A ,,hepe-hupás vén” Szilágyságból indult valamikor egy tettre kész, határozott leány. Olyan családból jött, ahol a tudás értéknek számított, ahol a
tanulást becsületbeli kötelességként el is várták a szülők. Édesanyja nyomdokait követve a tanítói pályára készült. A Nagyváradi Tanítóképzőben tanult, ahol 1977-ben érettségizett. Évfolyamelsőként Szilágysomlyón kezdte
pályáját, majd családot alapítva úgy hozta a sors, hogy visszakerült Nagyváradra. Tizenhat évig tanítóként dolgozva maga is vallotta hivatásának szépségét: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld (…)” (Mécs László).
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A 90-es évek politikai fordulata után a Bihar Megyei Tanfelügyelőség szaktanfelügyelője lett, és immáron több mint 20 éve a bihari óvónők és tanítók
elismert szakirányítója. Fáradtságot nem ismerve rója a megye útjait. Hihetetlen, de ismer a legeldugottabb kis településtől a nagy városig minden
tanítót, óvónőt. Minden hasznos, jó kezdeményezést bátorít. Minden személyes vagy közösségi problémában tanácsot ad, megoldást talál. Minden
feszültséget igyekszik elkerülni vagy megoldani. Szeretettel és megértéssel egyengeti a pályakezdő fiatalok útját. Kiváló humorérzékével képes mosolyt fakasztani, derűt, jókedvet sugározni környezetében.
Akadályt, visszautasítást nem ismerve, kitartó törekvéseinek köszönhetően, rendkívüli diplomáciai érzékkel dolgozott a Bihar megyei magyar iskolahálózat kibővítésén, a felekezeti iskolahálózat kiépítésén óvodától az
érettségiig, számtalan önálló magyar intézmény létrehozásán, majd szépen
csengő magyar neveik felvételénél bábáskodott.
Nevéhez fűződnek az alternatív oktatási formák, mint a Step by step, illetve
a Freinet-módszer bevezetése. Mindeközben a közjó ügyét szolgálva négy
évig a városi tanácsban önkormányzati képviselőként, majd Románia Parlamentjében Bihar megye képviselőjeként az oktatási szakbizottság tagja.
Részt vett a 2011-es, ma is érvényben levő oktatási törvény megalkotásának munkacsoportjában. Olyan törvényjavaslatok fűződnek nevéhez, mint
a felnőttképzés anyanyelven, logopédiai szakrendelők az iskolában, posztliceális képzési lehetőségek a tizenkét osztályt végzetteknek, doktori iskolák beindításának lehetőségei anyanyelven. Bukaresti szolgálatának évei
alatt sem szűnt meg kapcsolata az itthoniakkal. Parlamenti irodájának ajtaja mindig nyitva állt, és segítséget nyújtott az oda betérőknek. Sokak ügyintézését felvállalta, többek között több mint 80, külföldön megszerzett
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diploma honosítását. 1997-ben, felismerve a kor kihívásait, segédkezett a
nagyváradi főiskolai szintű tanítóképzés beindításában, majd az akkreditáció megszerzésében a Sulyok István Református Főiskolának. Sokoldalúság, elkötelezettség és nagy teherbírás jellemzi. Segíti a nagyváradi állami
egyetemen a magyar nyelvű tanárképzés elindítását. Adjunktusként számos vizsgadolgozat szakirányítója, vizsgabizottságok vezetője. Szakmai
hozzáértésének bizonyítéka az 1990 utáni első anyanyelvi tanterv elkészítése, melynek megírásában közreműködött, az általa lektorált tankönyvek
és módszertani kiadványok kiemelt fontossággal bírnak az osztatlan osztályoknak készült oktatási anyagok között. Az élethosszig tartó tanulás jegyében igyekezett lépést tartani a világgal, saját szakismeretét fejleszteni
– egyetemi diplomát szerzett, mesterképzésre vállalkozott, majd elnyerte
az oktatási szakértő és a doktori címet is.
Sokrétű munkássága mellett sohasem hanyagolta el családját. Feleség,
anya és immáron nagymama szerepben is biztos menedéke, háttere családjának, lányainak, akik közül az egyik szintén a pedagógusi hivatást választotta.
Istenbe vetett erős református hite a nehézségek idején mindig megsegítette. A nagyvárad-rogériuszi református gyülekezet megbecsült főgondnoka,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület zsinati tagja. Elismeréssel
és tisztelettel tartozunk neki, hiszen oly sokat tett és tesz a magyar tannyelvű oktatásért és intézményekért. Vezérelje eljövendő cselekedeteiben
az alábbi idézet:
,,Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

zahu valéria

ezust_17_teljes.indd 64

2017.09.26. 23:45:49

