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955-ben született Fehér megyében, Felvincen. Családjában tradíció volt a pedagógusi pályaválasztás, már
gyermekkorának játékai között is fő helyen szerepelt a
tanítás. Bár többen próbálták informatikus vagy mérnöki
pályára irányítani, egy belső késztetés nem engedte letérni az
útról.
„Magának a nevében is benne van a nevelés” – indították útnak Maurer Gyula tanár úr dicsérő szavai az egyetemi évek
végén.
1978-ban került az addig számára ismeretlen Szatmárnémeti
egyik legelitebb román középiskolájába, majd 1990-ben a
Kölcsey Ferenc Főgimnáziumba. Harminchét éven át dolgozott példamutató következetességgel, szerénységgel tanárként és osztályfőnökként.
Diákjaitól is komoly munkát várt el, de nagy szeretettel, közös munkával segítette, bátorította, terelgette őket, mindvégig hitt a befektetett munka sikerében. Tanítványai megállják helyüket neves bel- és külföldi egyetemeken, többen
közülük matematikatanári pályát választottak. Az erdélyi,
illetve a nemzetközi magyar matematikaversenyeken, a Zrínyi Ilona és a Gordiusz tesztversenyeken 35 első, 18 második
és 21 harmadik díjat szereztek tanítványai az évek folyamán.
A tehetséggondozásban kifejtett tevékenységének elismeréseként Gheorghe Lazăr-díjjal, kétszer pedig az Eurotrans
Alapítvány díjával tüntették ki.
2014-ben az iskolánk szülői bizottsága által több éve alapított
Kölcsey-nagydíj arany fokozatát kapta, mert egyike azoknak
a személyeknek, akik ennek az iskolának az alappilléreit
képezik. Olyan pedagógus ő, akit a legszigorúbbak egyikeként tartanak számon az iskolában, de akit tanítványai e
szavakkal jellemeznek: szeretet, odaadás, pontosság és soksok törődés. Olyan pedagógus, aki érzékeny és szeretetet ad,
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aki osztályainak, diákjainak valódi édesanyja. Akihez diákjai
visszajárnak, és akihez először jönnek vissza nehéz egyetemi
szemináriumok után megköszönni a magas szintű tudást, amit
kaptak. Az a tanár, aki nemcsak a kiválókkal szárnyal, hanem
lehajol a nehezebben haladókhoz is, és addig dolgozik velük, míg
felzárkóznak az ő lépteinek könnyed ritmusához. Évtizedeken
keresztül hívta haza otthona Szatmárról. De ő mégis maradt,
mert egyike azoknak az oktatóknak, akik otthonra leltek a Kölcseyben, és akik otthonná avatták a Kölcseyt. Egyike azoknak a
pedagógusoknak, akik magát a Kölcseyt jelentik.
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