69

ezüstgyopár díjazottak | 2021

TÓTH
GYULA

Tóth Gyula 1958. május 9-én született Dicsőszentmártonban. Elemi és gimnáziumi tanulmányait szülőfalujában, Magyarsároson végzi. 1973–1978 között a nagyenyedi Bethlen Gábor Tanítóképző osztályának diákja. Tanítói
pályáját Székelykálon kezdi 1978-ban. A katonai szolgálat után Szövérden,
majd a Kis-Küküllő mentén, Magyarsároson (helyettes tanár), Szászdányánban
(1982–1990 tanító-igazgató), Dicsőszentmártonban és Vámosgálfalván tanít.
Közben 2006-ban elvégzi a Marosvásárhelyi Népi Egyetem néprajz szakát,
mely segíti kibontakoztatni tehetségét a fafaragásban, valamint a magyarsárosi
tárgyi és szellemi értékek megörökítésében. Kultúrigazgatóként szülőfalujában
az ifjúsággal számos előadást szervez a falunapok és ünnepek alkalmával. 1990től a vámosgálfalvai Fogarasi Sámuel Általános Iskola kinevezett tanítója. Az
iskola vezetőtanácsának állandó tagja és a magyar tanítóközösség módszertani
felelőse.

Rendszeresen részt vett a szakmai továbbképzéseken. Tanítói pályáját a változatosság, rugalmasság és a nyitottság jellemzi. Tanítóként mindig megtalálta a megfelelő hangnemet,
türelemmel és törődéssel segítette a gyengébb képességű diákokat, a rászorulókat, felkarolta és támogatta a sajátos nevelésű gyermekeket. Pályafutása alatt sok tanulót vezetett be
a betűk, számok és a varázslatos természet világába. Harmonikus, barátságos és közvetlen
kapcsolatot ápol tanítványai szüleivel. Fontosnak tartotta a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása mellett a tehetséggondozást is. A differenciált foglalkozás elengedhetetlen
kelléke a munkafüzet. A szakminisztérium által engedélyezett Kreativ munkafüzetek
terjesztője és használója. Kiváló eredményeket ért el a diákokkal különböző tantárgyversenyek körzeti, megyei és országos szakaszán. Szavalóversenyen vett részt diákjaival Besztercén, Szatmárnémetiben, valamint mese- és regemondóversenyeken Nyárádremetén,
Szovátán, Marosvásárhelyen és Sáromberkén. Az általa felkészített tanulók rendszeresen
jelen voltak a Kobak-, Kenguru- és Mesekenguru-versenyeken is. A nagy hagyománnyal
rendelkező erdélyi gyermeklapok, a Napsugár és Szivárvány közel négy évtizedes terjesztője a vámosgálfalvi és környéki falvak kisiskolásaiban és óvodásaiban. Ugyanakkor
kapcsolattartó a marosvásárhelyi Ariel bábszínházzal, így a község tanulói rendszeresen
láthatták a bábelőadásokat. Mindig fontosnak tartotta az oktatás-nevelés mellett a gyer-
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mekek testi, lelki fejlődésének irányítását. Számtalan természetjárással összekapcsolt
tevékenységet, valamint Erdély szépségeit ismertető kirándulásokat szervezett az iskola
diákjainak. 1995 és 1999 között sátortáborozást szervezett a helyi és környékbeli iskoláskorúak számára Magyarsároson. A tábori napok lehetőséget nyújtottak a népi kultúra és
a mindennapok világának, jelenségeinek megtapasztalására. Alkalmuk volt ismerkedni
a helyi és környékbeli épített örökséggel, gasztronómiai jellegzetességekkel, természet és
ember kapcsolatával, gyógynövényekkel, a természetvédelem lehetőségeivel. Mindezek
mellet a tanulók a tábortűz fényénél szellemi kincseink, mesék, helytörténeti mondák és
népdalok szárnyán szenderültek álomba.

A magyarországi testvériskola kapcsolatok támogatója és társszervezője (Budapest, Csepel
és Nagyhegyes). Tagja az Erdélyi Magyar Népművészek Társaságának, faragványaival
kiállításaikon vett részt . Alapítója a magyarsárosi Bandi Dezső Falumúzeumnak.

Pályamunkái közül kiemelendő a Második világháborús emlékek Magyarsárosról; Az unitárius vallásos értékrend felmérése Magyarsároson (II. díj Budapesten a Magyar Néprajzi
Múzeun pályázatán, 2008), Magyarsáros díszpolgára (2005). Jelentősebb faragott munkái
– kopjafák, emléktáblák: Aradi 13 vértanú, Milleniumi kopjafa és emléktábla, Magyarsárosi egyházi testvérkapcsolat, Désfalvi testvérkapcsolat, Ismeretlen honvéd, Bandi Dezső
szülőházának és Falumúzeumának, G. Pataky Etelka Művelődési Otthon és Dézsi Ferenc
karnagy emléktáblái. Továbbá a vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola bejárati
kapufélfái, a református templombejárati ajtójának betéttáblája és a zsoltárhirdető tábla.
Legnagyobb méretű alkotásai két faragott kapu: szülőházánál, valamint a nyárádszentannai református templom kapuja. Kiemelkedő társadalmi tevékenységei: 1990–1995
között az RMDSZ helyi szervezetének elnöke, majd 2002-ig alelnöke és választmányi
tagja jelenleg is. 1990–2002 között községi tanácsos, 1997–2004 között a Maros-Küküllői
Unitárius Egyházkör felügyelő gondnoka és az Erdélyi Unitárius Egyház Főtanácsának
tagja, a Magyarsárosi Unitárius Dalárda tagja, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség tagja, a Kis-Küküllő Alapítvány Kuratóriumi tagja, a dicsőszentmártoni Szent Márton
Borlovagrend alapító tagja.
Pedagógusi hitvallását Benedek Elek idézettel fejezi ki: „(...)Csak az a valamennyire egész
ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza.”
pataki lászló

