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1958. április 19-én született Marosvásárhelyen. Általános iskolai tanulmányait az
akkori 2-es Számú Általános Iskolában végezte, ma Dr. Bernády György Általános Iskola,
majd középiskolásként a Bolyai Farkas Líceum reál-sporttagozatán tanult, ahol 1977-ben
érettségizett.
A Nagybányai Műszaki Főiskola színesfémkohászat szakán diplomázott. 1990-től
kinevezett tanár. 1992-ben sikeresen tette le a II. fokozati, 1997-ben az egyes fokozati tanári vizsgát. 2012-ben a főiskolai végzettségét egyetemi szintűvé egészítette ki a bukaresti
Műszaki Egyetem Fémes anyagok előállításának mérnöki szakán.
Pályafutását Târgu Cărbunești-en kezdte, ahonnan hamarosan sikerült áthelyezést
nyernie Barótra, a Köpeci Bányavállalathoz, ahol mérnökként dolgozott. 1984-től óraadó
mérnöktanár a baróti Ipari Líceumban. Közben a Köpeci Bányavállalat oktatási és továbbképzési osztályát vezette. Végül 1990 januárjában teljes állással átkerült a Baróti Szabó
Dávid Iskolaközponthoz mérnöktanárként, ahol azóta is kiválóan látja el a feladatait. Több
mint két és fél évtizede az iskola vezetőtanácsának tagja, 2000–2007 között a Baróti Szabó
Dávid Líceumban a műszaki oktatásért felelős tagozatvezető. 2007 novembere és 2016
szeptembere között a Baróti Szabó Dávid Líceum igazgatóhelyettese, majd nagyon rövid
időre, 2016 szeptembere és 2017 januárja között igazgatója volt. Több mint 25 évig volt tagja
a tanfelügyelőség műszaki konzultatív tanácsának. 2009–2015 között az intézmény minőségbiztosítási bizottságának vezetőjeként kitartó csapatmunkával elérte, hogy (2012-től)
a Baróti Szabó Dávid Líceum minden szakja akkreditálttá váljon. 2008-tól tagja a romániai
oktatási szakértők testületének.
Hivatástudattal, kiváló szakmaisággal végezte munkáját, beírta nevét az erdővidéki
szakoktatás történelmébe. Pályafutását a szakma szeretete, a hivatástudat, a gyermekek
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iránti nagy türelem és szeretet jellemezte. Szolgálati évei alatt szakmai tartásáról közismert,
lelkiismeretes pedagógusnak, kollégának bizonyult, aki szívügyének tekinti az oktatás-
nevelést, ezen belül a szakma oktatásának kérdését. Tudatosan harcol az erdővidéki szakmai
oktatás kiteljesítéséért.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az iskola tanműhelyeinek, a konfekciós, a mechanikai, valamint az asztalosműhely kialakításában, majd modernizálásában, műszaki felszereltségük javításában, a munkahelyen végzett szakmai gyakorlat minőségi és eredményes
koordinálásában.
Alázatos szolgálat, korrektség és igényesség jellemzi munkáját. Igazi pedagógusként
nem vár dicséretet, külön köszönetet, hanem akkor boldog, ha adhat a tanítványainak,
a környezetének, a közösségének!
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