FORRÓ
LÁSZLÓ
- az örök fiatal, kellemes hangú, mindig jó kedélyű Úriember

Olyan kollégámról és jó barátomról szeretnék pár sort írni, aki a nyugdíjas búcsúztatóján azt mondta: „Talán én vagyok az egyetlen olyan ember, aki életemben azt
végeztem, amit szerettem, és ami a hobbim volt.” És végezte a mindennapi szakmai
feladatokat, munkákat, komolyan, szakmai hivatástudattal.
Van, amit az élet követel meg, és van az a plusz, amit a közösség vár el. Követel?
Nem, a gyerek többnyire nem követel. De ha nem kapja meg saját legkiválóbbjaitól
– hogy ne mondjuk: elitjétől –, akkor előbb elsorvad, aztán eltűnik. Laci bácsi nem
tűnt el, minden nap jókedvet hozott mindenkinek.
Forró László, a pedagógus és Forró László, a – mi is? Iskolaszervező? Közösségszervező? Közéleti személyiség?
Tegyünk először is említést pedagógusi és pedagógiatudományi munkájáról, amelyet iskolaigazgatóként, majd matematikatanárként és élete legnagyobb részében
repülőmodellezőként élt meg. Több mint 30 évet töltött a Tanulók Házánál, és olyan
diákokat készített fel, akikből később sebészek, mérnökök, repülőkészítő felnőtt
emberek, asztalosok, egyszóval jó szakemberek lettek.
Íme élete röviden:
Született 1944. július 11-én Sepsiszentgyörgyön. 1962-ben érettségizik Sepsiszentgyörgyön, a jelenlegi Mikes Kelemen Líceum elődjében. Számtantanári oklevelet 1965-ben Kolozsváron szerez. 1965. szeptember 1-jétől a mikóujfalusi Ál-
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talános Iskolába kap számtantanári kinevezést. 1969–1972. között iskolaigazgató
Mikóújfaluban. 1970-ben véglegesítő vizsgát tesz matematikából. 1971–1972-ben
elvégzi a modellező szakképző tanfolyamot. 1980-ban II. fokozati vizsgát tesz matematikából. 2008-ban vonul nyugdíjba a Tanulók Házából.
A repülőmodellezés terén elért eredményeiért számos elismerésben részesült.
– Tanulóival évente részt vesz különböző megyei versenyeken, országos bajnokságokon (Remény-kupa, Bukarest Kupa, Pionírok Kupa, Hargita Kupa, Országos
mikromodellező vetélkedő).
– 1980–1981-ben 7 személyből álló csapata megnyeri a Sălişten rendezett országos
bajnokságot, tanítványai több kategóriában is I. helyezést érnek el.
– 2000 után minden évben részt vesz az országos Hargita Kupán, ahol rendszerint
I. helyezést ér el a csapat, ugyanígy a kézdivásárhelyi megyeközi versenyen is.
Maga is rendszeresen jelen van különböző szabadtéri és zárttéri országos versenyeken, ahonnan előkelő helyezésekkel tér haza, méltóan képviselve intézményét
és megyéjét.
A repülőmodellezés mellett lelkesen felkarolja tanítványainak minden kezdeményezését, álmait, hajó-, rakéta-, autómodellezéssel színesíti az általa irányított kör
palettáját.
A Sportminisztériumtól megkapja a Sportmester titulust, és 1980-ban a
mikromodellezés területén elért eredményeiért Versenybírói megbízatást is kap
különböző megmérettetések alkalmával.
Kis növendékeivel, de egykori tanítványaival is jelenleg is lelkesen foglalkozik, akik
sikeresen fenntartják és művelik ezt a számukra oly gyönyörű sportágat.
Úgy érezzük, Laci bácsi mindenképpen megérdemli ezt a kitüntetést. Köszönjük a
munkaközösség nevében!

KEREKES JENŐ
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