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A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa gránit díszoklevelet adományoz a következő kollegának:
Németh Lajos tanár úr 1916-ban született Marcalgergelyi községben, pedagógus családban. Az elemi iskola után, a
soproni ev. Líceumban (reálgimnáziumban) tanult, ahol érettségi bizonyítványt
kapott 1935-ban, azután a szegedi polgári iskolai tanárképzőn 1935-1939-es
években folytatta tanulmányait, s tanári
vizsgát tett 1939. év június havában. A
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1951-1953 között középiskolai tanári kiegészítő tanulmányokat folytatott és középiskolai tanári diplomát szerzett. 1939. október 12. óta tanár volt Vas
megyében, Celldömölkön, éspedig az iskola neve szerint polgári iskolai, majd általános iskolai, végül középiskolai tanár
1977. február 28-ig. A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba. A 2. világháború alatt 2 év sorköteles szolgálatot teljesített a szombathelyi híradó zászlóaljnál,
utána több mint egy évet a doni 2. hadseregben szolgált frontszolgálatban, végül
Észak-Németországban volt hadifogoly
az angol hadsereghez rendelve. Mindez

nem befolyásolta pedagógusi pályáját,
mert mindenütt vagy tanult vagy tanított.
Munkáságát elismerték Pedagógus
Szolgálati Emlékéremmel, az Oktatásügy
Kiváló dolgozó Emlékplakettel és a Munka Érdemrend bronz fokozatával. 2004ben Celldömölk Város Önkormányzatától
Celldömölk városért érdemérmet, 2008ban a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumtól Hűségedért a Líceumhoz
kitüntetést, 2009-ban Celldömölk Város
Önkormányzatától Kresznerics Ferencdíjat kapott.

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 éves szerezték meg tanári vagy tanítói oklevelüket, és
évtizedeken át közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat. A díszoklevelek
átadására ünnepi műsor keretében került sor 2014. augusztus 30-án 10, 12 és 14
órakor.

2014. AUGUSZTUS 30. 10 ÓRA
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz
a következő kollégáknak:
Balázsfi Istvánné Magyari Erzsébet 1932ben született Szegeden. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola biológia-földrajz szakán végzett 1954-ben. 1953-ban kezdte tanárnő a gyakorló évét a Szilléri sgt-i iskolában, majd átkerült a Gyík utcai Lila iskolába ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Férjével kettő gyermeket neveltek fel. Férje 2003-ban meghalt, így 11 éve él
egyedül.
Bányai Ferenc Imréné Csenki Margit tanárnő Kiskunfélegyházán született 1932-ben. A
Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerzett
oklevelet 1954-ben. Első munkahelye, ahol a

2

2013/14. 4. szám

gyakorlóévét töltötte, a csanyteleki Központi
Általános Iskola volt. Ezután Kiskunfélegyházán a Szabadság téri Fiúiskolába helyezték.
1954-1972-ig ebben az iskolában tanított.
1972. szeptember 1-től áthelyezték igazgatóhelyettesnek a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1987. augusztus 31-ig dolgozott.
Bernácz István tanár úr 1933-ban született
Budapesten. 1954-ben szerzett oklevelet a
Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola biológiatestnevelés szakán. Pályája első tíz évében
Szolnok megyében, Kunmadarason és Szajolban tanított, szinte minden tárgyat. 1963-tól
Veszprém megyében, Ajkán tanított a 3-as
számú, majd az új 7-es számú iskolában, főleg

