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„Osztályában az igazság törvénye uralkodott. A gyermekeket
nem a származás, hanem a belső értékek szerint rangsorolta.
Osztályát olyan közösségé formálta, amelyben csak a képesség, a szorgalom, a becsületesség adott egyedüli tekintélyt. (...)
tanítói, nevelői magatartásának legszebb jellemvonása a gyermekszeretet volt.”
(Hegedüs András Gárdonyiról)
Ezek a sorok akár Gál Irén
tanárnőről

is

szólhatnának,

1968 után hazakerült a Brassó

aki

megyei Tatrang helységbe, majd

1939-ben született a Barcasági-

versenyvizsga alapján a brassói 10-

medence

es Számú Általános Iskolában taní-

gyönyörű

városában,

Brassóban.

tott 23 évet (innen vonult nyugdíj-

Iskolai tanulmányait Érmihályfalván, majd Brassóban végezte.

ba).
Nemcsak

kitűnő

tanár,

1956-ban érettségizett a barssói

hanem családját szerető és érte

4-es Számú Magyar Vegyes Líceum-

minden áldozatra képes feleség,

ban, majd a Kolozsvári Babeş-Bólyai

édesanya és nagymama.

Egyetem földrajz-biológia szakán

Különös

szerzett tanári oklevelet.
A

Szilágy

megyei

kedvence

volt

tanítványainak (köztük fiamnak is),
Sar-

akiket bámulatos tappintattal jutta-

maságon induló magyar líceumba

tott el az értelmi fejlődéshez. Kilenc

helyezték ki, ahol 1968-ig tanított.

végzős osztálya volt, tanári tudását,

tapasztalatát nagyszerűen gyümölcsöztette
úgy szakmai, mint osztályfőnöki munkájában
(érdekes órák, kirándulások szervezésében).
Megbízható,

kedves,

ben szervezett továbbképzőjének.
Gál Irénke Brassó magyarságának
emblematikus alakja, hiszen a Magyar Dalár-

szeretetre

da lelkes tagjaként minden ünnepélyen vagy

méltó modora volt a kulcsa annak a sikeres

megemlékezésen jelen van, és jelenlétével

munkának, amelyet aligazgatóként, valamint

bizonyítja, hogy aki tanárnak, nevelőnek,

a megyei tanfelügyelőség keretében szak-

közembernek született, az utolsó leheletéig

irányító tanárként kifejtett.

az is marad.

1990 óta a Romániai Magyar Pe-

Nem tapsért, nem elismerésért,

dagógusok Szövetsége alapító csoportjának

kitüntetésért dolgozott, hanem azért, mert

tagja, valamint a brassói fiókszervezet

szerette a munkáját, a természetet, az

alapítója és elnöke. 1996-tól napjainkig a

embereket és azt a közösséget, amely föl-

szövetség Országos Etikai Bizottságának el-

nevelte, életének értelmet adott.

nöke.

Az Ezüstgyopár kitüntetés hadd
Nyugdíjba vonulása után is szívén

viselte a földrajztanítás korszerűsítésének

legyen elismerésünk, köszönetünk életpályáján kifejtett munkájáért!

gondjait, és ezért számos éven át szervezője,
házigazdája volt a földrajztanároknak a nyári
vakációban, a Bolyai Nyári Akadémia kereté-
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