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Lengyel
Katalin
„A virágot a napfény fejleszti ki,
az emberi lelket a szeretet.”
gárdonyi géza

Lengyel Katalin tanítónő a Temes megyei Győrödön született 1937. április 30-án.
Tanulmányait a Temesvári Magyar Vegyes Pedagógiai Iskolában végezte, ahol tanítói oklevelet szerzett. Pályafutásának első állomása az Arad megyei Majláthfalva, majd néhány
év után saját szülőfalujába, Győrödre került. Itt közel 40 évet nagy létszámú összevont osztályban tanított (a nagy létszám ellenére sosem hagyták jóvá az osztály felosztását). Kiváló
pedagógiai érzékkel és nagy tudásával azon igyekezett, hogy minden évfolyamon a diákjai
hatékonyan tanulhassanak, és helytálljanak majd a temesvári iskolákban. Tanulói mindig
sikeresen vettek részt tantárgyversenyeken (amit negyedik osztálytól szerveztek akkoriban),
eljutva jó eredményekkel a megyei szintre is.
Munkáját szigorúság, következetesség, alaposság jellemezte. Az osztályközösségei valódi nagycsaládként épültek fel, ahol igazi privilégium volt negyedikes nagyfiúnak,
nagyleánynak lenni, a kisebbeket felkarolni, segíteni. Az egykori osztálytársak közötti jó
barátság később is fennmaradt. Az évek folyamán magyar néptánccsoportot működtetett,
melyet mindig helybéli élő zenekar kísért. A néptánccsoport szinte kivétel nélkül dobogós
helyet szerzett a különféle iskolai versenyeken, de a falu kulturális életében is folyamatosan
jelen volt. Rendkívül színvonalas gyermekelőadásokat tartott, amelyekben helyet kapott
a színjátszás, ének, tánc, sport. Nagy hangsúlyt fektetett a szülői közösségek megerősítésére,
ezért nagyon sok iskolán kívüli tevékenységet a szülők bevonásával szervezett meg: közös
családi kirándulások, zenés-táncos délutánok, szülői bálok, ugyanakkor példaértékű szülői
közmunkával tartotta rendben az osztálytermet, a kultúrotthont, sőt a favágás-délutánokon
is sok apuka vagy nagytata vett részt (az osztálytermet fával fűtötték). Nagysikerű Nemzedékek Találkozóját szervezett, ahol a legidősebb tanítványaitól a legfiatalabbig mindenki
részt vett.
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Ugyancsak nagy szerepe volt a győrödi római katolikus templom felépítésében, amely
a falusi magyar közösség anyagi és fizikai önerejéből épült. Református vallásúként buzdította a szülőket az összefogásra és a kétkezi munkával való segítésre.
Tanítványait szinte a megszületésük pillanatától ismerte. Több tanítványa (köztük
magam is) Temesvárról járt ki a győrödi összevont osztályban tanulni úgy is, hogy a gyárvárosi iskola ugyanakkora távolságra volt. Miért? Mert a szülők tisztelték, szerették és nagyra
értékelték tanítói és közösségformáló munkáját. A nagy távolság és a hiányos autóbuszjáratok miatt biciklivel járt iskolába, összeszedte a környék gyermekeit, és hosszú biciklisorban
haladt velük az iskola felé. Aki még nem tudott biciklizni, azt a csomagtartóján vitte (engem
is egy egész éven át!).
Hagyományosan minden évben a nők nemzetközi napján felkereste diákjaival együtt
a faluban élő 80 éves kort betöltő magyar néniket, és felköszöntötte verssel, énekkel, virággal.
Tanítványai közül többen választották a pedagógusi pályát, néhányan közülük
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban tanítanak, örök példaképük, Lengyel Katalin
tanítónőtől kapott útravalóból merítve a gyermekekre irányuló nemes hivatás betöltésében.
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