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SOÓS
SÁNDOR
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal csiszoljam kristályba!”

németh lászló

Azért választottam mottóként a fenti Németh László-idézetet, mert Soós Sándornak mérnöktanárként megadatott a lehetőség arra, hogy csiszolja, alakítsa
és formálja azt a gyermeksereget, amely nyers ásványként várta azt, hogy drágakővé váljon. Mindezt példamutatással tette, hiszen életpályája a kitartásról,
az embertársai és diákjai iránti szeretetről, a munka megbecsüléséről szól.

Soós Sándor tanár úr 1957. szeptember 7-én született Nagyváradon. Lépésről lépésre építette pályáját, megjárva a hierarchia lépcsőfokait. Pedagógusi éveit 1987-ben, a nagyváradi
5-ös Számú Ipari Líceumban (jelenleg Ady Endre Elméleti Líceum) kezdte szakoktató
mesterként, majd gépészmesterként, és végül 2003-tól a Nagyváradi Egyetem környezetvédelmi karán szerzett agrármérnöki diploma után mérnöktanárként folytatta oktatói tevékenységét. Tanulmányait 2004-ben posztgraduális képzéssel, majd két év múlva mesterképzéssel egészítette ki. 1995-től mostanáig a nagyváradi 9-es Számú, korábban George
Coșbuc, jelenleg Szacsvay Imre Általános Iskola kinevezett tanára volt, ahol 2006–2008
között aligazgatóként, majd négy éven át vezetőként tevékenykedett. 2011-ben változott
meg az iskola neve George Coșbucról Szacsvay Imrére, majd színmagyar általános iskolává
vált. Ezt követően, a 2012–2014-es időszakban, a Bihar megyei Pedagógusok Házában
módszertani felelősként működött, majd 2018-tól 2021-ben történt nyugállományba vonulásáig a szintén nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban töltötte
be az igazgatói tisztséget.

A korrektség, az emberségesség jellemének olyan alapvető vonásai, amelyek igazi pedagógussá és menedzserré teszik. Mindig elsődleges szempont volt számára a barátságos, nyugodt munkalégkör kialakítása. Megfontolt viselkedése, alkalmazkodása meghatározta az
iskolában uralkodó pozitív munkamorált. Tanári és menedzseri aktivitását a csapatmunkában, az emberi kapcsolatok erejében való hit jellemezte. Fontos volt számára a tiszteleten
alapuló és építő jellegű kommunikáció, amely elengedhetetlen a pedagógusi munkában.
Tetteit a kollégáival, illetve beosztottjaival való őszinte együttműködés igénye határozta
meg. A kooperáció szükségességének ezt a tudatos vállalását tapasztaltuk meg akkor is,
amikor egy évtizeden át töltötte be a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Bihar
megyei elnökének tisztségét. Ekkor is megnyilvánultak emberi érzelmi kvalitásai: empátiája, érzékenysége, receptivitásaa kisebbségi oktatásügy sajátos problémái iránt. Felelősség-
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teljes szolgálatának elismeréseként a szövetség 2016-ban díszoklevelet és emlékplakettet
adományozott neki, 2020-ban pedig RMPSZ-díjának arany fokozatával tüntette ki.

A díjazott a tanításban a gyakorlati és használható tudás átadását tartotta elsődleges
szempontnak, amelyet türelemmel és megértéssel valósított meg. Emberként tanítványait
a tisztességre, következetességre, műhelyoktatóként, technológia szakos tanárként pedig
a reá is oly jellemző precizitásra, és rendszerességre nevelte. A közel 35 éves pedagógusi
munka alapján, az idén nyugállományba vonuló Soós Sándor tanár úr Ezüstgyopár díja
példa arra, hogy a lelkiismeretes nevelői munka erkölcsi elismerése nem marad el.
molnár tünde éva

