PUSKÁS
KÁROLY
Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz
és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.
Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Nemcsak megtisztelő, hanem egyben hálás feladat hárult most rám, hiszen nagy
örömre ad okot Puskás Károlyról, a nagybetűs tanár úrról dícsérő szavakat mondani.
A tanár úr 1948. augusztus 12-én született Nagyváradon. Egyetemi tanulmányait
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biológia–Földrajz Fakultásán végezte, 1973-ban diplomázott biológia szakon. Pedagógusi pályafutását a Bihar megyei
asszonyvásári általános iskolában kezdte, amelyet 1978-tól 12 éven át a szintén
Bihar megyei Paptamási Általános Iskolában folytatott. 1990 óta pedig a nagyváradi
9-es számú (jelenleg „Szacsvay Imre”) Általános Iskolában tevékenykedik. Pedagógusi munkássága mellett vezetője is volt mindhárom fent említett intézménynek
igazgatói és/vagy aligazgatói minőségben.
Puskás Károly olyan köztiszteletnek és megbecsülésnek örvendő kolléga, aki elkötelezett a folyamatos fejlődést biztosító gyermekközpontú iskola ügye mellett.
Egyenes, igazságos, törvénytisztelő, nagy szakmai hozzáértéssel mindig az iskola
hírnevének öregbítésére törekszik. E mellett szerepet vállalt a 2001-ben megalakult Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségében, ahol nyolc éven át a Bihar megyei szervezet elnöke volt, de jelenleg is meghatározó egyénisége a Bihar megyei
magyar oktatásnak. Ugyanakkor a Megyei Tanfelügyelőség módszertanosa biológia
szakon, a biológia szakos tanárok Nagyvárad körzetének körfelelőse, valamint szá-
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mos projekt megvalósítója és tanulmány szerzője. Rendkívül gazdag és sokoldalú
pedagógusi pályafutását nem munkának, hanem szolgálatnak éli meg, amelyben a
legfontosabb pedagógiai elve a következetesség és szeretet, vagyis, hogy a diákokat
a szeretet mellett következetességgel lehet pontos és kitartó munkára nevelni.
Generációk népes tábora fedezte fel általa a természettudományok szépségeit, és
közben szinte észrevétlenül tanult tőle emberséget, egyenes tartást, hivatástudatot. A közel 40 éves pedagógiai munkássága eredményeként számos volt diákjából
vált neves szakember a különböző tudományok területén. A családjában is követendő példára talált lánya személyében, aki apja nyomdokain lépkedve gyakorolja a
pedagógusi hivatást szintén biológia szakos tanárként.
Reményemet fejezem ki, hogy a példás, odaadó pedagógusi munkája elismeréséül
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége méltónak találja Puskás Károly tanár
urat az Ezüstgyopár-díjra.
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