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Zalder
Éva-Mária

Az Ezüstgyopár-díj Zalder Éva-Máriának a magyar oktatás ügyében évtizedeken át
végzett áldozatos munkáját jutalmazza. Azt a tevékenységet, amelyet nagy szakmai tudással,
kiapadhatatlannak tűnő energiával és lelkesedéssel fejtett ki az anyanyelvű oktatás ügyében,
és amely érdekében érzett, gondolkodott, cselekedett diákok, tanárkollégák, a bihari, tágabban az erdélyi magyar közösség javára.
Zalder Éva-Mária 1958. november 9-én született Nagybányán, ahol boldog gyermekés kamaszéveit töltötte. Édesapja különös szeretete a könyvek iránt, pedagógus édesanyja
útmutatásai és testvére iránti ragaszkodása végigkísérte az egész életét. Otthonról hozta
magával kiváló pedagógiai érzékét és elkötelezettségét. Gyermekként szeretett rajzolni,
fogalmazni, álmodozni, verset mondani, majd középiskolás korában több alkalommal részt
vett az országos magyar tantárgyolimpián, és az itt elért sikerek végleg az irodalom irányába
terelték érdeklődését.
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakán, szorgalmas
és kitartó munkával szerzett pedagógus oklevelet. A tanári pályája egy Hargita megyei
kicsi faluban kezdődött, ahol megtapasztalta a tanári pálya szépségeit és kihívásait, illetve
felfedezte az addig számára ismeretlen Székelyföldet. Majd újabb állomások, iskolák gazdagították a fiatal tanárnő pedagógusi munkáját, Domokos, Érkörtvélyes, Bihardiószeg és
végül Nagyvárad. Nagyváradon előbb a Mihai Eminescu Líceum, majd rövid időn belül,
egészen a mai napig a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum magyar–angol
szakos tanáraként adhatja át mindazt a sok tudást és tapasztalatot, amit a hosszú évek alatt
összegyűjtött. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumnak nemcsak a tanára,
hanem iskolaépítője, 22 évet az igazgatója is volt. Szakmai fejlődésére mindig nagy hangsúlyt
fektetett, pedagógiai tanfolyamok, módszertani továbbképzések tucatján szerzett ismere-
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teket és jártasságokat. Az évek alatt minden tanári fokozatot megszerzett, valamint mesteri
oklevél is ékesíti a személyi dossziéját.
Nagyváradon óraadó tanárként a Sulyok István Tanítóképző Főiskolán, majd a Partiumi Keresztény Egyetemen tanított angol nyelvet és párhuzamosan az angol szakosok szakmai gyakorlatát is vezette, ezáltal segítette és egyengette végzős diákok útját is. A gazdag
életpályából a pedagógusok felnőttképzése sem maradt ki, 2010-től a Bihar Megyei Pedagógusok Házának külsős oktatójaként dolgozott. A pedagógusi munka mellett számtalan
tudományos munkából is kivette a részét, akár angol vagy magyar nyelven, hiszen könyveket
fordított magyarról angolra, vagy angolról magyarra, vagy románról magyarra; számtalan
szakmai és nevelő cikket írt különböző tudományos kiadványokba, nagy büszkesége a pap
költők antológiája, a Fényt hagyni magunk után című kötet. A tanárnő hangját Erdély-, Partium- és Bánát-szerte is rendszeresen hallhatják a Mária Rádió hullámhosszán, hiszen ő az
Angyalok citerája című műsor szerkesztője.
Zalder Éva-Mária tanárnőt kiváló szakmaisága mellett hivatástudata, segítőkészsége, következetessége, kedvessége, odafigyelése, emberi nagysága jellemzi. Mindig az a cél
vezette, hogy minél inkább motiválja tanítványait, és minél érdekesebbé tegye számukra
a tanórákat, illetve igazgatóként szervezte, építette, segítette az iskola, az intézmény fejlődését, növekedését. Amikor az intézmény élére állt, két párhuzamos líceumi osztálya volt
az iskolának, mely mára 33 osztályra és óvodai csoportokra bővült. Ezt csak sok áldozattal,
toleranciával, tenni akarással, együttműködéssel és szeretettel lehetett elérni. Követendő
példát és mintát mutatott kollégáinak szakmai felkészültségével, következetességével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével. Áldozatos és hosszú évtizedeken keresztül
végzett munkájának köszönhetően részt vállalt a Szent László iskola alapértékeinek megteremtésében és gyakorlati megvalósításában, ezzel pedig kiérdemelte a tantestület és a diákok,
szülők és a város megbecsülését.
Hivatását mindig jókedvvel, szeretettel és humorral gyakorolta. Segítőkészsége és
munkabírása mindenki számára példaértékű. Munkájában mindig precíz, megbízható és
igényes, soha nem hátrált meg az új feladatoktól.
Egy igazán értékes pedagógust nem akkor veszünk észre, amikor jelen van, hanem
amikor távozott, hiszen a jelenléte természetes volt. Zalder Éva-Mária jelenléte természetes,
ezért emlékezetes marad mindannyiunk számára. Megnyugtató és egyben felemelő, hogy
nagyon sok, általa oktatott, nevelt, irányított emberben hagyott már eddig is maradandó
nyomot.
Mindannyiunk nevében mondok köszönetet Zalder Éva-Mária tanárnőnek, a magyar oktatás, a magyar irodalom- és anyanyelvápolás egyik legkiválóbb egyéniségének egy
teljes életet betöltő munkásságáért.
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