ORBÁN
LÁSZLÓ
Mi a legnagyobb az emberben? […] az emberség ragyogása.
SENECA

Orbán László fehér köpenyében kitartó emberséggel üdvözli a szembejövőt. Bár
pedagógusi munkája példaértékű, megmaradt jóérzésű szerény embernek, igazi
népnevelőnek. Deményházáról (Maros megye) indul életútjára.
1972-ben végez a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola ﬁzika-kémia szakán,
és annak az évnek szeptemberében meg is kapta kihelyezését a máramarosi Tiszalankára. Megkezdődhetett a játék, az „emberpróbáló társasjáték”. Derűs
nosztalgiával emlékszik, milyen volt kisebbségként a kisebbségben, hisz tanított
„magyarként románul ukrán anyanyelvű gyerekeket” ﬁzikára és kémiára, míg 1976
szeptemberében Pálosremetére (Máramaros) helyezik.
1977-ben kerül Gyergyóremetére, majd 1978 szeptemberétől egy hónapig Szenttamáson is tanít. 1978 októberében kinevezik a hargitafürdői iskola igazgatójának.
Bányászbusszal ingázik, reggeltől estig tevékenykedik. Nemcsak a katedrán végzett munka érdekelte, hanem minden akkori lehetőség (pionírtáborok, sportvetélkedők, fesztiválok), hogy az erdők közt elrejtett bányásztelepülés gyerekei is kikukkanthassanak a világba.
Iskolaigazgatóként is mindent tanít: ﬁzikát, kémiát, biológiát, földrajzot, mikor mire
van szükség, hisz a hegyen mindig tanárhiány van.
1989-ben felvállalja a csíkszeredai 12-es számú Általános Iskola igazgatóságát. Az
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intézmény a város szélén, az akkori 2-es számú Ipari Líceum volt bentlakásépületének két szárnyában működik, nagyon nehéz körülmények között: „Két váltásban,
két oktatási nyelvű I–VIII. osztályos iskola gyerekei és tanárai udvar nélkül, nagy
forgalom az épület előtt, este sötét, hiányzó világítótestek az épület előtt és az idevezető úton.” (Boda Jenő).
Személyesen ekkor ismertem meg, elsősorban közösséget próbált kovácsolni, és
támogatott minden kezdeményezést. Mint tanár és igazgató fontos szerepet tulajdonított az anyanyelvi oktatásnak, támogatásával születhetett meg az iskola könyvtára. Laci bácsi erre az időszakra így emlékszik: „A 12-es Iskola tantestülete már
nagyon várt, hogy végre a közösségükbe kerüljek. Szeretettel fogadtak, és ez rám
nagyon jó hatással volt, nagy lendülettel fogtam a munkámhoz, tanítottam (ﬁzikát
és kémiát), a gyerekek nagyon hálásak voltak, mert a munkámat igyekeztem becsülettel elvégezni… Az 1989−1990-es tanév során megváltozott a világ az iskola
életében, az elődöm gyorsan „lelépett”, és ez változást hozott újra az életemben.
Addig az volt a gyakorlat, hogy az iskola igazgatóját kinevezték a felsőbb szervek.
1990 januárja és februárja forró napokat hozott az iskola életébe. Új igazgatót kellett választani, akkor már minden iskola oktatóközössége szabad kezet kapott a
választásra. Titkos szavazással megválasztottak igazgatónak.”
Két iskola magyar tagozatának egyesülésével a 12-es és a 9-es számú Általános
Iskolákból létrejön a 12-es számú Nagy Imre Általános Iskola. Vállvetve dolgozik
kollégákkal, szülőkkel, diákokkal az új intézmény megteremtésében, önkéntes
munkára lelkesítve a maga csendes emberségével, így 1991. április 13-án beköltözik az intézmény egy új iskola épületébe.
1990–1994 között aligazgató az újonnan létrejött magyar iskolában. Továbbra is az Ő
szavait idézem: „Igyekeztünk egy olyan arculatú iskolát működtetni:
– ahol olyan emberek nevelődnek, akik egész életükben képesek és hajlandók tanulni, alkotni,
– ahol vonzó, humánus környezet teremtődik a gyerekek számára,
– ahol az oktatás, a nevelés a gyermek egész személyiségére hat,
– ahol olyan pedagógiai tevékenység folyik, melynek végterméke nem az alattvaló,
hanem a valóban sikeres, boldog, elégedett ember.
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A tartalmas megbeszéléseinket siker koronázta, hisz mi együtt alkottunk, játszottunk, neveltünk és tanultunk.
A 12-es iskolánál 1990. szeptember 1-jéig tartott az igazgatóságom, és 1994-ig aligazgatóként tevékenykedtem. Azóta ﬁzika és kémia szakos tanárként végzem a
mindennapi tevékenységemet.
Kívánom, hogy a munka, a jóakarat, a derű és a szeretet legyen továbbra is az iskolára jellemző, mert a jelen folytatódik, és a jövő ﬁatalokkal folytatódik.”
20 éve aktív tagja és támogatója az RMPSZ tevékenységének.
Kívánjuk, hogy további munkáját is siker koronázza, életét töltse el a jól végzett
munka öröme és boldogsága!

STRAF ANTUANELA FLAVIA
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