Velcsovné Páll Margit Resicán született 1947. november 22-én négytagú
gyári munkáscsaládba. A resicai Templom és Iskola épületében ismerkedett
meg a tanulással, hiszen a református templomban volt az oktatás. Hálásan
emlékszik vissza az ott kapott útravalóra, melyet Incze Ferenc tanító, Bara
Endre igazgató, Pascuné Veres Ilona osztályfőnök, valamint Minorovics
Ottó, Szilveszter József, Puvák Irén, Kiss Tibor tanárok nyújtottak.
A neves temesvári C. D. Loga Líceumban érettségizett 1965-ben, Marosvásárhelyen szerzett román–magyar szakos tanári oklevelet 1969-ben. Kezdő
tanárként Csanádon mutatkozott be. 1976-tól nyugdíjazásáig Nagyszentmiklóson tanított. 2005-ben vonult nyugdíjba. Román nyelvet és irodalmat
tanított a román tagozaton, valamint fakultatív magyar nyelvet a nagyszentmiklósi 1-es Számú Általános Iskolában. 1991-ben Nagyszentmiklóson
újra megalakult az V–VIII. osztály magyar tagozata, amelyet fáradhatatlan
pedagógusi tevékenységgel tartott életben. Rendkívül nehéz volt megtartani a magyar oktatást Nagyszentmiklóson, hiszen még a magyar pedagógusok sem igényelték a gyermekeik számára az V–VIII osztályokban. Személyes példával igyekezett meggyőzni a helyi és környékbéli szülőket arról,
hogy „egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk” az anyanyelv. A tanításon
kívül fontosnak tartotta a gyermekekben tudatosítani, hogy olyan helyen
élnek, ahol rendkívüli emberek születtek, és ez kötelez bennünket. Először
Bartók Béla (1881–1945) élete és szülőföldhöz való kötődése foglalkoztatta.
Műsort állított össze a zeneszerzőről, mely fokozatosan bővült, és melynek
tartalma ébren tartotta a gyermekek ismereteit. 1971-től tudatosan gyűjtötte az olyan Bartók-dokumentumokat, amelyek a szülővárosi eseményeket tükrözték. Gyűjteményének értékére a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság elnöke, Dukrét Géza figyelt fel, és jelentette
meg 2006-ban a 41. Partiumi füzetekben, Bartók Béla születésének 125.
évfordulója alkalmából. Tanítványai kezdetben magyarul, később románul
is szerepeltek, mert fontosnak tartotta megismertetni a román lakosokkal
is a bartóki értékeket. 2001-ben képviselte a várost Brassóban, az Emlékházak Országos Találkozóján. A Bartók Béláról szóló dolgozata 2002-ben
jelent meg a Țara Bârsei című folyóiratban. 2005-ben, Bartók Béla halálának
60. évfordulója alkalmából megkapta a nagyszentmiklósi Pro Bartók Társaság In Memoriam emlékérmét.
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2004 óta tagja a makói Marosvidék Baráti Társaságnak. A Marosvidék
című kulturális folyóiratban olvasható Bartók emléke Nagyszentmiklóson,
Bartók Béla és Nagyszentmiklós, valamint Herman Lipót (1884–1972) nagyszentmiklósi születésű festőművészről, Bartók kortársáról szóló írása, az
1799-ben alapított Földműves Iskoláról, vagy a Porgányi uradalom 1923beli helyzetéről. Kutatta Révai Miklós (1749/50–1807) életét és munkásságát. Kutatásait megjelentette 2007-ben a Marosvidékben, a temesvári
Régi(j)óvilágban, a sepsiszentgyörgyi Történelmi Magazinban. Kezdeményezte és kivitelezte 2007-ben az első Révai Miklós emléktáblát, 2008-ban
a csanádi templomban a domborműves emlékplakette a Washington állambeli amerikai magyarok adományából. Révai Miklós, a Bánság nagy fia címmel emlékünnepséget szervezett 2007-ben, halálának 200. évfordulóján,
majd 2010-ben születésének 260. évfordulóján. 2015-ben a Révai-büszt a
város főterére került. 2017-ben, halálának 210. évfordulóján, szintén emlékünnepséget szervezett. Kutatói munkája során minden alkalommal tanácsokkal segítette, jelenlétével támogatta dr. Péter László szegedi ny.
egyetemi tanár, irodalomtörténész, várostörténész, nyelvész, folklorista,
valamint dr. Nagy János, szegedi egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora.
Számos hazai szaktovábbképzésen vett részt, vizsgáztatóbizottság (érettségi, líceumi felvételi) tagja volt. 2009-ben Románia Kormánya részéről Kiválósági díjat kapott, a Diaspora Alapítvány Elismerő oklevéllel tüntette ki.
2011-ben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Elismerő oklevélben
részesítette a szövetség megalakulásának 20. évfordulója alakalmából.
A pedagógiai pálya mellett és azzal szorosan egybefonódva, változatos közéleti tevékenységet folytatott, melyet ma is ugyanolyan energiával végez.
Aktív résztvevője a közösségi életnek, életpályája, igényessége, energiája,
sokrétű tevékenysége példaként szolgál a fiatalabb nemzedékek számára. Ha nem is itt született, de nagyszentmiklósivá vált, Révait idézve vallja:
„A föld, amelyen születtél, szent legyen előtted és minden erőddel oda törekedjél, hogy ennek légy hasznára, díszére.”

kiss ferenc
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