Ez a legtöbb. A vidám szív. A laza lelki tartás. Az embernek
az a legfőbb bölcsessége, hogy nem aggodalmaskodik, mert
tudja, hogy mindennek oka van, és erejét olyan világból kapja,
ahol nincs aggodalom.
MÜLLER PÉTER
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DÉNES
MÁRIA MAGDOLNA

Dénes Mária Magdolna Szászrégenben született 1956. február 22-én. Itt járt
iskolába kisdiákként és a 2-es Számú Líceumban érettségizett. Tanulmányait a Marosvásárhelyi Felsőfokú Technológiai és Oktatási Intézetben, a
Műszaki Pedagógia Fakultás Filológiai karán folytatta román–magyar szakon. Pályakezdőként előbb Szászrégenben, a 4-es Számú Általános Iskolában tanított, 1990-től az 1-es és 3-as Számú Iskolában, majd a Petru Maior
Iskolaközpontban. Jelenleg is itt tevékenykedik, ahol román nyelvet és irodalmat tanít magyar ajkú diákoknak, miközben magyarságuk vállalására és
megőrzésére neveli őket.
Olyan pedagógus, aki úgy tanította meg a magyar diáknak a román nyelvet,
hogy azzal később helytállni és boldogulni tudjon. Mindenki tudta és tudja
környezetében, hogy az ismereteket oly módon képes elsajátíttatni, hogy
egyetlen szülő sem kellett azon aggodalmaskodjon, hogy mi lesz gyermekével a vizsgán. Aki nála tanult és bizonyított, az a vizsgán is helytállt.
Kapcsolatunk azáltal fűződött szorosabbra, hogy alsó tagozatos munkámnak további fáklyalángjává vált. Már az első években igyekezett megismerni
közös tanítványainkat és érdeklődéssel kísérte fejlődésüket. Az 5. osztálytól osztályfőnökként tovább neveli és formálja a közösséget, maximálisan
odafigyel a rábízottakra. Nagyszerű érzékkel kezeli a diákkonfliktusokat és
szünteti meg a viszályokat. Önállóságra, éberségre, határozottságra neveli
diákjait. Lelkükbe csempészi gazdag magyar irodalmunk jótékony lélekformáló gondolatait. Hitre, helytállásra, őszinteségre, felvállalásra, szociális
érzékenységre nyújt példát.
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Évekkel ezelőtt létrehozta a Rosszcsontok diákszínjátszó csoportot, melyben minden érdeklődő diákot szívesen foglalkoztatott. A diákszínjátszó
csoport tagjainak száma évente 18–20 fő. Szövegkönyveket írt át, hogy
mindenkinek legyen szerepe a darabokban. Kitűnő előadásaikkal a Rosszcsontok minden évben jelen volt Erdőszentgyörgyön az Erdélyi Műkedvelő
Színjátszók éves fesztiválján, melyet a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja szervezett. Legutóbbi fellépésükön a
Rosszcsontok a zsűri értékelése szerint a legjobbnak bizonyult, így csapatnevüket Jócsontokra változtatták. A csoport vezetője, azaz Dénes Mária
Magdolna tanárnő a legjobb koreográfiáért kapott elismerést.
Éves rendszerességgel részt vesznek a Sepsiszentgyörgyön szervezett Országos Magyar Diákszínjátszók Versenyén, ahonnan mindig az első három
díj valamelyikével térnek haza, de számos egyéni díjat is kaptak alakításaikért.
Neveltjei tudják, ahhoz, hogy a Rosszcsontok szerepelhessenek, előbb iskolai kötelességeiknek kell eleget tenniük. Szigorúságáért nincs neheztelés.
A diákok és tanárkollegák szeretik. Ő az az ember, aki sokat dolgozik, szinte
állandóan az iskolában van, nevel, szervez, meghallgat, vigasztal, bátorít és
újrakezdésre sarkall. Fáradhatatlan helytállásáért, szakmai feddhetetlenségéért, példaértékű emberségéért, őszinte baráti és kollegiális magatartásáért, tiszta, hittel átitatott lelkületéért közössége méltónak tartja e díjra.

kiss-miki melinda
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