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FAZAKAS
MARGIT
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állhatsz, és messze látszol,
Sose feledd: Példa vagy!”

E gondolatokat Nagy László fogalmazta meg, és én is úgy gondolom, hogy
szerencsés az az ember, aki élete, tanulmányai során legalább egyszer találkozik
olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével,
cselekedetével, tudásával, hogy az a diák egész életét meghatározza. Szerencsémre, diákkoromban nagyon sok ilyen példaképpel találkozhattam és ma,
óvodapedagógusként, Fazakas Margit nyugalmazott óvónőnek mondhatok
több sorban megfogalmazott köszönetet.

Ünnepelünk ma és köszöntünk egy olyan pedagógust, aki 47 éve szerezte diplomáját, és
több mint 38 éven át nevelgette, oktatgatta nem csak az óvodáskorú apróságokat, hanem a
pedagógiai gyakorlatra járó diákokat is, és nem utolsó sorban óvónői és szülői közösségeknek mutatott példát arra, hogy az óvodai oktatás meghatározó része a gyermekek életének,
mondván, hogy ez az időszak egy életre szóló élmény és tapasztalat.

Fazakas Margit Marosvásárhelyen született 1954. december 7-én. Gyermekéveit Marosvásárhelytől 14 km-re északra, a Marosi-Mezőség keleti gyepűvonalában, Mezőcsávás
községben töltötte. Elemi és gimnáziumi tanulmányait a község iskolájában, majd Marosvásárhelyen folytatta. Óvópedagógusi oklevelét 1974-ben szerezte a marosvásárhelyi
Tanítóképzőben. Teljes pedagógiai munkássága marosvásárhelyi óvodai intézményekben
zajlott. Óvónői pályáját 1974 őszén kezdte a 4-es Számú Napköziotthonban, majd 1978tól átkerült a 7-es Számú Napköziotthonba, amit 1982-ben a 20-as Számú Óvoda követett.
1990-ben kinevezést kapott a 18-as Számú Gyakorló Óvodába, ahol munkásságának
leghosszabb, és reméljük, legszebb éveit töltötte, majd 2006-ban átkerült a George Coșbuc
Gimnázium Normál Programú óvodájába. Innen vonult nyugállományba 2012-ben.
Hitte és vallotta, hogy az óvodai nevelés időszaka az oktatás-nevelés alaprendszere, mely
optimális fejlődési alapokat és feltételeket biztosíthat a későbbiekben a kulcskompetenciák
kialakulásához, ugyanakkor megfelelő környezetet teremt a gyermekek kiegyensúlyozott
fejlődéséhez. Munkája során ezt a hitvallást emberi és óvónői kiállásával, a gyermekekhez
és a hivatáshoz való viszonyulásával igazolta. Tudását és tapasztalatát a szakma felfedezte
és elismerte. Hosszú éveken keresztül tagja volt a Maros Megyei Tanfelügyelőség Óvodai
oktatásért felelő szakosztálya Konzultatív Tanácsának. Pedagógiai- és módszertanköri
felelősként munkáját az igényesség és a pontosság jellemezte. Annak a pedagógus nemzedéknek az egyik tagja, amely még hitte, vallotta, és komolyan is vette, hogy a pedagógusi
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munka nem szakma, hanem hivatás. Az én nemzedékem sok mindent köszönhetett ennek a pedagógus generációnak, mert félretéve, elfeledve a ,,régi rendszer” sablonjait úgy
tanítottak, neveltek bennünket, mintha semmi, de semmi sem lenne fontosabb, mint a
nyitottság, a tudás, a gondolkodás és az alkotás, sugallva, hogy ez az elme szabadságának
és a szabadságnak egyik megnyilvánulási formája is. Talán a megmaradásunk, későbbi
sikereink egyik alappillére is volt ez az elkötelezett, jó minőségű oktatás és minta.

Egész pályája során cselekvő szerepet vállalt több óvónőkollegájával együtt. Kovács Júlia
Maros megyei óvodákért felelős tanfelügyelő szakirányításával minden óvoda megalapozta jó hírét és sikeres működését. Szakmai pályája során folyamatosan érdeklődött az új
pedagógiai módszerek iránt, részt vett több szakmai képzésen, melyek közül kiemelem a
90-es években zajló, Maros megyei Tanítók Háza által kezdeményezett Magiszter-modul 1, 2, 3 képzést, mely során kiegészítette öt éves középiskolai szakmai tanulmányait
elismertetve tanári minőségét. Már a 90-es években felismerte, hogy az oktatás része a
digitalizáció, hogy ezekre a kompetenciákra minden pedagógusnak szüksége lesz az elkövetkezendőkben. Az oktató-nevelő munka és a folyamatos szakmai képzések mellett az
óvodai tevékenységek módszertani és gyakorlati részét általa szerkesztett kiadványaiban
is bemutatja, melyeket szakmai folyóiratokból, szimpóziumok és szakmai tapasztalatcsere
tanácskozásain ismertünk meg. Ezek közül kiemelem az 1998-ban megjelent Játsszál te
is velünk! – Játékjelenetek tematikus ünnepekre – Játékgyűjtemény a magyar tannyelvű óvodák
számára című kiadványt és a 2000-ben megjelent óvodai oktató-nevelő tevékenységek
megvalósításával kapcsolatos, óvodamódszertani és gyakorlati tanácsokat, magyarázatokat tartalmazó kiadványt: Gyakorlati útmutató a Pedagógiai Líceum diákjainak.
Fazakas Margit óvópedagógus közel 40 évi szakmai munkássága a mai napig példaképként szolgál mind a gyermekek, mind pedig a gyermeknevelésben dolgozó pedagógusok
számára. Mintát mutat arra, hogy a szakmaiság és a gyermekek szeretete, tisztelete csak
egységben értelmezhető. Tudta, hogy tanítani csak az tud, aki hajlandó önmaga is tanulni.
Mi volt a titka? Mit tudott, hogy a gyermekek mindig körülvették? Egyszerű vagy nehéz
a recept? A hozzávalókat tőle tanultuk: Végy egy adag következetességet! Várd el a kitartó
munkát! Mosolygósan kérd a rendet! Fűszerezd meg ízlés szerint szeretettel!

A mai pedagógusok előtt is ismert a recept, „csak” meg kell találni a hozzávalók között a
helyes arányt. Ő megtalálta a helyes arányt a munka és a család között is. Egyetlen lánya,
Katalin-Csilla ebben az összhangban és e recept alapján nevelkedett. Ennek bizonyítéka,
hogy édesanyját nevezte meg példaképének, és ő is ezt a szép hivatást választotta.
Azt kívánom magamnak és a világnak, hogy sok ilyen pedagógus szülessen, alkosson és
neveljen, illetve hozza létre azt a világot, amiben a mai napon díjazott, kedves kolleganőnk
nyugodtan és kényelmesen mondogathatja majd, hogy igen, igen valami ilyesmire gondoltam
akkortájt.

Kedves Fazakas Margit, a város óvodáskorú gyermekeiért, a pedagógiai gyakorlatok alatt
az óvónői szakma rejtelmeit leső, tanuló diákokért és a megye óvónőinek mintát és módszertani útbaigazítást adó munkádért hálás köszönettel tartozunk még hosszú ideig! Az
Ezüstgyopár díjhoz mindannyiunk nevében gratulálok! Kívánunk további éveidhez sok
áldást, erőt és egészséget!
kovács júlia

