Az oktatás nem egy tartály
megtöltése, hanem a tűz
meggyújtása.
WILLIAM BUTLER YEATS
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BÖJTE
ANDOR VILMOS

Böjte Andor Vilmos a szászrégeni tanári közösség kiemelkedő, majdnem
legendás, köztiszteletnek örvendő fizika szakos tanára. 1951. november
25-én született Alsóbölkényben. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd
a szászrégeni 1-es Számú Ipari Líceum diákja lett. Itt döntötte el, hogy fizikatanár lesz, és sikeresen felvételizett a Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem fizika szakára. Az egyetemista évek alatt példaképe Gábos Zoltán
dékán volt, aki beleoltotta nemcsak a szaktudást, de a diákokkal való közeli,
emberséges kapcsolatok kiépítésének, ápolásának fontosságát is. Vallja,
hogy minden embernek megvan a küldetése élete során, ha csak homokszemként is, de valójában része egy nagy egésznek. Az egyetemi évek után
tanárként került vissza abba a líceumba, ahol korábban diák volt. A fizikát
nagy elköteleződéssel, szakértelemmel tanította, az orvosi egyetemre felvételizők dolgozatait is éveken át javította. 1990-től annak az oktatási intézménynek lett az aligazgatója, ahol tanult és ahol pályafutását is elkezdte.
Az, hogy 27 évig igazgató maradt, felelősségteljes munkájának, tisztánlátásának, emberségességének köszönhető. Mint igazgató vallotta, hogy egy
iskola attól jó, ha a tanárok hivatásként végzik munkájukat. Nagy tisztelet
övezi a kollégák és a tanítványok részéről is. Mindig mindenkivel megtalálta
a megfelelő hangot, sohasem leereszkedően, hanem nyílt természetességgel viszonyult mindenkihez. Tisztelte a másik embert, felnőttet vagy diákot,
a becsületes munkát. Pedagógusként Böjte Andor Vilmos fontosnak tartja
Zalán Tibor gondolatát, mely szerint magatartásbeli ismeretekhez is jussanak az iskolában tanuló gyermekek „Mindenki kapja meg a neki megfelelő
szellemi táplálékot, hogy az épít vagy rombol benne, már az ő felelőssége”.
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A Petru Maior Líceum pedagógusai úgy gondoljuk, hogy nevével és jellemével, kitartó, következetes, tisztességes és több mint négy évtizedes munkásságával, melyet a magyar közösségünk épüléséért végzett, méltán megérdemli az Ezüstgyopár-díjat.

kiss daniela,
bartha kinga-andrea
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