1958. március 22-én született Kékesen, Beszterce-Naszód megyében.
Szülei a kollektivizálástól megriadva 1961-ben Lupényba költöztek, ahol új
életet kezdtek. Már 6 évesen megtanították magyarul írni, olvasni. Elemi
iskoláit a lupényi 3-as Számú Iskolában végezte, szorgalma és kitartása számos tantárgyversenyen sikerre vitte, álma, hogy matematikatanár legyen,
mégsem vált valóra, mert szülei tanácsára beiratkozott a dévai tanítóképző
líceumba, ahol beleszeretett a pedagógiába, és a szakmai gyakorlatokon
szerzett tapasztalatai egy életre elkötelezték az óvónői pálya mellett.
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Szeretett volna továbbtanulni, de 1976-ban megszüntették a pszichológia
szakot így 1978-ban tanítani kezdett egy dévai óvodában, kezdetben román
tagozaton. Már pályája elején rájött, mennyire fontos a nevelő hozzáállása
egy kisgyermek személyiségének alakításában, így minden erejével azon
igyekezett, hogy kis tanítványait úgy irányítsa, hogy hozzátehessen valamit
az alakuló csodához, amit a bennük rejlő lehetőségek hordoznak.
1978-ban lehetőséget kapott arra, hogy egy magyar óvodai csoport vezetője legyen, s bár kezdetben félve, később annál határozottabban és annál
nagyobb hozzáértéssel, fiatalsága lendületére és a tarsolyában lévő tapasztalatokra alapozva sajátította el és ültette gyakorlatba mindazt, amire a magyar gyermekeknek szüksége volt. 1990-ben önálló magyar óvodát
hoztak létre Déván, melynek vezetőjeként kitartóan harcolt az intézmény
fenntartásáért, működőképessé tételéért. Kitűnő kapcsolatot alakított ki
a város magyar közösségével: a történelmi egyházakkal, a civil szférával és
a politikum vezetőivel, létrehozva ezáltal egy egyszerű épületből a működőképes magyar óvodát. Azokban az években ez óriási jelentőséggel bírt a
magyar közösség számára, hiszen az óvodába kerülő gyermekek és szüleik
olyan tapasztalatokkal gazdagodtak, melyek arra késztették őket, hogy továbbra is a magyar tannyelvű oktatási intézményeket válasszák.
Pár év alatt az önálló magyar óvoda a város egyik legelismertebb óvodája
lett. Közben állandóan figyelmet fordított saját képzésére is, tanult, hogy
egyre hozzáértőbben taníthasson. Hozzáértését, szakmai felkészültségét az egész dévai közösség elismerte, 1990-től a dévai magyar és román
óvónők szakirányítója, pedagógiai körének vezetője. A 2000-es évek elején
új álom kezdett körvonalazódni a dévai magyar oktatásban: az önálló, minden tanulási ciklust felölelő intézmény megvalósítása. Jelen volt a gondo-
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lat megszületésénél, dajkálgatásánál és később a megvalósításánál is, így
2006-tól, már nem intézményvezetőként, de továbbra is a végsőkig elkötelezetten a Téglás Gábor Elméleti Líceum pedagógusi csapatának aktív
tagja. Az intézmény fennállásának rövid történelme során igyekezett az
intézményben folyó oktatási tevékenység szakmai színvonalát fenntartani, bátorítani, irányítani a fiatalokat és olyan országos szintű projekteket
meggyökereztetni, melyek az iskola hírnevét a megyében, sőt az ország határain túl is ismertté, elismertté teszik.
Az a pedagógus, akinek az óvoda, az iskola a második otthona, kollégáit
családtagként szereti és soha meg nem szűnik benne a vágy, hogy a közösségért dolgozzon. Aktív tagja a szakmai szervezeteknek, a dévai RMPSZ
alapító tagja.
Mottója: Mindig minden tökéletesíthető, jobbá tehető, csak el kell kezdeni
a közösségért folytatott munkát, s ha megvan bennünk az odaszánás és az
akarat, megtaláljuk a célhoz vezető utat és a szükséges erőforrásokat. Ha
pedig utunkon a szeretet is elkísér, mindig lesz majd, aki mellénk áll.

csatlós erzsébet
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