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KULCSÁR PÁLNÉ
SALA MARGIT
„Ne hagyjuk, hogy a világ cseppfolyós legyen és mi halak benne,
hanem fogjunk össze, s legyünk emlős állatok, szilárd talajon.”

ottlik géza: iskola a határon

Rendkívül megtisztelőnek érzem, hogy méltathatom Margit tancit, Kulcsár
Pálné Sala Margit tevékenységét. Általában egy laudáció megírásakor áttekintjük a díjazott, esetünkben tanítónő szakmai életútját. A szokástól eltérően
fogom ezt megtenni, hiszen számunkra Margit egy kicsit más volt. Nem csupán kolléga, hanem társ, barát, testvér, anya, néha anyós, nagymama, minden
egyben.

Most is tisztán emlékszem egy pénteki napra, Margit ott volt velünk reggel 8 órakor. Úgy
tűnt, mintha mindennap ott lenne mellettünk, mosolyogva, nevetgélve. Készült bemenni
az előkészítő osztályba, de hiszen már több éve nyugállományba vonult. Micsoda? Eltelt 8
év? Talán 10? Vagy több? Margit semmit sem változott. Ő szokott délutánozni a mostani
negyedikesekkel, csütörtökönként színjátszó kört vezetett iskolánk kisdiákjai számára.
Úgy tűnik, nem is vonult nyugdíjba. Mindig itt van, ha szükségünk van rá.

22 év... – gyermekek, események, gyakorlatiasság, tanítóképzősök, szülős farsang, kacagás,
lendület, tudás, pedagógus, az RMPSZ megyei szervezetének alapembere, események
szervezője, pénzügyek rendezője. Munkáját a szorgalom, lelkiismeretesség jellemzi, szervezői készségét a kirándulások a gyermekekkel, ünnepélyek, táborok, teherbírás, kedvesség, figyelem – gyermekek, gyermekek, gyermekek... Parajd, Kiskapus, Gyalu.

S előtte? A helyszín talán más, de a lényeg ugyanaz: Bögöz, Udvarhely, Székelymuzsna,
Máréfalva. Tanítói oklevelet a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Középiskola
elvégzésével 1976-ban szerzett. Pedagógusi pályáját 1976-ban a Hargita megyei Székelymuzsnán kezdte mint óvónő. 1983-ban a Máréfalvi Általános Iskolában kapott tanítói
állást. 1988-tól a kolozsvári 19-es Számú Általános Iskola tanítónője lett, amely 1990-ben
visszanyerte a líceumi státuszt, majd 1993-ban felvette az Apáczai Csere János Elméleti
Líceum nevet. Az iskola tanítóképzős osztályainak pedagógiai gyakorlatvezetője.

A gyermekek mind az ő gyermekei. Igazán fontosak számára. A szülők társak, akik egymásnak segítve egyengetik a kicsik útját úgy, hogy közben szinte észrevétlenül közösséggé
forrnak össze. Az iskola otthon, ahol az ember megtalálhatja önmagát, kiteljesedhet, és
ahol az álmait is megvalósíthatja. Ezt tudja Margit tanci. Ott volt, amikor valamilyen
módszertani kérdésben nem találtunk választ, amikor olyan helyzetbe kerültünk tanítványainkkal, hogy nem tudtunk továbblépni, amikor nem láttuk magunk előtt az utat,
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szomorúságban, kilátástalanságban, tanácstalanságban, nehézségben. De ott volt akkor
is, amikor bejglit kellett sütni, egy játékot, műsort levezetni, vicceket mondani, hangulatot teremteni, könnyűnek lenni, nevetni, mókázni, örülni. Ő volt az, akitől bármikor
könnyű szívvel lehetett segítséget kérni. Ő volt az, akinek mindent el lehetett mondani.
Ő tanította ezt meg nekünk. Ha valami zavarta, ha megbántottuk, ha hibáztunk: mindig
egyenesen szemünkbe mondta. És ugyanezt várta tőlünk is. MINDENT meg lehet vele
beszélni, MINDENT meg lehet vele oldani. Egyenessége, szókimondása olyan gerincet, emberi méltóságot tanított kis közösségünknek, ahol az ember felemelt fővel járhat.
Legfőképpen ezt köszönöm meg. Az emelt főt, az igaz, egyenes szavakat. Olyan kincs ez,
amelyet ritkán kap az ember.
Kedves Margit tanci! Olyan példát állítottál elénk, amelyhez föl kellett nőnünk. Nem volt
velünk könnyű dolgod: zsörtölődő, lázadozó, bukdácsoló tanítványaid voltunk, de igyekeztünk. És most már követni tudunk, emelt fővel, büszkén, mint minden olyan dolgot,
amit az ember a saját nehézsége árán szül meg. Olyan közösséget faragtál gyermekekből,
szülőkből, kollegákból, akik számára a közös munka öröm, mert TUDNAK és MERNEK egymáshoz őszinték lenni. Köszönjük!
molnár zoltán

