Halász Lászlóné
Halász Lászlóné Varga Erika 1957-ben született Kalocsán. Édesanyja védőnő, édesapja tanár
volt. Uszódon nőtt föl és jelenleg is Uszódon lakik.
Az általános iskolát a faluban végezte, majd Kalocsán „Istvános” volt, és édesapja
elhivatottsága nyomán ő is a pedagógusi pályát választotta.
1979-ben végzett a Bajai Tanítóképzőben, és egykori iskolájában kezdett tanítani, ahol
pályakezdőként sokat tanult idősebb kollégáitól, akik bizalma lendületet adott tanári
pályájának.
Ugyanebben az évben férjhez ment, akivel idén ünnepelték 40. házassági évfordulójukat.
1986-ban, második lányuk megszületésekor vette át rajz szakos diplomáját a Szegedi Juhász
gyula Tanárképző Főiskolán. Régi vágya vált valóra ezzel, hiszen mindig hitt abban, hogy a
művészeti nevelésnek a személyiségfejlesztésben nagy szerepe van.
Tanárként dolgozott tovább nagy elhivatottsággal, 13 éven keresztül igazgató-helyettesi
feladatokat is ellátott.
Közéleti tevékenységéért idén Uszód Községért kitüntetésben részesült.
Pályafutása során mindig fontos volt számára a tehetséggondozás. Folyamatosan képezte
magát, hogy minél többet adhasson.
Nagyon sok városi, megyei és országos versenyen, pályázaton értek el jó helyezéseket
tanítványai, és büszke arra, hogy néhányan közülük már alkotóművészek.
Új kihívás elé állította, hogy egyre több sajátos nevelési igényű, magatartászavaros,
hátrányos helyzetű gyermek van, akik más bánásmódot igényelnek. Ez irányba is
továbbképezte magát.
A Belvárosi Általános Iskolában sok ilyen gyermeket tanított, akiknek nem ment a
történelem, magyar vagy matematika, de a rajz vagy a kézműves órákon ki tudtak teljesedni,
felszabadulni. Részt vett az iskola lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói segítését célzó
nagy projektjében is.
Munkája során nagy empátiával, toleranciával és humorra végezte munkáját, kollégáival
igyekezett jó csapattagként együtt dolgozni és háttérmunkásként segíteni munkájukat.
A 2018-19-es tanévben a kollégák az „Én pedagógusának” választották.
Idén nyugdíjba vonult, így több időt fordíthat kedvenc tevékenységeire: szívesen
kertészkedik, olvas és fest.
Pályafutása során szeretettel, tisztelettel és lelkiismeretesen végezte munkáját, így
közeledett mind kollégái, mind pedig a rá bízott gyerekek felé.
Ezt a munkát ismeri el Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért
– Dreisziger Ferenc Díj-jal. Gratulálunk!

