14

Fekete Dénes
és Magdolna

A laudációt a megadott minta szerint a névvel kell kezdeni. Ez természetes, nemcsak a hivatalos formaság miatt, hanem az ősrégi latin közmondás szerint is: nomen est
omen. Nevünkkel élünk a köztudatban, illeszkedünk a mindenkori emberi környezetünkbe.
Fekete Dénest mégis mindenki inkább Tanító bácsinak szólítja és emlegeti Marosújváron.
Ő a marosújváriak Tanító bácsija, és mint ilyen, az egyetlen. Állítom, nemcsak azért, mert
a szórványban az iskola magyar tagozata szívszorítóan összezsugorodott. Ez a megnevezés
tükrözi leginkább azt a képet, amit róla az újváriak kialakítottak. Ez kortól és társadalmi
pozíciótól függetlenül szinte mindenkiben, magyarokban, sőt a románokban is elevenen él,
és önmagában összefoglal mindent, ami az Ezüstgyopár életműdíjra érdemesnek jelöl egy
pedagógust.
Fekete Dénes Magyarpéterfalván született 1954. november 7-én. Tanulmányait
szülőfalujában, majd Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban végezte. Így vall erről:
„Drága édesanyám unszolására, aki fiát papnak vagy tanítónak szánta, 1969 borongós őszének
reggelén elindultunk a Világ közepére, Nagyenyedre! Már a felvételi vizsgák alatt haza akartam
menni, de most hálát adok az Istennek, hogy nem tettem meg! Ettől a perctől kezdve megváltozott
az egész életem.”
Pályafutását a Szászsebestől 30 km-re fekvő Tău Oașa-n kezdte, román tagozatú
összevont osztályban, ahol 10 évet tanított. 1985-ben Felsőújvárra helyezték át, összevont
magyar osztályba, ahol 1989-ig dolgozott. 1989-től a mai napig Marosújváron a Lucian
Blaga I–VIII. osztályos iskolában tanít.
Itt lehetősége nyílt aligazgatóként (1998–2012) és mint a helyi RMDSZ önkormányzati tanácsosa (2000–2012) a közösség javát szolgálni. Megtette lelkiismeretesen, amit csak
lehetett.
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„1999-ben magyarországi partnerkapcsolatot kötöttünk a Kozármislenyi Művészeti
Alapiskola és a Lucian Blaga Általános Iskola között, melynek keretében 10 évig számos kulturális
tevékenységben volt részük az újvári iskolásoknak, a fiatalságnak, pedagógusoknak és szülőknek.
Minden évben sikerült megmozgatnunk közel 300 személyt, felváltva, hol Kozármislenyben, hol
Marosújvárt. Minden ilyen kezdeményezés anyagi támogatásra szorul, ezért 2004-ben megalakítottuk az Együtt–Itthon – Împreună–Acasă Magyar Művelődési Egyesületet. Így több sikeres
pályázat alapján kikerültek az utazási, táboroztatási költségeink. 2003-ban volt a testvértelepülési okirat ünnepélyes aláírása. Ez a kapcsolat a mai napig is töretlenül tart, gazdagítva mindkét
település kulturális életét. Ugyanebben az időszakban sikerült kiharcolni, állami támogatásból
egy sportcsarnokot létrehozni az iskolánknak, valamint felújítani, korszerűsíteni a marosújvári
1-es Számú Óvoda épületét, ahol a magyar tagozat működik. Mindig szoros kapcsolatban voltam a helyi református és katolikus egyház képviselőivel, tagjaival, hiszen egy tanító munkája
elképzelhetetlen a magyarság összefogását szolgáló tényezők nélkül! Ezért is vállaltam 12 évig
a Nagyenyedi Református Egyházmegye főgondnokságát. Jelenleg is gondnok vagyok, és 6 éven
át az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának is tagja voltam. Mindezen iskolán
kívüli tevékenység mellett igyekeztem fejleszteni a szakmai tudásom is. Magyarországon és Romániában szervezett továbbképzőkön vettem részt. Tanítványaimmal pedig rendszeresen eljártunk
a helyi és az országos vetélkedőkre is. Ahányszor csak lehetőség adódott, nyári táborokba (pl. Erzsébet-tábor, Zánka) vagy a környéken szervezett vakációs foglalkoztató táborokba is elmentünk.
Mindig igyekeztem a hétköznapi pedagógustevékenység mellett szebbé tenni magyar közösségünk ünnepeit, hűségesen ápolni hagyományainkat és ünnepi műsorral gazdagítani a jeles
napokat. Ebben mindig számíthattam a gyermekek lelkesedésére és a szülők támogatására. Nagy
segítségemre volt az Óvó néni, feleségem, Fekete Magdolna. Minket közös cél vezérelt, adott erőt,
kitartást közel 44 éven át. Mellette és vele együtt éreztem igazán, hogy mit jelent NEM meg futamodni, elkallódni, lelankadni, hanem újra- és újrakezdeni, megállni helyünket, kitartani hivatásunk mellett bármilyen rendszerben, minden körülmények között! Hogy mennyire vagyok, vagy
voltam jó tanító bácsi, ezt csak a gyermekek és esetleg majd az utókor fogja őszintén megválaszolni.
Én egyetértek Vekerdy Tamás gyermek szakpszichológussal, aki szerint: «A jó pedagógus nevelési
paradigmája a gyermeket illetően az, hogy: Legyél, aki vagy! Én ehhez foglak hozzásegíteni!»”
Így próbált Fekete Dénes is közel kerülni a gyermekek szívéhez!

