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LÁSZLÓ
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eményik sorai a pedagógusi hivatás lényegét öntik
szavakba: a másokért élt élet szépségét. Egy tanár,
egy nevelő életének értelme az adni tudás, illetve a
tudás átadásának művészete, hogy általa a tanítvány magaslatokra jusson. Ez az út pedig lélektől lélekig vezet, hiszen
az érzékeny gyermeklélekből értelmes, érteni, gondolkodni
és érezni tudó, alkotó, becsületes embert kell nevelni. Olyan
embereket, akik boldogulni tudnak majd a világban, hiszen
ismerik az utat, amelyen haladni tudnak. Ebben a folyamatban a jó pedagógus közben önmagát is átadja tanítványainak.
Kotta László, aki aktív fizikatanár ma is, biztosan nem
tartotta számon, hogy tanári pályájának 42 éve során hány
ezer gyermeknek a szívébe, tudatába adott át egy cseppet
önmagából. A pedagógusi hivatást választotta, és becsülettel
végezte.
1951-ben született Marosfelfaluban, Szászrégenben érettségizett 1970-ben, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem fizika karán szerzett tanári oklevelet. 1975-ben az
épp formálódó sepsiszentgyörgyi Gépgyártóipari Szaklíceumba nevezték ki, amely az évek során többször váltott
nevet. A mai Puskás Tivadar névfelvételben Kotta Lászlónak
is jelentős szerepe volt. A marosszéki fiatalember ma már
háromszékivé lett, és a Puskás Tivadar Szakközépiskola
történetében neve egy korszakot fémjelez.
1987–1991 között az iskola aligazgatója, majd 1991-től
1998-ig igazgatója volt. Olyan vezető egyéniség, aki nem
forgatta fel a világot, de mindig ott volt, ahol szükség volt
rá. Észrevétlenül, csendben, nem kifelé csillogva, hanem
pontos munkával igyekezett helytállni. Az iskolában nyugalom uralkodott, mindenki becsülettel végezte munkáját.
Barátságos, közvetlen egyéniség, segítőkész kolléga volt,
aki a diákokkal is tisztelettartó barátságba került. A diákok

Akarom: fontos ne
legyek magamnak.
A végtelen falban
legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad
valaki más.
reményik sándor
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megtalálták benne a második apát, ha erre szükség volt, miközben a fizikaórákért rajongtak, mert azok színesek és humorosak
voltak. Kotta László a fizikafeladatok megoldása közben apró
kis történeteket mesélt, amelyeket a diákok évek múlva is nagy
szeretettel emlegetnek. Igazgatói kinevezése előtt és után is
mindvégig osztályfőnök volt. Diákjai szerették és tisztelték, közvetlen, segítőkész tanárt láttak benne, aki nagy odafigyeléssel, a
pedagógusi hivatás iránti alázattal, tudományos igényességgel és
lelkiismeretességgel végezte munkáját.
1993-ban néhány kollégával együtt létrehozta a Puskás Tivadar
Művelődési, Műszaki és Tudományos Alapítványt, amelynek
elnöki tisztségét azóta is ő tölti be. Az alapítvány létrehozása
után, annak segítségével nyitott az anyaország felé is. Testvérkapcsolatot hozott létre a budapesti Puskás Tivadar Távközlési
Technikummal, a ditrói, ugyancsak Puskás Tivadar nevét viselő
szakközépiskolával, amelyekkel a mai napig fennmaradt a szoros
baráti kapcsolat. Ő volt a Puskás Kupa sportrendezvény megszervezője, amelyet sokszor nagy erőfeszítések árán, de minden
évben sikerült megszervezni valamelyik testvériskolánál. Az
alapítvány pályázatok ügykezelésével segítette az iskola korszerűsítését.
Nemcsak fizikatanárként volt kiemelkedő személyiség. A szó
művésze is volt. Ünnepi rendezvényeken meleg szavakkal tudott
szólni a diákokhoz, sugárzott belőle a szeretet és az emberség.
Sok éven át ő volt az iskolában megszervezett szüreti bálok,
nőnapi rendezvények fénypontja, szellemes, humoros köszöntőivel emlékezetessé tette azokat. A nyugodt, kiegyensúlyozott,
meleg hangú Kotta Laci az évek során olyan tekintélyt szerzett,
hogy miután igazgatói tisztségéről lemondott, azután is alapember maradt az iskolában, akitől mindig lehetett tanácsot kérni,
akire mindenben lehetett számítani. A 2013–2014-es tanévtől a
Székely Mikó Kollégium kinevezett tanára lett.
Az önfeláldozó pedagógus mellett édesapa is, három gyermeket
nevelt fel, akik öt unokával ajándékozták meg.
Összefoglalva Kotta László eddigi életútját: nyugodtság, oda
adás, kitartás, találékonyság, nemes emberi érzés és mérhetetlen
szeretet jellemzi őt.
Szívből kívánjuk, hogy további pályafutása hasonlóan sikeres
legyen, és az elégtétel örömével telt, boldog nyugdíjasévekben
legyen majd része.
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Reviczky Gyula-idézettel zárjuk laudációnkat:
„Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él.
Leckéjét a sírig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.”

ravasz erzsébet,
domokos zsuzsanna
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