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DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA
2016. SZEPTEMBER 3.
Dr. Marsi István dékán javaslatára a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
rubin-, vas-, gyémánt- illetve arany díszoklevelet adományozott azon pedagógusok
részére, akik 70, 65, 60 és 50 éve szerezték meg tanári vagy tanítói oklevelüket, és
évtizedeken át közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat.
A díszoklevelek átadására ünnepi műsor keretében került sor 2016. szeptember
3-án 10 és 12 órakor.

2016. SZEPTEMBER 3. 10 ÓRA
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa rubin díszoklevelet adományoz a következő kollégáknak:
Galiba Ferenc tanár úr
Tanítói oklevelét 1946-ban szerezte Szegeden. Tápén kezdett el tanítani, majd 1947-ben
Dunántúlra került Füle községbe. 1949-től
1953-ig járási úttörőtitkár, majd 1957-ig igazgató volt Lajoskomáromban. Balatonbozsakon
1965-ig dolgozott. Közben Pécsett biológia–
mezőgazdasági ismeretek szakon 1963-ban
tanári oklevelet szerzett. Egy éves szatymazi
működés után 1966 szeptemberében került
Szegedre az 1. sz. Gyakorló Iskolába mint
szakvezető tanár. Pedagógusi munkáját 1987ben fejezte be, nyugdíjba vonult. Munkáját
több kitüntetéssel ismerték el.
Horváth Czinger György tanár úr
Népiskolai tanítói oklevelét 1946-ban a Szegedi Katolikus Tanítóképzőben szerezte. 1946.
szeptember 1-jétől az Oktatási Miniszter kinevezte tanítónak a Tompa-Zsíroskúti részben
osztott általános iskolához. 1952-ben matematika–kémia szakos tanári oklevelet kapott.
1953. szeptember 1-jétől 1965. szeptember 1jéig a Kelebiai Nagykéri-Majori kis létszámú Általános iskolát vezette. 1965-től 1969-ig a Kelebiai Általános Iskolában volt igazgatóhelyettes, később 1986-ig mint igazgató tevékenykedett. Munkaviszonya nyugdíjazásáig folyamatos volt. Nagy örömére van, aki folytassa a hivatását, legfiatalabb unokája a pedagógus pályát választotta.
Kunstár Jánosné dr. Rényi Erzsébet tanárnő
A tanítóképző, majd a főiskolai matematika–
fizika szak elvégzése után egyetemet végzett,
és doktorált. Tanított általános iskola alsó tagozatában összevontan négy osztályt, majd
felső tagozatban szakvezető tanár volt. Óraadóként egyetemen, majd a főiskolán tartott
órát. Volt megyei tanulmányi felügyelő a
Csongrád Megyei Tanácsnál, majd a Főiskola
Matematika Tanszékén dolgozott, főiskolai do-
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censként vonult nyugdíjba. A tehetséges tanulók fejlesztése érdekében „Pontversenyt” szervezett 1967-től 20 éven át Szeged városi és
Csongrád megyei tanulók bevonásával. Erre a
munkára emlékszik vissza nagyon szívesen,
mert igen sok eredményt hozott. Tanítványai
jelentős versenyeredményeket értek el, többen
közülük felsőfokon oktatják a matematikát. Jelentős publikációs tevékenységet folytatott.
„Feladatgyűjtemény az ideiglenes matematika
tantervhez” c. könyve az első segítség volt a
tanároknak az új témakörök tanításához. A
Módszertani Közleményekben 3 cikke jelent
meg. A Pajtás folyóiratban közölték az általa
összeállított feladatsort. Az IEA Nemzetközi
Tanterv-előkészítő Bizottság tagja volt. Előadást tartott Szabadkán, Zentán, Pécsett, Budapesten Országos előadó konferencián, Szegeden Országos szakfelügyelői értekezleten
és Felsőoktatás-pedagógiai ülésszakon, valamint a Tanárok Nyári Akadémiáján. 1985-től
Szegeden a MTA Automataelméleti Kutatócsoportjának, majd a Mesterséges Intelligencia
Kutatócsoportjának egyszemélyes könyvtárosa
volt 10 és fél évig mint nyugdíjas. „Tudatosítanunk kell, hogy nincs eredmény erőfeszítés és
kitartás nélkül. Csak a tanár és diák együttes
munkája hozhat eredményt” – vallja a tanárnő.
Rakonczai Jánosné Petz Irén Gabriella tanárnő
1946-ban szerezte meg polgári iskolai tanári
oklevelét magyar–történelem szakon, majd
1948-ban az Apponyi Kollégium elvégzésével
tanítóképző intézeti tanár lett. Harmincegy évi
szolgálata folyamán tanított a Szegedi Állami
Tanítónőképző Intézetben, a Szegedi Felsőfokú Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájában,
végül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2.
sz. Gyakorló Iskolájában. Kitüntetései: Kiváló
Tanár; Pro Iuventute.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa vas díszoklevelet adományoz a következő kollégáknak:
Bagi János tanár úr
Általános iskolai tanítói oklevelét a Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben szerezte jeles
eredménnyel. Általános iskolai tanári oklevelét
1951. június 16-án kapta meg. Pedagógiai tevékenységét a Tótkomlósi Általános Iskolában
(később Jankó János Általános Iskola), egy
munkahelyen végezte 1953. július 15-től 1989.
november 8-ig, nyugdíjazásáig. Munkáját az
alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Testnevelés
és Sport Érdemes Dolgozója (1969), Oktatásügy Kiváló dolgozója (1976), Kiváló Pedagógus (1986), Állami kitüntetés: a Tanulóifjúság
testi neveléséért (1989). Arany diplomát 2001ben, gyémánt diplomát 2013-ban kapott.
Tankó Imréné Maróti Viktória tanítónő
A Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben
szerzett oklevelet 1951-ben. Tanítói oklevelének megszerzése után az Algyői Általános Iskolában helyezkedett el. 1955-ben áthelyezését kérte Szegedre az Árpád téri Általános Iskolához. Az iskolát 1959-ben átvette a Szegedi
Tudományegyetem (JATE) mint Gyakorló Általános Iskolát. Itt továbbra is tanítóként dolgozott, 1984-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
Munkája elismeréseként 1969-ben a Művelődési Minisztériumban „Kiváló Tanító” kitüntetést vehetett át.
Urhegyi Ferencné Pecsenya Erzsébet tanárnő
Klebelsberg oktatáspolitikája indította el a szegény sorsú ötgyermekes családból a tanítói,
tanári pálya felé. Tanítói diplomáját 1951-ben
szerezte a Szegedi Állami Tanítóképzőben.
Később az egri főiskolán földrajz–rajz szakos
tanár lett. Oktató-nevelő munkáját hivatásszerűen végezte. Mivel a tanár sikeres fáradozását a tanulók tudása tükrözi, volt alkalma megbizonyosodni arról, hogy érdemes küzdeni.
Tanítványai a különböző szaktárgyi megmérettetéseken többször a dobogó legfelső fokán
végeztek földrajzból és művészettörténetből.
Megyei fordulók után az országos versenyen is

az elsők között álltak helyt. „A tanári pálya nagyon összetett, sokrétű. Az önzetlenségi díj átvétele (Nógrád megye, 2009) az egész életutamat megkoronázta. Munkám méltatása diákjaim és vezetőim hálaérzését sugározta felém” – vallja a tanárnő.
Dr. Vitos Zoltán Sándorné Iglói Ilona tanárnő
A Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben végzett 1951-ben. A makói Bajza József Általános
Iskolában kezdett tanítani. A Népművelési Intézetben művészeti oklevelet szerzett. 1964-től
1968-ig a szegedi járás művelődési központjába került művészeti előadóként. Az iskolai tanulók részére művészeti versenyeket, fesztiválokat rendezett. A pedagógusok részére nyári
művészeti tanfolyamokat, évközi továbbképzéseket szervezett. 1969-től 1974-ig a Szegedi
Járási Tanács VB Művelődési Osztályának
népművelési felügyelője volt. 1974–1986 között a Csongrád Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályán főelőadóként, később főmunkatársként dolgozott. Egyetemi tanulmányai befejezése után külső óraadóként tanított
az Élelmiszeripari Főiskolán. Nyugdíjazása
után a főiskolások levelező tanfolyamát irányította Csongrád és Békés megyében. Részt
vett az állástalan diplomások átképzésében a
TIT megyei szervezetének megbízottjaként. Az
oktatás, a művelődés és a műveltség terjesztése volt élete célja, feladata. Munkáját állami,
társadalmi, miniszteri kitüntetésekkel ismerték
el.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz a
következő kollégáknak:
Bakos Jánosné Kurusa Erzsébet tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv
és irodalom szakán szerzett diplomát 1956ban. Tanári pályáját Kislétán kezdte 1955-ben,
nehéz körülmények között tanított magyart, illetve a dolgozók esti iskolájában is oktatott.
Két év után Nagylakon folytatta pályafutását az
ottani általános iskola összevont 5–8. osztályában. 1959-től az apátfalvi Dózsa György Ál-
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talános Iskolába helyezték, ahol szaktárgyán
kívül élővilágot és technikát is tanított. Hódmezővásárhelyen háztartási ismeretek és gyakorlatok képzés keretében szerzett végzettséget.
A Dózsa György Általános Iskolában technika
tanárként dolgozott hosszú éveken keresztül,
majd a felső tagozat napközis csoportját vezette nyugdíjazásáig. Óráira lelkiismeretesen felkészült, jó kapcsolatokat ápolt a szülőkkel, sokat tett a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében.
Bihari Lászlóné Zsíros Mária tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakán szerzett diplomát 1956-ban. Később a
történelem szakot is itt végezte el. Gyakorlóéve után került Karcagra a Győrffy István Általános Iskolába, ahol fiúkat tanított. Itt érte el
pályája legsikeresebb eredményét az „Országos Úttörő Kézilabda Bajnokság” megnyerésével. Családalapítás után Pomázon folytatta a
tanítást. Munkássága alatt volt szakfelügyelő,
igazgatóhelyettes, majd a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézethez került, ahol
nyugdíjazásáig, 1992-ig dolgozott. „A főiskolán
olyan tudásra tettem szert, amire egész életemben támaszkodni tudtam. Megtanítottak a
gyermekek, emberek szeretetére, tiszteletére,
a felelősségre, példamutatásra. Köszönöm iskolámnak az itt töltött csodálatos éveket!” –
vallja.
Bolvári László tanár úr
Kalocsán a Tanítóképző Intézet tanulója volt
1949–1953 között, ahol 1953-ban érettségizett. A tanítóképző elvégzése után a Szegedi
Pedagógiai Főiskola hallgatója volt 1953–1955
között történelem–földrajz szakon. A főiskola
2. évfolyamának elvégzése után egyéves gyakorlati év következett a Jánoshalma-Kiserdői
részben osztott iskolában. A gyakorlati év befejezése után 1956-ban általános iskolai tanári
oklevelet szerzett. A továbbiakban 1962. július
1-ig a Jánoshalma-Kiserdői iskolában dolgozott, majd áthelyezéssel Kalocsára került a 2.
sz. Általános Iskolába, ahol 33 évig, nyugdíjazásáig dolgozott. 1995-ben ment nyugdíjba.
Szolgálati ideje 42 év.
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Cselőtei Józsefné Francz Vilma tanítónő
1951-ben beiratkozott a szegedi Keméndy
Nándorné Tanítónőképzőbe. Az 1954/55-ös
tanévben érettségizett, majd 1955/56-ban képesítőzött. Pályáját a Nagymágocs Árpádtelepi
iskolában kezdte. A következő tanév elején
kérte magát Derekegyház-Kéktóra. 1957-ben
Hódmezővásárhely Rárósra került, majd 1964től 1975-ig a Hódmezővásárhely tegehalmi iskolában dolgozott. Hosszú tanyai munkája során sok értékes, értelmes, jól nevelt, a tanulást, a tudást értékelő gyermeket, szülőt ismerhetett és szerethetett meg. 1975-ben a
hódmezővásárhelyi Ságvári Endre Általános
Iskolában dolgozott, majd egy év múlva a
hódmezővásárhelyi testnevelés tagozatos általános iskolában egészen a nyugdíjazásáig tanított. Tevékenységét Kiváló Úttörővezető
(1985), Kiváló Munkáért (1988) és Pedagógus
Szolgálati Emlékérem (1991) kitüntetésekkel
ismerték el. „Munkámban a megismerés, szeretet, dicséret, nevelés és oktatás vezérelt” –
vallja.
Dezső Ilona tanárnő
A Szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. 1953-ban felvételt nyert a Szegedi
Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalom
szakára. Oklevelét 1956. július 31-én kapta
meg. Gyakorlóévét a Rákóczifalvai Általános
Iskolában kezdte, s innen ment nyugdíjba
1991-ben. Beosztásai: osztályfőnök, iskolai
könyvtáros, iskolai bélyegfelelős, csapatvezető. Kitüntetései: Szolnok Megyei Tanács Dicsérete (1975), Kiváló Úttörővezető (1976),
Miniszteri Dicséret (1983), Úttörővezető Érdemérem (1986), Pedagógiai Szolgálati Érdemérem (1991), Rákóczifalva, Oktatásért díj
(2001).
Elek József tanár úr
Általános iskolai tanulmányait Kabán végezte,
majd a középiskolát érettségivel zárta a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. 1951
szeptemberében kezdte tanulmányait a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem
szakán. Tanulmányait befejezve néhány évet
tanított a Zsombói Általános Iskolában. 1957ben a Tanárképző Főiskola tanulmányi osztá-

