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O

rbán Julianna Szamosújváron született 1954. április
3-án egy négygyermekes református papi család
harmadik gyermekeként. A család 1961 decemberében a zsil-völgyi Lupényba költözött, az akkor virágzó
bányavárosba. A költözést a gyermekek továbbtanulásának
biztosítása tette szükségessé, hiszen a hatvanas években
a papi családból származó gyermekeknek nehéz volt ezt
megtenni, és a választott helységben megoldottnak látszott
taníttatásuk. Így az általános iskolai tanulmányait Lupényban, a középiskolát pedig Petrozsényban, Lupénytól 18 kmre magyar iskolában végezte. A gyermekek naponta ingáztak
vonattal és autóbusszal, télen pedig a havazások miatt a
félutat sokszor gyalog tették meg.
1973-ban érettségizett. Még elemi iskolás volt, amikor eldöntötte, hogy vagy tanító néni vagy tanárnő lesz, és ez a cél
kísérte iskolai évein át. 1972 nyarán magyartanárnőjével a
Hunyad megyei Lozsádon néprajzi gyűjtést végeztek, amelyre felfigyelt a titkosszolgálat, és ez nagyban befolyásolta élete
későbbi alakulását. 1977-ben megszerezte tanári diplomáját
a bákói Tanárképző Főiskola matematika–fizika szakán.
Ebben az időben nagyon sok magyar fiatal végezte felsőfokú
tanulmányait Bákóban, akik folyamatos kapcsolatot tartottak egymással, valamint azokkal az erdélyi értelmiségiekkel
is, akiket oda helyeztek az egyetem elvégzése után. A hatóságoknak a kapcsolatápoló magatartás sem tetszett. Itt ment
férjhez. Férje, Orbán György a bákói Tanárképző Főiskola
Testnevelés Karán volt tanársegéd, művészi tornát tanított.
1977-ben kezdte tanári pályáját egy moldvai faluban, ahol
addig nem volt szakképzett számtantanár. Naponta 72 km-t
ingázott viszontagságos körülmények között, de boldog volt,
hogy taníthatta a kis falusi gyermekeket, akár románul is.
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Az 1978–1979-es tanévre áthelyezték Bákó mellé, egy csángó
faluba. Sokat hallott a csángókról, és most megismerhette őket,
taníthatta gyermekeiket. De ismét „hibát” követett el: magyarul
próbált beszélni velük, és még tanította is őket a magyar szóra.
Ezért már állandó megfigyelés (és nemcsak) alatt állt a férjével
együtt. Mivel Moldvában nem volt magyar óvoda, és Zsolt fiának szüksége lett volna rá, úgy döntöttek, hogy Erdélybe költöznek. Mindig optimista volt, nagyon bízott abban, hogy a sors
támogatását élvezi.
1981-ben férjét meghívták a már híres dévai tornaiskolába szaktanácsadónak és edzőnek. Megragadták az alkalmat, és Dévára
költöztek. Átköltözésükkel le kellett mondjon a tanári kinevezéséről. 1999 szeptemberéig mint helyettesítő tanár dolgozott ott,
ahol szükség volt rá. Magyar tagozaton tanított a 3-as Számú
Iskolában, a Traian Építészeti, majd Elméleti Líceumban. Tanított esti, valamint a vajdahunyadi magyar tagozaton is. Megszületett kislánya, Lilla. Mint sok más pedagóguscsaládban született
gyermek abban az időben, ő és bátyja, Zsolt is, az iskolában és
apjuk mellett a tornateremben nőttek fel.
1999-ben kinevezték Solymos község általános iskolájába matematikatanárnak. A 2000-es évek elején gyakran vállalt órákat a
dévai magyar tagozaton. 2007 szeptemberében ideiglenes áthelyezéssel került a Téglás Gábor Elméleti Líceumba matematikát
és fizikát tanítani. Mivel kevés volt az oktatási segédanyag és a
tantervek is változtak, munkafüzeteket írt az 5–8. osztályosok
számára, amelyeket a Corvin Kiadó adott ki. A 2009–2010-es
tanévben mint önkéntes tanár elvállalta a beinduló nyomdászati szakosztály számtanóráit és az osztályfőnökségét. Ebben
az évben Romániában ez volt az egyetlen osztály, amelyikben a
tanárok önkéntesen, fizetés nélkül tanítottak. 2010-től a matematikakatedrát vezeti, és azóta is igyekszik segíteni a katedra
munkatársainak tevékenységét. Szorgalmazta a hagyományos
tantárgyversenyek mellett más matematikai versenyek megszervezését is, tapasztalata szerint a diákok igényelték, szívesen
bekapcsolódtak, élvezték, és örömmel dolgoztak. Ebben a tanévben immár ötödik alkalommal szervezte meg a Hunyad megyei
Zrínyi Ilona Matematika Verseny regionális szakaszát. Lelkesedésének, kitartásának köszönhetően egyre több magyar nyelven
tanuló diák kapcsolódik be ebbe a rangos megmérettetésbe.
Eredményeikkel a nemzetközi elismerést is elérték.
2014 márciusában a nyolcadikosok képességi vizsgára való
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felkészülése céljából tesztgyűjteményt adott ki. 2014-ben, 37 évi
tevékenység után nyugdíjba vonult, de mint aktív nyugdíjas még
dolgozik. Számára az iskola második otthon, munkatársai pedig
a második családot jelentik.

csatlós erzsébet
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