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SZEKSZÁRD | A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói tisztét januártól Király 

Gabriella látja le. Már egészen fiatalon tudta: gyermekekkel akar foglalkozni. 

 

– Még általános iskolába jártam, amikor már pontosan tudtam, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni, 

ezért választottam a továbbtanuláshoz az óvónőképző szakközépiskolát. Ahogy egyre többet tudtam 

meg erről a hivatásról, az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezen belül is azokért a gyerekekért szeretnék 

dolgozni, akiknek speciális igényeik vannak. Hogy miért éppen ez a terület, nem tudom, ez nem 

elhatározás kérdése volt, hanem belső késztetés. Dr. Kurucz Rózsa akkor a gimnáziumban tanított, ő 

irányított a gyógypedagógiai főiskolára. Első munkahelyem a faddi nevelőotthon volt, úgy is 

mondhatnám, hogy mindjárt a mélyvízbe kerültem, de örülök neki, hogy így alakult, mert 

megerősítette, hogy jól döntöttem, nekem való hivatást választottam – mondja Király Gabriella. 

 

Király Gabriella kollégáival együtt azon dolgozik,  

hogy segíthessenek a gyerekeknek és a családoknak a problémák megoldásában (Fotó: Mártonfai Dénes) 

 

Első munkahelyéről akkori szakmai példaképe, dr. Soós László távozása után ment el. Úgy érezte, 

hogy neki is távoznia kell, új területeket megismerni, hogy tovább fejlődhessen. Ekkor hirdették meg a 

paksi nevelési tanácsadó igazgatói állását, és mivel a nevelési tanácsadói munka régóta szimpatikus 

volt számára, megpályázta, és el is nyerte az állást. Mint mondja, külsősként került oda, nem volt 

helyismerete, de hamarosan be- és elfogadták. Nagyon hálás Paksnak, a mindenkori 

önkormányzatnak, mert mindenkitől megkapta azt a támogatást, amely ahhoz kellett, hogy meg tudja 

valósítani szakmai elképzeléseit. Ehhez felhasználták a pályázati lehetőségeket is, több tízmillió 

forintos támogatást nyertek ilyen módon az intézmény szakmai és innovációs fejlesztésére. 

Az ott töltött huszonkét év alatt egy országosan elismert intézményt sikerült kialakítani, amely egy 

híján mind a tíz szakszolgálati feladatot – szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, 

logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés, konduktív 

pedagógiai ellátás, iskola- és óvodapszichológiai tevékenység koordinálása, tehetséges gyerekek 

gondozása, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás – ellátta. E tíz feladatcsoport nagy részét a 



többi szakszolgálat esetében még csak most fogják megszervezni, megvalósítani. A kiváló eredmény 

elérésében nagy szerepe volt annak, hogy szabad kezet kapott a kollégák kiválasztásában, így 

magasan kvalifikált, kiváló szakembergárdát sikerült kialakítania. Munkájuk elismeréseként 2008-ban 

Minőségdíjat kapott az intézmény. 

– Mostani posztomat azért pályáztam meg, mert úgy éreztem, Pakson már minden elképzelésemet 

megvalósítottam, úgy éreztem, ott már semmi újat nem adhatok a munkámhoz. Itt lehetőséget kaptam 

arra, hogy az öt szakszolgálat és a székhely intézmény szakmai munkája, személyi és tárgyi feltételei 

magasabb szintre emelkedjenek. Nagyon eltérőek a személyi és tárgyi feltételek az intézményekben, 

és hiányoznak szakemberek is, főként logopédus, gyógytestnevelő és pszichológus. Kollégáimmal 

együtt sokat dolgozunk és a jövőben is sokat fogunk dolgozni azért, hogy segíthessünk a gyerekeknek 

és családjuknak, hogy megoldódjanak a problémáik. 

A munkája egyben a hobbija is, ma sem választana más hivatást 

Király Gabriella 1968-ban született Szekszárdon. A IV. számú Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait, majd 

a Garay gimnázium és óvónőképző szakközépiskolában tett érettségi vizsgát. Elvégezte a Bárczi Gusztáv 

gyógypedagógiai főiskola oligofrén pedagógia és pszichopedagógia szakát, közoktatás-vezetői szakvizsgát tett a 

Műegyetemen, majd a Debreceni Egyetemen pszichológus diplomát szerzett. Klinikai szakpszichológus 

szakvizsgát tett a SOTE-n, és jelenleg PhD képzésen vesz részt a Pécsi Egyetem pszichológiai doktori iskoláján, 

személyiségpszichológiai szakirányon. Közoktatási- és igazságügyi szakértő.  

A faddi nevelőotthonban kezdett dolgozni, majd 1992-től a Paksi Nevelési Tanácsadó, illetve utódintézményeinek 

vezetői-, végül igazgatói beosztását látta el. 2014. január 1-től a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

főigazgatója. Tizenegy éve oktat pszichológiát és gyógypedagógiát a PTE Illyés Gyula karán.  

Házas, férjével egy gyermeket nevelnek, aki a Garay gimnázium tanulója. 

Hobbija a munkája, emellett szívesen tölti az időt családjával, barátaival, és gondozza szoba-, illetve 

balkonnövényeit. 

 