fórika éva
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Megtiszteltetés számomra, hogy felkértek volt kolléganőm, Fekete Magdolna rövid
laudációjának megírására, akivel 11 évet volt szerencsém együtt dolgozni. Az Óvó néni – így
ismerik kicsitől nagyig, románok–magyarok Marosújvárt, és sokan talán a nevét se tudják,
mert így szólítják, hogy D-na Óvó néni.
Fekete Magdolna 1955. január 20-án született Kalotaszeg környékén, Jegenyén,
ahonnan 9 éves korában egy családi tragédia miatt Marosújvárra került, itt végezte az
V–VIII. osztályt. Édesapja és mostohaanyja akarata ellenére beiratkozott a Bethlen Gábor
Kollégium óvónőképző osztályába, ahol volt alkalma gyakorolni azt a szeretetet, amelyben
sajnos nem volt része cseperedő korában.
Pályafutását Șugag Tăunon kezdte román tagozaton, ahol 10 évet tanított. 1985ben Marosújvárra került címzetes óvónőként az egyedüli magyar tagozatra, ahol 33 évig,
nyugdíjba vonulásáig végezte oktató-nevelő munkáját.
Csak később jöttem rá, mit is jelentett számára egy ilyen környezetben megmaradni, megőrizni és kivívni a gyermekek, szülők, felettesek tiszteletét, elismerését. Sikeresen
letette a fokozati vizsgákat, folyamatosan részt vett a meghirdetett továbbképzőkön itthon
és Magyarországon.
Mindennapos lelkiismeretes munkája mellett sokat fáradozott a marosújvári magyar
gyermekek és közösség kulturális életének érdekében, nem utolsósorban a magyar–román
kapcsolat építésével. Pályázatok által sikerült táboroztatni több alkalommal az iskolásokat,
rendszeresen színházba mentek, meglepetéscsomagban volt részük minden jeles napon.
Kiharcolta óvodánk felújítását, óvodaudvarunk felszerelését, amelynek korszerűsítését most
is odaadással segíti. 1999-ben a ,,mi Tanító bácsinkkal”, Fekete Dénessel felpezsdítette az
iskola és óvoda, szülők és fiatalok életét. Kozármislenyben és Marosújvárt számos kulturális,
művelődési tevékenységet szerveztek. Nehéz elkülönítenem a Fekete Magdolna és a Fekete
Dénes tevékenységét, pályafutását, hiszen párhuzamosan folyt. Lelkes és fáradtságot nem ismerő munkájuknak köszönhetően számos felejthetetlen élményben, anyagi és szellemi gazdagodásban volt része a marosújvári szórványközösségnek három és fél évtizeden keresztül.
2004-ben létrehozták az Együtt Itthon Magyar Művelődési Egyesületet, így több sikeres
pályázat által megkönnyítették a szülők anyagi hozzájárulását a különböző rendezvényekhez.
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Fekete Magdolna hitvallása szerint az ISKOLA–EGYHÁZ–KÖZÖSSÉG összefogása nélkül nincs remény a meg- és itthon maradásra. Ez vezérelte és adott erőt a kitartáshoz,
az akadályok, gátak elhárításához. Példaértékű munkájáért a fiatalabb kolléganők megbecsülésében, a marosújváriak tiszteletében és a gyermekek szeretetében részesült. Ez élete és
pályafutása legfontosabb elismerése!

takács emese