lyának dolgozója lett, később osztályvezető lett
ugyanitt. 1991-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként még dolgozott néhány évet jegyzetellátóként.
Elek Józsefné Rázsó Ágnes óvónő
Az általános iskolát Kabán végezte. 1950
szeptemberében kezdett tanulni a Debreceni
Óvónőképző Intézetben. 1954. június 30-án
oklevelet szerzett, s még abban az évben elhelyezkedett a Szegedi Kenderfonógyár Óvodájában. 1975-ben oklevelet szerzett a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola pedagógia szakán. 1992-ben vezető óvónőként ment nyugdíjba a Szeged Főfasori
óvodából.
Dr. Elmer Vendelné Herbst Magdolna tanárnő
Középiskolai tanulmányait a makói gimnáziumban végezte, ahol érettségizett is. 1953-ban
a Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakára nyert felvételt, ahol 1956-ban tanári
oklevelet kapott. Csongrádon, majd Kunfehértón nyert kinevezést az általános iskolába.
Mint járási szakfelügyelő fejezte be pedagógiai
pályáját. Férje nyugdíjas orvos, lánya klinikai
orvos, unokája gimnazista.
Fekete István tanár úr
A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakán 1956-ban végzett. Az első munkahelye
1955-ben a Mezőhegyesi Általános Iskolában
volt testnevelő tanári minőségben. 1963. augusztus 1-jén került a Szegedi Pedagógiai Főiskola I. sz. Gyakorló Általános Iskolájába
szakvezető testnevelő tanárként. 1971. január
1-től a Szegedi Egyetemi és Olajipari Sport
Club módszertani főelőadója lett. 1978-ban a
Testnevelési Főiskolán sportszervezői diplomát szerzett. 1979. augusztus 1-től a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Testnevelés Tanszékén adjunktus, majd 1982 áprilisától
egy évig megbízott tanszékvezető lett. 1991.
december 27-én nyugdíjba ment.
Fodor Antal tanár úr
A tanítóképzőt Szegeden végezte, majd a
gyakorlóévét már Maroslelén kezdte. Ezután itt

kezdett el tanítani, egészen nyugdíjazásáig.
Első éveiben alsós osztályosokat tanított, majd
1962-ben a tanári karban hiány mutatkozott
földrajz és rajz szakon, így beiratkozott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz–rajz
levelező szakára, ahol 4 év múlva végzett.
1970-ben igazgatóhelyettesi megbízást kapott,
melyet 20 éven át lelkiismereten ellátott. Közben újabb szaktanári hiány miatt 1980-ban elvégezte az ének-zene szakot. 1989-ben kinevezték az intézmény igazgatójává. Vezetői
megbízása idején igyekezett a legkorszerűbb
eszközökkel az intézmény dolgozóinak is a
legjobb munkakörülményeket biztosítani.
1996-ban ment nyugdíjba.
Dr. Gyebrovszky Jánosné Tokaji Mária tanárnő
Békéscsabán érettségizett. 1956-ban diplomázott Szegeden a Pedagógiai Főiskolán magyar
nyelv és irodalomból. A történelem szakot levelezőn végezte. Szolgálati helyei: Kötegyán,
Budapest, állandó békéscsabai lakhellyel Mezőberény, Murony, Kamut és 1973-tól nyugdíjazásáig Békéscsaba. 1956-ban kötött házasságot. Férje állatorvos. Két gyermeke született:
egy leány és egy fiú. Két felnőtt fiú unokája
van.
Dr. Gyöngyössy Mátyásné Bogdán Ilona tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv
és irodalom szakán szerzett diplomát 1956ban. „Hálás vagyok életem végéig minden tanáromnak, akik itt, a Főiskolán tanítottak.
Olyan útravalót kaptam, ami ezen a nem könynyű életpályán mindig támaszom volt. Köszönöm, hogy itt lehetek és emlékezhetek” – vallja
a tanárnő.
Hencz Alajosné Zalahegyi Katalin tanítónő
1955 júniusában érettségizett a Keméndy
Nándorné Tanítónőképzőben. Gyakorlóévét
1955. szept. 1-től 1956. júniusig az Üllés Belterületi Általános Iskolában töltötte. 1956 júliusában tett képesítő vizsgát. Kinevezett tanítóként
dolgozott tovább az Üllés Belterületi Általános
Iskolában 1959. május 1-ig. Ekkor került Szegedre a Zalka Máté Általános Iskolába, ahol
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két évet tanított, majd saját kérésére Újszegedre került a Mező Imre Általános Iskolába.
1965-ben átkerült a Móricz Zsigmond Általános Iskolába, ahol 26 évet töltött 1991-ben történő nyugdíjazásáig. Ebben az iskolában 1. és
2. osztályosokat tanított. Szívesen foglalkozott
a kicsikkel, bensőséges volt a kapcsolata a
gyerekekkel és a szülőkkel egyaránt. Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, különböző kutatásokban. Jó munkájáért több kitüntetésben részesült, nyugdíjazásakor megkapta
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Összesen 37 év szolgálati időt szerzett.
Hudi Antalné Magyary Gyöngyvér tanárnő
Szülei a Ferenc József Tudományegyetemen
végeztek matematika szakos tanárként. A tanárnő 1956-ban diplomázott a Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom
szakon. A Somogyvári Általános Iskolában
kezdett el tanítani, majd 1960-ban került a József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskolájába, ahol nyugdíjba
vonulásáig tanított. Munkaközösség-vezetőként és magyar szakos szakvezető tanárként
tanárjelöltek tucatjait oktatta és készítette fel
záróvizsgára. Tanítványai országos szavalóversenyeket nyertek, közülük többen tanárok,
költők, színészek lettek. Pedagógus Szolgálati
Emlékérem és Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült több évtizedes munkája
elismeréseként.
Joó Antalné Dömsödi Rózsa tanítónő
A tanítói oklevelet 1956-ban a Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg Szegeden. A gyakorló tanítójelölti évét az 1955/56os tanévben a Domaszék Zöldfás Általános Iskolában töltötte. 1956–1962 között is ott tanított. Az 1962-es tanévtől 1992. évben történt
nyugdíjazásáig a Kiskundorozsma Általános
Iskolában végezte pedagógiai munkáját.
Dr. Kálló Antalné Mojzes Gizella tanárnő
A szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképző
Intézetben érettségizett. Gyakorlóéves nevelőként a Domaszék Bajai úti iskolában kezdett
tanítani I–IV. összevont, később V–VIII. osztályban. 1956-ban tanítói, később a Szegedi
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Tanárképző Főiskolán biológia–földrajz szakos
tanári oklevelet szerzett. 1970. szept. 1-től
1973. aug. 31-ig igazgatóhelyettes, nyugdíjba
vonulásáig az általános iskola igazgatója. A
községben dolgozók általános iskoláját, szakmunkásképző tanfolyamokat szervezett, ismeretterjesztő előadásokat tartott, ifjúsági kultúrcsoportokat tanított és irányított. Kihelyezett
mezőgazdasági technikumot és gimnáziumi
képzést szervezett. Irányítása alatt történt meg
a tanyai iskolák körzetesítése, épült meg és
népesült be a Belterületi Általános Iskola. Segítette az óvodaépítés ügyét, az új belterületi
iskolánál tornaszoba és sportpálya építését.
1990. augusztus 1-jén, 35 év szolgálati idő
után korengedményes nyugdíjba vonult.
Dr. Kamarás Györgyné Szabó Éva tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakán végzett 1956-ban. 1958-ban ugyanitt a
földrajz kiegészítő szakot is elvégezte. Gyakorlóévét Jászjákóhalmán töltötte, majd tanárjelöltként dolgozott. 1958-tól 1960-ig Budapest
III. kerületében, a Raktár utcai Általános Iskolában tanított testnevelő tanárként. 1960-ban a
Budapest III. kerületi Bécsi úti Általános iskolába került, ahol sem tornaterem, sem sportudvar nem volt, ezért társadalmi munkával
sportudvart hozott létre. 1971-ben „Törzsgárda” jutalomban részesült. 1972-ben betegsége
miatt leszázalékolták. 1980-ban észak-afrikai
kiküldetésbe követte férjét. Itt szerződéses tanárként dolgozott, a kiküldetésben lévő családok gyermekeit tanította. Ezt a tevékenységét
„Kiváló munkáért” kitüntetéssel jutalmazták.
Érdeklődése később a magyar hagyomány, a
néprajz irányába fordult, ezért elvégzett egy
Felsőfokú Népi Játékok és Kismesterségek
Szakoktató képzést. Nagyon szeretett tanítani.
Kazi Istvánné Cserép Ibolya tanárnő
A Keméndy Nándorné Tanítónőképző Intézetben szerzett oklevelet 1956-ban. 1955. július
1-jével került a Zákányszék-Bogárzó tanyai iskolába, ahol kilenc évig tanított. 1964-ben férjhez ment, ezután a község belterületi iskolájában folytatta munkáját. Évtizedeken keresztül
végzett nevelői tevékenysége során több alkalommal kapott elismerést és dicséretet. 1988-

ban Miniszteri Dicséretben részesült, majd
2005-ben a Zákányszékért díjat érdemelte ki.
1992-ben az első és egyetlen munkahelyéről
ment nyugdíjba, de továbbra is a község életének része maradt.
Dr. Kelemen Imréné Farkas Éva tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola ének szakán
végzett 1956-ban. Ezt követően két évig Salgótarjánban tanította az ének tantárgyat általános iskolában. 1958-ban részt vett az újonnan megnyíló nagybátonyi Állami Zeneiskola
megszervezésében. Ennek az intézménynek a
szolfézstanára volt 1965-ig. 1959-ben megszerezte a zeneiskolai szolfézstanári képesítést is.
1962-ben áthelyezték az egri Állami Zeneiskolához, amely jelenleg a Farkas Ferenc Állami
Zeneiskola nevet viseli. Tanított tárgyai a következők voltak: zenei előképző, szolfézs, magánének, zeneirodalom-ismeret. Mint vezető
tanár, 1990. dec. 30-ával nyugdíjba vonult.
Munkája elismeréseként 1977-ben Miniszteri
dicséretben részesült, 1986-ban pedig megkapta a „Kiváló Munkáért” elnevezésű kitüntető
jelvényt.
Kereki Lászlóné Kónya Irén tanárnő
Oklevelét 1956-ban szerezte a Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom
szakon, jeles eredménnyel. Gyakorlóévét a
Mezőgyáni Általános Iskolában töltötte
1955/56-ban. 1961-től az Okányi Általános Iskolában tanított magyar nyelv és irodalmat.
1991-ben innen vonult nyugdíjba. Munkája során a következő elismeréseket kapta: Az oktatásügy kiváló dolgozója 1977, Kiváló úttörővezető 1979, Úttörő vezető érdemérem 1984,
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1991. 2006ban Aranyoklevelet kapott. A szakmáját nagyon szerette, és munkáját igyekezett mindig
lelkiismeretesen elvégezni.
Kerezsi Ferencné Engi Piroska tanárnő
Diplomáját 1956-ban szerezte a Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalom
szakán. 11 évig tanított Kiskunfélegyházán egy
osztott felső tagozatú tanyai iskolában. 1966tól 25 évig Csongrádon a Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozott osztályfőnöki és is-

