
 

“Tisztelettel köszöntöm Ajnád közösségét, a szülőket és a 

tanítványaimat! 

 

 

Köszönöm ezt a szép díjat, amelyet Ajnád közösségétől kaptam, és még azt is, hogy 

ilyen szép nevet visel “Szent István-díj” emlékeztetésül nagy államalapítónkra. 

Engdejék meg, hogy pár szóban beszélhessek a múltról, mert az életet visszatekintve lehet 

megérteni, de előretekintve lehet megélni. 

Az ember életében az iskola az egyik legfontosabb szerepet játssza. Ott láttatják meg a 

tudás nagyságát és szépségét, megismertetik az egymás iránti tiszteletet, a megbecsülés 

fontosságát. 

Nincs még egy olyan hivatás, amely annyi örömet, annyi pozitív élményt, annyi 

újratöltődést adna, mint a tanítói hivatás. Nincs annál nagyobb öröm, mint valakit 

megtanítani valamire, amit nem tud. 

Vane nagyobb sikerélmény, mint amikor a mindenre rácsodálkozó kicsi elsőst 

megtanítod olvasni, írni, számolni. Ezért is szerettem az első osztályosokat tanítani, mert a 

tanító látta azt az eltökéltséget a gyermekben, hogy meghódítsa a betűk és számok birodalmát. 

Nemcsak ezzel telt a tanügyben 40 évi munkám – ebből Ajnádon közel 30 év. 

Kezdetben 3 évet tanítottam az iskolában, majd 10 egynéhány évet vvoltam óvónő, de ahogy 

egy tanfelügyelő mondta egy óvodai ellenőrzés alkalmával: “Irma, maga az óvodában is 

tanítónő”.Az óvodában is sikerült az oktatás mellett színes óvodai műsorral zárni az éveket, 

szép mesejelenetekkel, versekkel, de nem maradhatott el a székely népi tánc sem, hogy ezáltal 

beleoltsuk lelkületükbe a székely nemzeti tudatot. Az óvodában ért az az öröm, amikor közép- 

és nagycsoportosokkal felléphettünk Csíkszereda színpadán egy tematikus székelytánccal egy 

megyei versenyen, ahonnan II. díjjal tértünk haza. És még sok-sok óvodai élmény, amikor 

ünnepélyeken a fő hangsúly áépolni a hagyományokat, a gyermekek szívébe belelopni a 

nemzeti hovatartozást, még akkor is ha bennük ez nem tudatosult. 

Aztán újból tanítónő lettem és az iskolában tehetségemnek megfelelően próbáltam 

oktatni, nevelni. Büszke vagyok arra, hogy ebből a kicsi létszámú faluból sok értelmiségi 

kikerült, de büszke vagyok azokra is, akik két kezük által megállják a helyüket itthon és a nagy 

világban. Próbáltam a felnőttek kulturális életébe is bekapcsolódni, mert Ajnád egy népi 

kultúrát szerető falu volt. A felsoroltakat igazolják azok a fényképek, melyek ezeken a 

műsorokon készültek. 



Kell-e ennél szebb hivatás, mint tanítónak lenni. Köszönöm azoknak a szülőknek, akik 

abban az időben támogattak, mert csak együtt tudtuk véghezvinni ezt a magasztos munkát. 

Kedves Szülők, Tanítványaim! 

Soha ne veszítsétek el a reményt, még akkor sem, ha gyermekeitek jövőjéért folytatott 

harc reménytelennek tűnik, soha ne adjátok fel. Kapjátok meg azt a kegyelmet az élettől, hogy 

hálával gondolhassatok a szépre  és a jóra, ne haragudjatok a félig sikerült megvalósításokra. 

Ne veszítsítek el soha a remény szülte bátorságot és bizalmat, mindent érdemes újra 

felkarolni, azokat a célokat, amelyek számotokra a kijelölt utat jelentik. 

Köszönöm az ajnádi közösségtől származó elismerést, mert ők tudják értékelni 

legjobban az általam elvégzett munkát. Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást a 

nehézségek leküzdésére. Segítse a jó Isten minden szép szándékukban, arról ismerje a világ, 

hogy szeretettel vannak egymás iránt. Így legyen!” 

 


