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Filip
Zoltán

Nem sok szatmári van, aki ne ismerné a legendás testnevelő tanárt, akinek csak
a hírére is megremegtek a diákok, és a legrakoncátlanabbak is meghunyászkodtak. Mégis
Filip tanár úr a véndiákok kedvence, akiről mindannyian egyöntetűen azt mondják, hogy
rengeteget tanultak tőle az életről.
1951-ben született Nagysomkúton, iskoláit is ott végezte, 1970-ben érettségizett,
majd Bukarestben a Testnevelési Egyetemen szerzett tanári diplomát. Az egyetem után
a szatmári Faipari Líceumba kapott kinevezést, majd tanított az egykori 6-os Számú Ipari
Líceumban, a Sportiskolában és 1990-től a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban.
Már iskolai évei alatt kipróbálta magát több sportágban, de igazán a sportok királynője, az atlétika mellett kötelezte el magát. Országos és nemzetközi versenyeken szerepelt és
hozott díjat, tanári pályafutása mellett is folytatta a versenysportot. A szenior korcsoportban
többször volt a nemzeti válogatott tagja, és számtalan alkalommal végzett dobogós helyen
síkfutásban vagy váltófutásban, országos, illetve Balkán-bajnokságon. A szatmárnémeti
Sportiskolában töltött évek alatt 27 éremmel gazdagította az iskola hírnevét, és az első egyéni ifjúsági Balkán-bajnokot nevelte fel Szatmár megyének.
Pedagógusi és nevelői munkájáról ő maga a következőket nyilatkozta: „Tanári pályafutásom a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban teljesedett ki. Itt töltöttem el több mint 25 évet,
és rájöttem, hogy számomra ez nem csupán egy munkahely volt, hanem itt bontakozott ki életem
nagy hivatása. Nagyon boldognak érzem magam, hogy azzal foglalkozhattam életem során, ami
mindig is a szenvedélyem volt. Életem nem volt mindig könnyű, sokszor tettem fel a kérdést, hogy
érdemes-e ennyi lemondás, ennyi munka? Érdemes-e több időt tölteni az iskolában, mint otthon?
A választ mindig megkaptam a diákoktól szeretetben, tiszteletben, megbecsülésben, érdeklődésben,
jókívánságokban vagy egy-egy előkészítős diák ölelésében és egy-egy szerető család támogatásában.
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A Kölcseyben a diáksportban értünk el megyei, országos vagy nemzetközi sikereket, de számomra
a legnagyobb eredmény az, hogy minél több diák megszeresse a mozgást és egészségesen próbáljon
élni.”
Olyan pedagógus ő, akit talán a legszigorúbbak egyikeként tartanak számon az
iskolában, de akihez tanítványai mégis rendszeresen visszajárnak, akinek hívó szavára bárhonnan hazajönnek, ha segíteni kell, akit a ballagók hatalmas tapssal, sírva búcsúztatnak,
pedig kisdiákként még sokszor úgy érezték, nem fogják túlélni az óráit. Olyan tanár, aki
megtanít küzdeni, akinek kemény álarca mögött az iskoláért és a diákokért dobogó szív rejlik. Tanártársainak a kitartás és következetesség példaképe, aki a közösségért él és dolgozik.
Diákjainak a mester, aki megtanít mindarra, ami az életben a legfontosabb: kemény munka
nélkül nincs eredmény, küzdelem nélkül nincs siker, közös akarat és együttműködés nélkül
nincs győzelem. Nyugdíjba vonulásának hírére, az általa megálmodott és rendszeresen
megszervezett Kölcsey Kosárlabdakupa 25. évfordulójára számtalan volt diákja hazatért
Szatmárra, és egy közös emlékkönyvvel köszöntötték őt. Egykori és jelenlegi diákjainak
köszöntősorai mind ugyanarról tanúskodnak: Filip Zoltán önnön példájával nevelő tanár.
Egymástól távol eső évfolyamok, mai és egykori diákok ugyanazt írják, ugyanazt tudta
átadni nekik, a legtöbbet, amit egy tanár adhat: felkészítette őket az életre úgy, hogy bárhol,
bármikor megállják a helyüket.
A számtalan visszaemlékező, köszöntősor közül egyet idéznék: “A millenniumi generáció túlságosan érzékeny tagjaiként megtanultuk elfogadni, meghallgatni az építő jellegű kritikát,
és felismertük, hogy bizony mindenkinek megvannak a maga hibái, senki sem tökéletes, mindez
megkönnyítette a családi fészek elhagyását, és lelkileg is felkészülve nézhettünk szembe az iskola
utáni élet kihívásaival.
A kosárpályán Filip tanár úr arra biztatott bennünket, hogy az utolsó másodpercig is érdemes küzdeni. Amikor vereséget szenvedtünk, meg kellett tanulnunk a bukást is becsülettel kezelni,
és ami talán a leg fontosabb, a következő meccsre ismét felállni és harcolni tovább.
Számomra a legkedvesebb és legmélyebb érzelmeket kiváltó emlék a kosárcsapat csatakiáltása.
Miután a csapat minden tagja egymásra tette a kezét és a kiáltásra sor került, éreztem, hogy nem
vagyok egyedül, valami nagyobbnak vagyok a része, győzelemre önzetlenül, másokkal vállvetve
küzdve van csak esély. Amikor a ,,Kölcseyért” és a ,,győzelemért” mellett a „magyarságért” jelszó is
elhangzott, új értelmet kapott számomra minden mérkőzés. A Tanár Úr ezzel is erősítette bennünk,
a sokszor lázadó és a hasonló értékeket elavultnak tartó, egyre jobban individualizálódó fiatalokban
a saját nemzetünk iránti szeretet, büszkeség és gondviselés érzetét.” (Veres Kupán Hunor, 2015-ös
évfolyam)
Filip Zoltán munkáját a Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület 2015-ben Kölcsey Nagydíjjal, a szatmárnémeti RMDSZ Ezüst Tulipán-díjjal értékelte.
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