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Lukács
Éva
„(...) A tanultak ragyogni fognak, mint az
égboltozat fénye, s akik igazságra oktattak
sokakat, tündökölnek örökkön-örökké,
miként a csillagok.”
dán

12,1-3.

Lukács Éva 1958. április 15-én született egy Brassó megyei faluban, Kacán. Szülei
ekkor szülőfalujukban, Homoródjánosfalván éltek, Éva 4 éves volt, amikor a család Brassóba költözött. Itt járt óvodába, majd az akkor 6-os Számú Általános Iskolába. Líceumi
tanulmányait az Unirea Líceumban folytatta humán tagozaton. 1977-ben érettségizett,
majd egy sikertelen egyetemi felvételi után helyettesítő tanár lett Darócon, franciát tanított
a nála alig pár évvel fiatalabb gyermekeknek. 1978-ban sikeresen felvételizett a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filológia karára, ahol magyar–francia szakon végzett
1982-ben.
37 éves pedagógusi pályafutásának állomásai a balánbányai Bányaipari Szaklíceum,
a Kányádi Általános Iskola, a fiatfalvi óvoda, majd 1989 őszétől a székelykeresztúri 4-es
Számú Általános Iskola voltak, mely intézményt 1990-től az Orbán Balázs Gimnáziumhoz
csatolták. Itt tevékenykedett 2003-ig, kezdetben francia nyelvet, majd magyar nyelvet és
irodalmat oktatva először a gimnáziumi tagozaton, később líceumi osztályokban is. 2003-tól
az újraindult Berde Mózes Unitárius Gimnázium magyar szakos tanára.
Lukács Éva tanárnő erdélyi magyar, keresztény lelkülete, bajtársi elköteleződése és
színvonalas szakmaisága nagyban hozzájárult az 1993-ban újraindított Unitárius Gimnázium teljesítményéhez és fejlődéséhez. Az iskola ügyének lelkes támogatójaként odaadóan
munkálkodott az iskola hírnevének öregbítésén, a tanári munkaközösség emberséges lelkületének megteremtésén és a bensőséges diák-tanár viszony kialakításán. Az intézményünkben eltöltött évek alatt magyar irodalom szakos tanárként színvonalasan és lelkiismeretesen
végezte oktatói munkáját. Ennek elismeréseként diákjait számos díjjal jutalmazták a Mikes
Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen, a Hermészkedő Irodalmi Versenyen, az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyen. Nemzeti és egyházi ünnepek
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alkalmával irodalmi összeállításai által számtalanszor tette városi, egyházi és iskolai közösségünk ünneplését színvonalasabbá, teljesebbé.
Társszerkesztője volt az iskolánk 225 éves fennállásának tiszteletére kiadott Kincses
könyvnek. Szívügyének tekintette az iskolai színjátszás kibontakoztatását. A szép sikereket
elért, Székelykeresztúr város Pro Cultura-díjával kitüntetett Bemugri iskolai színjátszó
kör névadója és társrendezője volt évekig. Minden nemű munkájában diákjait a szép felismerésére és művelésére tanította. Osztálynevelőként többgenerációnyi diák személyes és
tanulmányi útját egyengette nagy odaadással.
Erkölcsi tartása, nevelői példája, gazdag pedagógusi tevékenysége Lukács Éva tanártársunkat méltóvá teszi az RMPSZ Ezüstgyopár-díjának elnyerésére.

varró margit, székely tiboldi anikó, lakatos sándor

