlyt. S hogy ez a törekvése
sikerült, az a felsőbb osztályokban mutatkozott meg, amikor
az önálló munka nagyobb szerepet kapott. Az egykori tanügyi rendszer nem kínált alternatív tankönyveket, modern
technikai eszközöket, laptopot, kivetítőt, informatika-laboratóriumot. Jutka tanító néni saját készítésű szemléltető
eszközeivel igyekezett minden reggel az iskola felé. És ez így
volt mindaddig, amíg tanított. Dolgozott csendben, céltudatosan a legnehezebb évtizedekben is. Viselkedésével mutatott példát emberségről, munkáról, becsületességről.
Honnan merítette ezt a magabiztos erőt Kolozsvári Judit
tanítónő? Magyarázatot kapunk rá, ha megismerkedünk
eddigi életútjának meghatározó állomásaival, amelyek sorsát
alakították, jellemét formálták.
Hargita megyében, Oroszhegyen született 1956. május
1-jén. A család hároméves korában Maros megyébe, Erdőszentgyörgyre költözött. Itt járta ki az elemi és az általános
iskolát. 1971–1976 között Székelyudvarhelyen a Benedek
Elek Tanítóképzőben végezte a mesterképzőt, melyet követően Nyárádszeredába helyezték ki. Pályafutását mesterként
kezdte a nyárádszeredai reál–humán profilú líceumban,
kézügyességét bizonyítva varrást, bogozást, faragást tanított.
Sokan tanulták meg az ő segítségével a mindennapi élethez
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tartozó alapdolgokat, de a népdalt, néptáncot is. 1980–1981-ben
a nyárádszeredai napközi otthonban volt óvónő, ami mellett
mindvégig tanítóként is szorgoskodott. A 80-as évek közepétől
irányította a nyárádszeredai amatőr színtársulatot, szövegírója
és az előadások súgója is ő volt. A 90-es évek elején lett kórustag,
majd a kórus farsangi előadásait szövegíróként és a súgó szerepében segítette. Igazi népnevelő. Mindezt igényességgel, gondossággal, „névtelenül” végezte, hiszen szerénysége sosem engedte
meg, hogy ünnepelt tanítóvá váljon.
Az évek során aktívan részt vett a közéleti munkában. Ő a közösség lelke: szeretet és a jókedv árad belőle, nagylelkű, jószívű,
segítőkész, barátságos, népszerű, szerény. Mindenki szereti,
tiszteli és becsüli.
A gyermekek, felnőttek szórakozásáról, az erdélyi tájak megismertetéséről is gondoskodott, több tucat kirándulást szervezett.
Megismertette a városokat, székely falvakat, irodalmi nevezetességeket, tájakat azokkal a gyermekekkel is, akik számára a látóhatár a szülőfalujuk utolsó házacskájánál végződött. Megnyitotta
az utat a megismerés felé.
Kezdeményezője és úttörője volt egy alternatív oktatási forma,
a step by step létrehozásának Nyárádszeredában. Három generációval dolgozott ebben a formában, fáradtságot nem ismerve.
Közben letette fokozati vizsgáit, elkészítette szakdolgozatát,
majd megírta és megjelentette a Bontogató gyűjteményt és a
Lépegető folyóiratot a step by step osztályoknak. Tanítványaival
szüreti, illetve farsangi bálokat szervezett. A különféle versenyeken tanítványai kitűnő eredményeket értek el, megnyertek
még országos döntőket is, ezzel bizonyítva, hogy az anyanyelvi
nevelést is úgy megalapozta, hogy arra már könnyű volt építeni.
Szakmai elismertségét bizonyítja, hogy több ízben is felkérték
különböző versenyeken zsűrielnöknek, ellenőrző, javítóbizottságok tagságára. Éveken keresztül a tanítók pedagógiai körének
irányítója, ahol jóindulattal látta el tanácsokkal a fiatalabb kollegákat, és több példaértékű órát tartott a tanítóknak.
Több iskolai, megyei és országos szintű vetélkedő szervezője
volt, és tette ezt sok fiatalt meghazudtoló lendülettel, szeretettel, alázattal. Továbbképző tanfolyamokon igyekezett mindig
felfrissíteni és bővíteni ismereteit. Így telt el 39 év az életéből,
ami során sok jót és szépet hagyott tanítványai és a közösség
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lelkében. Sok állhatatosságra, lelki nagyságra, szorgalomra és
önzetlenségre volt szükség ahhoz, hogy ezt az eredményt elérje.
Jelenleg boldog nagymama.
Kívánjuk, hogy legyen része annyi önzetlen szeretetben nyugdíjaséveiben, amennyivel ő megajándékozott minket!

kátai judit
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