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Székelykeresztúron született 1962. szeptember 22-én. A Székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceumban 1981-ben szerzett tanítói diplomát. Szakmai továbbképzőkön vett részt
Sárospatakon, Debrecenben, Békéscsabán és Csíkszeredában a Bolyai Nyári Akadémia
keretében.
38 év pályafutása alatt közel 250 gyermeket vezetett be az olvasás és írás, a betűk és
számok világába. Harmonikus, barátságos, közvetlen kapcsolatot ápolt tanítványai szüleivel.
Szívesen segített, szakmai tanácsokat adott kezdő, fiatal pedagóguskollégáinak. Fontosnak
tartotta a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása mellett a tehetséggondozást is. Kiváló eredményeket ért el a diákokkal különböző tantárgyversenyek városi, megyei, országos
szakaszain. Részt vettek szavaló-, mesemondó, rajzversenyeken, a Kőrösi Csoma Sándor
anyanyelvi vetélkedőn, a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen, a TIT határtalan
vetélkedőn, a Mesék szárnyán mesevetélkedőn, a Zrínyi, Kenguru matematikavetélkedőkön,
a Bolyai matematika csapatversenyeken. Választható tantárgyként a gyermekek személyiségét a zenei neveléssel és hangszeren való játszással is fejlesztette. Számtalan fellépésük
volt különböző rendezvényeken, részt vettek a Körtemuzsika – muzsikáló gyermekcsoportok találkozóján. Aktívan tevékenykedett az iskolai pedagógusok színjátszó csoportjában,
színpadi előadásokban. Pedagógusi pályafutása során számos projekt szervezésében, lebonyolításában, iskolán kívüli tevékenységben vállalt feladatot. Mindig fontosnak tartotta az
oktatás-nevelés mellett a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődését. Ennek megvalósítása
érdekében számos kirándulást, természetjárással összekapcsolt tevékenységet, egészségprogramot szervezett, illetve bekapcsolódtak ilyen jellegű iskolán kívüli tevékenységekbe.
A diákokkal elért eredmények: Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi vetélkedő körzeti és megyei I. hely, országos Napsugár-különdíj (2016); Fürkész helyesírási és nyelvhe-

53

ezüstgyopár-díjazottak | 2019

lyességi vetélkedő körzeti I. hely (2018); Bolyai matematika csapatverseny megyei II. hely
(2018); Zrínyi matematikaverseny megyei dicséret (2017); Most légy okos matematikaverseny körzeti szakasza I. hely (2016); Matematika tantárgyverseny I. hely (1998); TIT
határtalan vetélkedő I. és II. hely (1997); 6., 8. és 9. hely az Országos és határon túli levelező,
feladatmegoldó versenyen (1998); I. díj a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen és részvétel a Budapesten szervezett Kárpát-medencei döntőn, ahol kiváló eredményt ért el (2007);
Kurutty műveltségi vetélkedő megyei I. hely, következő évben országos verseny megszervezése Zsögödfürdőn. Az RMPSZ iskolai elnökeként tevékenykedett. Részt vállalt az iskolai
kiadványok és az emlékkönyvek szerkesztésében, a Zenebona tanoda pedagógusegyüttes
két CD kiadásában.
Számára az iskola, a tanítás-tanulás folyamata, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása mind olyan fogalmak, melyek élete és pályája meghatározói voltak. A gyermekek
szeretete, nevelése és oktatása iránti igény határozta meg munkáját. Igyekezett hivatásához
méltóan élni és dolgozni, vallomása szerint „a példánkkal, életünkkel nevelünk”.
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