Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Ferencz Erzsébetnek én írhatom a laudációját, annak az óvodapedagógusnak, aki 27 éve kolleganőm,
gyermekem óvónénije, és igen sok óvóképzős diáklány mentora, mindenki
„Szöszije”.
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FERENCZ
ERZSÉBET és
FERENCZ
SÁNDOR

FERENCZ ERZSÉBET
1955. július 15-én született Oroszhegyen (Hargita megye), egy kétgyermekes munkáscsaládban. Elemi és általános iskolai tanulmányait Vulkánban
(Hunyad megye), az óvónőképzőt Nagyenyeden végezte. Pályáját 1975-ben
Vulkánban kezdte, román óvodában, nem lévén magyar csoport a városban.
1976-tól férjével együtt Madéfalvára költözött, de 1982-ig minden évben
más-más helységben tanított (Csatószeg, Csíkszentimre, Csíkszentkirály,
Csíkszereda), majd 1983-tól 1990-ig Csíkcsicsóban kinevezett óvodavezető
volt. 1990-ben férjével együtt Nagyenyedre költözik, és 2017-ig, nyugdíjba
vonulásáig a Bethlen Gábor Kollégium gyakorló óvodájában tanít, ahol 12 évig
óvodavezető is. Ugyanakkor a Fehér megyei magyar óvónők módszertani
felelőse, a magyar országos óvodai programíró testület tagja, óvóképzős diákok pedagógiai gyakorlatának vezetője, szakmai felkészítője.
Tevékenysége igen változatos és gazdag, és nemcsak az óvodai munkára
korlátozódik. Foglalkozott roma és nehéz sorsú gyermekek beiskolázásával,
azok anyagi megsegítésével a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként,
partnerkapcsolatok kiépítésével (nagyenyedi, kolozsvári és németországi
napközi otthonokkal) a magyar óvoda népszerűsítése céljából.
Számos intézménnyel ápolt jó kapcsolatot: ezek a Felenyedi Általános Iskola
roma osztálya, a polgármesteri hivatal, a Bethlen Gábor Kollégium könyvtára
és tanítói közössége, az Inter-Art Egyesület, az RMDSZ, a nagyenyedi Természetrajzi Múzeum, a rendőrség, a nagyenyedi Máltai Szeretetszolgálat és
a németországi Malteser Hilfdienst Hasselroth.
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Gyarapította az óvoda felszereltségét is, óvodafolyosót építtet, vezetékes
telefont vezettet be, internetet, számítógépet szereltet minden terembe,
napközis csoportot indít, óvodai bútorokat és az udvarra játékokat készített
német támogatók segítségével. Szerepet vállalt a nagyenyedi közösségi
életben is. A nagyenyedi Máltai Szeretetszolgálat alapító tagja, elnökhelyettese, 23 éve önkéntes munkása, a Kolping család időszakos vezetője, a csombordi és marosszentkirályi Caritas ifjúsági házak fiataljainak segítője.

FERENCZ SÁNDOR

A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek
egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.
SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Ferencz Sándor tornatanár 1950. március 21-én született Marosgombáson
(Fehér megye), elemi iskoláját szülőfalujában, középiskoláját a Bethlen Gábor
Kollégiumban végezte. 1969-től 1973-ig gyári munkás a nagyenyedi betonelemgyárban, majd 1973-ban sikeresen felvételizik a Bukaresti Testnevelési
Főiskolára. 1976-tól 1990-ig kinevezett testnevelő tanár a Hargita megyei
Madéfalván, négy évig igazgató is ott. Dolgozik: osztálytermet alakít át tornateremmé, kézilabdapályát létesít az iskola udvarán, jégpályát villanyvilágítással a falu szélén.
1990-ben Nagyenyedre költözik és 2000-ig az enyedszentkirályi speciális iskola testnevelő tanára lesz, ahol ismét tornatermet alakít ki raktárszobából,
tornaszereket szerez be, sportpályát létesít. Mivel testi és szellemi fogyatékos gyermekekkel dolgozik, szakmailag is képezi magát a németországi
trieri Caritas egyetem szaktanárai segítségével.
Munkakedve nem lankad: bemutató tornaórákat tart kisegítő iskolában
dolgozó tanárkollegáinak, sportrendezvényeket szervez a gyulafehérvári
cserkészekkel, kirándulásokat, táborokat gondoz bel- és külföldön, nyári vakációs sportprogramokat dolgoz ki a fogyatékkal élőknek. 1996-ban egy videofilmet készített a fogyatékkal élő gyermekek tornaórájáról, melyet nagy
sikerrel mutatott be az Aacheni Nemzetközi Caritas Találkozón. A fogyatékos gyermekekkel végzett tevékenység mély nyomot hagyott benne, felis-
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2006-tól 2015-ig, nyugdíjba vonulásáig, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium testnevelő tanára, új kihívások előtt állt, és újra csak dolgozott. Kosárlabda- és tetratloncsapatokat edzett, akikkel több megyei versenyt nyert meg,
eljutottak az országos III. helyezésig is. Önkéntes munkaként felvállalja az
óvodások tornaóráját, velük Kalokagathia nevű testnevelési projektet bonyolít le, tornakört indít óvodásoknak és kisiskolásoknak, felkészíti őket a
Napsugár-kupa atlétikai versenyre, illetve úszótanfolyamot szervez nekik.
A középiskolásoknak sportnapokat, crossversenyeket szervez, partnerkapcsolatokat alakít ki a város líceumainak tornatanáraival, iskolák közti
bajnokságokat szerveznek meg. A kollégiumban kosárlabdatábort szervez
a líceumistáknak, és minden évben tornavizsgára készíti fel azokat. Jó eredményeket érnek el a Debrecenben tartott nemzetközi atlétikai versenyeken
is. Szívügye az iskola tornakertjének átalakítása, annak rendezése is, és végül, de nem utolsósorban a Bethlen Gábor Kollégium sportegyesületének
alapító tagja.
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merte a segítségnyújtás szükségességét és lehetőségeit. 2000-ben tagja
lett a gyulafehérvári Caritas szervezetnek. Megszervezte és beindította a
fogyatékos, 18 évnél idősebb, szakiskolát végzett fiatalok családias típusú
házát Csombordon és Szentkirályon, ahol 18 utcára került fiatal kapott szállást és munkahelyet. Feladata volt a két ház fenntartása, működtetése, a fiatalok irányítása, azok munkára való nevelése.
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Boldog vagyok, hogy kollegájuk, munkatársuk lehettem, és egy olyan pedagógus-házaspárt méltathattam, akik mindig hasznossá tudták tenni magukat, és akikre mindig szükség lesz.
Kívánom, hogy egészségben és boldogságban élvezhessék a megérdemelt
nyugdíjaséveiket, hogy Sanyi munkabírása, Szöszi vidámsága soha ne szűnjön meg!

dr. lászló enikő
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