A PETRÁS INCZE JÁNOS DÍJ 2016. ÉVI KITÜNTETETTJE LÁSZLÓFY PÁL ISTVÁN.

A díjat és a vele járó Petrás Mária kerámiát, valamint a pénzjutalmat ebben az évben a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta. A kitüntetést az AMMOA elnöke dr. Legeza László adta át,
a laudációt, melyből most idézünk, Siklódi Burus Botond, az RMPSZ elnöke mondta.
„Lászlófy Pál István középiskolai tanár, szakfelügyelő, főtanfelügyelő, gimnáziumi igazgató, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító és örökös tiszteletbeli elnöke a Brassó megyei Alsórákoson született,
Baróton nevelkedett. Átélte a háború borzalmait, a kilakoltatást, az államosítást. Szüleit kulákok közé sorolták,
így középiskolai tanulmányait nehezen kezdte.
Elsősorban, mindig és mindenkor, tanár volt, függetlenül a viselt tisztségtől. Jó tanár, gondos osztályfőnök,
tisztességes ember, aki személyes példaadással nemzedékeket nevelt a különféle tudományok, művészetek és a
kultúra szeretetére. RMPSZ elnöksége idején, közvetlenül az ezredforduló után felügyelete alatt indult a Moldvai
Csángómagyar Oktatási Program szakmai és emberi tapasztalataira építve 2012-től ismét e program
helyszíneinek megerősítésén, működésén, a nemzeti identitás elmélyítésén munkálkodik. A zavartalan működés
érdekében szerepet vállal a program felügyelőbizottságában, az eredményeket, a program iránt tanúsított
elkötelezettsége, erőfeszítése, vezetői tapasztalata, hozzáértése nélkül nem érhettünk volna el ezeknek
köszönhetően a nehéz pillanatokban is, a Szövetség képes volt meghozni a szakmaiságon, emberi tisztességen
alapuló döntéseket. Emberi kvalitásainak, kifinomult diplomáciai érzékének köszönhetően számos, olykor
egymásnak ellentmondó elképzelésekkel szemben is megtalálta az egyensúlyt, amely képes volt összehozni és
megtartani a követendő célt, a programot.
Egy nem régen adott interjújában az oktatási program fenntartásáról így vallott:
A csángók anyagi gyarapodása sok esetben nem vezet az anyanyelvük és a hagyományaik megőrzésére. Minden
csángón külön lehet segíteni, egységében, közösségében már nehéz, ezért kell az oktatásra hangsúlyt fektetni.
Feladatunk, hogy segítsük mindazokat a csángókat, akikben van akarat, és szeretnének vissza- térni
kultúrájukhoz, hagyományaikhoz.
Életműve példaértékű, a minőséget teremtő anyanyelvű oktatás érdekében hosszú évtizedeken át
elkötelezettséggel és önfeláldozással végzett munkája méltán vívta ki a szakma és emberi elismerést nemcsak
szülőhazájában, hanem az egész Kárpát-medencében.”

