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Bálint Ünige román sza-

létre, állandó osztályfőnök, az isko-

kos tanár pályafutását 1964-ben

la nevelési életének számon tar-

kezdte helyettes tanárként. Köz-

tott napszámosa, és aktívan részt

ben tanult. Volt, amikor megértően

vesz a község társadalmi életében

kezelték az okos, törekvő lány

is. Legnagyobb elégtétele mindig

makacs küzdelmét, volt, amikor

a tanulók érvényesülni tudása. A

nehezebbek voltak mindennapjai.

vargyasi iskola sikereinek kovácsa

A kolozsvári Pedagógiai Intézet

az ott töltött évek során.

végzettjeként 1971-ben foglalta el

Az

1990

–

1991-es

a jó nevű vargyasi általános iskola

tanévet a Baróti Szabó Dávid Isko-

román nyelv és irodalom katedráját,

laközpont román szakos tanáraként

ahol

és

1990-ig

lelkiismeretesen

a

szakmai

munkaközösség

tette, amit tennie kellett: román

vezetőjeként kezdte. Újjá kellett

nyelvet és irodalmat tanított a

szerveznie az oktatást, irányíta-

vargyasi gyermekeknek teljesen

nia kellett a csaknem kizárólag

magyar etnikai környezetben. Is-

helyettes pedagógusok által vég-

merte a célt, bízott a sikerben, és

zett román nyelv és irodalomtaní-

hála céltudatos munkájának: ez

tást Erdővidéken. A kihívásoknak

sikerült is neki az általa kidolgozott

eleget tett: sikerrel irányította az

módszerek, pedagógiai eljárások

erdővidéki román nyelv és irodalom

bevezetésével, az állandó útkere-

oktatását a Baróti Szabó Dávid

sés és módszeres önképzés nyo-

Iskolaközpontból több mint egy és

mán. Oktatási szaktermet hozott

fél évtizeden keresztül.

Csaknem teljesen magyar nem-

Mint mondani szokta: nem a papírok,

zetiségű tanítványainak tanítva a román

igazolványok, bizonylatok a mérvadóak. Lé-

nyelv és irodalmat, bebizonyította, hogy

tezik egy lelki, érzelmi világ. Csodálatos me-

megfelelő módszerekkel igenis sikerrel lehet

gélni azt, ahogyan a valamikori tanítványaink

tanítani az államnyelvet, a román irodalmat

gyermekein és ezek gyermekein keresztül

székelyföld etnikailag igencsak zárt szögle-

kacsint vissza a felhalmozódott tudás.

tében, Erdővidéken. A tanulók eredményei
– legutóbb a 2007-es tanévben a Mihai Emi-

Mind az iskolai, mind az iskolán kívüli
munkája elismerést és köszönetet érdemel.

nescu Román Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakaszán elért első hely és
dicséret – maguktól beszélnek.
Sok-sok generáció emlékezik hálás
szívvel munkájára. Önzetlenül nevelt, alkotott, és ezért a kollégák, a tanulók valamint a
szülők mindig elismerték. A szakmaszeretet,
a hivatástudat, a tanítványok sikerei és a
szülői elismerés feledtették a nehézségeket,
bíztatást jelentettek további munkájához.
Legnagyobb elégtételének azt tartja, hogy ma már hét volt diákja tanít román
nyelv és irodalmat Erdővidéken, kettővel pedig együtt is dolgozik a Baróti Szabó Dávid
Iskolaközpontban.
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