Visszavonulás előtt az emberek többsége összegez, számba vesz, lezár.
Wellmann Richárd, a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola volt igazgatója nyugdíjazása előtt kezdte el, majd nyugdíjasként folytatta az építkezéssel, átépítéssel járó emberpróbáló munkát. Az eredmény Maros megye
egyik legkorszerűbb óvoda- és iskolaközpontja, amely kívül-belül elegánsan, jó ízléssel berendezve az otthonosság, a tanulásra ösztönzés légkörét
árasztja. A szeptemberi becsengetéskor, az új igazgatói irodát ki sem próbálva, helybeli fiatal kollégának adta át a tanintézmény vezetését.
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Bár pályám kezdetétől tanítani szerettem a legjobban, s a gyermekekkel
végzett munka volt számomra a legkedvesebb, mindig kineveztek irányítónak, igazgatónak – hangzott el azon az ünnepségen, amelyen munkatársak
búcsúztatták az iskola- és közösségépítő igazgatót, aki olyan körülmények
megteremtésére törekedett, hogy a munkahelyükön jobban érezzék magukat, mint otthon. A nehézségekkel, a bizonytalansággal dacolva talpalt,
érvelt, szervezett, és végezte éjszakánként a titkári munkát is. – Nem elvárásai voltak, hanem mindig tenni akart azért a közösségért, amelynek
rábízták az irányítását – hangzott el a kollégák méltatásában. – Született
vezetőként bámulatra méltó lendülettel, erővel, kitartással tette a dolgát –
egészítette ki a tantestület véleményét Nagy Márton polgármester.
Wellmann Richárd 1944-ben született, édesapja szász volt, édesanyja kommandói székely, otthon a családban magyarul beszéltek. Középfokú tanulmányait a szászrégeni 2-es Számú Középiskolában végezte, ahol kiváló
tanárai keltették fel érdeklődését a reál tantárgyak iránt. A tanulás mellett
a sportmozgalom, a tanulókörök jelentettek élményt számára. Tanárai példáját követve iratkozott be a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolára, ahol
a tanintézmény első osztályú kosárlabdacsapatában játszott. A főiskola
elvégzése után Marosvécsre helyezték, ahol tíz évig dolgozott. Az oktatás
mellett valóságos sportforradalmat indított el, bevezette a kézilabdát és
a kosárlabdát, salakos pályát építettek, kosárpalánkot állítottak fel, ami
az 1960-as években újdonságnak számított. Tanítványai matematikából
második helyet nyertek a megyei vetélkedőn. Egyévi tanárkodás után az
iskolai pionírszervezet élére került, ami az aligazgatói tisztséget jelentette
akkoriban, majd 1967-től kinevezték igazgatónak. 1976-ban „promoválták”
a megyei pionírszervezethez. Bár mások tagadni szokták, szívesen vállalja
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„aktivista” múltját is, ami érdekes, változatos munkát jelentett. Feladata a
tanulókörök ellenőrzése volt, amelyekbe a már említett szakkörök mellett a
néprajzi, természetrajzi, irodalmi stb. körök is beletartoztak. Megyei és országos bajnokságokat szerveztek repülő- és hajómodellezésből, gokartból
stb. kiváló munkatársak segítségével. Abban az időben az iskoláknak sok
nyersanyagot tudtak biztosítani, hogy a gyermekek barkácsolhassanak.
Városi szinten a hajdani pionírházakban, vidéken az iskolákban működtek
ezek a körök. Érdekes táborokat szerveztek, kirándulásokat támogattak.
Jó érzéssel töltötte el, hogy 1986-ban az országos pionírtanács közbenjárásával meg tudta szerezni egy balesetet szenvedett kisfiú életének a megmentéséhez szükséges gyógyszert. A negyvenéves korhatárt túlhaladva,
1986-tól visszament tanítani, és 1987-től kinevezték a koronkai iskola élére,
ahol szegényes körülményeket talált. A helybeli református lelkész segítségével holland gyülekezettel építettek ki kapcsolatot, s a Koronkába látogató hollandok, szegénységük láttán, bútorokat, sporteszközöket, játékokat,
tanszereket, karácsonyi csomagot ajándékoztak az iskolának.
