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SZAKÁL
GIZELLA

Szakál Gizella tanítónő, a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola idén,
2021-ben nyugállományba vonult pedagógusa, aki kiváló szakember, elhivatott
tanító, elismert közművelődési szakértő. A tanítói pályáját hivatásként élte
meg, vallomása szerint soha nem akart mást csinálni, csak tanítani. Segítőkész,
egyenes jellemű pedagógus. Megbecsülésnek örvend nemcsak a munkahelyén,
de a pedagógusszakmában és az udvarhelyszéki társadalmi életben egyaránt, a
helyi népművészeti egyesület aktív, tevékeny tagja.

1958. május 8-án született a Hargita megyei Recsenyéden. Tanítói végzettséget a székelyudvarhelyi Tanítóképzőben szerzett. Szakmai tevékenységét Székelyderzsben, majd Felsőboldogfalván kezdte, majd 1995-től napjainkig a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa. A Mórában töltött évek meghatározóak mind az intézményt, mind a kollégákat
illetően, és kiemelten az általa kinevelt generációk életében. Az általa tanított és nevelt
fiatalság erős és elveihez hű magyar identitástudattal rendelkezik. Szorgalmával, kitartásával, szerénységével és önzetlenségével mindvégig példát mutatott tanítványainak.
Diákjai a Fürkész anyanyelvhasználati verseny megyei díjazottjai. Tanítványai a nyelvhasználati verseny megyei döntőiben is jól szerepeltek. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen megyei díjazottak, kiválóan teljesítettek az általa szervezett Itthon otthon vagyunk helytörténeti versenyen. 13 alkalommal szervezte meg a Szivárvány havasán népdalvetélkedőt
nemcsak iskolánk diákjai részvételével. Megyei néprajzi versenyre készítette fel tanulóit,
Fűben, fában orvosság környezetvédelmi versenyen vett részt tanulóival, aktív résztvevője
volt az iskolánk Erdei Iskola programjának. Több éven át a választható tantárgy keretében
hagyományápolást tanított, amelyhez saját tantervet dolgozott ki. Az iskola pedagógusaként sokat tett a székely hagyományok felkutatása, megmentése és a gyermekek részére
történő átadása érdekében. Tevékenységeinek is köszönhető, hogy az iskola diákjai hos�szú évek óta részt vesznek olyan kulturális rendezvényeken iskolánkban és iskolán kívül
is, ahol főszerepet kap a népművészet, így a gyermekek tanulják, megértik, és az idős
alkotókkal, felnőttekkel együtt megélik az udvarhelyszéki népi kultúrát. Vezetőtanácsi
tagja volt iskolánknak több éven át, igazgatóhelyettesi tisztséget is betöltött hat évig Felsőboldogfalván, majd a Móra Ferenc Általános Iskolában két évet, nyugdíjba vonulásáig.
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Pedagógusi munkája mellett méltatnunk kell a közművelődést segítő önzetlen munkáját
is. Tanítói tevékenységén kívül Szakál Gizella társadalmi aktivitása is példaértékű. Elnöke
volt a Romániai Magyar Népművészeti Szövetségnek, tagja az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesületének, valamint a helyi RMPSZ-ben is felelős tisztséget töltött be. Éveken
át aktívan vett részt Udvarhelyszék kulturális rendezvényein, népművészeti kiállításokon
mutatta meg a közönségnek igényesen varrt kézimunkáit, udvarhelyszéki varrottasait, valamint a Szejke Szépteremtő Kaláka népművészeti alkotótáborban szakmai kirándulások
szervezését vállalta, melynek célja a népi mesterek alkotóműhelyeinek meglátogatása volt.

Mindig fontosnak tartotta az oktató-nevelő munka mellett a gyermekek gyakorlati ismereteinek gazdagítását különböző területeken: népi mesterségek, környezetvédelem,
egészséges életmód stb. Munkáját mindig is az erdélyi magyarság fennmaradásának szentelte. Fontos volt számára tanítványai nemzeti identitásának erősítése a hagyományápolás,
-átadás terén.
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