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Vásárhelyi János 1946. jú-

hogy elkezdhesse, és sikerre vi-

lius 20-án született a Maros megyei

hesse a néptánc tanítását a falu

Vámosgálfalván. Az általános isko-

gyerekeinek és fiataljainak.

lát szülőfalujában, a középiskolát

1976-ban

Vámosgálfal-

Dicsőszentmártonban végezte. Itt

va községbe, Szőkefalvára került,

fedezte fel, hogy a matematika az

1973-ban ugyanis családot alapí-

a tantárgy, amelyben bizonyítani

tott. Hamar beilleszkedett az ot-

tud, és rájött arra, hogy tudását

tani közösségbe, odaadással folyt-

szívesen osztja meg másokkal.

atta a tanítást, tanulói rangos

Marosvásárhelyen a Pedagógiai

Főiskola

iskolákba jutottak be. Művelődés

Matematika

iránti lelkesedését látva a község

Karán szerzett tanári diplomát,

vezetősége megbízta a község

és 1969-ben kezdte meg tanári

művelődési házának igazgatásával,

pályafutását

Magyarkirályfalván.

ami több lehetőséget biztosított

Nagy lelkesedéssel tanított és

számára, hogy megismerje a helyi

tanult mind a kollegáktól, mind a

hagyományokat. A hagyományőrző

gyermekektől. Az iskolában folyta-

öreg táncosokkal több alkalommal

tott oktatási-nevelési munkáján

is képviselte a falut az akkori fesz-

kívül lelkesen részt vett a helyi

tiválokon. Közben megszerette a

magyar művelődési élet fellendíté-

természetjárást,

sében és a hagyományok közvetí-

majd Kővirág expedíciókat szer-

tésében: például Marosvásárhelyen

vezett tanulói számára, amelye-

azért végzett néptánc tanfolyamot,

ken átadta a természet iránti sze-

kirándulásokat,

retetet és tiszteletet.

2003 – 2005 között az iskola i-

Közel 10 év után – mivel Szőkefalván

gazgatója volt. Jelenleg fáradságot nem ismerő

megszűnt a felső tagozat – a vámosgálfalvi

lelkiismeretes pedagógus, több szabadidős

központi iskolába került. Azóta a jelenlegi

program, kirándulás szervezője, amelyeken új

Fogarasi Sámuel Általános Iskola II. didaktikai

kihívások elé helyezi tanulóit, ilyen módon is

fokozattal

matematikatanára.

hozzájárulva egészséges pszichikai és fizikai

Türelmes, odaadó munkáját bizonyítják ta-

fejlődésükhöz, hozzásegítve őket kommu-

nulói által elért jó eredmények a matema-

nikációs készségük kialakításához.

rendelkező

tika olimpiászokon és versenyeken. Oktatói

40

éves

odaadó

munkája mellett megalapította az iskola

munkájának

Frisskarézó

Ezüstgyopár díjjal való kitüntetésre.

néptánccsoportját,

amellyel

sikeresen vett részt több Gyöngykoszorú
táncfesztiválon,

különböző

ünnepélyeken.

Felléptek Budapesten, Hajdúszoboszlón és
Nagyhegyesen is.

Pataki László,
tanár

elismeréséül

pedagógusi

javasolom

az
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