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omai Pálné Szőcs Gyöngyi Balázsfalván született
1955. szeptember 5-én egy háromgyermekes tanítóházaspár első gyermekeként. Kora gyermekkorában
megismerte a falusi tanítócsaládban a hivatás és a szolgálat
fogalmát. Abban a szellemben nőtt fel, hogy a ránk bízott
közösség megmaradásáért és szellemi fejlődéséért felelősek
vagyunk.
Általános iskolai tanulmányait Magyarpéterfalván végezte,
majd 1970 és 1975 között a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanítóképzőjének diákja, utána két évig a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola hallgatója volt. 1978-tól a tanítói
pályán teljesíti szolgálatát, kezdetben Felenyeden, majd 1988tól a Bethlen Kollégium tanítója. Alázattal és odaadással
végezte szolgálatát a szórványban, ahogyan azt a szüleitől és
valamikori tanáraitól látta és tanulta.
Sok nemzedék ismerte meg a számok és a betűk birodalmát
Gyöngyi tanító néni irányítása alatt. Mindig nagy gondot
fordított arra, hogy a gyermekekben felfedezze és fejlessze a
tehetséget, osztályaiban néptánckört és furulyaoktatást szervezett. Fontosnak tartotta a kulturális tevékenységek szervezését, hiszen ezek által erősödik a gyermekek önazonosságtudata, és a szórványvidéken ez a legfontosabb feladata egy
pedagógusnak.
Fórika Éva zenetanárnővel közösen ének-zene tankönyvet is
szerkesztettek az elemi osztályok számára, amely az Ábel Kiadó gondozásában jelent meg. 1990 után a kollégium tanítóképzős diákjait irányította mint gyakorlatvezető pedagógus.
Évekig vállalta a Fehér megyei magyar tanítók pedagógiai
körének az irányítását, valamint módszertanosként a fiatal
kollégák szakmai ellenőrzését, segítését. Nemcsak szakmai
téren, de a Bethlen Kollégium tágabb közösségében is szerepet vállalt a diákok tehetségének kibontakoztatásában.
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1992-től alapítója és szakmai irányítója a Collegium Gabrielense
Régizene- és Táncegyüttesnek. A több mint 20 éves múltra vis�szatekintő együttes szép sikereknek örvendett az évek folyamán.
Gyöngyi tanító néni hivatását alázattal, panasz nélkül, szabad
idejét feláldozva, minden anyagi juttatás nélkül végezte. Ha
kellett, táncot tanított, ha szükség volt, maga is beállt a zenekarba furulyálni, vagy ha éppen a reneszánsz ruhatárat kellett
előteremteni szinte a semmiből, akkor varrónő volt, és csodás
kosztümöket varázsolt az együttes tagjainak.
Tomai Gyöngyi példakép: a tanítói hivatás, az alázatos szolgálat példaképe. Nemcsak a keze alól kikerült elemista generációk számára, de a tanítóképzős nemzedékek számára is, akik
továbbviszik azt a tudást, türelmet, önzetlen szolgálatot, amit
tőle ellestek. És példakép a Bethlen Kollégium munkaközössége
számára is, hiszen öröm vele együtt dolgozni. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én írhattam a laudációt az Ezüstgyopár-díjra való jelöléséhez.
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