KECSKÉS
GIZELLA

Kecskés Gizella 1952. április 4-én született Petrillán. Nagyszülei Hargita megyéből
települtek át a Zsil völgyébe egy jobb megélhetés reményében, és a bányában vállaltak munkát, de szülei már itt születtek. Általános iskolai tanulmányait kis szülővárosában végezte, majd Nagyenyedre került a tanítóképzőbe.
1972-ben Szilágy megyébe kapta kinevezését, messze a szülői háztól, de sikerült hazajönnie, és szívvel-lélekkel tett eleget tanítói hivatásának. Egy éven át
Petrozsényben tanított, majd 1973 őszén már az új petrillai 6-os Számú Iskolában
kezdte meg a tanévet. Ez utóbbi tanintézményben 35 éven át oktatta-nevelte a kisdiákokat.
Az évek során igyekezett mindent megtenni azért, hogy a tanítványai szívesen tanuljanak anyanyelvükön. Számos népdalt tanított, népszerűsítette a néptáncot,
kézműves táborokba vitte tanulóit. A Zsil völgyébe a magyarok Maros, Hargita és
Kovászna megyéből jöttek. De a bányák helyzete egyre romlott, a családok lassan visszatelepültek szülőfalvaikba, a gyerekek létszáma nagyon lecsökkent, ezért
1979-től már összevont osztályokat tanított. Közben nevelte két szép gyermekét és
gondozta szüleit.
A sors csapása nem kerülte el, és amikor egyedül kellett küzdenie az élet nehézségeivel, volt ereje arra is, hogy tovább képezze magát.
1992-ben letette a II. fokozati vizsgát és 1996-ban megírta I. fokozati dolgozatát.
Amikor Petrillán a kis létszám miatt megszűnt a magyar tagozat, nem ment át a
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román tagozatra, hanem Petrozsényben tanította továbbra is a magyar diákokat
hivatása utolsó két évében. Tanítványaival részt vett a szüreti, illetve farsangi bálokon, ahol ügyesen szerepeltek. Az irodalmi délutánokra is felkészítette őket, ahol a
közönség tapsviharral fejezte ki elismerését. A különféle versenyeken tanítványai jó
eredményeket értek el.
Az évek során aktívan részt vett a közéleti munkában. A szervezők között mindig ott
volt. A rendezvényeken többször is szavalt, énekelt. Ő a közösség lelke. Ahol ő van,
mindenki vidám és boldog. Árasztja magából a szeretetet és a jókedvet. Mindenki
szereti, tiszteli és becsüli. Nagylelkű, jószívű, segítőkész.Mindenkihez van egy jó
szava, jó tanácsa. Barátságos, népszerű, szerény. Megtisztelve érezheti magát az,
aki baráti körébe kerülhet.
Az RMPSZ. által szervezett továbbképző tanfolyamokon igyekezett mindig felfrissíteni és bővíteni ismereteit. Mint szervező és szereplő részt vett az ökumenikus
programokon is. Jelenleg boldog nagymama.
Így rohant el 38 év az életéből, de sok jót és szépet hagyott tanítványai és a közösség lelkében.
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