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950. május 16-án született Bogdándon, Szatmár megyében. Az általános iskolai tanulmányait szülőfalujában
végezte, majd 1969-ben érettségizett a szilágycsehi középiskolában. Az irodalom iránti érdeklődése már gyermekkorában kialakult. Sokat olvasott, a líceumban pedig három
évig az irodalmi kör szervezője volt. Érettségi után sikeresen
felvételizett a Marosvásárhelyi Pedagógiai Intézet román–
magyar szakára, melyet 1972-ben fejezett be. Már a főiskolán
kitűnt a színpad iránti érdeklődése, szerepeket vállalt, és
folytatta az irodalmi körök szervezését, vezetését.
Tanári munkáját 1972. szeptember 1-jén kezdte román nyelv
és irodalom katedrán, melyet elkötelezetten 43 évig folytatott. Tanári munkájának állomásai: Backamadaras (Maros
megye) 1972–1974; Hadadnádasd (Szatmár megye) 1974–
1999 és Bogdánd 2000-től napjainkig. Román nyelvből és
irodalomból 1976-ban tett véglegesítő vizsgát, 1982-ben II-es
fokozatot, majd 1996-ban I-es tanári fokozatot szerzett. A 43
év alatt mindig magyar iskolákban tanított. A nyelv tanítását
tartotta fő feladatának és nem a hozzá csapódó ideológiákat.
Tanárként nagy ambícióval vállalta fel a vidéki értelmiségi
feladatát a nemzettudat erősítésében és a megmaradás kérdésében, mind a kommunizmus idején, mind pedig a rendszerváltás utáni időszakban. Mindhárom településen nagy
tisztelet övezi, úgy is mint a felnőtt- és gyermekszínjátszó
csoportok előadásainak szervezőjét. Rendezője és szereplője
volt sok Sütő András-, Heltai Jenő-, Tamási Áron-, Molnár
Ferenc-, Móricz Zsigmond- és Örkény István-darabnak. Jónéhány szilágysági település adott helyet vendégszereplésüknek, meghívására gyakori vendég volt Bogdándon a Szatmári
Északi Színház is. Feleségével már 1987-ben tagjai voltak az
országos hírű Rozmalint Tánccsoportnak, számos bel- és
külföldi turnén vettek részt. Tanulóival minden évben kirándulásokat szervezett, általa ismerte meg sok gyermek Erdély
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történelmét, földrajzát, építészetét, irodalmát, festészetét.
1989. szeptember 1-jétől nevezték ki a Hadadnádasdi Általános
Iskola igazgatójának, mely tisztséget 1999 decemberéig töltötte
be, majd 2000. január 1-jétől a bogdándi tízosztályos iskola igazgatója. Az ő javaslatára vette fel 2008-ban a bogdándi iskola a
Petri Mór Általános Iskola nevet. Igazgatói minőségében sikerült
igazán maradandót alkotnia mindkét iskolában. Közreműködésével – külföldi forrásokból – valósult meg Hadadnádasdon
a 90-es években az iskola és óvoda ivóvízellátása, tanszerrel és
bútorzattal való felszerelése, belső illemhelyek kiépítése, valamint Bogdándon négy tanintézmény épületeinek teljes felújítása,
megfelelő bútorzattal, modern didaktikai eszközökkel, internettel és számítógépekkel való felszerelése. Közéleti szerepvállalásával kiemelkedik, és nagy elismerésnek örvend közösségünk
értelmiségi körében.
1994–1998 között a bogdándi református egyház főgondnoka
és a nagykárolyi egyházmegye világi képviselője volt. 1998-ban
megalakította a Pro Senectute Nonprofit Alapítványt, melynek
17 éve az elnöke. Az alapítvány működteti az idősek otthonát,
ahol naponta 15–20 idős ember a meleg ebéd mellett szociális,
vallási és egészségügyi ellátást kap. Az alapítvány 15 éve biztosítja a mindenkori VII. osztály tíznapos nyári táborát Hargita
megyében. Ugyancsak az alapítványon keresztül történik az
iskolák és óvodák külföldi támogatása is.
2000-től az országhatárokon kívül is híressé vált Bogdándi
Nemzetiségi Néptáncfesztivál főszervezője és vezetője. A felnőttek tánccsoportja mellett megalakította a Kisrozmalint Tánccsoportot, melybe évente új tanulókat vonnak be, és számos fesztiválon szerepelnek.
Közéleti tevékenységének elismeréseként 2010-ben EMKE-díjat
kapott, 2011-ben pedig a Szatmár Megyei Tanács A falu mécsese
kitüntetéssel jutalmazta munkáját.
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