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Csányiné Wittlinger Mária 1971-ben lépett be a Fáy, akkor még Közgazdasági 

Szakközépiskola kapuján.  Először gép-gyorsíró, idegen nyelvi ágazaton tanuló diákként lett 

tagja a közösségnek, majd szakmai gyakorlatát volt iskolájában töltő főiskolásként, azt 

követően pedig magyar, gyors-és gépírás szakos tanárként.  

Pedagógiai tevékenysége az évek során folyamatosan bővült: már első tanévében osztályfőnöki 

megbízást kapott, néhány év múlva munkaközösség-vezető lett. Az ügyviteli ágazatos és 

szakképesítésre járók tagintézmény-vezetője, majd a felnőttoktatás tagozatvezetője. Eközben 

középiskolai magyartanár és közoktatási vezető végzettséget szerzett.  

2007-től szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. Széleskörű szakmai hozzáértésével 

oroszlánrészt vállalt egy új képzési szerkezet kialakításában. Neki köszönhetően újra beépült 

iskolánk képzési palettájába az ügyviteli szakmacsoport; nyelvi előkészítős osztályok indultak; 

az egyetemmel együttműködve pedig évekig több szakmában is lehetőség volt felsőfokú 

szakképzésre. Az általa kidolgozott gépírás és információkezelés tárgy egyedi akkreditált 

írásbeli érettségi tárgyként népszerű volt több középiskolában. Ezen újítások a rá jellemző 

alapos előkészítés, precíz kivitelezés és az aktualitások naprakész ismeretének köszönhetően 

valósultak meg.  

Amikor 2011-ben a görögkatolikus egyház átvette az iskola fenntartását, az ő tapasztalata, 

szakértelme és elkötelezettsége is kellett az újabb változásokhoz, hiszen az ágazati bővítés, az  

önállósodás, a folyton változó szakmaszerkezet, valamint a technikummá válással járó 

szakmaszerkezeti változások előkészítése és bevezetése rugalmasságot, a változásokra gyorsan 

és jól reagáló, innovatív és rendszerszemléletű szakmai vezetőt kívánt. 

Széleskörű kapcsolatrendszerét az iskola számos területén kamatoztatja: szakmai gyakorlatok,  

szakmai vizsgák szervezése, pályaorientáció és pályaválasztás, külső szakmai tanárok 

megtalálása, minisztériumi és kamarai kapcsolatok – ő garancia mindezek magas szakmai 

színvonalára.  

Tudását, tapasztalatát diákjaival és kollégáival egyaránt megosztja – akaratlanul is mentorálva 

őket. Az irántuk való empátiája támogató hozzáállással és következetességgel párosul. 

Pontossága, szabálykövetése, reflektív gondolkodása és az iskoláért végzett szolgálat szeretete 

határozza meg munkamorálját. A legnagyobb mértékben azonosul iskolánk megőrizve-

megújítva gondolatával, melyet az ágazati képzéseket összefogó és irányító helyettesként 

végez.  

Példamutató keresztény életet él, egyházközségének aktív tagja. Élen jár abban, hogy az intézmény 

egyházi szellemisége tovább erősödjön. 

Személyes példamutatásával, keresztény értékrendjével és több évtizedes innovatív és szakmai 

munkájával méltó a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért Díjra. 

 


