
“Tisztelt Ünneplő Közösség, Ajnádiak  és Vendégek, 

de mindenekelőtt a mai nap ünnepeltje, Lukács Irma tanító néni! 

Nagy örömmel és várakozással készültem a mai alkalomra, Irma tanító néni 

köszöntésére. Megtisztelő, de nehéz feladat, hiszen a tanító néni 29 esztendőt volt jelen a mi 

kis ajnádi iskolánk életében és vallotta, azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 

gyémántját, szép vigyázattal, csiszoljam kristályba! 

A következő gondolatot egy neves arab filozófus hagyta ránk.’’ Keress olyan mestert, akinek 

szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!’’ 

 Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt 

tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Ebből is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, 

milyen komoly feladat, életre szóló hivatás óvónőnek, tanítónak, tanárnak lenni. Nagy 

dologra, egyesek szerint, a legnagyobbra vállalkoznak. Példa nélkül semmit sem lehet 

helyesen tanítani, vagy tanulni - állítja Columella a bölcs. Lehet-e ennél fontosabb, 

településünk számára megbecsülendőbb foglalkozás, mint amit a tanító néni tett értünk, a 

szavaival élve a szülők is a tanítványaim voltak.  A pedagógus által átadott tudás egyre 

fontosabb.  

A tanulás kenyérkérdés. A tanítás mellett azonban Önre a nevelés tekintetében is sok 

feladat hárult. Ceaușescu kommunista korszakában 10 darab székelyruhát varrt az óvodás 

lányoknak, az anyukákat megtanította, hogy kell zsinórt varrni a fehér alsónadrágra, így 

készült el a fiúviselet. A népviseletben való öltözés, székelytánc kötelező volt minden évzáró 

ünnepségen. Csíkszeredában megyeszintű második díját hoztak el az ajnádi óvódások a 

székelytáncukkal.  

Nincs még egy olyan munka, ahol ennyi kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, 

ennyi ajándék kellemes és kellemetlen meglepetés éri az embert, ahol ilyen nagy hatása lehet 

egy jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. 

Egyetlen olyan munka sincs, amelynek valódi hasznát évek, évtizedek múlva láthatjuk. 

Németh Lászlótól kölcsönöztem a következő gondolatot: ”Az, hogy az iskola - és benne a 

tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is 

tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, 

odavetett tréfás félmondattal.’’ A pedagógus munkáját a csendes esőhöz lehet hasonlítani, 

amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megbújó magokat. Azok magukban szívják a nedvességet 

és később ezért akár szárazság idején is képesek termésre fordulni. 



Az alázatos szolgálat jellemezte Önt, a sokrétű tevékenysége minden területén. Az elmúlt 

napokban ennek a csaknem három évtizednek a „cserépdarabkáit” szedegettem össze:  

A reggeli autóbusz késésekre diákok voltak kijelöli, hogy az órát elkezdjék, 

ismételjenek. Amikor a nagyhavazások miatt késett a busz, matekórát tartottunk, feladatoztunk 

a Szemfülesből,  Feleselőkből nagyobbak tanították a kicsiket. Sokunknak a román nem 

tartozott a kedvenc tantárgyaink közé, szomorúan vettük tudomásul, hogy megint a 

gyászkeretes könyvet kell elővenni. Mesejáték szereplése alatt vette észre a tanító néni, hogy 7 

kis törpe helyett, 6 totyog a színpadon, mert a hetedik az anyja szoknyáját fogja a függönyök 

mögött.  

Az egyik legszebb hivatást gyakorlóknak nehéz e mindennapi gyors kuszaságban 

tanítani, nevelni. Pedagógus legyen a talpán, aki a mai tizenévesek érdeklődését ébren tartja 

és nincs lépéshátrányban, ebben az informatizált pörgő világban. A tanári szakma állandó 

nyomást jelent. A pedagógus munkaidejéből jó pár órát olyan színpadon tölt, ahol a világ 

legnehezebb közönségének kell játszania. 

És végül a szeretetről szólnék. Sokan, sokfélét mondanak fontosságáról. Én arra 

biztatnálak titeket, kedves fiatalok, hogy ne sajnáljátok az időt és az energiát arra, hogy 

megtaláljátok azt a foglalkozást, munkát, amelyet szeretettel tudtok végezni. Ezáltal válhattok 

majd kiteljesedett, boldog emberekké.  

„Nemcsak azért vagyunk manapság kimerültek, mert sokat robotolunk, hanem mert olyasmit 

csinálunk, amit nem szeretünk, és olyan légkörben élünk, amelyben nincs szeretet. Ha valamit 

szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet 

mérhetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti erővel.” (Müller 

Péter: Szeretetkönyv 

Kedves Tanító néni! 

Született pedagógusokként sokat tett a közösségért, örök értékű útravalóval látott el 

nemzedékeket: 

 Betűket adott, s számokat, ez a legnagyobb kincs a gyermek számára, hiszen az olvasás – 

számolás a gondolkodás alapja.  

Személyes életemben is megtapasztaltam figyelmességét, amellyel számon tartja az 

embereket, és a maga egyszerű, tapintatos módján segít, amikor kell és lehetséges. Üveges 

tekintettel így fogalmazott: igaz, már 13 éve eljöttem, de lélekben nem tudok elszakadni 

tőletek. 



  

Ajnád közössége ezúton méltatja Lukács Irma tanító néni életpályáját, megköszöni a falu 

életében  vállalt szerepét, és további jó egészséget, testi-lelki-szellemi jólétet kíván neki.  

  Fogadja szeretettel munkássága és minden fáradozása elismeréséül a Szent István-díjat. 

Isten éltesse sokáig!” 

 


