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TODOR-NYÁRÁDI
ZSUZSÁNNA
,,A tanító (...) az élet ezermestere. A nemzet mindenese.
De a mindene is!”
fonay tibor

A szeretet, a hit, az összetartozás és a remény jegyében köszöntjük Todor-Nyárádi Zsuzsánnát, aki hosszú évek óta maradandót alkot ott, ahol tanít, hiszen
a világ legszebb munkáját végzi úgy, hogy ez számára nemcsak munka, hanem
hitvallás és hivatás is egyben. Ezért is gondolom, hogy Szakály Dezső szavai
illenek rá: „Tanító vagyok, magyar tanító. Másnak nem sokat mond ez a két szó,
de nekem minden. Maga az élet. Múlt, jelen, jövő. Biztos ígéret arra, hogy népem
mellett állhatok, és dolgos embereket formálhatok. Embert, alkotót, aki víg és szabad,
szenet fejt, tervez, szánt, vet és arat, házakat épít, gyógyít, muzsikál – álnoksággal,
rosszal, bajjal perbe száll. Tervem csak egy van, állandó és örök: – ha a nap süt rám,
ha a menny dörög – vetni a magot, a gazt irtani, az ifjú embert úgy tanítani, ege, ha
borul, vagy ha kiderül, szeresse honát rendületlenül! Ez az én tervem, hitvallásom is.
Egy nemzedéknek fogom a kezét, figyelem féltőn az ütőerét. Egy nemzedéknek, mely
mint a szökőár újra, szebbre tör, és emberségre vár. Ha szíve dobban, azt is érzem én.
Ha könnye csordul, az is az enyém. Örömét, búját osztva viselem, így, csak így teljes
az én életem. Mindenkor, mindig tanító vagyok. Mindenkor, mindig az is maradok.”

Egy arab filozófus mondta: „Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve
jó.” Ez a gondolat összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanítót tanítóvá
teszik. Zsuzsa ilyen tanító, aki tudja, hogy a pedagógusi pálya egy életre szóló hivatás,
aki a legnagyobbra vállalkozik akkor, amikor a kisiskolásokat tudásra, szívbéli jóságra és
becsületre tanítja.

1974. szeptember 28-án született Erdőszentgyörgyön. Elemi iskoláit Nagyszebenben végezte, majd 1994-ben Nagyváradon szerzett tanítói oklevelet. Tanulmányait a Babeș-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi szervezeti egységén egészítette ki alsótagozatos
tanári valamint mesteri címmel, ahol tanárai szeretettel ültették el szívébe, hogy a gyermek egy csoda, akit óvni, gondozni, és féltő szeretettel kell körülvenni.

Tanítói pályája 1994-ben Medgyesen indult. Itt kezdte el ,,a természet nyers gyémántjait
fényes kristályba csiszolni”, és már 27 éve fedezi fel a kisiskolásokkal a betűk birodalmát,
a számok országát, a hangjegyek világát, őseink történelmét vagy a természet szépségét.
A medgyesi közösség tagjaként követendő példát nyújtott odafigyelésből, becsületességből
és önképzésből is.
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Számos szakmai továbbképzésen vett részt, 2003-tól I. fokozatos tanító, megyei módszertanos, kimagasló szakmai tudással képviselte 2018–2019-ben a magyar és kisebbségi oktatást a Tanügyminisztériumban, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontban.
Mint szórványban tanító pedagógus, amolyan „végvári vitéz”. Zsuzsa tudja, hogy ezen a
vidéken csak erős magyarságtudattal lehet hatékonyan tanítani, megmaradni – értékek
átadása által, melyeket a gyulakutai és hidegkúti nagyszüleitől tanult, örökölt. Tudja,
hogy „egy kincse van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi, addig él. E kincs neve: az édes
anyanyelv.” (Jókai Mór)

Ezt szem előtt tartva a Szeben megyei magyar nyelvű, elemi oktatás megyei szintű ös�szefogása volt munkájának legfontosabb célja, bekapcsolni a megye még meglévő iskoláit
a magyar nyelvű versenyek hazai és határokon átnyúló rendszerébe.

Szeretettel és becsülettel végzi munkáját, amelyben van kudarc és van nagy erőfeszítés, sok
kellemes és kellemetlen meglepetés, de van sok siker, rengeteg szép élmény, számos ajándék – kifejezve egy kedves szóban, egy kis rajzban, egy mosolyban vagy egy szál virágban.

Hivatásából adódóan munkája nyoma ott van és lesz láthatatlanul a mindennapokban!
bocskai tünde

