NEMES
EMIL

56

Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki
noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra,
miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, amit
úgy hívnak: igazság.
D. RATHER

Nemes Emil 1954. május 25-én a Hunyad megyei Lupényban született. Tanulmányait a helybeli 1-es Számú Általános Iskolában végezte, majd a székelyudvarhelyi Tanítóképzőben folytatta. Pályafutását nevelőként a gyimesfelsőloki Kiskorúak Átnevelő Intézetében kezdte, majd a Gidófalvi Általános
Iskolában tanított egy évet. Ezt követte két év az oltszemi elemi iskolában.
1983-tól az akkori 7-es Számú Általános Iskola, a mai Gödri Ferenc iskola tanítója. A fokozati vizsgákat követően számtalan továbbképzőn vett
részt. 1996-tól hat éven át nyaranta a magyarságtudatot fejlesztő ifjúsági,
Magyarország területén lebonyolított Rákóczi Mozgótáborban résztvevő
erdélyi diákok kísérője. A Csipkés nyári matematikatáborok aktív tagja. A
Petkes-elv itthoni népszerűsítője, terjesztője, és konferencia szervezője.
1993-ban társszerzőként (feleségével) megszerkeszti a 4. osztályos magyar tagozatos matematika tankönyvet, valamint számos pedagógus által
kedvelt Számbirodalom 1–4. osztályosoknak szóló példatárat. Ezt követik
a minden korosztályt megszólító kiadványok, a magyar történelmi mondagyűjtemények: Mondáink 1, 2, 3, 4, 5 sorozat, Észpörgető, Fejtör(ő)ci.
2005-ben Románia államelnöke az oktatásban kifejtett tevékenységéért a
,,Medalia şi diploma pt. învăţământ cl. a III-a”, elnevezésű éremmel és díszoklevéllel jutalomazza. A Kovászna és Hunyad megyét összekötő, magyarságtudatot ápoló és fejlesztő Összetartozunk programban jó kapcsolatokat
ápol a vajdahunyadi, petrozsényi és lupényi kisiskolásokkal. Megtervezi és
elkészíti a sepsiszentgyörgyi Vártemplom, valamint a Gödri Ferenc Általános Iskola címerét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 20
éves évfordulójára megfaragja a Székely Mikó Kollégium dísztermében felállított emléktáblát. 18 éve pályázik és szervezi a Barangoló városismereti
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A városi önkormányzat támogatásával megjelent kiadványai: a Sepsiszentgyörgyi Barangoló – városismereti játékgyűjtemény (2009), Szentgyörgy
nevű települések Európában (2010), Városismereti kisokos, Sepsiszentgyörgy municípium testvér- illetve partnervárosi települései (2015), Az 555
éves Sepsiszentgyörgy madárvilága (2016). Gyönyörű faragott munkáit
számtalan képzőművészeti kiállításon mutatta be az évek során.
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vetélkedőt kisiskolásoknak, gimnazistáknak és középiskolásoknak. Célja a
város értékeinek felkutatása, a Sepsiszentgyörgyön született vagy tevékenykedett híres személyek méltatása, népszerűsítése. Vetélkedők, versenyek alkalmára díjazásként kiadványt szerkeszt Kisokos címen. 2016-ban
Sepsiszentgyörgy madarait, illetve címerének jelképeit ismerteti. Minden
említett témakörre játékot szerkesztett. Az idei Barangoló kisokos kiadvány az említett címer mellett a 470 éves Vártemplom, illetve a Gödri Ferenc
Iskola címereinek jelképeire épül.
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Nemes Emil tanító bácsi munkásságát hangsúlyosan fejezi ki az Antoine de
Saint Exupéry gondolata: ,,Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a
munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan
vágyat a végtelen tenger iránt.”
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