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GAGYI
BÉLA

Gagyi Béla 1947. június 25-én született a Hargita megyei Alsóboldogfalván. Itt
végezte elemi iskoláit, majd 1965-ben a székelykeresztúri Petőfi Sándor Gimnázium reálszakos diákjaként érettségizett. 1965–1968 között a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola fizika-kémia szakán szerez diplomát. 1968-tól kisebb
megszakításokkal a szászcsávási iskola (Mikefalva község) tanára. Ebben az
iskolában 1972–1980 között, mint iskolaigazgató szervezte az oktatási-nevelési
tevékenységet, aktívan részt vett a falu társadalmi, kulturális életében.

A tanítással párhuzamosan tanulmányait tovább folytatta a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kémia szakának látogatás nélküli tagozatán, ahol 1972-ben diplomázott,
dolgozatát a Monatshefte Für Chemie ausztriai tudományos kiadvány is közölte.
1990-től 2011-es nyugdíjazásáig a Dicsőszentmártoni Elméleti Líceum, valamint a 4-es
Számú Általános Iskola (jelenleg Traian Általános Iskola) tanára, 1990–1992 között ez
utóbbi oktatási intézmény igazgatóhelyettese. Segítette az új fizika szaktanterem létrehozását és felszerelését, érdekes kísérletek segítségével sikerült megszerettetni diákjaival ezt a
két, nem könnyű tantárgyat. Tanítványaival a helyi, megyei és országos tantárgyversenyek
állandó résztvevője, legkiemelkedőbb eredményét 1997-ben érte el, amikor IX. osztályos
tanítványa a Kémia tantárgyverseny országos szakaszán dicséretben részesült. Tanítványai
közül sokan a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzettjei, többen
neves külföldi felsőoktatási intézmények tanárai.
Hivatása mellett magánélete is példamutató, 50 évnyi boldog házasságban élt a szintén
pedagógus végzettségű hitvesével.

Pedagógusi pályafutása mellett aktív szerepet vállalt a helyi közösségi élet szervezésében.
1990–1998 között a helybéli RMDSZ Választmányának tagja, ugyancsak 1990-től 20
éven át a dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület, valamint a civil
szervezet keretében működő Vegyeskar aktív tagja. Jelenleg a három történelmi magyar
egyház által működtetett Magyar Ház Kuratóriumának tagja. E minőségében számos
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kulturális esemény szervezője. Kitartó munkája eredményeként született meg a Bartha
Béla Képtár, amely a neves képzőművész hagyatékát hivatott megismertetni és átörökíteni.

1993-tól a dicsőszentmártoni Unitárius Egyház Keblitanácsának tagja, három évvel ezelőtt a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa Tiszteletbeli Keblitanácsos címet adományozott számára. 1997 és 2018 között a Keblitanács jegyzői tisztségét is betöltötte támogatva
az egyházközség lelkészét a különböző egyházi ünnepségek megszervezésében. Elindulásától az amerikai testvérgyülekezettel közösen működtetett diákösztöndíj program
koordinátora, amely keretében az elmúlt tíz évben 60 helybéli egyetemista részesült anyagi
támogatásban. A folyósított támogatás összértéke eléri a 70.000 USD-t.
Évzárók, utolsó osztályfőnöki órák, valamint véndiák találkozók alkalmával visszatérő
intelemként hívta fel mindannyiszor tanítványai figyelmét arra, hogy őrizzék meg hitüket,
emberségüket, magyarságukat.

Hitvallását Tamási Áron gondolatból meríti: „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan”.
molnár margaréta

