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Király
András György

Aradon született 1947. február 3-án. Líceumi tanulmányait az aradi 3-as Számú
Középiskolában végezte, ahol 1964-ben érettségizett. Ezután a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetem történelem–filozófia szakát látogatta, ahol 1970-ben szerzett diplomát.
Szakterülete Románia történelme. Ebben az évben indult a pályafutása a közoktatásban is.
Karrierjének első négy évében az Arad megyei Szapáryligeten tanít, majd Nagyiratoson folytatja pedagógiai tevékenységét. Itt már az iskola igazgatásából is kiveszi részét.
Az 1990-es tanévtől az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola tanára lesz, ahol kiteljesedik
oktatói tudása és elhivatottsága. Tanári munkáját egy időre felváltja politikai tevékenységre,
parlamenti képviselőként dolgozik. 2009-ben újra iskolavezetői szerepet lát el az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban. Pedagógusi tevékenységét szerteágazó közéleti és politikai
munkája dacára sem hagyta félbe, hiszen az oktatásszervezés és a törvényhozás területén
felmutatott eredményei az iskolai nevelés és tanítás minőségét szolgálták. Tudományos tevékenységre, kutatásra is szánt időt, folytatva azt a hivatást, amit ezen a téren még diákkorából
magával hozott. Tanárként mindvégig a minőségi nevelés és oktatás elkötelezett híve volt.
Szakmai pályájának fontos időszaka a 2010-től, közel hét éven át az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkári tevékenysége. Ilyen minőségében számos
felelős döntés részese és nagyban hozzájárul az erdélyi magyar oktatási rendszer fejlesztéséhez, összetartásához.
Szakmai érdeklődésének középpontjában a régi kor történelme áll, elsősorban helytörténeti kérdések foglalkoztatják. Ezen a téren több publikációval is rendelkezik, melyek
közül kiemeltük a 2018-ban megjelent Arad, a név marad! című kötetet, illetve elődjét, az
Arad halad című munkáját. Több civil szervezet tagja, így a Szabadság-szobor Egyesületé,
a szintén aradi Gyöngyház Egyesületé. A Szabadság-szobor Egyesület elnökeként számos
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kiadványt jelentet meg, amelyek bemutatják a város múltjához köthető jelentős megvalósításokat és eseményeket, valamint a város és az aradi magyarság életét a kezdetektől az impériumváltásig. Felelős szerkesztője és társszerzője Az Aradi Szabadság-szobor és a Gondozzák,
őrizzék című kiadványoknak. Felvállalta a néhai Kovách Géza emlékének és munkásságának
megőrzését. Kovách Géza munkáiból Válogatott tanulmányok és Művelődés- és helytörténeti
írások címmel két kötet már elkészült a Békés Megyei Levéltár gondozásában. Az egyesület
támogat számos diákrendezvényt, mint például az évente megrendezett Kis helytörténészek
találkozását vagy a magyar nyelv napján az általános és középiskolai osztályok versenyét.
Továbbá részt vesz a tehetséggondozó programok lebonyolításában és olyan pályázatokban,
amelyek a vidéki magyar iskolák szakköreinek jobb felszereltségét segítik.
Egy évtizeden át az RMPSZ Arad Megyei Szervezetének elnöke. Politikusként is
aktív szerepet tölt be, hiszen volt városi tanácsos, RMDSZ-elnök a megyei szervezet élén,
parlamenti képviselő és minisztériumi államtitkár. Számtalan rendezvény szervezője és
házigazdája, hozzájárulva ezzel is a helyi magyar közösség megmaradásához és életminőségének, kultúrájának javításához.
„Az iskola ne csak jó szakembereket neveljen, bár a minőségi oktatás fontos, hanem a Szülőföld szeretetét, a közösséghez tartozás fontosságát erősítse a fiatalokban, mert ez lehet a záloga
a megmaradásunknak. Azonkívül jegyezzük meg a bethleni tanítást: mindig tegyük meg azt, amit
lehet!” – jegyzi hitvallásában.
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