testnevelést. Közben a Testnevelési Főiskolán
edzői képesítést szerzett. 1983-tól Budapesten
dolgozott. A XIX. kerületi Eötvös iskolából
ment nyugdíjba 1993-ban, ahol még egy évig
nyugdíjasként tanított. Az iskolai KRESZ oktatás szervezéséért megkapta „A Közlekedés
Kiváló dolgozója”, az iskolai diáksport szervezéséért pedig „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést. 2004-ben Aranydiplomát, 50
éves díszoklevelet vehetett át a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Karán.
Lente Károlyné Kollár Terézia tanárnő 1932ben Izsákon született. A Szegedi Pedagógiai
Főiskolán szerzett diplomát 1954-ben. A ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
jogelődjénél 34 éven keresztül végzett magas
színvonalú oktató-nevelő munkát biológiatestnevelés szakos tanárként. Munkáját a lelkiismeretesség, céltudatosság, az emberi szeretet és megbecsülés jellemezte. Szaktárgyában
mutatkozó eredményei szilárd tárgyi tudásban
nyilvánultak meg. Tornászcsapatával hosszú
évekig színvonalas bemutatókat tartott megyei
és városi rendezvényeken egyaránt. Tanítványai tisztelték, megbecsülték. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása jól bizonyította elkötelezettségét a pálya
iránt, és tudatos pedagógiai munkáját, ami végigkísérte életútját.
Martinovits László tanár úr 1932-ben Kiskőrösön született. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán 1953-ban szerzett diplomát biológiatestnevelés szakon. Gyakorló évét a pest megyei Sári községbe kezdte. 1955-ben saját kérésére áthelyezték a kiskőrösi Petőfi Sándor
Általános iskolába, 1963-ig itt dolgozott. 1963tól a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium és
Kertészeti Szakközépiskola tanára lett. 1966ban elvégezte a Testnevelés Főiskolát. Általa
sokan kaptak egy hivatás szépségeibe és nehézségeibe betekintést egy olyan EMBER-től,
aki a szó legnemesebb értelmében TANÁR.
1998-ban vonult nyugdíjba. Pedagógus munkája során több díjban, díszoklevélben, megyei, országos kitüntetésben részesült. Ezek
közül talán kiemelkedik a Kiskőrös Városért
Díj, valamint az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
miniszteri kitüntetés.

