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BÍRÓ
ZOLTÁN

Bíró Zoltán tanár úr pedagógusi pályájának a méltatása valójában 38 év hivatásának a dicsérete. Olyan ember laudációjára vállalkozunk, aki zavarba
jön, ha méltatják, mert számára a minőség az a természetes közeg, létezési
forma, amellyel a munkájához, diákjaihoz, kollegáihoz viszonyul. A gyergyói
pedagógusokban a tanár úr neve összefonódik a Salamon Ernő Gimnázium
nevével. Itt élte meg szakmai pályájának minden állomását, itt volt pályakezdő tanár és osztályfőnök, az intézmény falai között nyerte el a tanári pálya
különböző fokozatait, innen indított útjára számos olyan fiatal értelmiségi
jelöltet, akik továbbvitték a tudás szeretetét, a minőségi munka természetességét, és váltak neves tudósokká, kutatókká, matematika, informatika,
fizika szakos tanárokká. Nem véletlenül vált az évek során intézményünk
szellemiségének és közösségének oszlopos tagjává.
Mi támogatói, kollegái tudjuk, hogy az a sok energia, lelkesedés, amellyel
tanítványaival tanítási órák után, szünidőkben, versenyek alatt foglalkozik,
abból származik, hogy tudatában van annak, hogy egy tanár munkájától soksok diák sorsa függ. Olyan fiatalokat készített fel a szakmai életben való
elindulásra, akik számos megjelent tudományos munkával, konferencián
való szerepléssel, elnyert ösztöndíjjal gazdagították a tudományos életet.
Számára viszont, aki a pedagógusi munkáját hivatásként műveli, a tanítás,
a fiatalokkal való foglalkozás jelentette és jelenti a legfontosabb értéket.
Tanári érdemeit Erdély matematikai szaktekintélyei is elismerték, Hargita
Megye Tanfelügyelősége javaslatára Farkas Gyula Érdemdíjat kapott, mel�lyel a matematikában tehetséges tanulókat eredményesen felkészítő tanárokat tüntetik ki. Számba véve a pályája során elért szakmai sikereket és a
tanítványai gazdag eredményeit, óhatatlanul feltesszük a kérdést, hogyan
sikerült mindezt megvalósítania. A válasz mögött egy élet kitartó, következetes és hiteles munkája áll, melyben szakmáját hivatásként éli meg, szívvel-lélekkel szereti és hisz benne.
A tanár úr méltatása túlmutat egy sikeres tanár pályájának a dicséretén,
hiszen a mindennapokban olyan kollegával dolgozhatunk együtt, aki felelősnek érzi magát a közösségért, és személyében természetszerűen jelen
van az együttműködésre való hajlandóság és nyitottság, a segítőkészség,
az elérhetőség és emberség.
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Ezzel a Bíró Zoltánra is jellemző gondolattal kíván a munkaközösségünk a
tanár úrnak további sok sikert, sok türelmet és olyan nagy ambíciót, energiát, amilyennel nekünk mindig példát mutatott!

páll zselyke,
jánosi rekeczki katalin,
lakatos mihály
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Stendhal, aki nemcsak irodalmár, hanem kiváló matematikus is volt, azt írta:
„Önmagáért szeretem a matematikát, s szeretem mindmáig, mert nem tűri a
képmutatást és a homályt, azt a két dolgot, melyektől a legjobban borzadok.”
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