kolai könyvtárosi beosztásban. Hivatásában
Arany János volt a példaképe, egyszerűsége,
embersége, helytállása ragadta meg és páratlan, szép költői nyelvezete. Nevelői pályája során mindig szívügye volt a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatása és a tehetségesek támogatása. Diákjaival rendszeresen részt vett a
Kazinczy-versenyen, valamint a Verseghy
nyelvművelő versenyeken. Ez utóbbin két alkalommal országos első helyezést értek el a tanítványai. Tevékenységét Kiváló Munkáért kitüntetéssel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el. 36 évet töltött a szép, de
nehézségekkel teli pedagógus pályán. „Köszönet és hála a Pedagógiai főiskola egykori
tanárainak, akik emberségre, helytállásra tanítottak, és életükkel adtak példát a pedagógus
hivatás szeretetére” – vallja.
Kindler Ferencné Hegedűs Margit tanárnő
1953-tól 1955-ig a Budapesti Apáczai Csere
János Főiskolán ének szakon tanult. Tanulmányai eredményes elvégzése után Jászalsószentgyörgyön éneket tanított az általános iskolában két éven át, közben 1956-ban Szegeden államvizsgázott ének szakból. 1957-től
Törtel községben tizenegy éven át tanított
éneket és vezette az énekkart, mellyel igen
emlékezetes fellépései voltak. 1968-tól Nagykőrösön a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában kollégiumi nevelőtanárként dolgozott, ahol munkája mellett az iskola énekkarát vezette. Számos országos versenyen is
részt vettek, ahol egy bronz, egy ezüst és kilenc aranyminősítést értek el. Felléptek iskolai
és városi ünnepélyeken is. 1989-től nyugdíjas.
Dr. Kiss Zoltánné Rácz Margit tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakán szerzett általános iskolai tanári oklevelet 1956-ban. A Szabolcs megyei Tyukodon
kezdett tanítani. Szeretettel gondol vissza az
ott eltöltött időre. 1957-ben hazakerült szülővárosába, Makóra, ahol egészen 1995-ig a város
ismert és elismert pedagógusaként tevékenykedett. A Szegedi Utcai Általános Iskola egyetlen testnevelőjeként minden ott tanuló diákot
ismert, sokuknak osztályfőnöke is volt. Több
tanítványának később a gyermekeit is tanítot-
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ta. Az Országos Úttörő Olimpián az 1950-es
és ’60-as években számos lakalommal ért el
dobogós helyezést diákjaival atlétikában. Minden évben részt vett az általános iskolás korosztály számára megrendezett Csongrád megyei atlétikai bajnokságokon, ahol diákjai rendre kimagasló eredményeket értek el. Munkásságát a Művelődési Minisztérium 1989-ben „A
tanuló ifjúság testi neveléséért” emlékplakettel,
1990-ben pedig Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerte el.
Koós Károlyné Mézes Erzsébet tanárnő
A Szegedi Pedagógiai főiskola testnevelés
szakán végzett 1956-ban. A diploma megszerzése után Kisterenyén, majd Nagybátonyban
tanított. Innen pályázat útján került az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános
Iskolájába mint szakvezető testnevelő tanár.
Pedagógusi munkája jutalmazásaként több kitüntetésben részesült, a legmagasabb elismerés a „Kiváló Tanár” cím, melyet 1973-ban a
Parlamentben vehetett át.
Korpai Ferencné Szegedi Irma tanárnő
1954-ben mint gyakorlóéves tanárjelölt kihelyezést nyert a Nyírgyulaji Általános Iskolához.
Egy év után, 1955-ben szerzett történelem–
ének-zene szakos tanári diplomát a Szegedi
Pedagógiai főiskolán. Nyírgyulajon tanított három évig, majd egy évig Rohodon az általános
iskolában. 1959-től 1987-ig, nyugdíjba vonulásáig Nyírmadán tanított. Nyírgyulajban énekkart vezetett, felnőtt-, gyermekkórust és úttörőzenekart. Rohodon úttörőcsapat-vezetői tevékenységet folytatott. 1957/58-ban a Csillebérci
úttörőtáborban a Kisdobos altáborban mint táborvezető tevékenykedett. Elvégezte a néptánc-oktatói tanfolyamot 1960-ban, és Nyírmadán felnőtt- és gyermek tánccsoportot vezetett.
Könyvet is írt, Szeretettől a boldogságig címmel.
Kovács István tanító úr
A Szegedi Állami Tanítóképzőben végzett
1956-ban. Így vall pályafutásáról: „Elindultam
oklevelemmel 1956. július 2-án Csengelére
boldogan, reményekkel tele. Majd Sövényházára, újra Csengelére, Gyarmaton, Ruzsán át
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Bordányba. Mindig adva mindenütt, amit tudtam. Így ért véget az életút, ami olykor rögös,
máskor napos volt. Jó volt látni a mosolygós
kis arcokat, elért sikerüket. Ez adott erőt a folytatáshoz nap mint nap, egészen 1994. december 30-áig. Ha tehetném, újra ezt tenném.”
Kulcsár István tanár úr
1956-ban végzett orosz szakon. Gyakorlóévét
Berettyószentmártonban töltötte (Hajdú-Bihar
megye). A diploma megszerzése után Csökmőre, majd Tiszakürtre került. Az 1961/62-es
tanévtől kezdve Tiszaugon dolgozott egészen
nyugdíjazásáig. Közben elvégezte a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakot.
1970-ben kinevezték igazgatónak a Tiszaugi
Általános Iskolában. Ebben a beosztásban
dolgozott 25 évig, egészen a nyugdíjazásáig.
1990 és 1994 között a Jásznagykun-Szolnok
megyei közgyűlés tagja volt.
Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető (1970), KISZ
KB. Dicsérő Oklevél (1971), Úttörővezető Érdemérem (1973), Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1977), Kiváló Munkáért Érdemérem
(1988), Pedagógus Szolgálati Emlékérem
(1995).
Kulcsár Istvánné Vas Magdolna tanárnő
1956-ban kapta kézhez magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját. Gyakorlóévét Bihartordán (Hajdú-Bihar megye) kezdte el. A
diploma megszerzése után Csökmőre, majd
Tiszakürtre került. Az 1961/62-es tanévtől
kezdve Tiszaugon dolgozott egészen nyugdíjazásáig. 1990-ben ment nyugdíjba, de 1995-ig
teljes óraszámmal dolgozott tovább. Közben
elvégezte a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakot, később a könyvtárosi szakot.
Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető (1975), Kiváló Munkáért kitüntető jelvény (1979), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1989), JászNagykun-Szolnok Megyei Tanács Pedagógiai
díj (1990).
Lázár Zsuzsanna tanárnő
1951-ben kapta kézhez tanítói oklevelét a
Kecskeméti Tanítóképzőben. Alsó tagozatban
tanított Kecskemét tanyai iskoláiban:
Klábertelepen, Úrréten, Katonatelepen. 1956-

ban levelező tagozaton végzett a Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom
szakon. 1966-tól a Kecskeméti Tóth László Általános Iskolában tanított. Tizenöt évig látta el
az iskola igazgatóhelyettesi teendőit. 1986 óta
nyugdíjas. „Pályámon nehéz volt a helytállás,
de mégis szép emlékekkel távoztam” – vallja.
Maxi Mihályné Horváth Mária tanárnő
1956-ban szerzett diplomát a Szegedi Pedagógiai Főiskola ének-zene szakán. Gyakorlóévét Sándorfalván töltötte. A diploma megszerzését követően még maradt pár hónapra
Sándorfalván, majd Szegedre került, ahol tanított a Rókusi Általános Iskolába, a Bérkert utcai Általános Iskolába, a Mátyás téri Általános
Iskolába, a Kolozsvári téri Általános Iskolába.
1977-ben megnyílt az Ortutay Kollégium, ahol
23 éven keresztül végezte odaadó munkáját
mint nevelőtanár.
Molnár Istvánné Nagy Erika tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv
és irodalom szakán szerzett diplomát 1956ban. Ugyanitt 1960-ban a történelem kiegészítő szakot is elvégezte. 1955-től 1956-ig a Tiszatenyői Általános Iskolában töltötte a gyakorlóévét. 1956–1989 között a Kengyeli Általános Iskolában magyar–történelem szakos tanárként dolgozott, orosz nyelvet és éneket is
tanított. A tanításon kívül 1961–1965 között
napközi-vezető, majd öt évig csapatvezető,
1970-től 1978-ig igazgatóhelyettes, 1978-tól
1989-ig igazgató. 1989-ben vonult nyugdíjba.
Nyugdíjasként négy évig iskolai könyvtárosként tevékenykedett, 1990-ben könyvtárkezelői
képesítést szerzett. Munkáját Kiváló Úttörővezető kitüntetéssel és Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel ismerték el.
Monori Gyuláné Korom Klára tanítónő
1955-ben érettségizett Szegeden a Keméndy
Nándorné Tanítónőképzőben, 1956-ban szerzett tanítói képesítést. Gyakorlóévét Ásotthalmon a Halastelki Általános Iskola 1–4. osztályában töltötte. Még további két évet dolgozott
itt. Az 1958/59-es tanévben járási helyettesítő
nevelőként működött. 1959-ben került Bordányba. A Rákóczi iskola 1–4. osztályát vezet-

te 1978-ig, az iskola körzetesítéséig. Ez a 19
esztendő volt oktató, nevelő munkájának legszebb időszaka. 1978 szeptemberétől a Bordány Központi Iskola nevelője lett. Az alsó osztályok munkaközösségének vezetését vette át.
1979-ben megkapta a Kiváló Munkáért érdemérmet, mellyel kisiskolai munkáját ismerték el.
Az 1990-es években mentori feladatokat látott
el. 1997 júniusában vonult nyugállományba.
Mravik Mihályné Gémes Erzsébet tanárnő
Soha nem akart pedagógus lenni. Mégis magyar–orosz szakos tanárként végzett a Szegedi Pedagógiai főiskolán, és tanárként dolgozott
1956-1tól 991-ig Kondoroson az általános iskolában. A legtöbb időt a tehetséggondozásra
és az osztályfőnöki tevékenységre fordította.
Országos tanulmányi versenyre hat tanulója
jutott, közülük ketten harmadik helyezést értek
el. Osztályfőnökként a kirándulások előkészítésére és utána a megbeszélésre nagy gondot
fordított. Több alkalommal munkaközösségvezető volt az iskolában és a járásban (orosz,
osztályfőnöki). Az utolsó évtizedben igazgatóhelyettesként dogozott. Több kitüntetést kapott, de legjobban egy tanítványa szavai dobogtatták meg szívét: „ha Erzsike néni nem lett
volna, ma parasztasszony lennék egy tanyán”.
De ő is magyar–orosz szakos tanár lett. 25 éve
– férjével közösen – egy alapítvánnyal búcsúztak az iskolától: a tehetségeseket és felkészítőiket jutalmazzák.
Nagy Gáborné Lázár Mária tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv
és irodalom szakán végzett 1956-ban. Gyakorlóévét a Hajdú-Bihar megyei Újlétán kezdte, és
innen is ment nyugdíjba 1989-ben. Az első
időkben magyart tanított 5–8. osztályig, később az ének oktatása is rá hárult. Szakkörvezetés, iskolai ünnepségekre való felkészülés,
úttörőmunka mind-mind napi feladat volt a tanítás mellett. 1975-től nyugdíjazásáig igazgató-helyettesi teendőket is ellátott. Iskolai és
községi könyvtári teendőket is ellátott hosszú
éveken keresztül. Munkáját Miniszteri Dicsérettel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel
ismerték el.
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Nagy Imre Károly tanár úr
Tanítói oklevelet a szegedi József Attila Állami
Tanítóképzőben szerzett 1956. július 2-án. Tíz
évig tanyai iskolákban tanított, majd 1972-ben
matematika–fizika tanári diplomát szerzett a
Szegedi Tanárképző Főiskolán. Két miniszteri
dicséretben részesült, 1964-ben és 1984-ben.
Saját készítésű eszközeivel több díjat is nyert
az Országos Fizikai Ankétok Eszközkiállításain. Számítógépes programjaival III. díjat nyert
az 1989. évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Nagy Katalin tanárnő
A Keméndy Nándorné Tanítónőképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet 1956-ban. Falun
kezdte pályáját (Pusztamérges, öt év), és falun
fejezte be (Algyő, tizenöt év). Közbülső állomáshelye Budapest (Soroksár, Csepel) volt,
ahol helyettesített, majd szakosodott: politechnikát tanult és tanított hét évig. Budapesten
könyvtárosnak képezte magát. Szegeden a
Gladics utcai gyermekotthonban vállalt tanítást
magántanárként, majd Algyőn tanítói állást. A
nyugdíj előtti éveiben teológiát tanult, s megkezdte tanítás után a hitoktatást, majd teljes
óraszámban tanította tizenöt évig. Az utóbbi
nyolc évben Szovátára jár évente többször is,
segít a gyerekeknek a tanulásban. „Szép, gazdag pályafutásom volt, kollegák, szülők és
gyerekek szeretete kísért. Tanítványaimmal
nem kell szégyenkeznem” – vallja.
Palágyi Istvánné Sárközi Margit tanárnő
Az általános iskolát és a gimnáziumot Kiskunhalason végezte. A Szegedi Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalom szakát 1956ban fejezte be jeles eredménnyel. Gyakorlóévét Akasztón, az általános iskolában töltötte.
1957-ben került az Algyői Általános Iskolába.
Szeretett volna egy másik tantárgyat is tanítani, így 1961-ben elvégezte a Szegedi Tanárképző Főiskola levelező történelem szakát is,
kitűnő eredménnyel. Az algyői iskolában hoszszú éveken keresztül úttörővezetőként, illetve
szakszervezeti elnökként tevékenykedett. Ezt
a funkciót – a tanításon kívül – az 1990-es
nyugdíjba vonulásáig betöltötte.
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Pálfi Tiborné Nagy Rozália tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelés
szakán végzett 1956-ban. Pedagógus családba születet. Pályája kezdetén ezt az indíttatást
kapta: „a gyerekeket szeretni, megérteni, nevelni és tanítani kell! – akkor Téged is szeretni
fognak!” 1955-ben Hartán kezdett el testnevelést tanítani, majd 37 év munkaviszony után
nyugdíjba ment. Pedagógus férjével három
gyermeket neveltek fel, akik szintén a tanári
pályát választották hivatásul. Ma kilenc unokának és négy dédunokának örülhetnek. A tanárnő mindig szeretettel emlékszik vissza a főiskolán töltött napokra, tanáraira, akik a szakmai tudás átadása mellett emberségre, becsületességre is neveltek. „Köszönöm, hogy valamikor ennek az intézménynek a diákja lehettem, és ma részt vehetek ezen a szép ünnepségen!” – vallja.
Pesti Sándorné Ungi Julianna tanítónő
A tanítói oklevelét 1956-ban a Keméndy Nándorné Tanítóképzőben szerezte Szegeden. A
gyakorló tanítójelölti évét az 1955/56-os tanévben a Kiskundorozsmai Általános Iskolában
töltötte, majd ezt követően, az 1956. évtől kezdődően egészen az 1992. évben történt nyugdíjazásáig ebben az iskolában tanított, mely
iskola neve időközben Jerney János Általános
Iskolára módosult.
Péter Mátyás László tanár úr
A Szegedi Állami Tanítóképzőben szerzett oklevelet 1956-ban. Így vall pályafutásáról: „Két
»kitüntetést« kaptam az alsó tagozatos tanítói
pályámon. 1955 szeptemberében kezdtem a
tanítói pályámat. Mikor sikeresen felvételiztem
a Szegedi Tanárképző Főiskolára, és a tanítványaim megtudták, hogy eztán már nem leszek velük, nagy sírásban törtek ki, az új gyakorlóéves tanító néni alig tudta őket egész délelőtt vigasztalni. A másik »kitüntetés« itt a főiskola gyakorlójában adódott. Elsősökhöz kellett
bemennem számtan órát tartani. Pontvadászat
volt sorversennyel. Azt hitték, hogy játszanak,
pedig keményen számolni kellett nekik. Másik
alkalommal egy elsős kislány vezetésével küldöttség ment az igazgatói irodába: – Ancsi tanító néni nem lesz, és tessék szíves lenni azt a