Mérges István tanár úr Bölcskén született
1930-ban. A Kalocsai Tanítóképzőben végzett
1951-ben. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola földrajz-rajz szakán 1954-ben szerzett
diplomát. Okányban, Szeghalomban és Körösladányban voltak első állomáshelyei. 1956-ban
rövid időre Dunaföldvárra került, majd onnan
Bölcskére. A bölcskei Általános Iskolában gyakorlati szakos hiány volt, így beiratkozott erre a
szakra, majd 1963-ban megszerezte a gyakorlati szakos végzettséget is a Pécsi Tanárképző
Főiskolán. A bölcskei Általános Iskola volt több
évtizedig a munkahelye, ahol földrajzot és
gyakorlati foglalkozást tanított. 41 évi szolgálat
után ment nyugdíjba 1991-ben. Számos társadalmi szervezet tagja és vezetője volt. Megkapta a Bölcske Díszpolgára kitüntetést.
Pátrovits Vendelné Oravecz Judit tanárnő
1930-ban született Ambrózfalván. Az Apáczai
Csere János Pedagógiai Főiskola biológiaszlovák szakán végzett 1954-ben. Gyakorlóévre a Sóskúti Általános Iskolába került, ahol
hamar megtalálta a helyét. Munkájában a tanórai fegyelmet tartotta elsődlegesnek, minden
másban segítőkészen állt rendelkezésére a
tanulóknak és a szülőknek. Magával ragadta a
tanulók és a szülők szeretete, olyannyira, hogy
Sóskúton ragadt, innen ment nyugállományba.
Feladata volt a tanítás mellett az osztályfőnökiés a természettudományi munkaközösség, valamint az úttörőcsapat vezetése. Örömmel fogadta a pályája során kapott elismeréseket, a
rendkívüli feljebb sorolásoktól a miniszteri kitüntetésig, de legnagyobb boldogságot a régi
diákokkal való kapcsolat jelenti számára. Sóskúton tartja a sok kedves barát mellett családja: gyermekei, unokái és dédunokái.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa arany díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Dr. Ábrahám Sándorné Ződi Magdolna Mária tanárnő Sarkadon született 1936-ban.
1957-től dolgozott a dombegyházi iskolában
mint képesítés nélküli nevelő. 1960-ban kezdte
főiskolai tanulmányait levelező úton, s közben
tanított. 1964-ben szerzett diplomát a Szegedi
Tanárképző Főiskola magyar-történelem sza-
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kán. Munkája mellett tovább képezte magát:
alapfokú könyvtárosi vizsgát tett (az iskolai
könyvtárat is vezette), részt vett a Tanárok
Nyári Akadémiáján és a Magyar szakos tanárok szakmai, módszertani tanfolyamán. A következő elismerésekben részesült: a Közművelődésért, Eredményes oktató-nevelő munkáért kitüntetések, Kiváló Munkáért kitüntető
jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem
(1991-ben). Nyugdíjas, öreg napjait négy unokája és kicsi dédunokája teszi teljessé.
Csatai Jánosné Bengő Julianna tanárnő
1941-ben Akasztón született. 1964-ben szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola
biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és
gyakorlatok szakán. Kezdetben szerződéses
tanár volt. 1967-től 1986-ig a Dózsa György
136. sz. Ének-zenei tagozatos általános iskolában dolgozott. Szaktárgyait a harmadik évtől
kezdhette el tanítani, osztályfőnöki és úttörővezetői megbízatást is kapott. 1986-ban került
a Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló
Iskolájába mint biológus szakvezető tanár.
2000-2011-ig, nyugdíjba vonulása után a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium tanára lett. Mindegyik munkahelyén
szakmai és osztályfőnöki munkaközösség vezetője is volt. Munkáját Kiváló Úttörővezető,
Kiváló Munkáért és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel ismerték el. Felvették a
Fővárosi Pedagógiai Intézet Szaktanácsadói
Névjegyzékébe. Összesen 47 évet tanított. Érzése szerint elmondhatja: „A jó harcot megharcoltam, az utamat végigjártam, a hitemet
megtartottam.”
Dankowszky Ákos tanár úr Ambrózfalván
született 1931-ben. Pedagógusi munkáját
1959-ben kezdte Bélmegyeren, külterületi iskolában, összevont alsó tagozatos 1-4. osztály
tanításával. Két év múlva, a körzetesítés után,
a központi iskolában alsó tagozatban folytatta
munkáját. 1964-ben a Szegedi Tanárképző
Főiskola fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán általános iskolai tanári oklevelet
szerzett. Ettől kezdve felső tagozaton szakjának megfelelő, és az iskola szükségletei szerinti tantárgyakat tanított. 1975-től igazgatóhelyettesi feladatokkal is megbízták. 1976-ban
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szintén a Szegedi Tanárképző Főiskolán, pedagógia szakon újabb diplomát szerzett. 1978ban kinevezték a Bélmegyer külterületén működő Általános Iskola és Nevelőotthon igazgatójának, ahol élete legszebb éveit töltötte el állami gondozott gyerekek körében nyugdíjazásáig, 1992-ig.
Fenyvesi Tivadarné Szügyi Teréz tanárnő
1941-ben született Csanádpalotán. A Szegedi
Tanárképző Főiskola magyar-testnevelés szakán szerzett diplomát 1964-ben. Harmadik
szakját, a történelmet 1965-ben fejezte be. Első és egyetlen munkahelyén, a Lőkösházi Általános Iskolában dolgozott nyugdíjazásáig.
Többnyire magyart és testnevelést tanított,
sokszor volt osztályfőnök. Igyekezett megszerettetni tanítványaival az irodalmat, az olvasást, a könyveket. Hosszú évekig vezette az
iskolai könyvtárat, alapfokú könyvtárosi vizsgát
tett. Az ép testben ép lélek elvét vallotta akkor,
és vallja ma is. Rendszeresen tartott szabadidős sportfoglalkozásokat. A helyi pedagógus
szakszervezetben is szívesen tevékenykedett.
Munkáját az Eötvös József Emlékérem kitüntetés ezüst fokozatával ismerték el. Nyugdíjasként sem szakadt el iskolájától, könyvterjesztéssel foglalkozik, „asszonytorna” foglalkozásokat vezet.
Frank Lászlóné Kováts Emese Zsuzsanna
tanárnő Csongrádon született 1942-ben. Oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskola biológiaföldrajz-rajz szakán szerezte 1964-ben. Pályafutása kezdetén 2-2 évig tanított Csongrádon a
Széchenyi utcai Általános Iskolában és Hódmezővásárhelyen a Vöröslobogó utcai Általános Iskolában. 1968-72-ig a Szegedi Tanárképző Főiskolán tanszéki könyvtárosként dolgozott. 1972-től nyugdíjba vonulásáig a szegedi Madách Imre Általános Iskolában tanított
főleg rajzot. Ifjúsági vezetőként kulturális nevelő és szervező munkát végzett, szakkört vezetett. A rendszerváltás után diákönkormányzati
vezetőként folytatta a diákok érdekképviseletét. Nyugdíjba vonulása után még öt évig volt
óraadó tanár. Elismerésül Kiváló Úttörővezető
és Úttörővezető Érdemérem kitüntetéseket, illetve Miniszteri Dicséretet kapott. Vallja: „Boldogan gondolok vissza a „munkás éveimre”,

