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Nagy öröm és megtisz-

zsébet a Hargita megyei Csíkdán-

teltetés számomra, hogy én írha-

falván született 1924. október

tom a laudációt édesanyámról,

27-én. Szülei, Rudolf és Erzsébet

Segesvári Erzsébet nyugalmazott

az oktatásnak szentelték életüket.

tanítónőről abból az alkalomból,

Két testvérével, Imrével és Rudolf-

hogy a Romániai Magyar Pedagó-

fal együtt példás nevelésben része-

gusok Szövetsége Ezüstgyopár díj-

sült. Elemi iskoláit Csíkdánfalván

jal tünteti ki.

végezte, majd a gyergyószent-

Méltán érdemli meg az

miklósi zárdában folytatta tanul-

elismerés szavait, aki olyan szer-

mányait. A gimnázium után he-

teágazó, meghatározó és látható

lyettes óvónőként dolgozott, majd

módon, mindvégig fáradhatatlan

1941–1945

lendülettel, hittel tevékenykedett

elvégezte a tanítóképzőt, de a

és tevékenykedik ma is a ma-

háborús helyzet miatt Csíksom-

gyarság ügyéért, mint Segesvári

lyón, a Szent Erzsébet – Majláth

Erzsébet. Életpályáját színesség,

Tanítóképzőben szerzett oklevelet

sokrétűség,

1945-ben.

dinamizmus,

pon-

között

Kolozsváron

tosságra és tökéletességre való

1945–1948 között Csík-

törekvés jellemezte és jellemzi. A

szentgyörgyön volt tanítónő, ezt

következőkben e színes életpálya

követően az 1948–49-es tanévben

néhány főbb állomását szeretném

Csíkszentmártonban, a következő

ismertetni.

tanévben Kászonaltízen matema-

Segesváriné

Szász

Er-

tikát

tanított

mint

helyettes

tanár. 1951 januárjában férjhez ment Sege-

dévai magyarság kívánságára megalapította

svári Pál törvényszéki elnökhöz, akit előbb

a Segesvári Miklós Pál Egyletet, és mint az

Erdőszentgyörgyre, majd Marosvásárhelyre

egylet alelnöke a mai napig is tevékeny-

kísért el, miközben igye-kezett hivatásának

kedik, amelynek ő a lelke, a motorja. 2001-

is eleget tenni. A család 1958-ban Dévára

től az egylet tagjai aktívan részt vesznek a

költözött. Segesvári Er-zsébet előbb Cser-

város kulturális életében, elsődleges céljuk

nakeresztúron,

szeptember

a hagyományőrzés, a bukovinai székelyek

1-jétől Déván, az akkor Dr. Petru Groza nevet

erkölcsi és kulturális értékeinek átmentése

viselő iskolában folytatta áldozatos munkáját,

a jövőbe. Ezen áldozatos munka konkrét

ahol nyugdíjazásáig, 1980. szeptember 1-jéig

megnyilvánulásai:

tanított. Tanítványai megállták helyüket az

megyei szintűvé kiterjesztett vetélkedők,

életben, legtöbbjük egyetemet is végzett.

tánccsoport működtetése. Szintén 2001-ben

majd

1960.

A tanárnő fokozati vizsgáit Temesváron tette le.
Két

hagyományőrző

tábor,

kapcsolatot teremtettek az Izményi Székely
Népi Együttessel, és évente részt vesznek a

gyermeke

született:

Miklós

Bukovinai Székely Találkozások Nemzetközi

Pál 1952. december 5-én, aki a jogi pályát

Folklórfesztiválon. 2008-ban székelykaput is

választotta, és 1999-ben bekövetkezett

állítottak fel Izményben. 2004-ben és 2009-

haláláig a magyarság ügyét szolgálta, élete

ben az egylet Déván szervezett folklór-

utolsó éveiben mint Hunyad megye alispánja,

találkozót. Aktívan részt vettek és részt

és Olga 1955. május 7-én, aki a tanári hiva-

vesznek a Dévai Magyar Ház helyreállításában

tás mellett kötelezte el magát.

és

rendeltetésszerű

működtetésében.

Bár 29 éve nyugdíjas, soha nem szűnt

Segesvári Erzsébet előrehaladott kora el-

meg kapcsolata az iskolával. Fia halála után a

lenére elkíséri a táncosokat minden fesz-

79

80

tiválra, mert azt vallja, hogy a tánc óriási erő,

Kányádi Sándor szavaival együtt vallja:

amely közösséget formál, erőt ad a közös-

„Őrizzük meg kincseinket, ne hagyjunk sem-

ségformáló munkához.

mit elveszni – be kell gyűjteni, hordani min-

Évente visz diákokat a Sebestyén

dent, a szavakat is.”

Ádám Mesemondó Versenyre, akik minden alkalommal díjakkal gazdagodva térnek
haza. Teszi mindezt azért, hogy felkeltse a
gyermekekben az ősi hagyományok iránti
érdeklődést, szeretetet, felelősségérzetet.

Heredea szül. Segesvári Olga

