KRIZBAINÉ
LŐRINCZ
ROZÁLIA
Ma a szívünk ünnepel. A hálát, amit érzek, miképpen mondjam el?”
Messze, az Óperenciás-tengeren is túl, született egy hercegnő. Tündérek gyűltek
bölcsője köré. Mindegyik meg akarta ajándékozni valami értékes dologgal. Az első
tündér így szólt:
– Én a szépséget adom neki. Aki ránéz, úgy véli majd, tavaszi virágot lát.
– Én sudár termettel ajándékozom meg – szólt a másik.
– Tőlem földbe rejtett aranykincset kap – mondta a harmadik.
A legidősebb tündér így gondolkodott: A szépség elhervad. A sudár alak elváltozik.
A kincs elfogy. Én örökös ajándékot akarok neki adni. A jósággal ajándékozom
meg. A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad... Csak a jóság, a szeretet
maradandó. Olyan, akár egy forrás. Minél többet merítesz belőle, annál jobban
buzog. Ekkor lehajolt az alvó gyermekre. Megsimogatta, és ezt suttogta: Légy jó!
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gy ilyen bölcs tündér jelent meg 1942. augusztus 31-én
Rozália bölcsője mellett is, aki lehajolt hozzá, megsimogatta, és azt suttogta: ,,Légy jó!” A tündér ajándéka
varázslatot művelt. Rozália pedagógusi életpályáját egyszerű
munkásszülők gyermekeként a jóság, az emberek iránti szeretet, felelősségtudat vezérelte.
Elemi iskoláit Kolozsváron végezte, az érettségi után tanítóképzőben tanult, okleveles óvónői szakképesítést szerzett.
Első oktatási helyszíne Magyarborzáson volt, később Várkudu, majd Bethlen következett. Követendő példát nyújtott
önzetlen emberségből, másokra való odafigyelésből, őszinteségből, becsületességből. Tevékenységére jellemző a kötelességteljesítés, a szorgalom, a céltudatosság, a haza iránti
hűség. Tanít élete példája, magyarságtudata, emberszeretete
is. Vallja, hogy ,,Egy kincse van minden nemzetnek adva,
míg azt megőrzi, addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv.”
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Ennek szellemében nevelte verssel, énekkel, mondókával,
játékkal féltve őrzött kincseit, a kisóvodásait, hiszen a felnövő
ember anyanyelve által válik részesévé a szellemi kultúrának és a
társadalmi élet értékeinek. László Jolánnal figyelmük kiterjedt a
bethleni fiatalok kulturális tevékenységének gondozására is.
1999-ben lett nyugdíjas, de nem maradt tétlen, óvónőhiány miatt
felkérték, hogy végezze továbbra is lélekformáló munkáját. Így
került Almásmálomba, ahol folytatta óvónői teendőit, valamint
létrehozták a közösség lelkes támogatóival az Almavirág Egyesületet. Úgy gondolja, hogy semmit sem ér az a talentum, amely
nem szolgál másokat. Kodály szavai szerint: ,,Holt kincs a láda
fenekén életet csak akkor kap, ha viselik, és minél többeké lesz,
annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje”. Belenevelte óvodásaiba a múlt ápolásának fontosságát, hiszen enélkül nincs jövő.
Fel kell kutatni és megőrizni népdalban, viseletben, néptáncban
mindazt, amit őseink ránk hagytak. Az egyesület felkarolta a
tehetséges fiatalokat, és a hagyományőrzés lett a fő célkitűzésük.
Többször felléptek magyarországi fesztiválokon, különböző rendezvényeken és táborokban. Miután megszűnt Almásmálomban
az óvodai csoport, oktatói-nevelői munkáját Somkeréken folytatta, és tevékenysége nem lankadt az egyesület keretében sem.
Szép otthonuk mindig tele van gyermekhanggal, ,,sok unokát”
nyaraltat, és számos anyukán segít gyermekeik felvigyázásában.
Bizonyára minden diáknak van olyan tanára, tanítója, óvó
nénije, akire sok év elteltével is szívesen gondol. Én azon szerencsések közé tartozom, aki olyan nevelőnek lehettem a tanítványa
– Rózsika óvodása –, aki most példaként áll előttem közvetlenségével, emberségével, becsületességével egyaránt, és akinek
köszönhetem azt is, hogy tanító lettem.
Sok tanítványa nevében kívánunk sok-sok gyermekmosolyt,
valamint Göblös Hajnalka szavaival köszönetünket fejezzük az
évek során a szórványban élő magyar közösségért kifejtett áldozatos tevékenységéért:
,,Egy csokor rózsával köszöntelek téged, / hogy erről a napról
legyen szép emléked. / Mert kis csokromnak minden egyes szála
egy-egy elsuhanó esztendő virága. / Az első rózsával azt kívánom
néked / éltessen az Isten soká-soká téged. / A második virág a
szeretet szava, / mert te voltál mindig a szeretet maga. / A jóság
virága a harmadik rózsa / Sok kedves gyermeked beszélhetne róla;
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/ kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél, / kiket jó szíveddel oly
nagyon szerettél. / Utolsónak marad szívemben a hála, / az én
köszönetem legszebbik virága. / Kis csokorba kötve átadom most
néked, / fogadd szeretettel, legyen ez emléked!”

mátyás ildikó
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