mert azt tehettem, amit szerettem. Nekem a
munkám hivatásom volt.”
Gubicza Ferenc tanár úr 1942-ben született
Szakmáron. 1964-ben szerzett diplomát a
Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem-orosz szakán. 1964-1986-ig az Újteleki
Általános Iskolában, 1986-2004-ig a Szakmári
Általános Iskolában tanított. 1976-ban az ELTE-n középiskolai tanári diplomát is szerzett. A
Moszkvai Állami Egyetemen orosz nyelvi továbbképzésben részesült. 1990-92 között elvégezte az orosz nyelvtanárok részére indított
német nyelvi átképző tanfolyamot. Nyugdíjasként német nyelvet tanított különböző iskolákban. 2010-2012-ig a Kecskeméti Főiskola alkalmazta német nyelvtanfolyamok és magyar
mint idegen nyelv órák tartására. Tanulmányi
versenyekre, nyelvvizsgára készítette fel tanítványait, német levelező szakkört vezetett, tolmácsként tevékenykedett. Szakmai német
nyelvet is oktatott vendéglátós- és kereskedelem szakos tanulók részére.
Gyarmathy Zsolt tanár úr 1942-ben született
Gyulán. 1964-ben szerzett diplomát a Szegedi
Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-énekzene szakán. Azonnal elhelyezkedett Lőkösházán, ahol évek óta ilyen szakpárosítású tanár nem működött. Három év után visszakerült
szülővárosába, Gyulára. Két általános iskolában töltötte el pedagógiai tevékenységének
nagyobbik részét mint beosztott tanár, majd
szakfelügyelő, később mint vezető szakfelügyelő. Erre az időre esik egy minisztériumi és
két szakszervezeti kitüntetése is. Az ELTE
Bölcsészettudományi Karán dicséretes oklevéllel végzett eszperantó nyelv és irodalom
szakos előadóként. A Dürer Albert Általános
Iskolában 27 évig dolgozott beosztott tanári,
majd igazgatói munkakörben. Nyugdíjasként
még tanított Békéscsabán. Számos szakcikke
jelent meg. Több éven át volt népdalkörök karvezetője.
Heimann Győző tanár úr Nagykátán született
1939-ben. 1958-ban tanítóként végzett, majd
1964-ben magyar-ének szakos tanári diplomát
szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán. 1961-től helyezték egykori
iskolájába, Nagykátára, 1964-1972-ig igazga-

