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László
Katalin

Nyújtódban született 1953. szeptember 15-én. Biológia szakos nyugalmazott tanár.
Egyetemi tanulmányait 1977-ben a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem biológia
karán végezte. 1993-ban I. tanári fokozatot szerzett. Folyamatosan továbbképzőkre járt –
európai uniós PHARE-tanárképző, mentálhigiénés képzés.
Pedagógusi pályáját Bereckben kezdte, ahol 4 évet tanított. 1981-től a 4-es Számú
Általános Iskola címzetes tanára lett, 1982-től az 1-es Számú Faipari Líceumba, a mai
Bod Péter Tanítóképzőbe került, és párhuzamosan a Babeș–Bolyai Tudományegyetem
kézdivásárhelyi kihelyezett tagozatán is oktatott, módszertani felelősként szak- és fokozati dolgozatokat irányított, a Pedagógusok Háza keretében képzéseket tartott, részt vett
vidéki oktatási programokban is. Osztályfőnökként támogatta a hátrányos helyzetű diákokat, megértő szeretettel buzdította őket a továbbtanulásra. Egy évtizeden át a Pro Schola
Kulturális és Nevelési Egyesület elnöke, 2005-től igazgatóhelyettesként, majd 2008-tól
2013-ig, nyugdíjazásáig igazgatóként tevékenykedett. Küzdött azért, hogy ne szűnjön meg
a pedagógusképzés; 2012-ben beindította a csecsemő- és gyermekgondozó osztályt, felnőttek számára pedig technikai jellegű délutáni képzést, titkári és könyvtárosi szakot működtetett. Pályázatokat írt: fejlesztette a Pro Schola Tábort és az iskola infrastruktúráját, korszerűsítette udvarát; testvérkapcsolatokat erősített (Debrecen, Szentendre), a Comenius-projekt
tagja volt. Egymást elfogadó, egymásban az értéket meglátó, családias hangulatú közösséget
épített: továbbképzőket, közös kirándulásokat szervezett, példát mutatva ösztönzött újító,
alkotói munkára. Bölcsessége, derűlátása, egyenessége biztonságot nyújtott.
László Katalin közel négy évtizedes pedagógusi munkája során a biológia elméleti
tudásmagjait ültette el diákjaiban, szakmai elkötelezettséggel, kitartó, érdeklődő figyelemmel követve végig szárba szökkenésük, virágzásuk pompáját (állat)orvosi, gyógyszerészeti,
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biológiai egyetemeken (több száz diákot készített fel). E tudomány gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit is kutatta, az egészségtudatos életmódra nevelés életcéljává vált. Ennek
érdekében egészségnevelő programokat szervezett (Egészség-délutánt, elsősegélynyújtási,
drogellenes órákat, szexuális nevelést, Gyógyító fák projektet). Diákjaival eredményesen
szerepelt megyei, országos versenyeken (biológia tantárgyverseny, Vöröskeresztes csapatverseny, TUDEK), kutatói munkára ösztönözte őket (pl. az ivóvíz és a betegségek kialakulásának összefüggései). Érzelmi és szociális kompetenciájuk fejlesztése érdekében ünnepi
alkalmakkor a szentléleki öreg- és a kászoni gyermekotthonba szervezett látogatást, közös
programot a tanítóképzősök és az oroszfalvi romagyermekek számára. Minden tevékenységével a közösségi értékek felé mutatta az utat, melynek elismeréseként 2014-ben életműdíjat
kapott.
„Időt kell szánnunk egymásra, sokat beszélgetnünk, hogy a dolgok jól működjenek. Nem
szabad feladni: a megoldás kulcsa legtöbbször önmagunkban és egymásban van. Gondoznunk és
szépítenünk kell közösségünk lélekkertjeit” – összegzi hitvallását.
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