Király Rozália magyar nyelv és irodalom szakos tanár Temes megye második
legnagyobb városa, Lugos magyar közösségének kiemelkedő személyisége. A multikulturális temesi Bánságban, ahol a magyarság nagy hajlandóságot mutat a beolvadásra, élharcosa volt anyanyelvünk és identitástudatunk
megőrzésének.
Élete első harminc évét a magyar tömbvidéken, a székelységben töltötte.
1951. augusztus 23-án született egy nagyon kicsi székely faluban, a Maros
megyei Gegesben. Édesapja Suba János néptanácsi pénztáros, majd magángazdálkodó, édesanyja Csipán Julianna is a gazdaságban tevékenykedett.
Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte, majd a Szovátai Elméleti
Líceum humán tagozatán folytatta. Már az iskolában elkötelezte magát a
magyar nyelv és irodalom művelése és tanítása mellett, olyannyira, hogy az
1970-es érettségi vizsgáját követően nem a továbbtanulást, hanem a tanítást választotta. 6 évig helyettes tanárként két iskolában, Nyárádgálfalván
és Szentháromságon magyar nyelvet és irodalmat oktatott. Miután belekóstolt a tanítás örömeibe és nehézségeibe, elhatározta, hogy tanári oklevelet szerez, hogy folytathassa hivatását. 1976-ban felvételizett a Marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetem filológia karára román–magyar
szakra. 1980-ban kitűnő eredménnyel államvizsgázott, és mivel időközben
férjhez ment a bánsági Király Zoltánhoz, Lugosra kérte a kihelyezését. Ezzel
maga mögött hagyta a biztonságot nyújtó Székelyföldet, hogy szembenézzen a szórványmagyar sorssal. Lugosi pályafutása első két évében román
nyelvet és irodalmat oktatott, majd 1983-tól visszatért első szerelméhez, a
magyar nyelv és irodalom oktatásához. Először a Iulia Hasdeu Líceum magyar tagozatán tanított, és itt kapcsolódott be diákjaival a helyi művelődési–irodalmi életbe. Összegyűjtötte, feldolgozta és színpadra vitte a Lugos
környéki népszokásokat Kukoricahántás címmel. Az előadással bejárta a
bánsági falvakat, majd az országot is.
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A tanítás mellett részt vett a helyi Traian Grozavescu Színház amatőr színtársulatában, ahol számos darab színrevitelével terjesztette a magyar szót
és kultúrát a megyében. Tanári pályafutásának legsikeresebb és leghos�szabb időszakát az 5-ös Számú Általános Iskola magyar tagozatán töltötte.
A magyar nyelv tanításán, ápolásán túl, 1993-tól 8 évig az iskola aligazgatója
volt, vállalva a mindennapi küzdelmet a magyar tagozat megmaradásáért.
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Az iskolai feladatok elvégzése mellett fáradhatatlanul toborozta a gyermekeket a magyar óvoda és iskola számára nemcsak Lugosról, hanem a felső
Bega völgye magyar településeiről (Szapáry és Bodófalva), a VIII. osztályt
végzetteket pedig a temesvári Bartók Béla Líceumba irányította továbbtanulni. A tanórákon túl színjátszó kört szervezett az iskolában, legemlékezetesebb bemutatójuk a Kis herceg előadás volt, amelyet sokszor adtak
elő határon innen és túl. Tanulói rendszeresen részt vettek a Mikes Kelemen
Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen, valamint a Határtalanul
nemzetközi versenyen itthon, Magyarországon és Szlovákiában is. Az iskolai, sokszor két műszaknak is megfelelő munka mellett volt ideje és ereje a
lugosi magyar közösségi életben is jelen lenni. Tevékenykedett a Szombati
Szabó István Körben, ahol előadások és alkalomhoz kötött rendezvények
szervezésével járult hozzá a magyar nyelv ápolásához. Kitalálója, alapító
tagja és 23 évig elnöke volt a Putnoky Alapítványnak, amelynek célja a lugosi magyar oktatás támogatása volt. Tevékenysége és eredményes pályázatai következtében az alapítvány ingázási támogatással, ösztöndíjakkal,
felszerelésekkel és különböző tevékenységek szervezésével járult hozzá a
lugosi magyar oktatás fennmaradásához és fejlődéséhez.
Férjével, Király Zoltánnal közösen havilapot jelentetnek meg az olvasni vágyó lugosi magyarok számára. A Lugosi Hírmondónak, amely több mint 100
alkalommal jelent meg, olvasószerkesztője. Önzetlen munkájuk azért is dicséretes, mert a lap megjelenéséhez szükséges forrásokat is a Király család teremti elő. A rendszerváltás után ott bábáskodott a helyi érdekvédelmi
szervezet, az RMDSZ megalakításánál, egy évtizeden át a szervezet kulturális alelnöke volt. E minőségében rendszeresen kiállt a magyar érdekek
mellett s hallatta hangját, ha valaki a magyarok jogainak csorbítására tett
kísérletet. Mindezek mellett maradt ideje a családjára és a gyermekeinek
magyar szellemben való nevelésére is. Emőke lánya és Zoltán fia végig magyar iskolában tanultak, és rendszeres résztvevői voltak a magyar közösségi eseményeknek.
Király Rozália, a nagybetűs TANÁR és közösségi ember méltó várományosa
az Ezüstgyopár-díjnak, hiszen egész életében a magyar oktatást és a magyar közösséget szolgálta. 2010-es nyugdíjba vonulása után is oktatói tevékenységet vállal, s állítja „a tanítás valóságos életmentő tevékenység számomra”. Reméljük, hogy ezt az életmentő tevékenységet még sokáig fogja
végezni a lugosi magyar oktatás és közösség érdekében.
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