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Nagy
Márta-Edit
„A vállainkra nehezedő szerep nagy és
felelősségteljes, de úgy becsülnek meg
s az idő mérlegén annyit nyomunk, amennyi
értéket önmagunkban, magatartásunkban,
feladataink teljesítésében felmutatunk.”
márton áron püspök

Nagy Márta-Edit 1957. december 15-én született Sepsiszentgyörgyön. Általános iskoláit szülővárosában végezte, majd 1977-ben Csíkszeredában, a mai Márton Áron Főgimnázium Óvónőképző Tagozatán fejezte be tanulmányait. Hazatérve szülővárosába két évig
az Árvácska Napköziotthonban dolgozott, majd 1979-től az 1-es Számú Napköziotthonban
tanított, évtizedeken át kisgyermekek százait oktatta és nevelte. Hivatásának fellegvára
1990-ben felveszi a kisbaconi író, mesemondó Benedek Elek nevét. Rá egy évre kinevezték
az intézmény óvodavezetőjének. Szakmai alázata, emberszeretete, értékmentő szolgálata
közösséget épített. 1995-ben megvédte az anyanyelvi nevelésből írt szakdolgozatát, érdeklődéssel fordult az oktató-nevelői munka új módszerei felé, számos hazai és magyarországi
képzésen vett részt. Drámapedagógiai képzések, Montessori- és Gordon-tréningek követték
egymást. A gyermeknevelés módszereivel ismertette meg a szülőket az Így neveljünk című
országos program keretében Szülők iskolája néven. A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség
szakmai tanácsadó testületének tagja. Módszertanosként évtizedeken át helyettes és kezdő
pedagógusoknak tartott felkészítőket, szakmai tanácsokat szórt szét, amerre csak járt.
A rendszerváltás után szakmai írásai jelentek meg a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség és a Pedagógusok Háza által megjelentetett Katedra füzetekben, Az anyanyelvi kommunikációs nevelés megvalósítása az óvodai nevelő munka során címmel. 1982-től tagja a Kónya
Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus vegyes karának, 1995-től nyugdíjazásáig a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Kovászna Megyei Szervezetének elnökségi tagja. Alapítója és elnöke a 2006-ban létesült Elek Apó Cimborái Egyesületnek, mely minden évben
megszervezi a Háromszéki Óvodások Megyei Mesemondó Találkozóját. 2017-ben pedagógiai munkásságát elismerő oklevéllel jutalmazta a RMPSZ háromszéki szervezete, majd
2018-ban, nyugdíjazásakor életműdíjat kapott.
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Dolgos tavaszok egymásutániságába kapaszkodom, emlékfoszlányok tűnnek elő, és
az a felismerés, hogy eljött az idő, amikor méltatást írhatok Nagy Márta-Edit óvónőről. Egy
méltatást, melyben megköszönöm, hogy bátorított a pályám kezdetén, hogy helyettes pedagógusként is bízott bennem, hogy a közösségi létben soha nem engedte el a kezem.
Nagy Márta-Edit több mint négy évtizede hisz az oktató-nevelői munka értékében,
az édes anyanyelvben és a tiszta forrásból merített dal erejében, a magyar hagyományok,
kultúra identitásőrző szerepében. Méltó a jelölésre. Nemrég így fogalmazott: „Úgy próbáltam
élni és dolgozni, hogy egész tevékenységemet a humánum, a munkaszeretet jellemezze, valamint
önmagammal és környezetemmel szemben igényes, lelkiismeretes legyek és maradjak.” Úgy hangzik,
mint egy hitvallás, a szolgálat hitvallása. Szolgálat a gyermekekért, a közösségért, az édes
anyanyelvért, a magyarságért.
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