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Pöllnitz
Ilona

Minden kultúraközvetítőnek, így nekünk, pedagógusoknak is, óriási a felelősségünk
abban, hogy honnan mit hozunk és őrzünk meg a múltból, mit és hogyan adunk át a következő nemzedéknek. Ma azonban sokkal nehezebb az igazi értékeket felismerni, vállalni,
mert annyira elborít mindent a múló hétköznapiság, a percnyi érdeket szolgáló jelentéktelenség. Éppen ezért érzem úgy, hogy nagyon meg kell becsülnünk azokat a hatalmas tudást
és tapasztalatot összegyűjtött embereket, akik őrzik még az igazi értékeket, emlékeket.
Megtisztelő és hálás feladatot kaptam kollégáimtól, amikor arra kértek, hogy méltassam
egyik legrégebbi munkatársam, Pöllnitz (Molnár) Ilona rendkívül gazdag és példaértékű
életpályáját, hiszen sokszínű, tartalmas, eredményes oktató-nevelői és tanügyi szervezői,
becsülettel és hivatástudattal végzett munkáról tanúskodik a pályája.
Pontosan húsz évre visszatekintő közvetlen munkatársi kapcsolatunk alatt pedig
volt alkalmam meggyőződni megbízhatóságáról, kifogyhatatlan energiájáról, kitartásáról,
lankadatlan optimizmusáról, segítőkészségéről. Panka – mert Kárpát-medence szerte így
ismerik őt, Panka, alkalmanként Panka néni – mindig mosolyog, sok-sok empátiával, megértéssel és elfogadással hajol mindenki felé. Született pedagógus, a pedagógusi vénát pedig
egyetemi tanár édesapjától örökölte. Ugyancsak otthonról, édesanyja örökségeként hozta
magával azt a mérhetetlen toleranciát, amellyel környezetét elárasztja, és amelyet nagyszerűen kamatoztat konfliktuskezelő-tréneri törekvései során. Tanárként, osztályfőnökként
mindig megtalálta a megfelelő hangnemet, türelemmel és törődéssel segítette a gyengébb
képességű diákokat is, a rászorulókat és a sajátos nevelési igényű gyermekeket felkarolta,
támogatta.
Megosztok egy ars poeticanak is beillő gondolatot, amelyet az én kérésemre ő fogalmazott meg. Az általa mottóul választott gondolatra „A világnak leginkább azok az emberek
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hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek. Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik
keresik és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat.” (Albert Schweitzer) reagálva vallja:
„Ha visszatekintek életpályámra, úgy látom, megtaláltam ezt az utat, ezen jártam,
ezen járok ma is. Igen, boldoggá tett és tesz az a tény, hogy szerteágazó pedagógusi munkámban gyakran valamilyen szinten hozzájárulhattam a diákok, pedagógusok, szülők, munkatársak elsősorban szellemi és érzelmi életének a javulásához. A kilencvenes évek elején
találkoztam először az erőszakmentes kommunikáció – konfliktuskezelés kérdéskörével.
Ettől „megfertőződve” már az iskolában, majd későbbi munkahelyeimen – korábban a Pedagógusok Házában, majd később a Szövetségnél is - a mai napig igyekeztem és igyekszem
tudásommal hozzájárulni az emberek közötti kapcsolatok javulásához. Tréningeket szerveztem és tartottam gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Fordítottam tankönyveket, módszertani füzeteket románról magyar nyelvre, részt vettem hátrányos helyzetű gyermekekkel
foglalkozó projektekben szervezőként, trénerként, írtam ismeretközlő cikkeket, tanterveket
opcionális tananyagokhoz. Szerettem tanítani, tudást, értéket közvetíteni pedig ugyanolyan
szeretettel igyekeztem. Remélem, hogy sikerült.”
Panka 2011 óta aktív nyugdíjas. Azóta is kitartóan segíti, tervezi és szervezi a Pedagógusok Szövetsége szakmai programjait. Oroszlánrészt vállal a Bolyai Nyári Akadémia, az
évközi és anyaországi továbbképzések előkészítésében és lebonyolításában. A Pedagógusok
Szövetsége számára nem csak munkahely, hanem olyan közösséghez való tartozás lehetősége, ahol tudását megosztva továbbra is tanulhat, fejlődhet, szolgálhat. Ha részt vesz az
ember, ha együttérez, akkor megszerzett tudása a közösségét szolgálja. Ezt tette és teszi ma
is Panka. Hittel, szeretettel.
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