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ERZSÉBET

Tanítás–tanulás–értékelés e három pedagógiai érték jellemzi azt a pedagógust, aki jó emberismerő, szigorú, következetes, segítőkész, és még sorolhatnám a jellemző szavakat Molnár Erzsébet tanárnőről, Eli néniről, aki
mint biológia szakos, amit „megtanított, az meg volt tanítva és meg is volt
tanulva”. 1947. november 27-én született Aradon. Születése után édesanyja
súlyosan megbetegedett, és 6 hónapos korától az édesanyja szülei nevelték
Erdőgyarakon, Bihar megyében, Nagyszalontától 15 km-re.
Itt végzi el sikeresen az általános iskolát. Szüleit ritkán látogathatja és csak
rövid időre, mivel édesanyja a hátralevő éveit a nagyváradi, illetve az élesdi
TBC-szanatóriumban éli le. Hatéves korában elveszíti édesanyját, majd egy
évvel később édesapját is. Nemsokára a nagyapa is meghal. Az általános
iskola elvégzése után tanulmányait a szalontai Arany János Gimnáziumban
folytatja. 9. osztályos, amikor hirtelen nagymamája is meghal. Továbbra
édesanyja leánytestvére gyámkodik felette, aki családjával Bukarestben
élt. Így került a bukaresti Ady Endre – az akkori 9-es Számú Líceumba, ahol
sikeresen érettségizett. Mivel 18 évesen a nagynénje által önkéntesen vállalt gyámkodás megszűnik, édesapja rokonsága gondoskodik róla. Álma az
volt, hogy orvos legyen. Elköltözik az apai nagymamához és nagynénihez
az aradi Kisvarjasra. Felvételizik az aradi Egészségügyi Technikum gyógyszerészeti szakára, melyet 1968-ban sikeresen elvégez. Egy évig gyógyszerészeti asszisztensként dolgozik Marilán, egy TBC-szanatórium gyógyszertárában. Felvételizik a Temesvári Természettudomány–Mezőgazdaság
Főiskolára, ahova be is jut ösztöndíjas diákként, majd 9,50 általánossal államvizsgázik. Anyagi támogatás hiányában az álmáról, hogy orvos lehessen,
le kell mondania.
Tanári pályafutását Bihar megyében, Szalontától 9 km-re, Árpádfalván
kezdi. Férjével az egyetemen ismerkedik meg, aki a Temesvári Egyetem vegyészmérnöki szakán diplomázott. Férjét a medgyesi edénygyárhoz nevezik ki, így együtt érkeznek 1973-ban Medgyesre. 1974-ben megszületik első
gyermekük, Lucian-István, és három év múlva második fiuk, Roland-Marius. Egy ideig helyettes óvónő, majd tanító néni, dolgozik a kiskapusi és a
medgyesi Pionírháznál. A szakmai véglegesítő vizsga után címzetes tanári
állásra pályázik Szeben megyében. 1981-ben áthelyezett tanárként kerül a
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A rendszerváltást követően felkérik, hogy a középiskolás osztályokban is
tanítson, szabadkozik, hivatkozva a magas óraszámra, de végül elvállalja,
és nem bánja meg, hiszen sok tanítványát tudta felkészíteni az orvosi egyetemre. Nyugdíjaztatásáig, 2005-ig a medgyesi Báthory István Gimnázium
tanára.
Táborokat, számos kirándulást szervezett, tagja volt a Medgyesi Vegyes
Kórusnak, szakszervezeti csoportot alapított a Báthory István Gimnáziumban és rendszeres résztvevője volt a Bolyai Nyári Akadémiának. Szereti a
szépet, a jókedvet, örömmel van a fiatalok, diákjai körében, mindezek ma is
erőt adnak a mindennapokhoz.
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Medgyesi 1-es Számú Általános Iskolába, ahol párhuzamos osztályokban
tanítja a biológiát román és magyar nyelven kilenc éven át. Ebben az időszakban elvállalja a pionírmunkát és az aligazgatói tennivalókat is. Sikeresen vizsgázik a II., illetve I. fokozati vizsgákon.
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A Szeben megyei magyar pedagógusok nevében sok erőt és egészséget,
családja körében örömteli nyugdíjaséveket kívánok!

todor-nyárádi zsuzsa
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