Az egyházközösséggel közösen szervezték meg az első faluünnepélyt, amikor Koronka címerét és zászlaját elfogadták. Bár 2004-ben nem volt kön�nyű, Wellmann Richárd kijárta, hogy az iskola felvegye a kiváló erdélyi diplomata, Tholdalagi Mihály nevét, és domborművet készíttetett a névadóról
az intézmény bejáratához. Mivel időközben az egyház visszaigényelte a volt
református iskola épületét, Wellmann Richárd azt is „kijárta”, hogy 2007ben állami támogatásból korszerű, szépen berendezett óvoda épüljön az
iskola udvarára, ahol szülői kérésre a hosszított programot is bevezették.
Hollandiai tapasztalatai birtokában, a kormánytámogatás reményében fogott hozzá az iskola bővítéséhez és felújításához, amelynek hasznos felületét 700-ról 1400 négyzetméterre növelték. A szükséges 3 400 000 lejnek
azonban a negyedét sem utalták át, de mivel belevágtak a tetőcserébe és
az emelet építésébe, helyi erőből kellett folytatni az építkezést, miközben
tanítottak az iskolában. 2010-re készült el a központi fűtéssel, korszerű világítással ellátott kilenc osztályterem, a szaktermek, s egy többrendeltetésű
nagyterem és könyvtár, a szépen kialakított mellékhelyiségek, folyosók,
amelyeket holland bútorral rendeztek be. Amikor a megálmodott iskolában
minden a helyére került, Wellmann Richárd leköszönt az igazgatóságról. Ma
is büszke arra, hogy közösséget is sikerült építeni, hogy népszerűvé tették
az I–IV. osztályosok általános műveltségi vetélkedőjét, a Kuruttyot a megyében. S arra is, hogy diákjainkra olyan hatással voltak az új körülmények,
hogy meg tudják őrizni a rendet és a tisztaságot. Vallomása szerint jó érzés
volt együtt dolgozni a közösségért, és látni tanítványainak előmenetelét,
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Wellmann Richárd olyan igazgató volt, aki csapatban játszott, élménynek
érezte, ha órát tartott, és szünetben a gyermekek és munkatársai között
tartózkodott, velük együtt élte az iskola mindennapi életét. 43 év tapasztalatának birtokában azt vallja, hogy a jó pedagógus éreztetni tudja a
gyermekekkel, hogy tanítani, segíteni akarja őket. Elfogadja, hogy minden
gyermek egy más világ, s ennek a sok más kicsi világnak kell kilesni a lelkét,
megkeresni azt a húrt, amelyet meg lehet pendíteni. – Ha ez nem sikerül, a
gyermek ellenáll, elfordul, fegyelmezetlen. Ha viszont elhitetjük vele, hogy
része a tanórának, akkor nem marad el a sikerélmény. Ezért nehéz olyan
iskolában tanítani, ahol sokféle gyermek van együtt. De semmi sem lehetetlen – mondja Wellmann Richárd, akinek egy tulajdonságát nem említettük:
azt az egészséges székely gyökerű humort, amellyel jókedvre deríti a környezetében levőket a legváratlanabb és a legnehezebb helyzetekben is. S a
székely gyökereken túl a rendszeresség és kitartás mellett hadd idézzük a
szász örökséget is, amit így összegez: – Ha elmegy az ember egy szász faluba, a templom, a községháza mellett az iskola ma is korszerű, szép épületnek számít. Azt szerettem volna, hogy Koronkában ezt érezzék a helybeliek
és az oda látogató idegenek.
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akik közül orvosok, mérnökök és főiskolai tanár is került ki a sok jó szakember mellett.
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bodolai gyöngyi
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