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1960. május 4-én született Szolnokon, csányi dinnyekertész család első 

gyermekeként. Kisgyermekkorát a jászsági dinnyeföldeken, illetve anyai 

nagymamájával Csányban töltötte. 

Szülei a feszített munka mellett is 

sok időt szakítottak arra, hogy a 

kicsi Évával sokat foglalkozzanak 

– rengeteget kirándultak, játszottak, 

de azért a munkába is bevonták. 

Az általános iskolát Csányban 

végezte, majd tanulmányait a 

hatvani Bajza József Gimnázium 

angol tagozatán folytatta, itt érettségizett 1987-ben. 

A már gyerekkorában kitűzött célért, hogy pedagógus legyen, sokat küzdött: 

először képesítés nélküli tanítóként dolgozott Turán, Mogyoródon, Ecséden. Az 

ecsédi 12 év mozgalmas időszak volt számára mind szakmai, mind magánéleti 

szempontból. 1981-ben kötött házasságot a Turán megismert vőlegényével, 

Zolival, s ekkor költöztek együtt Hatvanba. 1986-ban megszerezte első 

diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, innentől kezdve már végzett 

tanítóként Ecséden okította a nebulókat a betűvetésre, számolásra. 1986-ban 

született meg első gyermeke Zoltán, majd 1989-ben lánya Zsófia. 1990-ben 

megszerezte újabb, magyar nyelv- és irodalomtanári diplomáját. 

1992-ben kezdett el dolgozni a hatvani 1. sz. Általános Iskolában (mai Hatvani 

Kossuth Lajos Általános Iskola), ahol végigjárta a ranglétrát: napközis nevelő, 

majd alsós tanító, felsős magyartanár, osztályfőnök volt. Érdekesség, hogy volt 



olyan osztálya is, amelyet elsőtől a nyolcadik osztályos ballagásig kísért 

osztályfőnökként. 

Közösségformáló munkái közül kiemelkedő, hogy 6 éven keresztül szerkesztett 

népszerű iskolaújságot Sulikaptár címen, 12 éven keresztül szervezte az iskola 

méltán híres alapítványi báljait. Nívós iskolai és városi műsorok, tantestületi 

kirándulások főszervezője, mozgatórugója volt. Osztályfőnökként kirándulások, 

erdei iskolák, színház- és mozi látogatások, túrák, különböző pályázatokon való 

részvétel jellemezte az osztályközösségek életét irányítása alatt. Éveken 

keresztül volt a vezetője a tanulók egyéni nyomon követését, megsegítését, a 

különbözőségek leküzdését támogató Belső Gondozói Rendszernek.  

Vezetői pályája 2008-ban kezdődött: ő lett az akkor összevont óhatvani oktatási 

intézmény igazgatóhelyettese. Jelenlegi megbízatásában 2011 óta dolgozik a 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetőjeként. 2015-től, mint 

mesterpedagógus szaktanácsadói feladatokat is ellát Heves megyében. 

Fontosnak tartja az 

olvasás megszerettetését, 

a magyar nyelv ápolását, 

ezért folyamatos szakmai 

fejlődését szem előtt 

tartja, a kor elvárásainak 

megfelelő módszertani 

kultúra elsajátításával. 

Szakmai fejlődése érdekében rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, 

konferenciákon, értekezleteken, valamint a vezetői kompetenciákat fejlesztő 

továbbképzéseken, hisz a folyamatosan változó oktatási reformok közötti 

eligazodás és megfelelés komoly és rendszeres felkészülést igényel.  

A szülőkkel, a tantestület tagjaival, a mindenkori munkatársaival, vezetőivel jó 

kapcsolatot ápolt és ápol jelenleg is. A gyerekközösségekben feszültségmentes, 

vidám, hagyományokra épülő, azokat tisztelő, szeretetteljes, az új dolgokra 

fogékony, felszabadult hangulatot igyekszik teremteni. 



Vezetőként egyaránt nyomon követi a társadalmi változásokat, a megújuló 

oktatási reformok elvárásait és fáradhatatlanul segíti kollégáit a magas 

színvonalú munkavégzésben. A Kossuth iskola 2011-től hat alkalommal nyerte 

el a „Heves megye legeredményesebb városi iskolája” címet, mely a 

pedagógusok és tanulók felé tanúsított segítő odafigyelésével, iránymutatásával 

valósulhatott meg. Vezetett intézménye akkreditált kiváló tehetségpont és 

térségi tehetségsegítő tanács, emellett egyre több megyei, térségi, illetve 

országos verseny helyszíne. 

Az emberség, kitartás, következetesség mellett logikus gondolkodás jellemzik – 

mondhatni „jól lát a pályán”. Kollégái között elterjedt a mondás: „Amiről Éva 

nem tud, az nincs is.” 

 

Fotó: Hatvani Hírlap, Facebook (Horváth Richárd polgármester úr oldala) 

 