tanárt megint küldeni, aki a múltkor volt velünk,
mert ez az osztály kívánsága. Ötven évig voltam a pályán, sokféle kitüntetést kaptam, de
ezeket értékelem a legjobban.”
Dr. Raport Ferencné Schneider Katalin tanítónő
1955-ben érettségizett a szegedi Keméndy
Nándorné Tanítónőképzőben. Általános iskolai
gyakorlóévét Békés megyében, a Kétegyházai
Állami Általános Iskolában végezte. 1956 júliusában szerezte meg általános iskolai tanítói
oklevelét. Ezután Eleken, majd Karcagon tanított alsó tagozatban. Végül 1971-től Gyulán tanított a 3. sz. Általános Iskolában. Innen 1991ben ment nyugdíjba. Oktató-nevelő munkájáért
többször kapott elismerést. „Hivatástudattal és
örömmel végeztem a munkámat, türelemmel
törekedtem a differenciált módszerek alkalmazásával a gyerekek képességeinek kibontakoztatására. Gyermekkori álmom teljesedett
be négy évtizedes pályafutásom alatt” – vallja.
Simai Mihály tanár úr
A Szegedi Pedagógia Főiskolán 1956-ban
végzett magyar szakon, az „áldott emlékű Vajda László és Vajtai István professzor urak
szellemi holdudvarában”. Gyakorlóévét Belsőpereg-pusztán töltötte. 1956-tól 1960-ig Békéscsabán a VI. sz. Általános Iskolában, 1960tól 1965-ig Szegeden, az Ady Kollégiumban
tanított. 1965-től 1974-ig a Délmagyarország
belső munkatársa, majd a Kincskereső megalakulásától (1974) nyugdíjazásáig a folyóirat
főszerkesztő-helyettese, majd főszerkesztője.
Igényes irodalmat adva az ifjúságnak ilyenképpen – bár pályaelhagyóként – sikerült mégis a pályán maradnia. Első verseskötete 1962ben, a legutóbbi 2012-ben jelent meg. Életműve több mint húsz könyv, a versek mellett fontosnak tartja az ifjúságnak szóló verseket, mese- és ifjúsági regényeket is. Válogatott és új
versekből álló gyűjteménye az idei könyvhéten
jelenik meg. Kitüntetései: József Attila-díj
(1981), Tehetségekért díj (1998), Szeged Kultúrájáért díj (2001), Tisztatáj-díj (2003), Év
Könyve-díj (2004), Szegedért Alapítvány Fődíja (2009). „Régi alma materem mai vezetésé-

nek, tanárainak és diákjainak minden jót, sok
sikert kívánva: Simai Mihály öregdiák”.
Stef Istvánné Bohák Ilona tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola történelem–
földrajz szakán szerzett diplomát 1956-ban,
1976-ban pedagógia szakos általános iskolai
tanári szakon kapott kiegészítő oklevelet.
1955-ben Gyomán az 1. sz. Általános Iskolában kezdett tanítani, mindvégig óriási lelkesedéssel. Ugyanebben az iskolában fejezte be
pedagógiai pályafutását 1989. szept. 30-án. 35
éves pályafutása alatt végig részt vett az úttörő
mozgalomban rajvezetőként és csapatvezetőként. A tanítás mellett jelentős közéleti tevékenységet folytatott: vöröskeresztes aktíva,
nőbizottsági alapító tag, községi tanácstag. 35
éves munkájáért számos kitüntetésben részesült: Kiváló Oktatómunkáért Oklevél, Kiváló Úttörő Munkáért Oklevél, Kiváló Úttörővezető Érdemérem. „Pályafutásomat szép emlékekként
élem!” – vallja.
Dr. Szabó Lórántné Varga Judit tanítónő
1956-ban szerzett oklevelet a Keméndy Nándorné Tanítónőképző Intézetben. 1955 szeptemberében kezdte pályáját a Felsőmórahalmi
Általános Iskolában, amely tanyai iskola volt.
Első tanítványai elsősök és harmadikosok voltak, máig is a legkedvesebb emlékei fűződnek
hozzájuk. A tanyai gyerekek kedvesek, tisztelettudóak voltak, szüleik is tisztelték a tanítót.
Két év után, 1957 szeptemberétől Hódmezővásárhelyen tanított, majd 1959-ben a szegedi
Madách Imre Általános Iskolába került. Innen
ment nyugdíjba 1998-ban. Szakmai pályája sikeres volt, szakvezetőként tanítójelölteket oktatott, kitüntetéseket kapott. 1988-ban a Parlamentben vehette át a „Kiváló Tanító” érdemérmet.
Tombácz Istvánné Németh Julianna tanárnő
1956-ban kapta meg tanítói oklevelét a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben.
Harminchét évig végezte tanítói munkáját Zákányszéken, Ásotthalmon, Szeged-Tarjánban
és Szeged-Algyőn az utolsó tizenöt évben.
Harminc évig alsó tagozatban tanított, az utolsó hét évben pedig felső tagozatban matema-
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tikát, mivel elvégezte a matematika szakot a
Szegedi Tanárképző Főiskolán, 1973-ban. Algyőn hét évig igazgatóhelyettes volt. Kétszer
kapta meg a Kiváló Munkáért kitüntetést.
Tóth Kálmánné Turcsányi Jolán tanítónő
1955-ben érettségizett Szegeden a Keméndy
Nádorné Tanítónőképzőben. Az általános iskolai gyakorló tanítójelölti évet a vése-martonpusztai Általános Iskolában töltötte. 1956-ban
kapott tanítói oklevelet. 1956–1991 közötti
szolgálati helyei: Rúzsa, Balástya, Sándorfalva, Szeged – Szirmai István Általános Iskola.
1990-ben Miniszteri dicséretben részesült.
1991. december 31-től nyugdíjas. 2006-ban
aranydiplomát kapott.
Ungi Istvánné Varga Julianna tanárnő
Középiskolába a Szegedi Kiss István Gimnáziumba járt, 1953-ban érettségizett. 1953-tól
1956-ig a Szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatója volt, ahol magyar nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát. 1956-tól 1961-ig Füzesgyarmaton tanított, ezen idő alatt 1959–1961
között megszerezte a történelem szakon is a
tanári diplomát. 1961-től 1963-ig Torbágyon
tanított. 1963 októberétől Budaörsön tanított,
ahonnan 1990. február 15-étől nyugdíjba vonult.
Varga János tanár úr
Tanári diplomáját a Szegedi Állami Pedagógiai
Főiskola testnevelés szakán szerezte. A főiskola után Cibakházára került gyakorlóéves tanárjelöltként. Tanári pályáját még 17 évig itt
folytatta. Tanított a testnevelésen kívül biológiát, fizikát, orosz nyelvet, sőt az esti tagozaton
5-6. osztályban magyar irodalmat és nyelvtant
is. 1966-ban kézilabda edzői minősítést szerzett. 1972 őszén áthelyezték Csépára igazgatónak. Erről a tisztségről három év után lemondott, és csak a testnevelést tanította.
1986-ban Mindszentre került, ahol még 7 évig
tanított.
Végh Zoltán tanár úr
Tanári diplomáját magyar nyelv és irodalom
szakon szerezte 1956-ban. Szolgálati ideje
alatt dolgozott Túrkevén szaktanárként, 10
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évig igazgatóként. Családi okokból Szegedre
került. Szegeden dolgozott a Tarján III. sz. Általános Iskolában szaktanárként, munkaközösség-vezetőként 1987-ig, majd a Fodor József Gimnázium és Élelmiszeripari Szakközépiskolában szaktanári és munkaközösség-vezetői munkakörben. SZTE megbízással szakvezető időskori nyugdíjazásáig, 1994-ig. 1992től évenként megújuló megbízásokkal az OHnak érettségi vizsgaelnöki feladatokat is látott
el, majd 2015-ben újra pályázattal 2020-ig
nyerte el ezen feladatra szóló megbízását.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet adományoz a következő kollégáknak:
Balogh Lászlóné Dévényi Mária tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem–ének szakán szerzett tanári diplomát
1966-ban. A Kisteleki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdett tanítani, majd 1994ben munkaviszonyát a Petőfi Sándor Általános
Iskolában folytatta 2004-ig, végleges nyugdíjazásáig. Magyart és éneket tanított, tanítványait
rendszeresen készítette fel helyesírási, versmondó, prózamondó versenyekre. A Bicínium
éneklési versenyen három párosa lett aranyérmes. Többször fogadott magyar–ének szakos végzős hallgatókat szakvezető tanárként.
Pedagógiai munkássága elismeréseként 1976ban Miniszteri Dicséretet, 1987-ben Kiváló
Munkáért kitüntető jelvényt vehetett át.
„Lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint láttam el feladatom 38 évig. Úgy érzem, jól választottam hivatást. Tanítványaim akkori és
későbbi sikerei is ezt igazolták” – vallja a tanárnő pályafutásáról.
Csajbók Ferencné Gellai Margit tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem–orosz szakán végzett 1966-ban. 1973tól 1980-ig tanulmányi felügyelő volt, 1980–
1990 között igazgatóként tevékenykedett Túrkevén, a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Tanóráin – és azokon kívül – kiemelt szerepet
szánt az anyanyelvi nevelésnek: az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjaként diákjait

pályázatok írására biztatta. A tanórán kívüli
nevelési tényezőkkel együttműködve foglalkozott a tehetséges diákokkal, segítette a lemaradókat, juttatta irodalmi élményekhez őket a
tanulmányi kirándulásokon. 2000-ben Túrkeve
Város Önkormányzatának kérésére elkészült a
Szülőföldem, Túrkeve c. helyi tankönyv, melynek szerkesztője volt. Szakdolgozatát a pedagógus személyisége témakörben írta, hitte, hiszi, hogy a pedagógus személyisége döntő tényező a gyermekek nevelésében. „Két gyermekem van, öt unokám, a férjem, a leányom is
pedagógus, s ha újból kezdhetném, ismét e
gyönyörű hivatást választanám” – vallja a tanárnő.
Fábián Sándorné Topál Vilma tanárnő
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola orosz–földrajz szakán. 1966-tól
a kunszentmiklósi Általános iskolában tanított.
1976-ban igazgatóhelyettessé választották.
1981-ben oktató-nevelő munkája elismeréseként „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült.
1984-től 1989-ig a Járási Művelődési Osztály,
majd a kunszentmiklósi AMK iskolavezetőjeként dolgozott. 1997-ben nyugdíjba vonult,
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem” adományozásával. „Munkám örömét a gyerekek adták, melynek elvégzésében családom mindig
mellettem állt” – vallja a tanárnő.
Fürtön Sándorné Szűcs Erzsébet tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem–testnevelés szakán végzett 1966-ban.
Első munkahelye a kiszombori Dózsa György
Általános Iskolában volt. Innen két év után
Makóra, a Deák Ferenc Általános Iskolába került, ahol 1996-ig volt munkaviszonyban. Három szakja közül a magyart tanította legnagyobb óraszámban. Mindvégig osztályfőnök
volt. Tíz évig az iskolai könyvtárat is vezette.
Részt vett új módszerek bevezetésében (iskolaotthonos nevelés, klubrendszer, Zsolnai-féle
NYIK). A nyolcvanas évek közepétől munkaközösség-vezető volt. Munkája elismeréseként
1981-ben Miniszteri Dicséretben részesült,
1996-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
kapott. Pedagóguspályáját 1996-ban fejezte
be.

György Sándor tanár úr
A Szegedi Tanárképző Főiskola román–magyar–testnevelés szakán végzett 1966-ban.
Testnevelő tanári pályafutását Szegeden, a
600. sz. Móra Ferenc Szakmunkásképző Intézetben kezdte. 1982-től a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Intézet tanára lett. Tanítványai jelentős eredményeket értek el hazai és
nemzetközi sportversenyeken. Munkája elismeréseként megkapta a Csongrád Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztályának dicsérő oklevelét (1985), A középiskolai honvéd kollégiumok atlétikai bajnokságán való közreműködésért emléklapját (1989), a Csongrád Megyei
Tanács V.B. Ifjúsági és Sportosztálya Csongrád megye diáksportjáért emléklapját (1991). A
Művelődési Minisztérium eredményes munkájáért Dicséretben részesítette (1990).
„A tanári pályán eltöltött 41 év alatt megszerettettem a sportmozgást több ezer fiatallal, bevezettem a versenysport rejtelmeibe is őket.
Így nyugodt szívvel, emelt fővel mehettem el
nyugdíjba 2007-ben, de a sporttól azóta sem
szakadtam el” – vallja.
Jáger László tanár úr
Szegeden a Tömörkény István Zenegimnáziumban érettségizett 1962-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem–ének
szakán szerzett tanári oklevelet 1966-ban. Két
évig a Mélykúti Általános Iskolában tanított.
1968-ban a Szegedi Tanárképző Főiskola II.
sz. Gyakorló Iskolájába kapott kinevezést. 14
évig dolgozott itt úttörővezetői, szaktanári beosztásban. 1982-től két évig a Csongrád Megyei Tanács Művelődési Osztályán dolgozott
tanulmányi felügyelőként. Pályafutása utolsó
húsz évét, 1984–2000 között a szegedi
Makkosházi Általános Iskolában töltötte igazgatóhelyettesként, szaktanárként. Munkáját
Miniszteri Dicsérettel, Kiváló Úttörővezető és
Kiváló Nevelőmunkáért kitüntetésekkel ismerték el.
Dr. Karlovitz János tanár úr
1964-ben szerzett magyar–történelem szakos
általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola levelező tagozatán. Kispesti
általános iskolák után különféle középiskolák-
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ban, majd felsőoktatási intézményekben tanított, hosszabb ideig az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán, illetve a PPKE és az
AVKF pedagógusképzésében. Kutatási és
közéleti témája a tankönyvek és más taneszközök szerepe, erről több, általa szerkesztett
könyv (pl. Tankönyv: elmélet és gyakorlat,
Korszerű oktatástechnológia) és számos tanulmánya, cikke látott napvilágot különféle folyóiratokban, lapokban. Nevéhez fűződik a
Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) megalakítása és – negyed évszázadon
át – működtetése, a Szegedi Öregdiákok Szövetségének létrehozása. Az Országos Köznevelési Tanács és az OKNT albizottságainak a
pedagógusok szakmai-civil szervezetei által
választott tagja négy turnusban. 2008-ban
Apáczai Csere János díjban részesült.
Kocsis Ferencné Mészáros Judit tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–orosz
szakán szerzett diplomát 1966-ban. A főiskola
második évfolyamának elvégzése után tanulmányait levelező tagozaton folytatta. Az Ásotthalmi Általános Iskola magyar–orosz szakos
tanára lett. Itt tanított 1963-tól 1998-ig, amikor
nyugdíjba ment. Munkája során a következő
fontosabb feladatai voltak: vöröskeresztes tanárelnök, pályaválasztási felelős, osztályfőnöki
munkaközösség-vezető, iskolai könyvtáros.
Jelentősebb továbbképzései: orosz intenzív
tanfolyam, „Pedagógus mesterség” elnevezésű tanfolyam, hazai és leningrádi orosz tanfolyam.
1984-ben megkapta a Kiváló munkáért kitüntetést, nyugdíjba vonulásakor a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet.
Mihály Piroska Anna tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–
történelem–ének szakán végzett 1966-ban.
Pedagógusi munkája legnagyobb értékét abban látja, hogy az óvodás korosztálytól a fiatal
felnőttekig foglalkozhatott a felnövekvő generációkkal. Azt tehette, amit mindig is szeretett
volna – nevelni. Általános iskolában tanított
1966-tól 1979-ig, először a Dunántúlon, majd
Ásotthalmon tanyai iskolában, 1973-tól pedig
Öttömösön, kis létszámú kisközségi iskolában.
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1979-től nyugdíjazásáig a gyermekvédelemben tevékenykedett többféle munkakörben:
nevelőotthon igazgató, pártfogó, átmeneti otthon vezető.
„A főiskola felkészített a legváltozatosabb
munkakörök ellátására. Köszönet érte!” – vallja.
Póka György Károly tanár úr
A Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar–történelem–rajz szakos általános iskolai
tanári diplomát 1966-ban. Negyven éven át,
1966-tól 2006-ig tanított a gyulai Munkácsy
Mihály Szakmunkásképző Iskolában magyar,
történelem, rajz tantárgyakat, valamint szobafestő-mázoló és tapétázó tanulóknak szakmai
ismereti tantárgyakat. 1976-tól tizennyolc éven
keresztül e szakma szaktanácsadója, vizsgabizottsági elnöke is volt. 1977-ben a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.
Szabó Katalin tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1966-ban pályakezdő magyar–történelem–orosz szakos általános iskolai tanárként Sövényházán, a későbbi Ópusztaszeren
kapott szaktanári állást. Mindhárom szakját tanította, mellette a községi könyvtárat is vezette. 1975-től 2 évig a szegedi Londoni Körúti
Nevelőotthonban alsó tagozatos árva kisfiúk
nevelőtanára volt. 1977-től 5 évig a szegedi
Tarján Város III. sz. Általános Iskola igazgatóhelyettese volt. Itt szerezte a legtöbb tapasztalatot az új lakótelepi iskolák beindításáról, melyeket jól hasznosított 1982-től 3 évig igazgatóhelyettesként a szegedi Felsővárosi Általános
Iskolában. 1985-ben adták át a lakótelepi Tabán Általános Iskolát, melyben igazgatói kinevezéssel kezdhette meg iskola-alapító munkáját. 15 évig vezette ezt az intézményt, mely
pedagógus munkája legeredményesebb időszaka volt. „Jó érzés tölt el, hogy egy ma is
színvonalasan működő általános iskola pedagógiai programjának, arculatának kialakításában részt vehettem iskola-alapítóként” – vallja.