tóhelyettesi megbízatást töltött be. 1973-ban
az ELTE-n középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1972-től 2001 júniusáig általános iskolai
igazgatóként, megyei szaktanácsadóként,
közoktatási szakértőként dolgozott. 2001-től
2007-ig nyugdíjasként egy ipari szakközépiskolában tanított. Több cikke jelent meg a Köznevelésben és az „Ének-zene” c. módszertani
lapban. 1975-ben Kiváló Munkáért, 1996-ban
„Pro Urbe Nagykáta” kitüntetésben részesült.
Tagja a Váci Mihály Kör országos elnökségének. 2004 óta Nagykáta város női kórusát vezeti.
Joó Lajosné Köhler Magdolna tanárnő 1941ben született Szegeden. 1964-ben szerzett
diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és
gyakorlatok szakán. A Sövényházi Általános
Iskolában dolgozott, majd 1966-tól a szegedi
Madách Imre Általános Iskolában gyakorlatit
tanított. 1975-től a szegedi Csongor Téri Általános Iskolában biológiát, földrajzot és környezetismeretet oktatott. Pedagógiai munkájának
legérdekesebb szakasza az időszak, amikor
környezetvédő hallgatók külső szakvezetőjeként alkalmazták. Nyugdíjazása után is dolgozott: 1999-ben a Juhász Gyula Gyakorló Iskola
napköziseként, majd 2000-től a dr. Waltner Károly Egészségügyi Otthon fejlesztő tanáraként.
2010/11 tanévben a Kübekházán újra biológiát
taníthatott. A sok változás ellenére tanár maradt minden körülményben. Mindig lelkesedéssel végezte munkáját. Mindezt a főiskola nyitott, modern szellemének is köszönhette.
Kálmán Ferenc tanár úr 1939-ben született
Kiskundorozsmán. 1964-ben szerzett diplomát
a Szegedi Tanárképző Főiskola biológiamezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. 1958-1962. években Ásotthalmon tanította az I-IV, illetve V-VIII összevont osztályokat.
Forráskúton folytatta a felső tagozatban 1967ig. 1967. szeptember 1-től a Zsombói Általános Iskola igazgatója. 1983-tól 2000-ig az Általános Művelődési Központ igazgatói feladatait
is ellátta. 1971-1973-ig Zsombó község tanácselnökének választották. 12 évig a Radnóti
Miklós Gimnázium, Szeged kihelyezett tagozatán is tanított, illetve tagozatvezetője volt. 3
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évig a Szegedi Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, 1997-2002-ig közoktatási szakértő.
Hét tanévben volt a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola zsombói vezetőképző gyakorlatvezetője. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Gyermekekért
közösségi kitüntetés tagja, valamint Zsombó
község díszpolgára.
Kálmán Ferencné Polyák Julianna tanárnő
Hódmezővásárhelyen született 1941-ben.
1964-ben szerzett oklevelet a szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán. 19631968-ig szeptemberétől a Forráskúti Általános
Iskolában, 1968-tól 1999. év októberéig az Általános Iskolában, Zsombón tanított. Évekig
csapatvezetőként is tevékenykedett. A tudományos technikai országos versenyen mezőgazdász csapata második helyezett lett. 2 évig
a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium kihelyezett tagozatán tanított. Munkája elismeréseként Kiváló Úttörővezető, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kitüntető jelvénye,
Úttörővezető érdemérem, Pedagógus Szolgálati Érdemérem kitüntetésekben részesült.
Kapitány Józsefné Bogárdi-Mészöly Anna
tanárnő Nagybaracskán született 1941-ben.
1964-ben szerezte magyar-történelem-orosz
szakos tanári diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Hajóson kezdett tanítani, és itt is
fejezte be szolgálatát 36 év után. Hosszú évek
alatt a tanulókon, szüleiken keresztül ismerte
meg Hajóst. Évek múltán már tanítványainak
gyermekei ültek a padokban. Tanulói sorsát,
életük, pályájuk alakulását követni igyekezett,
örömmel veszi sikerüket, révbe jutásukat. A
hajósi tantestület csaknem minden pedagógusát tanította, többüknek osztályfőnöke is volt.
Az intézmény jelenlegi igazgatója is tanítványa
volt. Az iskola sorsát, munkáját ma is figyelemmel kíséri, örül szépülésének, eredményeinek. Közel lakik hozzá, így fényeit is látja, még
a csengetést is hallja.
Karátsonyiné Kiss Terézia tanárnő 1940-ben
született Mezőhegyesen. A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem-orosz szakán szerezte oklevelét 1964-ben. Főiskolai
évei után nevelőtanárként dolgozott 7 évig a
battonyai Mikes Kelemen Gimnázium Leány-
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kollégiumában. 1971-ben Szolnokra, az Újvárosi Általános Iskolába került, magyart és történelmet tanított. 1980-1989-ig szakfelügyelőként is dolgozott Jász-Nagykun-Szolnok megye területén. 1995-ben vonult nyugdíjba.
Munkája elismeréseként megkapta a Magyar
Úttörők Szövetségének Országos Tanácsa dicsérő oklevelét 1986-ban. 1990-ben Művelődési Miniszteri dicséretben részesült. 1995-ben
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták.
Dr. Karlovitzné Gönczi Erzsébet tanárnő
Szolnokon született 1942-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-történelem-orosz szakos diplomát 1964-ben. Magyartörténelem-orosz szakos általános iskolai tanár
négy évtizedig, tíz éven át orosz szakfelügyelő. 1991-től német nyelvoktatást is folytatott.
Pályakezdésétől nyugdíjba vonulásáig, sőt azt
követően is tanári munkát végzett. Osztályfőnöki és több más megbízatást is vállalt, amelyekben sokrétű nevelőmunkát folytatott. Munkahelyei balassagyarmati és Balassagyarmat
környéki általános iskolák voltak. Többféle társadalmi munkát vállalt és vállal jelenleg is. Oktató-nevelő munkájáért 1993-ban Miniszteri dicséretben részesült. Szeged városához gyermekkora óta, a Szegedi Főiskolához pályaválasztásával kapcsolatosan kötődik. Egykori alma Materére ma is hálásan gondol.
Dr. Kecskeméti Sarolta tanárnő 1940-ben
született Szegeden. 1964-ben szerezte oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskola biológiaföldrajz-mezőgazdasági ismeretek szakán.
Sövényházán, majd Sándorfalván tanított.
1969-ben Csongrád megyében szakfelügyelettel bízták meg. 1971-ben földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet kapott a JATE Természettudományi Karán. Neveléstudományi
pályamunkákat írt, valamint közreműködött a
Tanárképző Főiskola Mezőgazdasági Tanszékén az új Tanterv kidolgozásában. 1975-ben
doktorrá avatták. 1976-tól a JATE Ságvári
Gyakorló Általános Iskolájában szakvezető tanár. 1986-ban elvégezte a Pedagógusok Intenzív továbbképzését. A MOZAIK Kiadó a
földrajz tudásszint felmérő feladatlapok, valamint munkafüzeteik szerkesztésében részfel-

