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zakács Zoltánt elsősorban az Erdélyi Magyar Műszaki
Tudományos Társaságban végzett munkája alapján ismerem. Most már nyugdíjas pedagógusként az eddigieknél is több időt szentelhet e szakmai szervezet irányítására, szervezésére, olyan elképzelések valóra váltására, amelyek
Sepsiszentgyörgy, Háromszék műszaki értelmiségének egybefogását, a magyar tudomány kiemelkedő teljesítményeinek
megismertetését, a múlt értékeinek felmutatását szolgálják.
Gyakorló tanárként, vegyészként állt huszonöt évvel ezelőtt e
társaság létrehozóinak élére, és mindjárt a kolozsvári szervezet létrehozása után, 1990 februárjában a sepsiszentgyörgyi
fiók törvényes bejegyzésére is sor került.
A nemrég tartott, negyedszázados megemlékezés alkalmával
gazdag munkáról számolhatott be elnöki minőségében, és a
legértékesebb rendezvények felsorakoztatása mellett külön
kiemelhette, hogy a tagság, bár létszámban csökkent, ma is
jelentősnek számít. Különböző területen dolgozó mérnökök,
reál szakos tanárok, más műszakiak tartoznak e társaságba, és a szervezet tevékenysége nem merül ki tudományos
megbeszélésekben, megemlékezésekben, hanem a társasági élethez tartoznak a közös kirándulások, látogatások is.
Az elnök Szakács Zoltán nem hazudtolja meg pedagógusi
mivoltát: mindezek elindítója, irányítója, ötletgazdája. Az
utóbbi időben sokasodó politikai szerepvállalása mellett sem
fordította el figyelmét a Tudományos Társaság előtt sorakozó
tennivalókról.
Petőfalván született 1949-ben, a kovásznai középiskola után
a marosvásárhelyi Főiskola fizika–kémia kara következett, és
egészen friss végzősként az Udvarhely közeli Vágásra került,
ahol első pillanattól aligazgatói tisztséggel ruházták fel. Ez
elkísérte Gelencére is, ahová két esztendő múlva került áthelyezéssel, és mindjárt az aligazgatói székbe.

E Z Ü S T G Y O PÁ R | 2 015
ezustgy_15_jo.indd 97

97
2015.10.01. 0:38:59

A szülőfalu közelében tizenöt esztendőt töltött, tele sok szép
sikerrel, de megannyi gonddal is. Az iskolát, általában az oktató-nevelő munkát sújtó, számos esetben kiismerhetetlen és
megvalósíthatatlan utasítások nem tettek jó szolgálatot sem az
intézménynek, sem a pedagógusnak. Az iskola egyik vezetőjeként helyt kellett állnia, a nagyközség felnézett a pedagógusaira,
de sokat is várt el tőlük. Az iskola kétségtelenül a megye egyik
legelismertebb tanintézete volt, és ez nagymértékben a Szakács
Zoltán érdeme.
Munkájának elismeréseképpen az 1985–1986-os tanévben a
Tanügyminisztériumtól érdemfokozatot kapott. A tízosztályos
kötelező oktatás bevezetésekor megteremtette az ehhez szükséges anyagi és humán erőforrásokat.
1987-ben került Sepsiszentgyörgyre a mai Tanulók Klubja elődjébe, körvezetőnek. Sok élményt sorakoztat fel annak igazolására, hogy érdemes volt ezt az utat választani. A rendszerváltás
után a Tanítók Házának munkatársa, ezt követően kémia szakos
tanfelügyelő lett, később főtanfelügyelő-helyettes. Tanügyi
átszervezés során igazgatónak nevezték ki az egyik általános
iskolába.
Pedagógusi tevékenysége mellett irányította az EMT munkáját.
Tevékenyen részt vállalt a sepsiszentgyörgyi felsőfokú oktatás
létrehozásában. Hathatós közreműködésének is köszönhető a
Gábor Dénes Főiskola és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
kihelyezett tagozatainak elindítása a városban.
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