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ajor Melinda Aranyosgyérestől nem messze, Aranyosegerbegyen a család második gyermekeként
látta meg a napvilágot. Írni, olvasni és számolni
szülőfaluja iskolájában tanult meg, majd tanulmányait a
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban folytatta, és itt
szerezte meg tanítói diplomáját. Később felsőfokú diplomát
is szerzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Neveléstudományok karán.
Munkába lépésének első éveit és pedagógusi pályafutásának
első szakaszát Ördöngösfüzesen kezdte, ahol „zöldfülűként” belekóstolhatott a szakma nehézségeibe, szépségébe,
kihívásaiba és örömeibe egyaránt. Szakmai útjának következő nagy állomása Szamosújvár volt, ahol nyitottságának
köszönhetően gyorsan megtalálta a helyét mind a szülők,
mind a tanítványai, sőt az egész iskolai közösség körében.
Balázs-Bécsi Gyöngyi akkori válaszúti tanítónő kérésére
Szamosújvárról áthelyeztette magát az akkor még bimbózó
válaszúti iskola magyar tagozatára, vállalva a mindennapi
ingázást, az összevont osztállyal járó nehézségeket, és számtalan önfeláldozó, önkéntes tevékenységet. Fáradhatatlan,
kitartó munkájának, kedvességének és önzetlenségének hamar megvolt az eredménye, rövid időn belül belopta magát
munkatársai szívébe.
Ő az a személy a kollégák körében, akire a nap bármely
órájában számíthatunk, bármikor szívesen útba igazít,
értékeli és támogatja munkánkat, bátorít, nyitott az újra és
ötleteinkre. Önzetlenségének köszönhetően az évek során
felhalmozódott tudását, tapasztalatát szívesen megosztja
velünk, segítve ezáltal munkánkat. Számtalan alkalommal
bizonyította jó szervezői képességét akár tábori programok, kirándulások, vagy különböző szavaló-, meseíró- és
mesemondóversenyek terén is. Nemcsak szakmai téren, de
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emberileg is fontos pillérét képezi közösségünknek, bármikor és
bármilyen esetben kiáll mellettünk, segít, ha kell, kérdéseinkre
nála válaszra lelünk, hiszen az ő szavaival élve: „Aki kérdez, az
hülyének tűnik, de aki nem kérdez, az is marad”.
Nemcsak a felnőtt közösség fontos mozgatórugója, de a gyermeksereg körében is nagy sikernek örvend. Utánozhatatlan
humorával, gyermekközeliségével, játékosságával minden gyermeket a szoknyája köré gyűjt. Mindannyian szívesen keressük
a társaságát, és ha tanulásról esik szó, megköveteli és megtalálja
a bezárt kagylóban a gyöngyszemet, kibányássza a drágakövet,
amelyet nagy szeretettel és odafigyeléssel csiszol egyre fényesebbé. Nem szeretnénk felsorolni eddig betöltött tisztségeit, mert
tudjuk, számára ez nem fontos, mesterünkként tiszteljük, és aki
másként nem ismeri, Ő A MINDENKI TANIJA.

a válaszúti pedagógusközösség:
Balázs-Bécsi Gyöngyi, Eszenyei-Farkas Gábor, Florisca Tünde,
Fonai Emese, Füleki Renáta, Gyönös Gizella, Hobán Ágnes,
Jeremiás Kitty, Szabó Ildikó, Varga Orsolya

E Z Ü S T G Y O PÁ R | 2 015
ezustgy_15_jo.indd 71

71
2015.10.01. 0:38:57