adatokkal bízta meg. 130 órás alapképzésen
vett részt az OEP Életmódprogram Kuratórium
által támogatott „Mentalhygiénés műhelyek”
programban. 1999-ben nyugdíjazták a JATE
Ságvári Általános Iskolában.
Konczos Éva Erzsébet tanárnő 1942-ben
született Csanádalbertin. 1964-ben szerzett
diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-rajz szakán. Öcsödön kezdett tanítani. 1974-ben a Képzőművészeti Főiskolán
művészeti rajz, festés, ábrázoló geometria,
művészettörténet szakos középiskolai tanári
oklevelet kapott. Később Budapestre került, s
több iskolában tanított. Tanítványai számos díjat nyertek festményeikkel. Ő maga is rajzolt,
festett, könyveket illusztrált. Festményeit több
városban kiállították. Vallja: „Állandóan keresem a természet belső ritmusát, színes tarkaságát – titkait és varázsát. Ezt igyekszem a
képeimen megjeleníteni.” Pedagógiai munkájában is fontos volt, hogy a tanulók felismerjék
az önálló felfedezés, megismerés, a „kincskeresés” örömét. Tanítványai a mai napig – már
felnőttként – lelkesen emlegetik a KINCSKERESŐ alkotótáborokat, ahonnan „gazdagon”
tértek haza.
Kovács Istvánné Molnár Aranka tanárnő
1941-ben született Budapesten. A Szegedi
Tanárképző Főiskola magyar-orosz-testnevelés szakán végzett 1964-ben. Ezen az évfolyamon a háromszakos képzés keretében
egyedül kapott ilyen szaktársítással diplomát.
Egykori általános iskolájában, Gyálon kezdett
tanítani, innen is vonult nyugdíjba. Mindhárom
szaktárgyát tanította. A hetvenes években, az
összevont iskolák korában 10 évig igazgatóhelyettesi beosztásban, majd 15 évig iskolaigazgatói megbízatással dolgozott. Versenyekre készítette fel és vitte tanítványait, jó eredményeket értek el. Jelentős sportszervezői tevékenységet folytatott. Nyugdíjasként még 3
évig tanított a helyi szakközépiskolában. Aktív
pihenőéveit civil szervezetek vezetőjeként tölti.
Dr. Kovács Józsefné Szabó Magdolna tanárnő 1935-ben született Szegeden. A Szegedi Tanárképző Főiskola műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakán végzett 1964-ben. Hálával
és tisztelettel gondol volt tanítóira és tanáraira,