Tímár Tibor tanár úr
1945 elején a Békés megyei Hunyára került,
az általános iskolát ott végezte. 1953–1957
között a Gyulai Tanítóképzőben tanult. Gyakorlóévét a Hunyai Általános Iskolában töltötte.
1958-ban Szarvason képesítőzött. A katonaság letöltése után, 1962-ben felvételizett a
Szegedi Tanárképző Főiskola magyar–történelem szakára. Az oklevél megszerzése után
1966-ban Telekgerendáson kezdett tanítani.
1988-tól Békéscsabán a Trefort Ágoston Szakiskolában tevékenykedett 2006-ig, 1999-től
mint nyugdíjas.
Tóthné Gera Ágnes tanárnő
Pedagógiai munkáját tanítóként kezdte 1957ben, a Mórahalom külterületén levő osztatlan
kisiskola alsó tagozatában. 1966-ban szerzett
diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz–testnevelés szakán. Számos társadalmi
szervezetben végzett munkát, szakmai testüle-

tekben dolgozott, és több sportág (atlétika,
úszás, evezés, sí) oktatói, szakedzői képesítését megszerezte. 1973-tól 23 évig Szőregen a
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójaként
dolgozott. Munkás és szép évek voltak, nagy
kihívásokkal, remek fiatal kollégákkal. Közben
elvégezte a JATE BTK pedagógia szakát. Vezetői munkája során a fő hangsúlyt a gyermekközpontú iskola megteremtésére helyezte.
Az oktatás-nevelés mellett továbbra is szívügye maradt az iskolai sport- és szabadidős
programok nyári-téli tábori programjainak
szervezése. Nyugdíjasként is pályázatokat készített, nyári erdei, téli sítáborokat szervezett.
Több szakmai és társadalmi elismerésben részesült. Címzetes igazgatóként 1996-ban
nyugdíjazták.
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A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa vas díszoklevelet adományoz a következő kollégáknak:
Balázs Imre tanár úr
1951-ben szerzett oklevelet a Szegedi Állami
Pedagógiai Főiskola földrajz–természetrajz–
ember élete szakán. 1951-ben gyakorlóévre
Dombegyházára került, majd az oklevél megszerzése után rövid ideig Füzesgyarmaton tanított. 1951-től 1954-ig a Szegedi Tanárképző
Főiskolán, a Földrajz Tanszéken dolgozott
mint tanársegéd. 1954-től 1987-ig, nyugdíjazásáig a Szeged Béketelepi Általános Iskolában
tanított igazgató-tanítóként, majd igazgatóhelyettesként. Az oktató-nevelő munkán kívül
mint népművelési ügyvezető és mint könyvtáros dolgozott a lakosság kulturális felemelkedéséért. Eredményes oktató-nevelő munkájáért és a kulturális téren végzett tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevél (1956), Szocialista Kultúráért (1967), Kiváló Dolgozó (1976),
Az oktatásügy kiváló dolgozója (1983), Kiváló
Úttörővezető (1986), Pedagógus Szolgálati
Emlékérem (1987) kitüntetésekben részesült.
Rábai Imre tanár úr
1951-ben szerzett oklevelet a Szegedi Állami
Pedagógiai Főiskola matematika–fizika–kémia
szakon. Tanított a szegedi Pedagógiai Főiskola Matematika Tanszékén, majd 1951. márciustól Kalmár László és Rédei László profeszszorok tanársegédeként 1956 júliusáig a József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézetében. Az 1956/57-es tanévben a pécsi Janus
Pannonius Gimnáziumban, az 1957/58-as tanévben a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, majd az 1958–1966. tanévekben a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban. 1962-ben
induló első (és akkor egyetlen) matematika tagozatos osztály megszervezésére és tanítására kapott megbízást. Ez az osztály 1966-ban
érettségizett. Ebbe az osztályba járt Lovász
László, Laczkovich Miklós és Major Péter akadémikus – és természetesen sokan mások. A
későbbiekben, 1966-tól nyugdíjazásáig (1992)
a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészkari Ma-
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tematika Tanszékén mint adjunktus tanított.
Munkássága lezárásaként 1999-ben a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztet, míg
eredményes matematikatanári munkájáért
Rátz tanár úr Életműdíjban részesült.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz a
következő kollégáknak:
Bajnok Zoltán tanár úr
1956-ban végzett a Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–fizika szakán. A megszerzett
diploma birtokában kilenc évet tanított általános iskolában. Miután levelező tagozaton elvégezte az ELTE matematika-ábrázoló geometria szakát, a békéscsabai Rózsa Ferenc
Gimnázium tanára lett, és egy rövid kitérő kivételével nyugdíjazásáig ott tanított. Tíz évig volt
a Békés Megyei Művelődésügyi Osztály középiskola matematika szakfelügyelője, majd a
Békés Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet vezetője. Munkája elismeréseként az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1973), a Kiváló Pedagógus (1978), és a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa (1995) kitüntetéseket kapta. A Rózsa Ferenc Gimnázium tanáraként ment nyugdíjba 1994-ben.
Bereczky Tiborné Wischner Erzsébet tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola földrajz–rajz
szakán végzett 1956-ban. Gyakorlóévében
Békés megyében a mezőhegyesi 47-es majorban a részben osztott iskolában tanított. 1956ban az Algyői Általános Iskolában, 1961-től
pedig a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban folytatta pedagógusi pályáját.
1963-tól áthelyezéssel került a Hámán Kató Általános Iskolába (ma Alsóvárosi Általános Iskola), ahol nyugdíjazása után még egy évet
tanított. 1989-től 1992-ig mint megbízott igazgató vezette a Balázs Béla Úttörőházat.

Dinya Illésné Balázs Erzsébet tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola biológia–
földrajz szakán szerzett képesítést 1956-ban.
A Gyomai 2. sz. Általános Iskolában dolgozott
egy munkahelyen nyugdíjazásáig, 1990-ig. A
tanítás mellett vöröskeresztes tanárelnökként
szervezte a tanulók egészséges életmódra nevelését. Tagja volt 25 éven át a Békés megyei
biológiai alkotó munkaközösségnek. Tanítási
tapasztalatai a Biológia Tanítása folyóiratban,
Békés megyei és országos kiadványokban jelentek meg. Kitüntetései: Vöröskeresztes Munkáért arany fokozat, Miniszteri dicséretek, Pedagógus Szolgálati Érdemérem.
Huber Andrásné Gyuriczki Anna tanárnő
Az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola
után a Szegedi Tanárképző Főiskolán államvizsgázott 1956-ban, földrajz–rajz szakon. A
gyakorlóévet követően szülőfalujában, Tokodon 1990-ig tanított, az utolsó nyolc évben iskolaigazgatóként. Munkájáért többször kapott
elismerést. A rajztanításban ért el kimagaslóbb
eredményeket a gyermekszakköri pályamunkákkal (az akkori lehetőségeket kihasználva),
eljutottak Tokióba, Delhibe, Ankarába, Drezdába és számos hazai helyre, a díjakkal gazdagítva a rajztanítás kimagasló státuszát. Felnőtt batik szakkört is vezetett 1974 óta. Megújulva, 20 éve újra működik a szakkör, a 100.
kiállításra készülnek. „A szép pálya után újra
pedagógus lennék. (Most? Nem!)” – vallja.
Illés Károly tanár úr
A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–
fizika szakán végzett 1955-ben. 1954-től 1960ig Kunmadarason, 1960-tól 1973-ig a Soponya
Gyermekvárosban tanárként dolgozott. 1962–
1964 között szakfelügyelő, majd 1964-től
1968-ig vezető szakfelügyelő. 1968-tól 1973-ig
járási szakfelügyelő, központi műhely vezető.
1973 és 1977 között a Foglalkoztató Intézetben intézetvezető, majd igazgató. 1977-től
1985-ig a Gyermekváros igazgatóhelyettese,
majd 1985-től 1986-ig megbízott igazgatója.
1986-tól 1991-ig ugyanitt igazgatói kinevezést
kap, majd 1991-től 1992. augusztus 25-ig,
nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként
dolgozik. Kitüntetései: Kiváló tanár (1967), Ki-

váló Munkáért (1981), Gyermekekért Érdemérem (1984), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1993).
Kapus Erzsébet tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–
fizika szakán kapott diplomát 1956-ban. Egy
évig tanított Csongrád megyében, Nagytőkén,
utána Félegyházán. 28 évig dolgozott a Bajcsy-Zsilinszky Iskolában. Itt több évig tanított
matematika tagozatos osztályokban. Tanítványai kimagasló eredményeket értek el különböző versenyeken. Ugyanilyen szeretettel foglalkozott hátrányos helyzetű kollégista gyerekekkel is. 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, 1990-ben Szolgálati Emlékérmet kapott. 1991-ben nyugdíjba ment, de
utána még négy évet tanított félállásban.
„Hogy miért választottam ezt a hivatást? Mert
mindig és még ma is nagyon szeretem a matematikát és a gyerekeket. Ha úja kezdhetném
az életemet, ismét ezt választanám. Végezetül
köszönetemet szeretném kifejezni, elsősorban
a jó Istennek, szüleimnek, tanáraimnak, akik
nemcsak kiváló szakemberek voltak, hanem
példaképek is. Utoljára, de nem utolsósorban
köszönöm kollegáim és tanítványaim szeretetét” – vallja a tanárnő.
Leviczky József tanár úr
A Kecskeméti Tanítóképzőben kapott tanítói
oklevelet. 1947 szeptemberében Kecskemét
Város Tanácsa kinevezte tanítónak az iparostanonc iskolába. Ez időtől kezdve 2006-ig a
szakmunkásképzés területén dolgozott. 1956ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–fizika szakán tanári oklevelet szerzett. Az
eltelt 60 év alatt matematikát és fizikát tanított.
1986/87-ben a kecskeméti GANF Fizika Tanszékével korszerű fizikai szaktantermet épített,
teljes elektromos hálózattal, tanulókísérleti
rendszerekkel. Nagy hangsúlyt helyezett a hazafias nevelésre is. Néprajzzal is foglalkozott.
400 darabos gyűjteményét a Népi Iparművészeti Gyűjteménynek adományozta, ahol mint
Leviczky-gyűjteményt tartják nyilván. Munkája
elismeréseként megkapta a Munkaügyi Minisztérium kitüntető jelvényét, az Oktatásügy kiváló
dolgozója jelvényt. 1983-ban a Megyei Tanács
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Budai Rezső Díját kapta. Végül 2007-ben PRO
HONORE díjjal jutalmazták.

idősebbik szintén pedagógus. Jelenleg is Jánoshalmán lakik.

Molnár Imréné Orovicz Margit tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika–
fizika szakán végzett 1956-ban. Gyakorlóévét
az 1955/56-os tanévben Tóalmáson töltötte.
1956-tól Dunaszentgyörgyön tanított matematikát és fizikát. Innen ment nyugdíjba. Három
gyermeke van: két fiú, akik egyetemet végeztek – szintén tanárok; lánya főiskolát végzett –
tanár. Munkáját lelkiismeretesen és sok szeretettel végezte, amelyért 1986-ban a Kiváló
Munkáért kitüntetést kapta.

