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ZSIDÓ
SÁNDOR

Zsidó Sándor, a Nagykárolyi Elméleti Líceum fizikatanára és igazgatója Érmihályfalván született 1964. február 27-én. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban végezte az akkori 1-es Számú Ipari Líceumban, majd felvételt nyert
a Temesvári Egyetem fizika fakultására, ahol 1988-ban diplomázott. Tanári
pályafutását a Börvelyi Általános Iskolában kezdte. 1990-től az Elméleti Líceum kinevezett tanára.

Zsidó Sándor emblematikus alakja az erdélyi magyar fizikaoktatásnak. Munkáját a felelősségtudat, a tudomány, a pedagógusszakma és az iskola iránti elkötelezettség jellemzi. Az a
típusú pedagógus, akinek a szakmája egyszerre a hobbija és a hivatása, ami megmutatkozik
a tanítási gyakorlatában is. Szívvel-lélekkel oktatja a diákjait, akiket elsősorban gyakorlatiasságra, logikus gondolkodásra ösztönöz. A fizika nélkül nincs élet – vallja. Tehát nemcsak
a fizika elméleti alapjait adja át nekik kiemelkedő szakértelemmel, hanem azt is megmutatja, hogyan alkalmazható az iskolában szerzett tudás a mindennapi életben. Lelkesedése,
elhivatottsága nem csökkent az évtizedek során. Diákjai évről évre kiváló eredményeket
értek el a tantárgyversenyeken és a különböző nemzetközi versenyeken. Állandó résztvevője az Öveges József, Vermes Miklós és Hatvani István országos és Kárpát-medencei
fizikaversenyeknek. Általa és kiváló eredményeket elért diákjai által nemcsak az Elméleti
Líceum neve vált széles körben ismertté a magyarországi és határon túli iskolák körében,
hanem a Szatmár megyei magyar oktatás hírnevét is öregbítette. Nem véletlen, hogy egykori diákjai rendszeres látogatói és támogatói az intézménynek.
Pedagógusként azonban a tudás átadása mellett fontosnak tartja nemzeti értékeink közvetítését is. Tanítani és nevelni – míg a külvilág és a pedagógiai elméletek nézőpontjából ez
a kettősség természetes, a gyakorló tanárok tisztában vannak vele, hogy a tananyag zsúfoltsága miatt nem mindig sikerül a megfelelő arányokat betartani. Zsidó Sándor ebben
a tekintetben is kivétel. Fizikatanárként és egykori osztályfőnökként olyan hagyományos
értékekre nevelte-neveli a diákjait, mint a becsület, tisztesség, pontosság, egyenes beszéd,
egymás elfogadása, tolerancia, fegyelem. Mindent összevetve: emberségre tanít.

2006-tól tölti be a Nagykárolyi Elméleti Líceum igazgatói tisztségét. Igazgatósága 15
éve alatt az Elméleti Líceum Szatmár megye oktatási intézményeinek élvonalába került,
amiben nagy szerepe volt neki is. Feladatkörét felelősségtudattal, precizitással, elhivatottsággal tölti be. Intézményvezetőként rendet, fegyelmet, pontosságot, szakmai kom-
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petenciát és főleg lelkiismeretes munkát kér és vár el kollégáitól. A pályakezdőket szakmai
továbbképzésre, igényességre, minőségi munkára és elhivatottságra biztatja. Mindezek
megvalósulására azonban megfelelő munkakörülményekre van szükség. Odaadó munkájának, kitartásának köszönhetően a Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából az intézmény 2011-ben egy új épületszárnnyal bővült, amiben tíz tágas osztályterem, egy tetőtéri
díszterem, egy korszerű könyvtár és információs-dokumentációs központ kapott helyet.
Ugyanezen pályázat keretein belül a teljes iskolaépület felújításra került, modern, kellemes
tanulási-tanítási környezetet biztosítva a diákoknak és pedagógusoknak.

Igazgatóként támogatja a nemzetközi programokon és pályázatokon való részvételt, valamint a magyarországi testvériskolai kapcsolatok kialakítását. Bár az európai kapcsolatok
napjainkban nagyon fontosak és népszerűek az oktatási intézmények és intézményvezetők
körében, Zsidó Sándort mégsem emiatt méltatnám, hanem a magyar nyelvű oktatásért
kifejtett tevékenységéért. Igazgatósága alatt az Elméleti Líceum magyar tagozata látványos fejlődést ért el mind tanulmányi eredményekben, mind közösségi szempontból. Célja
egy erős közösség létrehozása. Diákjait magyarságtudatuk megőrzésére és erősítésére
neveli, ugyanakkor tiszteletre, elfogadásra, toleranciára a másik fél iránt. Bár az Elméleti
Líceumban a gyermeklétszám megyei szintű erőteljes csökkenése miatt megszűnt egy
középiskolai magyar osztály, a meglévő elemi, általános iskolai és líceumi osztályokat
szívvel-lélekkel támogatja, és arra törekszik, hogy fenntartsa a folytonosságot.
putovits tünde

