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zakértelemmel és szeretettel tanítani – megható, ha
arra gondolunk, milyen mélyen érző, mennyi alázattal
bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül magára
vállalja azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek
oktatása-nevelése jár. Aki feladatnak, megtiszteltetésnek,
hivatásnak és nem napi nyűgnek tartja a gyermeknevelést.
Mindannyian ilyen pedagógusok szeretnénk lenni, amikor
kikerülünk az iskola, az egyetem padjaiból. Aztán vagy sikerül, vagy nem. A hétköznapok gondja-baja gyakran elfeledteti velünk eredeti álmainkat. De vannak kivételek, akiknek
sikerül! Ő Nagy Magdolna, aki bizonyította: ilyen kivétel,
neki sikerült!
Ő nagyon jól tudta, érezte, hogy a hivatás, amit választott,
nagy felelősséggel jár, de ugyanolyan sok szépséget is rejt
magában. Azt, ahogy lehajolt a gyermekekhez: törődés volt
minden mozdulata, okító volt minden szava. Lelke mélyéből,
egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét szolgálta. Gyakran emlegetjük mindennapjaink gyakorlatában szakmai
tudását, rátermettségét, pedagógiai szigorát, precizitását,
kiváló esztétikai érzékét. Ő igazi óvó néni, több generáció
Magdi óvó nénije. Több száz óvodást, ma már felnőttet
tanított meg anyanyelvünk szépségeire, helyes viselkedésre,
közösségi életre.
Tanulmányait a nagyváradi Óvó- és Tanítóképzőben végezte. A kor rendjének megfelelően kihelyezték kis település(ek)
óvodáiba, majd sikeres versenyvizsgával Nagyváradra, az
akkor egyetlen magyar tannyelvű óvodába került. Következtek a fokozati vizsgák, a főiskolai képesítés megszerzése. Az
ő első számú feladata a tanítás volt! Mérhetetlen türelemmel,
mosolyogva, céltudatosan „építkezett, azért a közösségért,
amelyiknek nélkülözhetetlen mentora lett. Amikor az óvoda
önálló oktatási intézménnyé vált, nem is volt kétséges, hogy
ki legyen az igazgatója. Változások sorozata következett: az
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óvoda felvette az Orsolya nevet (hivatkozással az épület volt tulajdonosaira, akik Orsolya-rendi római katolikus apácák voltak),
a kor és a szülők elvárásainak megfelelően a rövid programmal
működő óvoda átalakítása napközivé, ami lehetővé tette az
intézménybővítést.
Nagy Magdolna fáradhatatlanul tette a dolgát, végigjárva az
óvodapedagógusi pályát minden útvesztőjével, kihívásával,
megízlelve annak minden édességét és keserűségét. Ha számvetést végzünk, néhány címszóba sűrítve így fogalmazhatjuk meg
életpályáját:
Tanító és tanuló, mert megszámlálhatatlanul sok szakképzésen
vett részt itthon és külföldön, hogy továbbadhassa ismereteit
pedagógiai körfelelősként, módszertani szakirányítóként.
Társadalmi modell, mert pedagógusként, családanyaként,
feleségként is példaértékű. Hittel áthatott magatartása jelenti a
szociális érzékenységét és az esélyegyenlőségért való cselekvését,
de a jótékonykodás mai formáit meglelő kreativitását is.
Kányádi Sándor szavai illenek életére: „Aki megért és megértet,
az egy népet megéltet.”
Köszönjük Nagy Magdolnának, hogy követendő értéket alkotott
pedagógiai munkássága során!

dr. pető csilla
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