akik úgy irányították ismeretszerzését, hogy
1955-ben tanítónői képesítő diplomát szerzett,
majd 1964-ben tanári diplomát. Megismerhette
a pedagógus munka értékteremtését, miközben saját maga továbbfejlődését is irányíthatta
főnökei segítségével. Szakfelügyelőként számos tanártársa munkájának elismerését segíthette. Szakmai és emberi kapcsolatai a kölcsönös megbecsülésen alapultak. Számos elismerés – Miniszteri Dicsérő Oklevél, Kiváló
Munkáért kitüntetés, Kiváló Úttörővezető, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérem, azt
bizonyította számára, hogy a kitartó és nagy
empátiával végzett munka, visszatekintve is
megnyugtató szép emlékeket idéz.
Kovács Pálné Zsuffa Anna Veronika tanárnő
Peregen (ma Kiskunlacháza) született1939ben. Képesítés nélküli nevelőként a nyáregyházi Általános Iskolában dolgozott. 1964-ben
végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán, levelező tagozaton. Nyáregyházáról először a monori Kossuth Lajos Általános Iskolába került 1968-tól, majd Gombára ment igazgatóhelyettesnek. 1972-től a monori Ady úti 1. sz. Általános Iskolában tanított.
Elvállalta az úttörővezetést is, így pedagógus
munkája még jobban kiteljesedett azáltal, hogy
a gyerekek szabadidős programjait megszervezte, szinte egész éven át, közelebb került
mind a diákjaihoz, mint a szülőkhöz, barátokká
is váltak. Ez a tantestület átkerült az újonnan
épült Jászai Mari téri Általános Iskolába. Innen
vonult nyugdíjba 1994-ben. Boldog nagymama
lett.
Dr. Lakatos Lajosné Kovács Margit tanárnő
1941-ben Szegeden született. A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem-orosz
szakán végzett 1964-ben. Munkahelyei: Domaszéki Általános Iskola 1964-től, Deszki Általános Iskola 1965-től, Kossuth Lajos Általános
Iskola, Szeged-Szőreg 1976-tól. Pályája során
mindhárom szakját tanította, majd 1978-tól
nyugdíjazásáig igazgatóhelyettesi beosztást
töltött be. Orosz társalgás, magyar helyesírási
és szép kiejtési versenyeken felkészítőként,
zsűritagként vett részt. Tanítványai rangos
eredményeket értek el országos versenyeken.
2000-től, nyugdíjba vonulása után a Dinasztia

