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A Maros megyei iskolaigazgatók egyik legismertebb és legmegbecsültebb tagja
Kun László. Tanítványok és pedagóguskollégák, akiknek abban a szerencsében volt
részük, hogy az általa vezetett iskolában tanulhattak vagy taníthattak, szenvedélyes
szakmai elkötelezettséget, magyarságtudatot, fegyelmet és az eredményes munka
örömét tanulhatták meg tőle.
Kun László 1948. január 25-én született a Kolozs megyei Mezőkeszüben. Az önzetlen
népszolgálatot a családban tanulta édesapjától, aki lelkészként szolgálta híveit negyven éven át. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem történelem–ﬁlozóﬁa karán szerzett tanári oklevelet 1971-ben.
Tanári pályafutását a Maros megyei Tancson kezdte, ahol 1974-től 10 éven át iskolaigazgató volt. 1984-től a magyarói Általános Iskola történelemtanára, 1990-től
2011-ig az iskola igazgatója. Az általa vezetett iskola tekintélynek, tiszteletnek örvendett a megye pedagógusainak körében.
Igazgatói tevékenysége során hangsúlyt helyezett az iskolaszervezésre és közösségépítésre. Kitűnő alkotószellemű közösséget tudott kialakítani, mert mindenben lélekből fakadó kötelezettségtudattal cselekedett. A megértés, segítőkészség,
ugyanakkor a következetes szigorúság és igényesség igazgatói munkájának egyaránt jellemzője volt. Szorgalmazta a tanerők továbbképzését, igen sokan ezekben az években szereztek különböző tanügyi fokozatokat. Figyelemre méltó munkásságát a hivatalos felettes szervek is értékelték, ennek bizonyítéka, hogy 2008

76

októberében a megyei Pedagógusok Háza a magyarói iskolát bízta meg a tanítók
országos szintű informatikai továbbképző tanfolyamának megszervezésével. Ez a
tény az iskola adottságainak elismerését is jelenti, hiszen pedagógiai tevékenysége
során nagy gondot fordított az iskola fejlesztésére.
Fáradhatatlan szervezőkészségének köszönhetően sikerült az anyagi és emberi forrásokat az iskola korszerűsítésére fordítani, így a magyarói Általános Iskola
a vidék legkorszerűbben felszerelt iskolája lett az újonnan létesült és jól ellátott
Dokumentációs és Információs Központtal, valamint a tanulók rendelkezésére álló
informatikai laboratóriumokkal és a modern tornateremmel.
Az igazgatói teendői mellett nagy jelentőséget tulajdonított az oktatói tevékenység
hatékonyságának növelésére, korszerűsítésére, és közben buzgón alakította, mélyítette tanítványai magyarságtudatát, s a hagyományok felelevenítésére, megőrzésére nevelte őket. Négy évtizedes tanári tevékenysége alatt a történelem izgalmas
és állandóan változó világába kalauzolta el a magyar diákok nemzedékeit. Szakmai
és pedagógiai elhivatottságát és rátermettségét fémjelzik a tanulók kiváló eredményei a történelmi versenyeken. Volt tanítványai szeretettel emlékeznek a tanárra és
a szervezőre egyaránt.
Tanári munkája nem vonta el a tudományos munkától sem, ugyanis helytörténeti,
művelődéstörténeti tanulmányokat írt, közölt különböző szakfolyóiratokban, kötetekben. Fontosabb munkái: Tancs társadalmi-gazdasági helyzete a 18. század elején (Marisia, X, 1980); Tancs helynevei (NYIRK, 1991); Tancs művelődéstörténete
(Sepsiszentgyörgy, 1994);Magyarósi Tőkés János élete és levelezése. A Maros megyei magyarság történetéből (Marosvásárhely, 1997).
Tanári munkájának kiegészítője a honismereti tevékenysége, ezt szolgálták a feledhetetlen tanulmányi kirándulások és táborozások, amelyek alkalmával Erdély
különböző tájegységeit és Magyarország nevezetességeit látogatták meg tanítványaival és kollégáival együtt. A magyarói Általános Iskolában a tanulmányi kirándulásoknak hagyománya volt. Ezeken Kun tanár úr mindig jelen volt szervezőként
vagy túravezetőként.
Sokoldalúságára jellemző, hogy tagja volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, 2001–2006 közötti időszakban pedig a szövetség régeni körzetének elnöki
tisztségét töltötte be.
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2011 júliusában lezárult aktív, tevékenységben gazdag életpályája, nyugdíjba vonult. Személyében olyan igazgatót, tanárt és embert tisztelhetünk, aki példakép a
ﬁatalabb nemzedék számára. Szakmai tudása, széleskörű műveltsége mindenkit
lenyűgözött, aki ismerte. Kívánom a ﬁatalabb kollégák nevében is, hogy ennek a
rangos kitüntetésnek sokáig örülhessen erőben és egészségben.

BARTHA IBOLYA
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