Dr. Pataj Pál tanár úr, festőművész
1956-ban végzett a Szegedi Pedagógiai Főiskola földrajz–rajz szakán. Így vall pályafutásáról: „az aranydiploma átvétele óta csak a festészettel foglalkozom. A képzőművészeti táborok szervezését abbahagytam. Évente legalább két kiállításon mutatom be az új alkotásaimat, általában csak képtárban, múzeumban. A közös tárlatokon sok alkotásomat szerepeltetem. A MAOE országos kiállításain,
Szentendrén rendszeresen részt veszek.
2012-ben a »Valóság és Illúzió«, 2014-ben a
»Labirintus«, 2015-ben a »Harmónia« kiállításokon vettem részt. Sokat köszönhetek a főiskolának a sorsom alakulásában. Megköszönöm a főiskola vezetőinek és tanárainak az
emberséges gondoskodást, a tudás iránti felkészültségemet.”

Niederkirchner Istvánné Tormási Mária tanárnő
1955-ben szerezett általános iskolai tanári oklevelet a Juhász Gyula Pedagógiai Főiskola
földrajz–rajz szakán, levelező tagozaton. Előzőleg Kecskeméten a Református Tanítóképzőben 1946-ban néptanítói képesítés szerzett.
46 évet szolgált a pedagógus pályán. Első
évét Dunaszentgyörgyön töltötte, utána Kecskeméten. 1962-től Budapestre került, ahol 19
évet tanított a XXI. kerületben a Szárcsa utcai
iskolában. Onnan ment nyugdíjba. Hálás szívvel gondol a Juhász Gyula Pedagógiai Főiskola tanáraira, akik nagy odaadással oktattak,
erősítették önbizalmukat, hivatástudatukat. Ha
újra kezdhetné, ismét pedagógus lenne.
Papp Lászlóné Dudás Julianna tanárnő
A bajai tanítónőképzőben érettségizett. 1953ban felvételt nyert a Szegedi Pedagógiai Főiskolára matematika–kémia szakra. Két év után,
kikerülve a gyakorlóévet a Kiskunhalas-Rekettyei Általános Iskolában kezdte az 1955/56os tanévben. Ezután 1956. július 3-án államvizsgázott, és matematika–kémia szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. A gyakorlóév után még hat évig a rekettyei általános
iskolában tanított. Ezt követően 1962-ben a jánoshalmi általános iskolába került, itt tanított
1990-ig, nyugdíjba vonulásáig. Ugyanabban az
iskolában tanítottak férjével együtt, aki testnevelés szakos tanár, jelenleg szintén nyugdíjas
pedagógus. Két fiúgyermekük van, közülük az
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Pintér Györgyné Mári Erzsébet tanárnő
Hódmezővásárhelyen a Tanítónőképzőben
érettségizett. 1956-ban szerzett biológia–földrajz szakos tanári diplomát a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. 35 éves szolgálati ideje alatt tanított Szalatnakiban, Kaposszekcsőn, majd
1959-től 1990-ben történt nyugdíjazásáig Sásdon. 1973-tól 1974-ig igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott. Munkáját több kitüntetéssel
ismerték el.
Dr. Somi Imréné Mónus Irén tanárnő
1956-ban szerzett tanítói oklevelet a Keméndy
Nándorné Tanítónőképzőben. Pályáját 1955ben Békésen kezdte, majd két tanév után a
szegedi Dózsa György Általános Iskolában
kapott állást. Nyolc év alsó tagozat után rajz–
földrajz tanítással bízta meg az iskola vezetése. Közben levelező tagozaton végezte a két
szakot. 1969-ben diplomázott jó eredménnyel
a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Családi hagyományként beindította a kerámia szakkört. A
hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető tanulók voltak a leglelkesebb munkatársai.
Számtalan országos pályázaton nyertek díjakat. 25 év tanári munka után 1975-től alkalmazták a művelődésügyi osztályon tanulmányi

felügyelőnek, majd megbízást kapott a négytagú iskolai csoport vezetésére. Kitüntetései:
Az oktatásügy kiváló dolgozója (1973), Kiváló
Úttörővezető (1979), A tanács kiváló dolgozója
(1982), Úttörővezetői érdemérem (1986),
Arany oklevél (2006).
Szántó Lajos tanár úr
A Kiskunfélegyházán 1949-ben kapott népiskolai tanítói oklevelével 1949/50-ben a Szeged-Átokházi tanyai iskolában tanított. 1950-től
1952-ig katona volt. Az 1952–1958-as években Hódmezővásárhelyen tanított, igazgatóhelyettes volt. Közben 1956-ban Szegeden a Pedagógiai Főiskola levelező tagozatán matematika–fizika szakos kitüntetéses oklevelet kapott. 1958–1967 között a Csongrád Megyei
Művelődési Osztályon tanulmányi felügyelő
volt. Eközben a JATE-n – levelező hallgatóként – 1966-ban pedagógia szakon szerzett
oklevelet. 1967–1991 között Szegeden az 1.
sz. Gyakorló Iskolában szakvezetőként fizika
szakos tanárjelöltek tanítási gyakorlatát vezette. Cikkei, tanulmányai jelentek meg megyei és
országos kiadványokban (Pedagógiai Szemle,
Köznevelés, Csongrád megyei tanulmánykötetek). Számos tankönyv, segédkönyv, feladatgyűjtemény szerzője.
Dr. Szenczi Lászlóné Tessedik Vilma tanárnő
A Benes dekrétum alapján 1947-ben családját
Mözsre telepítették. Itt fejezte be az általános
iskolát. Ezt követően a szekszárdi gimnáziumot jeles érettségivel végezte. Ezután került
Szegedre a Pedagógiai Főiskola matematika–
fizika szakára, ahol 1956-ban kapott oklevelet.
Több általános iskolában is tanított (Tamási,
Tolna, Szekszárd). Szekszárd városban és a
szekszárdi járásban a szaktárgyaiból volt szakfelügyelő. 1983-tól nyugdíjazásáig megyei matematika–fizika vezető szakfelügyelői feladatokat látott el. Munkájáért erkölcsi és anyagi
megbecsülésben részesült, Kiváló Pedagógus
és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseket kapott. 1956 februárjától 61 éve boldog
családi életet él, három gyermeke és nyolc
unokája van.

Dr. Szilvássy Lászlóné Oskó Gizella tanárnő
A Szegedi Pedagógiai Főiskola biológia–
földrajz szakán végzett 1956-ban. Gyakorlóévét a Zagyvarékasi Általános Iskolában töltötte. Oktató-nevelő munkát folytatott Szarvason,
és iskolai könyvtárosi, munkaközösségvezetői, osztályfőnöki és úttörővezetői, munkahelyi szakszervezeti vezetői tisztségeket is
ellátott. 1990-ben vonult nyugdíjba. Munkáját
számos kitüntetéssel ismerték el.
Tamasi Mátyásné Pap Krisztina tanárnő
1953-ban a Szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. A Szegedi Pedagógiai Főiskola földrajz–rajz szakán szerzett oklevelet
1956-ban. A főiskolán Kopasz Márta és
Aldobólyi Nagy György voltak a tanárai. Gyakorlóéveit a Jászladányi Általános Iskolában
végezte 1955-től 1957-ig. 1957-ben saját kérésére Rákóczifalvára helyezték, itt dolgozott
1991-ig. Beosztásai: igazgatóhelyettes 1970től, osztályfőnök, úttörő-rajvezető, területi tanácstag, Szolnok járási tanácstag, rajzszakkör
vezető, szakszervezeti bizalmi. Tevékenységéért Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült
„a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától” 1980-ban. 1991. szeptember 7-én vonult
nyugdíjba. 39 évig dolgozott.
Tomatás Imréné Bacsó Julianna tanárnő
Az Állami Tanítónőképzőben érettségizett
1953-ban. Az 1953/54. tanévtől a Szegedi Pedagógiai Főiskola biológia–földrajz szakos
hallgatója lett. 1955 szeptemberében Ásotthalomra került mint gyakorlóéves szaktanár.
1956-ban államvizsgázott. Az Ásotthalmi Általános Iskolában tanított 1991-ig, ekkor vonult
nyugdíjba. 45 évig élt a településen, itt alapított
családot. Vallja: „A hivatásom volt a hobbym
is. Sok szeretetet és tiszteletet kaptunk, kaptam a gyerekektől, szülőktől, a kollegáktól. Mai
napig éltetnek ezek a szeretetkapcsolatok. (…)
Négy nagyszerű unokánk tölti meg életemet
örömmel!”
Turi Istvánné Bognár Mária tanárnő
1953-ban érettségizett a Győri Tanítóképzőben. 1953–1955 között a budapesti Apáczai
Csere János Tanárképző Főiskolán tanult bio-
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lógia–földrajz szakon. A gyakorlóév után 1956ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán tett államvizsgát. 1955–1958 között a Felpéci Általános Iskolában tanított, és úttörőcsapatvezető volt. 1958-tól 1973-ig a Győr-Gyirmóti
Általános Iskolában tanított, úttörőcsapatot vezetett, táborokat, kirándulásokat, vetélkedőket
szervezett. 1973-tól 1976-ig a győri Kossuth
Lajos Általános Iskola tanára és az úttörőcsapat vezetője. 1976-tól 1991-ig Koroncón, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető volt, valamint vöröskeresztes tanárelnök és gyermekvédelmi felelős. 1983-ban Kiváló Úttörővezető
kitüntetést kapott.

rült, a csoportvezetője a fiatal Kozma Róbert
lett, aki sokat tett a hallgatókért. 1966-ban kapta kézhez a diplomáját. Pályázattal, kinevezéssel Békéscsabára került férjével együtt. Kilenc évig a 3. számú Általános Iskolában, majd
22 évig a 10. számú Általános Iskolában tanított, főként matematikát és fizikát. Nyugdíjba
vonulása után még sok tanévben tanított óraadóként. Több tanítványa, akik matematika
vagy fizika tanári szakot választottak, visszament hozzá gyakorlatra. Ennek köszönhető,
hogy később is szoros kapcsolatot tartott dr.
Szendrei János professzor úrral és dr. Halász
Tibor tanár úrral is. „Örömmel emlékszem viszsza minden »tanárok tanáraira« és a főiskolán
eltöltött évekre” – vallja.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet adományoz a
következő kollégáknak:

Devics József tanár úr
1954-ben a Kecskeméti Tanítóképzőben kapta
meg tanítói oklevelét. Első munkahelye Bácsszőlős, ahol igazgató tanítóként tevékenykedett. A Szegedi Tanárképző Főiskola műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán 1966-ban
szerzett általános iskolai tanári diplomát. Ezután Bácsalmásra került, a Vörösmarty Általános Iskolába, ahol műszaki ismereteket és
szerb-horvát nyelvet tanított. Tanítványai eredményesen szerepeltek a megyei és országos
versenyeken. Bácsalmáson 15 éven keresztül
a helyi Szakmunkásképzőben is oktatott.
1977-ben pályázat útján került Kecskemétre a
Megyei Pályaválasztási Intézethez, ahol nagy
elhivatottságot érzett a pályapedagógiai tevékenység minden formája iránt. Kitüntetései:
Művelődési Miniszteri Dicséret és a Haza
Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata, a katonai pályára irányítás elismeréseként. 1991
óta nyugdíjas éveit éli Kecskeméten.

Czapp András tanár úr
1961-ben érettségizett az Állami Rózsa Ferenc
Általános Gimnáziumban Békéscsabán. Az
egyetemre csillagásznak az osztályfőnöke véleménye miatt nem vették fel, ezért egy évig
esztergályos ipari tanuló volt, majd társadalmi
ösztöndíjat kapott a Telekgerendási Községi
Tanácstól. 1962-ben felvették a Szegedi Tanárképző Főiskolára matematika–fizika–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakra. Itt kapott általános iskolai tanári oklevelet 1966-ban.
A Telekgerendási Általános Iskolában kezdett
tanítani. 1969-ben a Békéscsabai Lékai János
Kollégiumba került nevelőtanárnak. Mivel a
délelőttjei szabadok voltak, ezért szinte minden évben tanított valamelyik békéscsabai iskolában helyettesítő tanárként. Az ötféle különböző típusú iskolában rengeteg tapasztalatot szerzett. 1983-ban a Békéscsabai 635. sz.
Ipari Tanuló Intézetbe ment oktatni, majd
1997-ben innen került rokkantsági nyugdíjba.
Amikor felépült, még hat évet tanított óraadóként, félállásban.
Czapp Andrásné Hornyák Etelka tanárnő
1962-ben felvételt nyert a Szegedi Tanárképző
Főiskola matematika–fizika–műszaki ismeretek
és gyakorlatok szakára. A D/1-1 csoportba ke-
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Dr. Dudás Jenőné Somszegi Mária tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–
fizika–kémia szakán végzett 1966-ban. Nyíregyháza és Monor iskoláiban tanított négy évtizeden át. Emléke bő évtizeddel a katedrától
való visszavonulása után is élénken él az iskolában és a városban. Külső megjelenését, emberekhez való viszonyát, szakmaiságát egyaránt az igényesség, a karakteresség és az
eredményesség fogalmával lehet jellemezni.

