Sándor Erzsébet
1944.

14-én

Erzsébet is átkerült a Szakaszi

Édesapja

Általános Iskolába, ahol 1966 –

Gyulai László szobrász, édesanyja

1985 között tanított. Gyerme-

Gyulai Edit színházi súgónő volt. A

kei, Zsuzsanna 1970-ben, László

szülők később az újonnan alakult

1975-ben

Nagybányai Állami Színházhoz kerül-

áthelyezték a Szatmárnémeti 14-

tek, és mivel annak nem volt állandó

es Számú Általános Iskolába (ma

épülete, Szatmárnémetiben viszont

Avram Iancu Általános Iskola), ahol

a patinás színháznak nem volt ál-

nyugdíjazásig mint román nyelv és

landó társulata, a magyar tagozat

irodalom, majd mint magyar nyelv

1956-ban átköltözött Szatmárra

és irodalom tanár dolgozott. Habár

– természetesen a Gyulai családdal

hivatalosan 2001. március 15-e

együtt.

óta nyugdíjas, valójában ma is aktív

Kolozsváron

március
született.

Így aztán 1962-ben Erzsé-

születtek.

1985-ben

pedagógus.

bet a Kölcsey Ferenc Középiskolában

Néhány kiemelkedő telje-

érettségizett, majd Marosvásárhe-

sítmény az utóbbi évtizedekből,

lyen a Pedagógiai Intézet Filoló-

amelyeket főleg a 14-es iskolában

gia Karán folytatta tanulmányait.

töltött időszakban ért el Sándor

Végzés után az Óvári Általános

Erzsébet tanárnő: a 14-es iskola

Iskolába nevezték ki, ahol egy évet

magyar nyelv és irodalom szak-

tanított, majd férjhez ment Sán-

tanterme, rengeteg saját készítésű

dor László agrármérnökhöz. Mivel a

szemléltető

férje, László Szakaszon dolgozott,

arcképcsarnokkal;

eszközzel,

irodalmi
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a „Szállj költemény”

szavalóver-

volt, majd 1999-ben Bonyhádra, egy nem-

seny iskolai szintű megrendezése minden

zetközi képzőművészeti és néprajzi táborba

év áprilisában; a szekszárdi tanártársak ál-

kísérte el a szatmári diákokat.

tal

kezdeményezett

című

„Határtalan”

nem-

A Pro Europa Liga által 2003-ban

zetközi tantárgyversenyen résztvevő diákok

megjelentetett Mesék és legendák a Kárpá-

felkészítése és kísérete (itt említendő meg,

tok Eurorégió történelméből román szövegét

hogy e verseny 1998-ban Szatmárnémeti-

ő fordította magyarra. 2002-ben és 2003-

ben zajlott le). 1997 őszén Szász Piroskával

ban a Nyíregyháza-Sóstófürdőn megtartott

és Kónya Lászlóval létrehozzák a Pro Stu-

SuliExpó Nemzetközi Gyermektalálkozóra

dium Alapítványt, amelynek ma is elnöki

felkészítette és elkísérte a szatmárnémeti

tisztségét látja el. Az alapítvány diákok tá-

diákokat.

boroztatásával és díjazásával foglalkozik.

2006-ban a Pro Studium Aapítvány

A táborozások már előbb is jelentős helyet

a Határon Túli Magyarok Hivatalának tá-

foglaltak el a tanárnő aktivitásában: például

mogatásával megjelentette az Ismerjük meg

1996-ban Tiborszálláson, illetve Hadadon

Szatmárnémeti kisebbségi kultúrájának jele-

néprajz és népművészet megismerését célzó

seit című kötetet, amelynek anyagát Sándor

tábor volt, amelyiken a szatmárnémeti Pri-

Erzsébet gyűjtötte és szerkesztette.

etenia – Barátság Egyesület tagjaként ve-

Pályafutásának csúcspontjaként –

zette a szatmári diákokat, majd a gyűjtéseket

mint ahogyan az egy 100%-os pedagógusra

lektorálta a Sătmar – Szatmár – Sathmar

oly jellemző – azt a 2003-ban elért megyei

Néprajzkutató Önképzőkör lapjában. 1997-

első helyezést említi, amit kedves diákja, az

ben a nemzetközi tantárgyverseny nyerte-

akkor VII. osztályos Süveg Orsolya ért el, és

seivel és szervezőivel egy zánkai táborban

így bejutva az országos szintű vetélkedőre

a megyét ő képviselte a Magyar nyelv és

„Nemcsak tanítottam, hanem neveltem is.

Irodalom Tantárgyversenyen.

Az életre neveltem a tanórákon, a tantárg-

A 43 év pedagógiai ars poeticája pedig ennyi:

gyal, vagy azokon kívül ...”
Baranyai Tibor
Szatmár megyei RMPSZ elnök
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