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A gyermekek, szülők és pedagógus társai mindig elismerték szakmai munkáját,
becsülték szakértelmét, melyről a kerületünkben eltöltött 26 éve alatt oly
sokszor tanúbizonyságot tett. Munkáját mindig az igényesség, a pontosság
jellemezte. Gyermekszeretetből, következetességből, segítőkészségből, hiteles
pedagógusi magatartásból munkatársainak és a szülőknek is példát mutatott.
Kollégáival szemben segítőkész, őszinte, nyílt. Mind emberileg, mind
szakmailag mindig készen állt a változó körülményekhez, a sokrétű
elvárásokhoz való megfelelésre. A gondjaira bízott tanulókért mindig
felelősséget érezve vezette csoportjait. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a
gyengébb tanulók felzárkóztatására, segítésére és a tehetségesek versenyekre
történő felkészítésére. A tanulókkal kialakított kapcsolata kitűnő, a gyerekek
szeretik, bizalommal fordulnak hozzá. A kolléganő a német nyelvet nagy
odafigyeléssel és eredményesen oktatta nemcsak gimnáziumi tagozaton, hanem
az általános iskolások számára is. A kerületi és fővárosi tanulmányi versenyeken
évről évre dobogós vagy más szép eredményeket értek el az általa felkészített
tanulók.
Pécsett született, Szekszárdon töltötte ifjúkorát. Már gimnazista korában
megmutatkozott az idegen nyelvek iránti érdeklődése. Orosz- és német nyelvben
jeleskedett.
Nyelvtanári diplomáját az Idegen Nyelvek Állami Egyetemén szerezte jeles
eredménnyel. Egyetemi évei alatt még kereskedelmi, idegenvezetői és spanyol
nyelvi tanulmányokat is folytatott – sikerrel. Így történt, hogy mielőtt tanítani
kezdett volna, külkereskedelmi üzletkötőként dolgozott néhány évig.
Ezután rövid ideig a Kaffka Margit Gimnázium német tanára volt. E
munkájától a családi örömök – három szép gyermeke születése szólította el.
Gyermekei a nagybetűs életben is sikerrel állják meg helyüket, nemrég született
meg első unokája.
1994 óta tagja a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
tantestületének. Nyugodt, kedves természetének köszönhető, hogy diákjai és
kollégái egyaránt elfogadják, megbecsülik. Oroszlánrészt vállalt iskolája német
testvériskolai kapcsolatának kiépítésében és ápolásában (Robert-Reiss
Gesamtschule, Bad Liebenwerda). A német nemzetiségi nyelvoktató speciális
tantervű osztályokban is sikerrel oktatta tanítványait. A XVI. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartás egyik felelőse. 2008 óta
igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát. 2012 tavaszán a Táncsics-napon a tanév
legjobb pedagógusának járó elismerést vehette át az iskola alapítványától
pedagógus kollégái javaslatára, az alapítvány kuratóriumának döntése alapján.
Szintén 2012-ben a XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára
”Kiváló német tanár” kitüntetést kapott Budapest Főváros Német Nemzetiségi
Önkormányzat jóvoltából.

Lelkes, kitartó és fáradhatatlan szerepvállalásának, áldozatos vezetőhelyettesi
munkavégzésének nagymértékben köszönhető az a tény, hogy a Táncsics a XVI.
kerület legnagyobb gyermeklétszámú, azaz legnépszerűbb iskolája lett.
Köszönjük lelkes, sokoldalú és eredményes munkáját!
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