Tanítványai felkészült, szigorú, rendet és szorgalmat követelő, de a diákoknak sokat adni
képes, jó szaktanárnak ismerték, aki szerette a
gyermekeket. Kollégái széles körű szakmai olvasottsága, eredményes munkaközösség-vezetői, sok éves szakszervezeti titkári tevékenysége, mindenkinek segíteni igyekvő és
segíteni tudó, derűs, nyílt és tisztességes viselkedése, illetve munkássága miatt tisztelték.
Széles körű elismertsége több szakmai kitüntetést is eredményezett számára.
Erdős Jánosné Fagler Erika tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–
fizika–ének szakán végzett 1966-ban. A diploma megszerzése után a Szeged-Szentmihályteleki Gárdonyi Géza Általános Iskolába
került, ahol éneket és gyakorlati foglalkozást
tanított. Itt három évet töltött. Ez idő alatt beiratkozott a budapesti Népművelési Intézet felsőfokú karnagyi továbbképzésére, és megszerezte az „A” kategóriás karvezetői működési
engedélyt. 1969-től a Béke utcai Általános Iskolában éneket tanított. 1976-ban került a
JGYTF 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájába,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. A tanárnő a
Szegeden működő Fagler Ede Alapítvány a
Művészet és a Művészetoktatás Támogatásáért kuratórium elnöke, a Pro Musica Alapfokú
Művészeti Iskola alapítója. Az intézmény 1997ben alakult. Munkáját több elismeréssel ismerték el, így például 1994-ben a Kölcsey-emlékéremmel.
Félix József tanár úr
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–
fizika–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1966-ban. Békéscsabán a 2. számú Általános Iskolában tanított 38 évig. 1977ben Miniszteri Dicsérettel, 1980-ban Kiváló
Munkáért kitüntetéssel jutalmazták. 1980-ban
vezetőtanári kinevezést kapott. Részese volt
négy oktatócsomag elkészítésének, melyek
országos újításként lettek elfogadva. Öt éven
keresztül végezte az OPI megbízásából a
technika munkatankönyv és gépszerelés fakultációs kísérleteket, valamint az 5. osztályos
technika munkatankönyv véglegesített formájának bírálatát. 1996-ban az Apáczai Kiadó

megbízásából az 5–8. osztályos ÉletvitelTechnika-Háztartástan tankönyveket lektorálta.
1990–2000 között megyei technika szaktanácsadó, országos szakértő volt. 2015-ben
megkapta a Technikai Nevelésért Emlékplakett
kitüntetést. „Sok örömöm volt a tanításban.
Munkámat becsületesen és következetesen
végeztem. Ha újra kezdhetném, ismét a pedagógus pályát választanám” – vallja.
Hegedűs-Deme Pál tanár úr
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–fizika–műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakán. Széchenyi István közel
kétszáz évesek gondolatai örökérvényűek
számára:
„Egyesült erővel iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egyetlen ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, fedél és szakismeretek
nélkül, és az erkölcsi műveltséget senki se
nélkülözze.”
„Szerencsésnek mondhatom magam. 36 éves
pedagógusi pályám során olyan intézményekben dolgoztam – tanárként, vezetőként –, ahol
e gondolatok megvalósulásáért tehettem, és
lehetőség szerint tettem.
Szép volt, különösen az első 20 év. Küzdelmes az utolsó 16 év. Tiszta lelkiismerettel töltöm nyugdíjas éveimet” – vallja a tanár úr.
Hegedűs-Deme Pálné Pintér Piroska tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–
fizika–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1966-ban. Kecskeméten, egy új
lakótelepi általános iskolában kezdte pályáját.
1975-ben megyei matematika–fizika szakos
szakfelügyelő lett. Legfőbb feladata – a tanítás
mellett – a matematika–fizika szakos kollégák
és tanítók felkészítése volt az új tantervek tanítására. 1982-ben a József Attila Tudományegyetemen pedagógia szakos előadói diplomát
szerzett. 1985-től óraadó volt a Kecskeméti
Tanítóképző Főiskola Matematika Tanszékén.
Nyugdíjazása előtt hét évig a Bács-Kiskun
Megyei Pedagógiai Intézetben dolgozott.
„Életem során számomra a legfontosabb – az
ötven éve alapított családom után – a folyamatos tanulás, a megszerzett ismeretek, szakmai
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tapasztalatok átadása a tanítványoknak, pedagógus kollégáknak.
Ha megkérdezném, hogy mit adott ehhez a
Szegedi Tanárképző Főiskola, legigazabbul
Juhász Gyula verssora felel:
»… egy ifjúságot
Egy életet, egy lelket.«
Köszönöm!” – vallja a tanárnő.

ken előkelő helyeken végeztek. Tanítványai a
Hermann Ottó Országos Egyéni Versenyen
2002-ben második helyezést, pályázatíró versenyeken két harmadik és két első helyezést
értek el. Munkája elismeréseként 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt, 2007-ben
Arany Katedra Emlékplakettet, és a Tahitótfalu
Díszpolgára kitüntető címet vehette át.

Heimann Lászlóné dr. Buzsik Ilona tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia–földrajz–mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. Diplomája megszerzése óta tanított. 1977-től 1985-ig Budapesten, a Tejút utcai általános iskolában volt
szakvezető tanár. 1985-től 2003-ig főiskolai
adjunktusként, majd docensként tevékenykedett az ELTE Általános iskolai Tanárképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékén. Oktatómunkáját a főiskolai szintű tanárképzésben
és a tanártovábbképzésben végezte. Az iskolai
gyakorlatok koordinálása révén eredményes
szakmai együttműködést tartott fenn a gyakorlóiskolákkal. Szakdolgozati témavezetési, tananyagfejlesztői tevékenységet, emellett kutatómunkát is végzett a tanárképzés és tehetséggondozás, tanárképzés és tanártovábbképzés elmélete és gyakorlata tárgykörben.
Nemzetközi, egyetemközi kutatómunkában is
részt vett. 1984-ben pedagógia szakos előadói
oklevelet, 1995-ben egyetemi doktori fokozatot
szerzett az ELTE-n. Nyugalmazott főiskolai
docensként jelenleg is tanít az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

Hun Józsefné Dutkon Mária tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–
kémia–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1966-ban. Szülővárosában, Gyomán kezdett el dolgozni. 1976-ban egy dunántúli kis faluba került, ahol alsó tagozatban is
oktatott matematikát, és a felső tagozaton
szaktárgyain kívül még más tárgyakat is kellett
tanítania. A továbbtanulásra való felkészülést
úgy segítette, hogy szakköröket vezetett, alkalmazta a differenciált óravezetés különböző
módozatait. Tanítványai sikeresen szerepeltek
járási, területi matematika, kémia versenyeken.
Öt év után Székesfehérváron, a város egyik
legnevesebb iskolájában kapott munkát. Nem
a felzárkóztatás, a hiánypótlás volt az alapfeladat, hanem az erős középszint fejlesztése, a
legjobbak egyéni differenciált munkáltatása. A
tanítás mellett szakmai munkaközösség vezetőjeként is dolgozott, részt vett a NAT vitáiban,
előkészületeiben. „Jó mulatság, férfimunka
volt!” – vallja a tanárnő.

Horányi Sándorné Schneider Éva tanárnő
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia–földrajz–mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. 1966-tól
2013-ig, végleges nyugdíjazásáig a tahitótfalui
Pollack Mihály Általános- és Zeneiskola tanára
volt. Közel húsz éven át felső tagozatos munkaközösség vezető, a Közalkalmazotti Tanács
megalakulásától 2013-ig annak elnökeként tevékenykedett. Az iskola Vöröskeresztes Csoportját hosszú éveken keresztül vezette. Munkája eredményességét mindig tanítványai sikerein mérte, akik tanulmányi versenyeken a járási első helyeket követően megyei versenye-
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Dr. Ila-Tóth Ferencné Tálas Ilona tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–fizika–orosz szakán. Négy
évet a makói Szoboszlai Imre Általános Iskolában, majd négy évet a szegedi Rókusi Általános Iskolában töltött. Az így megszerzett
nyolc szakmai év tapasztalatával került a JATE
(később SZTE) Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolájába matematika szakvezető tanári
alkalmazásba. Lelkiismeretesen foglalkozott az
egyetem matematika szakos tanárjelöltjeivel,
odaadással készítette fel őket tanári hivatásukra. Folyamatosan vállalt osztályfőnöki tevékenységet. Hosszú évekig volt a matematikafizika szakos munkaközösség vezetője. Tíz
évig tartó gazdasági igazgatóhelyettesi tevékenysége során a rá bízott feladatokat lelkiis-

meretesen, körültekintően végezte. 2002-ben
történő nyugdíjba vonulásáig aktívan, felettesei, kollégái, diákjai elismerése mellett gyakorolta pedagógus hivatását. Diákjai, azok szülei,
valamint kollégái szívesen emlékeznek hivatásszeretetére, tanítására, derűjére, emberségességére.
Juhász Zsuzsanna tanárnő
A Szegedi Tanárképző Főiskola mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán szerzett
tanári oklevelet 1965-ben. 1962-től 1995-ig,
nyugdíjba vonulásáig a Tiszaszentimrei Általános Iskolában dolgozott. 1995-1999-ig a tomaji
iskolában szerződéssel biológiát tanított. 1973ban az egri Ho Si Mihn Tanárképző Főiskolán
biológia szakos tanári oklevelet szerzett. 1966ban hatósági munkavédelmi vizsgát tett, kisállattenyésztői tanfolyamot végzett. 1984-ben
speciális napközis tanfolyamot végzett. A tanítás mellett volt osztályfőnöki munkaközösségvezető és gyermekvédelmi felügyelő, gyakran
helyettesített más iskolákban. Tanulói előkelő
helyezéseket értek el a tanulmányi versenyeken. Aktívan részt vett nyári táborok szervezésében. A környezettudatos nevelés jegyében a
tanulókkal együtt végezték az iskola környékének parkosítását, gondozását. Munkáját többek között Kiváló Úttörővezető, Miniszteri Dicséret, Kiváló Véradó kitüntetéssel, Árvízvédelmi emlékéremmel ismerték el.
Kamerdáné Torontáli Katalin tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–ének szakán. Szakmai munkáját szülővárosában, Budapesten
kezdte. A XV. kerületben a Pestújhelyi úti,
Kossuth utcai és a Sződliget utcai általános iskolákban tanított. Matematikát mindig, a másik
két tantárgyat együtt vagy felváltva tanította.
Minden iskolában az iskolai kórusok karvezetője volt, többször részt vett velük az Éneklő Ifjúság versenyen. 1982-től a Békés Glasz Imre
Élelmiszerkereskedelmi Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában tanított matematikát,
éneket. Munkaközösségek vezetője, majd a
középiskola levelező tagozatának tagozatvezetője volt nyugdíjazásáig. 2000. január 1-jei
nyugdíjba vonulása után is még további öt évig

tanított. Az élet nehéz időszakaiban mindig
erőt merített a Szegeden eltöltött négy év csodálatos élményeiből.
Kocsis Jánosné Molnár Zsuzsanna tanárnő
1962 és 1966 között a Szegedi Tanárképző
Főiskola matematika–kémia–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán tanult. Mint friss diplomás a Nagyszénási Általános Iskolába került. Matematikát, kémiát tanított, valamint
mindig osztályfőnök is volt 1975 februárjáig.
Ebben az időben kémiából komplex továbbképzésen vett részt. Két gyermeke születése
után, 1978-ban a szarvasi 3. számú Általános
Iskolába került (amely több névváltozás és
összevonás után Székely Mihály Általános
skola lett). Itt szintén matematikát és kémiát
tanított, és osztályfőnök volt. Oktatómunkája
mellett a nevelés, a hátrányos helyzetűek segítése, valamint a tehetséges gyerekek irányítása is fontos volt számára. Évekig pályaválasztási felelősként igyekezett segíteni a tanulók
megfelelő iskolába kerülését. 1996-ban az iskolák összevonása és egészségügyi problémái
miatt nyugdíjas lett.
Kondacs Mihály tanár úr
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki
ismeretek szakán. Tanári munkáját a Mezőhegyesi Általános Iskolában kezdte, matematikát
és műszaki ismereteket tanított. Több matematika kísérleti tanterv kipróbálásában vett részt,
matematika tagozatos osztályok indítását kezdeményezte. 1980-tól 1990-ig a Mezőkovácsházi Központi Műhely vezetője, 19 iskola technika tantárgyának irányítója. 1990-ben visszakerül a mezőhegyesi iskolába, ahol technikát
tanít, és bevezeti az informatika tanítását.
1997-től 1999-ig elvégzi a Békéscsabai Körös
Főiskola informatika szakát. Osztályfőnökként
korrekt, jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel, a beiskolázást nagy gondossággal végezte. Szervezte osztályai iskolán kívüli szabadidős tevékenységét. Kitartása, munkabírása példaértékű volt kollégái körében, elfogadták segítségét,
irányítását, elismerték szakmai munkáját. Munkája elismeréséül Oktatási Miniszter Dicsérő
Oklevél (1975), Kiváló Úttörővezető (1980) és
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Kiváló dolgozó (1986) kitüntetésekben részesült.

hogy érdemes volt! Köszönöm a lehetőséget,
hogy itt lehetek” – vallja.

Kondacs Mihályné Szentmiklósi Ilona tanárnő
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán. 1966-ban
kezdett tanítani a Mezőhegyesi 57. majori külterületi iskolában, részben összevont osztályokat. 1967-től bekerült a központi iskolába, és
2001-ig, nyugdíjba vonulásáig ott tanított.
1968-tól 1971-ig az úttörőcsapat vezetője.
1971-től folyamatosan osztályfőnök volt, és főleg matematikát tanított. Műszaki ismeretek és
gyakorlatok mellett mezőgazdasági ismeretek
és gyakorlatok tárgyat is tanított. Elsők között
tanított matematika tagozatos osztályban. A
tehetséges tanulókat évekig a TIT Kis Matematikusok tanfolyamán versenyekre készítette
fel, ahol tanítványai jó eredményeket értek el.
Sikeresen készítette fel a tanulókat a középiskolai felvételi vizsgákra, a szerényebb képességű gyerekeket is igyekezett felzárkóztatni.
Munkája elismeréséül megkapta a MUSZ Országos Elnökségének Dicsérő Oklevelét
(1973), a Kiváló Dolgozó elismerést (1987) és
a Kiváló Úttörővezető címet (1989).

