LEOPOLD
ANNA MÁRIA
„Az vagyok, aki bárki más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az élet
titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál.”
P. COELHO

A népszerű brazil író szavait hívom segítségül, hogy megpróbáljam a lehetetlent:
néhány sorban összegezni, értékelni Leopold Anna Mária kolleganőm tanári pályáját: a szívére hallgatott, amikor a tanári mesterséget választotta, és leborulva
az élet titokzatossága előtt szakmai alázattal nyitotta meg lelkét és szellemét a
csodákra. Minden tettét, cselekedetét a derű és a lelkesedés hatotta és hatja át.
Így válhatott több diáknemzedék és a gyergyói közösség klasszikus értelemben vett
igazi „lámpásává”.
Leopold Anna Mária több generációs tanárnemzedékből született 1951-ben Fogarason. Nagyapja, Baktai Béla görög–latin szakos tanár volt a gyergyószentmiklósi
Gimnáziumban, édesapja, Parászka Lajos biológus ugyanitt tanított.
A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Biológia szakán szerzett tanári diplomát és 13
éves gyergyóalfalvi tanári munka után 1990 és 1994 között a Hargita Megyei Tanfelügyelőségen irányította eredményes munkával a biológiaoktatást.
1994-től a Salamon Ernő Gimnáziumban folytatta tanári pályáját, egyre nagyobb
sikerrel. Csaknem 20 éve alapította iskolánkban a Tudományos Diákkutatók Körét,
amit most is nagy lelkesedéssel vezet. A Csűrös István-emlékverseny kezdeményezője és szervezője, a Naturland Alapítvány alapító és azóta is egyik legaktívabb tagja
tanítványaival együtt.
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A színvonalas, lelkes tanórák mellett vállalta szabad idejében az érdeklődő, tehetséges tanulók továbbtanítását, felkészítését. Munkájának eredményeként több
mint 100 orvos, sok biológus tanár és kutató, gyógyszerész, állatorvos szerezhetett
diplomát. Sikeres, lelkes munkájának eredményét bizonyítják a tantárgyversenyeken és vetélkedőkön sok éven át szerzett diákoklevelek.
Szakmai tevékenysége mellett a Gimnázium minden fontos eseményén, rendezvényén szervező munkát vállalt, nagy hozzáértéssel szervezte a remélhetőleg hagyományt teremtő Tudományok Napját, szívesen zsűrizett a Karácsonyi énekversenyen, és legutóbb példás lelkesedéssel irányította a Hagyományőrző napon az 5
órán át tartó népdaléneklést. Iskolánk életének nincs olyan eseménye, ahol Leopold Anna tanárnő ne lenne jelen.
A gyergyószentmiklósi közösségi életben is fontos szerepe van. Tagja a Békás-szoros/Nagyhagymás Nemzeti Park Tudományos Tanácsának és a Naturland Alapítvány kereteiben több éve szervez környezetvédelmi szaktáborokat. A Domokos Pál
Péter Női Dalkórus tagjaként is hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez.
A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium tanárai és tanulói közössége
örömmel és büszkeséggel gratulál Leopold Anna tanárnőnek az Ezüstgyopár-díjhoz, és kíván további sok sikert, egészséget és boldogságot!

PATEK MÁRIA-ANNA
LAKATOS MIHÁLY
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