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Az

Erdély

peremén

hez tartozó Kőrispatakon kezdte:

elhelyezkedő Szeben megye déli

először mint kihelyezett címzetes

határán a Kárpátok magas bérceit a

matematikatanárnő, azután mint

Vöröstoronyi-szoros szakítja meg:

iskolaigazgató. Iskolai sikereit a csa-

legnépesebb helysége, Nagyszeben

ládi élet örömei koronázták, mérnök-

Európa Kulturális Fővárosa volt

ké tanult két fia is ott született. Négy

2007-ben. A magyarság szem-

évig tevékeny résztvevője a község

pontjából

amely

kulturális, társadalmi és pedagógiai

főleg német viszonylatairól híres,

életének, kitartó munkája nyomán

iskolái, ipari beállítottsága a né-

megnyerte a faluközösség bizalmát.

metes rend emlékeit őrzi. Ami pedig

Miután matematikatanárként Sze-

megmaradt, azt az egyre erősödő

ben megyébe került, továbbra is tá-

román kultúra, romános szellem

mogatta, és egyengette székelyföl-

lassanként elnyeli, asszimilálja. Eb-

di volt diákjainak, hozzátartozóinak,

ben a kulturális, gazdasági, szellemi

ismerőseinek iskolai és egyetemi

környezetben fejti ki tevékenysé-

beilleszkedését Nagyszebenben és

gét Keresztes Gizella matematika

vidékén.

szórványvidék,

szakos tanárnő több mint 30 éve.

Családi

szigorúan

Besztercén végzett líceumi ta-

szakmai

nulmányai

lalta a Szeben megyei magyar

lyen

és

után

Marosvásárhe-

Kolozsvárott

szerepe

és

mellett

elvál-

szerzett

szórványvidék iskoláztatási gond-

matematika-fizika szakos pedagó-

jait: 1997-ben a nagyszebeni Octa-

gusi képesítést. Szakmai pályáját

vian Goga Főgimnázium aligazgatója

a Hargita megyei Etéd község-

lett. Tudásának és lelkiismeretes

munkájának eredményeként három alka-

tőlük távoli magyar tagozatos iskolákba, a

lommal részesült aligazgatói kinevezésben

magyar tanárok számára pedig biztosítható

Szeben megye legnagyobb, háromtagozatos

a megélhetéshez és a megmaradáshoz szük-

iskolájában. I. didatikai fokozatos tanárnőként

séges katedra. Cikkeket közöl a helyi magyar

is továbbképzőkön vett részt bel- és kül-

újságban, városi szinten hallatja hangját a

földön, irányította a fiatalabb pedagógusok

román és magyar nyelvű médiában iskolai és

szakmai tevékenységét, minden munkatársát

társadalmi témákban.

beszervezte az annyira fontos szórványiskola

Szeben Megye Tanfelügyelőségével

programba. A főgimnázium román, magyar

és Szeben Város Önkormányzatával kialakí-

és német tagozatán ugyanis 1500-nál több

tott jó kapcsolatai által megszervezte

diák tanul az elemi, az általános és a líceumi

sokszor létszám alatti magyar osztályok

szinten. Ebben a nagy tanulóközösségben a

speciális működését.

magyar diákok 120-as lélekszámú csoport-

a

Szerteágazó és a magyar közös-

ja egy kis sziget, és túlélési gondjai eléggé

ség szempontjából meghatározó

nagyok.

kenysége alapján, úgy gondoljuk, Keresztes
Keresztes

Gizella

tanárnő

tevé-

és

Gizella tanárnő, a Szeben megyei magyar

igazgatónő iskolabuszt pályázott a magyar

anyanyelvű igazgatók között a leghossz-

diákok szállítására. Jó kapcsolatot épített

abb ideig funkcióban levő képviselője méltán

ki a magyar történelmi egyházakkal, és tá-

megérdemli a Romániai Magyar Pedagógusok

mogatta a Diaszpóra bentlakás beindítását a

Szövetségének Ezüstgyopár kitüntetését.

református egyház keretén belül. Az ingázó
diákok számára megszerezte a második kis-

Józsa Benjámin

buszt is. Ezáltal Nagyszeben és vidéke gyér

Ezüstgyopár díjas tanár

magyarságának gyermekei eljuthatnak a
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