Lázár Imréné Mészáros Ilona tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–fizika–műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakán. 1966-ban Békéscsabára
került, ahol a 611. sz. Szakmunkásképző Iskolában tanított 1989-ig. 1975-ben igazgatóhelyettessé nevezték ki, amely munkakörben
2001-ig dolgozott. 2001 júniusában nyugdíjba
vonult, de szeptembertől egészen 2009-ig ismét a 611. sz. Szakmunkás és Szakközépiskolában, félállásban matematikát tanított. Ekkor lehetősége nyílt tanulókat felkészíteni az
országos matematika versenyre. 2003-ban
12., 2005-ben 6., 2006-ban 4. helyezést ért el
a tanítványa. Munkáját több kitüntetéssel is elismerték: Kiváló munkáért 1987-ben, Munkaügyi minisztériumi kitüntetés 1989-ben, RIPSZ
aranygyűrű kitüntetés 2000-ben, Eötvös József
emlékérem arany fokozata 2001-ben. Munkája
során végig kísérte Pázmány Péter szép gondolata:
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

Kovács Gáborné Virághalmi Gyöngyvér tanárnő
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán. A főiskola
elvégzése után 1966-ban a keceli Arany János
Általános Iskolába került, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Matematikát, kémiát tanított,
24 évig volt osztályfőnök. Oktató-nevelő munkája elismeréseként Kecel újratelepítésének
250. évfordulójára kapta meg a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést. Az utolsó három évben az Arany János ÁMK igazgatója volt.
1997-ben élt a lehetőséggel, és előnyugdíjba
ment. Ebben közrejátszott akkori egészségi állapota is. „Családom mellett a hivatásomnak
szenteltem az életem. Ha újra kezdhetném,
akkor is ezt a munkát választanám. Bár ez az
út nem volt mindig könnyű, de azt hiszem,
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Mihályi István tanúr úr
Pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte 1962-ben a Tószegi Általános Iskolában. A Szegedi Tanárképző Főiskolán levelező tagozaton végezte el a mezőgazdasági
ismeretek és gyakorlatok szakot, később a
földrajz szakot. Pályája során tanított a Szolnoki Tallin Körzeti Általános Iskolában és a
Zagyvarékasi Általános Iskolában, ahonnan
igazgatóként ment nyugdíjba 2003-ban. Közben tizennyolc évig dolgozott a Szolnok Megyei Tanács VB. Művelődési Osztályán mint
gazdasági csoportvezető. Zagyvarékason „A
Rékasi kisdiákokért” elnevezésű alapítványt
hozott létre 23 évvel ezelőtt, amely még a mai
napig is működik. Munkája során számos elismerésben részesült, többek között: Kiváló
munkáért kitüntetés (1980, Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától), Gyermekekért Érdemérem (1986, a KISZ KB-tól), A Zagyvarékasi Általános Iskoláért plakett (1994), Arany

katedra plakett (2003), Díszpolgári cím (2013,
Zagyvarékas község).
Pál Imréné Bán Ida tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia–földrajz szakán. Nagy szeretettel
gondol tanáraira, akik megszerettették vele a
pedagógushivatást. Pályafutása alatt mint osztályfőnök kilenc osztályt vitt végig. Honismereti, biológia, földrajz szakköröket vezetett. Tehetséges tanítványait felkészítette a szaktárgyi
tudományos versenyekre, ahol dobogós sikereket értek el. Diákjaival nemzetközi savas-eső
kutató, megfigyelő munkában vett részt, szakdolgozatukért miniszteri dicséretet és pénzjutalmat kaptak. Tanulóival több mint egy évtizedig részt vett a Tájak-korok-múzeumok versenyben. „Nagyon sok örömet jelentett számomra tanítványaim sikere és hogy munkámmal hozzájárultam iskolám jó hírének emeléséhez” – vallja. Munkájáért az alábbi elismerésekben részesült: Kiváló munkáért érdemérem
(1987), Ifjúsági munkáért kitüntetés (1988),
Pedagógus szolgálati Emlékérem (1995).
Pataricza Máté tanár úr
A Szegedi Tanárképző Főiskolán mint matematika–fizika–műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár szerzett diplomát 1966-ban. Tataházára került tanítani hat
évig. Hat év után a Felsőszentivánon induló
nevelőotthonban dolgozott tovább, mint igazgatóhelyettes. 1974-ben felkérték a helyi általános iskola vezetésére. 1991-ig volt igazgató,
majd 1994 októberéig a helyi napközi otthon
nevelőtanára. Huszonnyolc év után elköszönt
a közvetlen nevelő oktató munkától, és két cikluson keresztül a község polgármestereként
segítette az oktatást és a község fejlődését
2002-es nyugdíjba vonulásáig. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1982-ben szerzett diplomát
mint pedagógiai szakos előadó.
Prazsák Józsefné Mészáros Emma tanárnő
1966-an szerzett általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki ismeretek és gyakorlatok
szakán. Az 1966/67-es tanévtől az 1998/99-es

tanévig, nyugdíjazásáig Szegeden, Győrben
és Csopakon tanította mindhárom szaktárgyát.
Nagyon megtisztelő volt számára, hogy szegedi tartózkodása alatt a főiskola két alkalommal is megkereste. Először a tanulmányi osztályra kapott állásajánlatot, majd matematika
szakvezetőnek kérték fel. Ez utóbbit nagy
örömmel fogadta el. Csopakon matematika, illetve osztályfőnöki munkaközösség vezető
volt. Tizenhat éve a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány Kuratórium elnökeként segíti a falu
kulturális életét. Vallja: „Nyugodt lélekkel
mondhatom, az évtizedek alatt jó iskolákban,
jó kollegákkal, jó gyerekeket taníthattam, taníthatok. Végtelen hálát érzek volt tanáraink iránt,
akik a SZÉP-re, JÓ-ra, TUDOMÁNY-ra és EMBERSÉG-re tanítottak, neveltek bennünket.”
Rónai Tibor tanár úr
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–testnevelés szakán.
1966-tól 1971-ig a szanyi Körzeti Általános Iskola és Gimnáziumban testnevelést és kémiát,
1971-től 2002-ig a kónyi Körzeti Általános Iskolában matematikát és kémiát tanított.
1971/72-ben elvégezte a Pécsi Tanárképző
Főiskola Intenzív továbbképzését kémiából,
1987/88-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola továbbképzését szintén kémiából. Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát vezette.
Munkahelyi társadalmi tevékenységként megszervezte az iskolai és települési ünnepélyeket, tanítványait felkészítette a szereplésekre.
Közéleti társadalmi tevékenysége: Szanyban a
labdarúgók felnőtt csapatának, illetve a női kézilabdacsapatnak a szakmai irányítása négy
éven át, eredményesen, Kónyban a felnőtt
labdarúgó csapat szakmai irányítása másfél
éven át.
Simon Károly tanár úr
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–fizika–műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán. Szaktárgyain
kívül tanított kémiát, mezőgazdasági gyakorlatot. Az általános iskolai tanulókon kívül foglalkozott még középiskolásokkal, felnőtt korosztállyal, női elítéltekkel, fiúnevelő intézetisekkel,
köztük részben bűnözőkkel is. Tanított tanyai
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iskolában is, az itt töltött évekhez különösen
kellemes emlékek fűzik. Tanított városi és falusi iskolákban, és sok középiskolást korrepetált. Pályafutása alatt igen sok tapasztalatot,
élményt sikerült szereznie, ezek nem hagyták,
hogy munkája egyhangúvá, megszokottá váljon. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
kiadta Matematika Összefoglalóját, melyet elsősorban nyolcadikos tanulók számára állított
össze. „Büszke vagyok, hogy elődeimet és
családomat követően már az ötödik generáció
végzett, illetve végez pedagógus munkát!” –
vallja a tanár úr.
Somodi Istvánné Szergyuk Natália tanárnő
Így vall főiskolás éveiről: „1966-ban fejeztem
be tanulmányaim ebben az intézményben matematika–fizika–orosz szakon. Úgy emlékszem, mi voltunk az utolsó három szakos évfolyam, ami nagyon előnyös volt számomra,
amikor megszűnt a kötelező orosz nyelv. Mit
nyújtottak számomra a főiskolai évek? Sok-sok
pozitív élményt. Kollégistaként közös programként például meghívtuk paprikás krumpli vacsorára az akkori Matematika Tanszék vezetőjét, dr. Szendrei Jánost, az algebra és számelmélet tanárát. Természetesen eljött, és úgy
gondolom, ő is jól érezte magát közöttünk. Vele évekkel később Kecskeméten egy tejivóban
összefutottam, ő szólított meg név szerint, és
egy pár mondatot váltottunk. Szerényi Tibor
Tanár úrral, aki az analízis tudományát sulykolta belénk, vagy 6–8 évvel később Szilvásváradon véletlenül találkoztunk. Ő is hasonló
kedvességgel nevemen szólított és érdeklődött. Halász Tibor tanár úr volt a fizika gyakorlat vezetőnk. Őt pedig meghívtam Tiszakécskére, segítsen nekünk abban, hogy összeállítsuk a hatosztályos gimnáziumi tantervet. Természetesen eljött. Még hosszú lenne a lista, jó
lenne, ha beszélgethetnénk volt tanárainkkal.”
Szalai István tanár úr
Matematika–kémia–műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakos tanár Tiszaföldváron született és érettségizett, 1966-ban kapta meg diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pályafutását szülővárosában kezdte, ahol csaknem három évtizedet töltött el tanárként egyko-
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ri általános iskolájában. Vallásos beállítottságára való tekintettel sikeres pályázat után az
érsekvadkerti Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója lett. Egészségi állapota
fokozatosan romlott, így aztán 2000-ben leszázalékolással fejeződött be pedagógiai
munkálkodása.
Szujó József tanár úr
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–fizika–kémia szakán. Két
évet Kisújszálláson, majd 39 évet Törökszentmiklóson tanított általános iskolákban, szakmunkásképzőben és szakközépiskolákban.
1985-ben és 1995-ben tanítványa nyerte a
szakmunkástanulók fizika tantárgyi versenyének országos döntőjét. 1986-ban művelődési
miniszteri dicséretben részesült. Az 1987/88as tanévben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán fizika tanári szakon elvégezte az intenzív továbbképzést. 2000-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet tehetséggondozásért
Pro Talento kitüntetésben részesítette. 2004ben ment nyugdíjba, de három évig még óraadóként tanított.
Tiszavári Sándor Mihály tanár úr
1966-an szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán. 1966. augusztus 15-től kapott kinevezést a Szarvasi 2.
számú Általános Iskolába. 1974 júniusában
pályázati meghívást kapott a Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet oktatástechnológia
tantárgyának tanítására és a gyakorlatok vezetésére intézeti adjunktusi beosztásban. Az intézet főiskolává minősítése után főiskolai adjunktusi minősítést kapott. 1986-ban pedagógiai előadói végzettséget szerzett a JATE
BTK-n. Időközben a Békéscsabáról áttelepített
tanító szakos nappali és levelező tagozatos
hallgatóknak technika és tantárgy-pedagógiai
ismereteket és gyakorlatokat tartott. 1998 augusztusában meghívást kapott a Szarvasi
Székely Mihály szakiskola intézmény-egységvezetői feladatainak ellátására. A főiskolán
még 10 évig volt óraadó a nappali és levelező

tanítói tagozatokon. Pedagógusi tevékenységét 2009-ben fejezte be.
Török Lászlóné Nyilassy Ildikó tanárnő
A középiskolát a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Iskolában végezte 1959-ben. 1963-ban a
Szarvasi Felsőfokú Óvónőképzőben végzett.
1964-ben felvételt nyert a Szegedi Tanárképző
Főiskola földrajz szakára, melyet 1966 júliusában fejezett be. 1967 szeptemberében került a
Deszki Általános Művelődési Központ iskolájába, ahol nyugdíjba vonulásáig földrajzot, éneket tanított, és az iskola énekkarát vezette.
Több kitüntetést kapott, „Kiváló Úttörő Vezető”,
„Kiváló Dolgozó”. Osztályfőnöki munkaközösséget vezetett, amelyért igazgatói dicséretben
részesült. 1998-ban férje halála után, aki szintén pedagógus volt, nyugdíjba vonult.
Varga Imréné Tóth Margit tanárnő
1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika–kémia–műszaki
ismeretek és gyakorlatok szakán. Kisújszálláson, az Arany János Úti Általános Iskolában és
a 633. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben
tanított egy évig. Szolnokon két általános iskolában és a Faipari Szakközép- és Szakmunkásképző Intézetben folytatta a tanítást. Az első 12 évben mindhárom szakját tanította,
utóbb csak matematikát és kémiát. Minden évben osztályfőnök volt, 16 évig pályaválasztási
felelős. Részt vett szaktárgyi és egyéb továbbképzéseken, többek között kémia intenzív továbbképzésen 1985/86-ban Szegeden. Tagja
volt a Tehetséggondozó Társaságnak, részt
vett a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvány megalapításában. Örömmel
gondol vissza a tanítás éveire, a gyerekekkel
megélt sok szép élményre. „Munkám során
mély, értékes emberi kapcsolatokkal gazdagodtam főiskolai tanáraim, csoporttársaim, tanítványaim és azok szülei által” – vallja.

Veres Antalné Szurovecz Margit tanárnő
1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia–földrajz–mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. 1966-tól 1969-ig a
Dévaványai 1. sz. Általános Iskolában, 1969től 2003-ig a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában tanított. Volt szaktanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök és 16 éven át
igazgatóhelyettes. Osztályfőnöki, földrajz,
egészségnevelés és környezetvédelem komplex továbbképzéseket végzett. Diákjogi alapvizsgát tett. Nyíregyházán a Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán 2 éves intenzív továbbképzésen földrajzból 1987-ben kiválóan megfelelt minősítéssel végzett. Kitüntetései: MUSZ
Dicsérő Oklevél 1973, Úttörővezetői Érdemérem 1988, Kiváló Munkáért Kitüntetés 1985,
Kis Bálint-díj, Gyomaendrőd 2006. Lelkesen
szervezett tanulmányi kirándulásokat, nyári táborokat, országjárásokat. „Tanári pályafutásom során mindig törekedtem a tökéletességre. Elvártam magamtól is, tanártársaimtól is a
toleranciát, gyermekszeretetet, a szülők megbecsülését, a pontos felkészülést” – vallja pályafutásáról.
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