KOVÁCS
KATALIN

Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit, úgy mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem munkáját, sem tanítványait. Ha pedig egyesíti
önmagában munkájának és tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.
lev tolsztoj
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z az idézet röviden összefoglalja azokat a tulajdonságokat, amelyek a pedagógust pedagógussá teszik, és
lényegre törően jellemzi Kovács Katalin tanító néni
odaadását a tanítás, a hivatás iránt.
1954. március 1-jén született a Bihar megyei Bályokon, itt
végezte elemi iskoláit. Ezt követte pályaválasztása. Nagyon
jól tudta, hogy a hivatás, amit választott, felelősséggel jár, de
ugyanakkor sok szépséget, meglepetést rejt magában.
Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Pedagógiai Líceum tanítóképző szakán szerzett diplomát 1974-ben. Ez év szeptemberében kezdte el munkáját Hegyközcsatárban óvónőként,
majd az érszőlősi óvodában folytatta. 1985-től Margittán
tanítónő immár 30 éve. Jelenleg nyugdíjas, de még mindig
tanít, a margittai Horváth János Elméleti Líceum tantestületének megbecsült tagja.
Hitét mélyen megélő és megvalló ember, a diákokat komoly
értékek felmutatásával nevelő pedagógus, két gyermekét
szerető családban felnevelő édesanya, feleség, négyunokás
büszke nagymama. Férjében is az oktató-nevelő munkát
serkentő, segítőtársra talált.
Nagy odaadással, teljes erőbedobással dolgozik, mindig a
tökéletességre törekedve. Törődés minden mozdulata, okító
minden szava. Egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét
tartotta és tartja szem előtt.
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A nevelés, az oktatás magas szintű művelése adta azt a sok
sikert, amellyel megalapozta tanítványai tudásszintjét. Az évek
folyamán diákjaival számos versenyen vett részt. Öt évig folyamatosan az ő tanítványai képviselték Bihar megyét Szegeden, a
Bendegúz anyanyelvi versenyen. Kis diákjai kifejezőkészségét
verstanítással, meséléssel fejlesztette, gyakran a saját verseivel,
melyeket a Napsugár gyermeklapban, újságokban olvashattunk.
A tanító néni példáját követve a kis nebulók is tollat ragadtak,
és verseket, meséket írtak, melyek ugyancsak a Napsugár és a
Szivárvány gyermeklapok hasábjain láttak napvilágot.
A tanító néni majd egy évtizedig volt a margittai körzet pedagógiai körének felelőse, vezetője. Ebben a minőségében sokéves
tapasztalatát, módszertani tudását mindig szívesen megosztotta
fiatalabb kollégáival. Számos írása jelent meg a Közoktatás című
szakmai lapban, de a megyei napilapokban is: a Bihari Naplóban
és a Reggeli Újságban.
Megvalósításait még nagyon sokáig lehetne sorolni. Munkásságát csendes esőhöz hasonlíthatjuk, mely áztatja az apró kis
magvakat, melyek magukba szívva a nedvességet, később még
szárazság idején is képesek termőre fordulni. Móriczcal vallja:
,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”
Ő a nagybetűs TANÍTÓ NÉNI, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját, iránytűt adva sok kisdiák kezébe.
Köszönjük neki, hogy 41 év pedagógiai munkássága során a
fiatal kollégák számára követendő értékeket teremtett!
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