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BALLA
ELLA-ÉVA

Balla Ella-Éva tanárnő 1950. július 13-án született Magyardécsén, itt végezte
az általános iskolai tanulmányait is. A középiskolát a Besztercei 2-es Számú
Líceumban (mai Andrei Mureșanu Főgimnázium) végezte, ahol kitűnő pedagógusai beoltották a tudás iránti vággyal. 1975–1980 között a kolozsvári
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Matematika–Mechanika szakának levelező
tagozatos diákja, miközben két kisgyermek édesanyja lett. 1984-ben véglegesítőzött a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, 1989-ben II. fokozatos,
míg 1994-ben I. fokozatos tanár lett.

A 40 éves tanári pályája a Magyardécsei Általános Iskolában kezdődött 1969-ben, helyettes tanárként testnevelést, zenét, biológiát, mezőgazdaságot tanított. 1975-től a szomszédos Árpástón taníthatott immár matematikát, kémiát, fizikát, mivel felvételt nyert
a BBTE matematika karára 1975–1980 között helyettes tanárként és matematika szakos
hallgatóként nemcsak a matematika tudományában mélyült el, hanem a tanítás-tanulás
pedagógiája terén is tapasztalatot gyűjtött.

Az egyetem befejezése után a korszakra (kommunizmus) jellemző hányatott pedagógusi
élete kezdődött el. Miután nem fogadta el a borgói kinevezését, hiszen férje Magyardécsén
kinevezett matematika tanár és ő családanya, minden év szeptemberében álláskereső volt.
Apanagyfaluban, a Bethleni Agro Líceumban és Árpástón tanított szakképzett tanárként.
A 89-es rendszerváltás számára is változást hozott, 1990-től az Árpástói Általános Iskola
végleges tanára lett, és az árpástói magyar közösség szíve-lelke, megtartó ereje. Innen
vonult nyugállományba 2008-ban, de még egy évet nyugdíjasként is tanított.

Helyettes tanárként komoly oktató-nevelő munkát végzett, hogy kiérdemelje az igazgatók
bizalmát, a szülők tiszteletét, a diákok szeretetét, és hogy minden évben állása legyen.
Szaktanárként a matematika tudományát igyekezett megkedveltetni diákjaival. Ő tudta, Todd Whitaher szavait idézve, hogy „A legjobb dolog a tanításban, hogy tényleg számít
a munkánk. A legnehezebb dolog pedig, hogy minden nap számít.” A 40 évnyi pályájára ez
a hitvallás jellemző, hiszen minden nap tartalmas, értékes munkát végzett.
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1989-től a magyar tagozatért felelős tanár, ahol már akkor létszámhiánnyal küszködött az
iskola. A környező falvakban rótta az utakat, és próbálta odavonzani a diákokat a magyar
tagozat fennmaradása érdekében. Példátlanul áldozatos munkát végzett, a busszal ingázó
gyermekeknek a bérletét fizette, bicikliket vásárolt a tanyáról jövőknek, a magyarországi
Vöröskereszt támogatásával ingyenes táborokat, kirándulásokat szervezett. Politikai munkát is folytatott, az RMDSZ helyi tanácsosa 2004–2012 között, és ebben a funkciójában
az iskola fejlődését segítette. Számos színdarabot szervezett, a décsei felnőtt színjátszó
társulat aktív tagja volt. Alapító tagja a décsei Communitas Egyesületnek, amely által a
magyar kulturális életet támogatta.

Röviden nehéz összefoglalni 40 év munkáját, de Balla Ella Éva tanárnő jelentős tevékenységének fontosságát az árpástói magyar tagozat fennmaradása jelzi, hiszen nyugállományba vonulását követően a tagozat osztályai összevonttá váltak, majd megszűnt a
magyar oktatás. Nemcsak az árpástói iskola diákjai örvendezhettek áldozatos munkájának,
hanem a környező települések is, hiszen ő volt az a pedagógus, aki minden évben jelen
volt a VIII-os záróvizsgán, az érettségi vizsgákon, és jóindulatú, diákbarát magatartással
segítette a vizsgázókat.

„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre, vagy
technikákra. A tanár szíve az oktatásnak.” – Sidney Hook.

Egykori diákjaként, majd kollegájaként vallom, hogy Balla Ella-Éva tanárnő szíve volt
a megye magyar anyanyelvű oktatásának, melynek tudatában élt és munkálkodott.
balla enikő

