BARTHA
IMRE

A patak és a szikla
összecsapásából
mindig a patak
kerül ki győztesen.
Nem az ereje,
hanem a kitartása
miatt.
h. j. brown

B

artha Imre tanár egész pályafutását az alázattal végzett, kitartó munka, a felelősségtudat, a szakmaiság, a
gyermekszeretet és a határtalan munkabírás jellemzi.
Évek során sok száz kisgyermek vált keze alatt kimagasló
eredményeket elért sportolóvá, sportszeretővé, jó néptáncossá, zenésszé is. Bartha Imre sokoldalú, színes egyéniségű
pedagógus. Otthonosan mozog a kultúra számos területén,
legyen az mozgáskultúra, néptánc (aminek tudós ápolója és
fejlesztője), zene vagy irodalom.
Olaszteleken született 1949-ben. Szülei oltották belé a népének kultúrája iránti törődést és a felelősségtudatot. Középiskolai tanulmányait a baróti reál–humán líceumban végezte.
Érettségi után Székelyszáldoboson kémiát tanított, majd
kötelező katonai szolgálatát követően a köpeci bányavállalat
alkalmazottja volt másfél évig.
Egyetemi tanulmányait Nagyváradon fejezte be 1973-ban.
Tehetségének kibontakoztatását olyan nagynevű tanárok segítették, mint Edmond Junker tornász, vagy Pirtea Martian
atlétika, illetve Kolumbán István kézilabda szakos tanárok.
Az egyetem elvégzése után Barótra került testnevelő tanárként, majd Bardócon folytatta pedagógusi pályafutását,
előbb gyakorló tanár volt, majd művelődésszervező, iskolaigazgató. Szókimondó, szervező emberként megtapasztalta
az akkori idők minden kihívását, előbb Baróton, később
Bardócon is. 1990-től a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont
testnevelő tanára, a testnevelés- és sportcsoport szakmai
vezetője lett.
Egész pályafutását az oktatás és a nevelés töltötte ki. „Jót és
jól” – ezek a szavak vezérelték az évek során munkájában,
és az a célkitűzés, hogy az általa irányított tanulók kitartó,
lelkiismeretes munkával sikeresek tudjanak lenni.
Bartha Imre dinamikus, kreatív pedagógusegyéniség, akinek
kitartása, energiája, kiváló szakmai felkészültsége évtizedek
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óta mozgósítja a tanulók sokaságát. A kézilabda, az atlétika és a
labdarúgás nagymestere. Évtizedek óta egyengeti a tehetséges tanulók útját. Munkája egész Erdővidékre kisugárzik. Tanítványai
bekapcsolódnak a megyei, országos és nemzetközi vetélkedők
küzdelmeibe, és sikeresen képviselik városunkat, megyénket a
megmérettetések során. Sportoló diákjai több megyei, megyeközi és országos bajnoki cím büszke tulajdonosai. Hosszú lenne
felsorolni a csaknem négy évtized során összegyűjtött országos
és nemzetközi díjakat.
A néphagyományok ápolása terén is kimagasló a tevékenysége.
1975-ben alapította meg a Bardóci Citerazenekart, valamint a
Bardóci Néptánccsoportot. Ezek a csoportok mindig az ország
élvonalában szerepeltek, felhívták a román média figyelmét is a
magyar népi kultúrára. Kodály Zoltán tanítását követi:
„...nekünk nemzeti ügy a tánc, mert ahogy benne a magyar
karakter kifejezésre jut, az valami eredeti és sajátos, mással nem
pótolható. Nélküle hiányos a magyar jellemvonások sora.”
Napjainkban is aktívan részt vállal a magyar néptánc és néphagyomány megőrzésében, ápolásában.
Bartha Imre élete nem szorítkozik csupán az iskolában zajló
oktató-nevelő munkára. Az erdővidéki magyarság példaértékű
személyisége. Mindig lehet rá számítani a közösségi ügyekben.
Életvitele, hivatástudata, munkássága Sütő András szavait juttatja eszünkbe: „Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs
más számonkérés, csak gyermekeink tekintetében. Ahány szóra
vágyó gyermek, a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben.”
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