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TURZAI
MELÁNIA

Turzai Melánia 1961. szeptember 22-én született Felvincen, Fehér megyében.
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban fejezte be a középiskolát, amelynek
elvégzése után a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsész karán
szerzett magyar-orosz szakos tanári oklevelet 1984-ben.

1984-ben a Bákó megyei Gajcsánára helyezték ki, de pedagógusi pályáját Torockón kezdte,
ideiglenes áthelyezéssel. Az 1985–86-os tanévben a magyarbecei iskolában tanított. 1986tól napjainkig a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium magyar szakos tanára. Munkájában
minden esetben a tudatosság, a következetesség és a minőségre való törekvés volt a jellemző. Mindig szem előtt tartotta a magyar nyelv tisztaságának megőrzését és az anyanyelvi
kultúra ápolását, szíveket oltott be a magyar nyelv és irodalom tiszteletével és szeretetével.
Szívügyének tekintette a gyermekek művészeti nevelését, versenyeztetését.
Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a gyermek
érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Tanulói sikeresen szerepeltek az érettségi vizsgákon,
rengeteg többletmunkát fektetett abba, hogy diákjait elkísérje és felkészítse a különböző
helyi, megyei, országos versenyekre, ahonnan számos esetben szép eredményekkel tértek
haza. Éveken át fő szervezője volt a különböző tantárgyversenyeknek: Mikes Kelemen
Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny,
Implom József Helyesírási Verseny, Adj király katonát megyei verseny, TUDEK országos
verseny.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 1992-ben megbízta az újrainduló felekezeti osztályok irányításával és a Berde Mária lánybentlakás vezetésével, amit kihívásnak tekintett és
odaadóan végezte a rábízott feladatot. 2011-től napjainkig a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium igazgatóhelyettese. Igazgatóhelyettesként minden kötelezettégének eleget tett
– időt, energiát nem kímélve járult hozzá a kollégium működéséhez, arculatának kialakításához, hírnevének öregbítéséhez.
Az iskola vezetőtanácsának tagjaként hozzájárult a döntések meghozatalához, az iskola
irányításához, az ösztöndíjak kritériumrendszerének kidolgozásához. Az iskola népszerűsítésében is részt vállalt. A bentlakásban zajló nevelési tevékenység gondjainak megoldásában is mindig aktívan részt vett, igyekezett az igazgató és a pedagógusok munkáját
segíteni.
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Közéleti tevékenysége szerteágazó: 2011–2021 között a Fehér megyei RMPSZ szervezet
alelnöke, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének igazgatótanácsi tagja, a nagyenyedi
Bethlen Gábor Alapítvány igazgatótanácsának tagja, a Georgius Aranka Társaság tagja,
az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) tagja, a Bethlen Gábor Kollégium kiadványainak szerkesztője. Tevékenysége elismeréseként a Református Zsinat Bethlen-díjjal,
a Magyarországi Református Egyház Makkai Sándor-díjjal jutalmazta.

Odaadással, alázattal szolgálta nemzetünket minden lehetséges eszközzel, cselekedettel.
A vállalt és a kapott feladatok azt a célt szolgálják, hogy a felnövekvő nemzedék őrizze,
ápolja anyanyelvét és majd cselekvő módon tegyen azért, hogy évszázadok múltán is legyen
magyar jelen Erdélyben.

Turzai Melániát ez az odaadás és alázat vezérelte tanári és közéleti szereplő mivoltában
egyaránt. Köszönjük a munkát, azt, hogy kollégák lehettünk, méltó a Pedagógusszövetség díjára, ami ennek az áldozatos, tanári feladatokat messze meghaladó, közösségépítő,
-szervező munkának erkölcsi elismerése lehet.
szőcs ildikó