7

Tankönyvkiadó referense lett. Sajnos betegsége akadályozta abban, hogy mélyebben megismerje a tankönyvkiadás rejtelmeit. Pedagógiai érdeklődése most már kimerül unokái oktatásában, nevelésében. Szívesen gondol
vissza a főiskolai évekre, alkotó, oktató tanáraira.
Litauszky Jánosné Vaskor Mária tanárnő
1941-ben született Szarvason. Szlovák-magyar-testnevelés szakon végzett a Szegedi
Tanárképző Főiskolán, 1964-ben. A Mezőberényi 2. sz. Általános Iskolában, majd 1965-től
Szarvason dolgozott. 1969-től a Mezőberényi
2. sz. Általános Iskolában tanított magyart és
testnevelést. Nyugdíjazása után még néhány
évig tanított és atlétikaedzést tartott. Több továbbképzésen, intenzív tanfolyamon vett részt.
Kiváló Úttörővezető- és A közművelődésben
végzett kiváló munkáért kitüntetésben részesült, valamint a Szakszervezeti mozgalomban
elért eredményes munkáért kitüntető jelvény
bronz fokozatát adományozta számára a
Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége. Örül, hogy a pedagógusi pályát választotta.
Pályafutása alatt igyekezett minél jobban felkészíteni tanulóit, megszerettetni szakjait. Célja az egészséges életmódra, szorgalomra, kitartásra nevelés volt. „Nem könnyű, de nagyon
szép hivatás a miénk.” – vallja.
Marosvölgyi Károly tanár úr Mezőhegyesen
született 1941-ben. Magyar-orosz-testnevelés
szakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1963-ban. 1963 őszén a Medgyesegyházi
Általános Iskolában kezdte a pedagógusi pályát. 1972-ben labdarúgó szakedzői diplomát
szerzett Budapesten a Testnevelési Főiskolán.
1974-ben Békéscsabára költözött, azóta ott él.
A 3. sz. Általános Iskolában, a József Attila Általános iskolában és a Madách utcai Általános
Iskolában tanított. 1999-ben UEFA labdarúgó
edzői diplomát szerzett. Az oktatásban testnevelőként dolgozott, mellette labdarúgással
kapcsolatos tevékenységet is végzett gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályban 46 éven
át. 2004 óta nyugdíjas. 1998-ban megkapta a
Békéscsaba sportjáért kitüntetést.
Marton Mihály tanár úr Biharugrán született
1940-ben. Félig osztott általános iskolában
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végzett. Ennek meghatározó szerepe volt későbbi pályaválasztására, ugyanis a tanító néni
távollétében hatodikos korától órát tartott az
alsósoknak. Három osztálynak önálló feladatokat kellett adni, a negyedik osztályban közvetlen foglalkozás volt. Megízlelte a tanítás szépségét, ez vitte a tanári pályára. A szeghalmi
Péter András Gimnázium elvégzése után a
Szegedi Tanárképző Főiskolára került, ahol biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és
gyakorlatok szakon diplomázott 1964-ben. Két
iskolában dolgozott, a Kiskunhalasi II. sz. és a
zsadányi általános iskolában. A tanár úr számára nagy öröm, hogy idősebb fia követte a
pályán, középiskolai tanári képesítést nyert a
Szegedi Tudományegyetemen.
Molnár Józsefné Módos Éva tanárnő 1940ben született Szegeden. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola földrajz-rajz szakán végzett
1961-ben, majd 1965-ben biológia szakon. Első munkahelye az Ásotthalom-Kissori Iskolában volt. 1962-1992 között a Tápéi Általános
Iskolában tanított. Mindig osztályfőnök volt,
osztályát minden évben kirándulni vitte. Fontosnak tartotta, hogy a tanulók megismerjék
Magyarország szép tájait. Rajz szakkört vezetett. Tanítványai jó eredményeket értek el versenyeken. Többen közülük orvosként dolgoznak, vagy mezőgazdasággal kapcsolatos pályát választottak. 1992-ben a szegedi Karolina
Iskolába került. A másodikosok osztályfőnöke
lett. Sok vetélkedőt szerveztek, és itt is minden
évben kirándultak. 1998-ban innen vonult
nyugdíjba. „Bár gyermekkoromból kezdve orvosnak készültem, de nem bánom, hogy így
alakult a sorsom, mert a gyerekek szeretetét
soha nem felejtem el.”
Muszka Sándor tanár úr Törökszentmiklóson
született 1940-ben. 1964-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajzmezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. A hivatásának gyakorlásával eltöltött közel 40 év Törökszentmiklóshoz köthető. Általános iskolában 7 évig, középfokú intézetben 27
évig tanított. 1970-ben testnevelés szakos általános iskolai diplomát szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Szakfelügyelői feladatokat
is ellátott. Pályájának befejezése előtt oktatási

és sportreferensként dolgozott a Polgármesteri
Hivatalban. Munkáját megyei és miniszteri kitüntetéssel ismerték el, majd megkapta a Haza
Szolgálatáért Kitüntetést. 2012-ben Pro Urbe
Törökszentmiklós Díjban részesült. Két gyermeke és öt unokája van.
Nemes Lászlóné Krivjanszki Katalin tanárnő
Szarvason született 1942-ben. 1964-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán, magyartörténelem-szlovák szakon. 1972-ig Vésztőn, a
Móra Ferenc Általános iskolában tanított, majd
Békéscsabán, a 3. sz. Általános Iskolában
folytatta pedagógusi munkáját. Kezdetben magyar nyelv és irodalmat, később főleg történelmet tanított. Munkakezdésekor egy 8. osztály osztályfőnöke lett. Nyugdíjba vonulásáig
mindig osztályfőnöki feladatot kapott. A tanítás
mellett könyvtáros, munkaközösség-vezető és
ifjúsági felelős is volt. Könyvtárosi vizsgát tett,
továbbképzéseken bővítette ismereteit. Vezetői munkáját segítették, elismerték. 1997-től
nyugdíjas. „Változatos, szép, bár időnként nehéz munka a tanítás. Örülök, hogy én ezt tehettem.” – vallja.
Németh Ferenc tanár úr Törökszentmiklóson
született 1928-ban. A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán végzett
1963-ban. Pedagógiai tevékenységét mint magyar-történelem szakos tanár a BM Büntetésvégrehajtási intézményeinél kezdte, nevelői
beosztásban. A Kozma utcai intézményben
felmérést végzett az elítéltek iskolai végzettségét illetően. Kiderült, hogy sokan még írni, olvasni sem tudnak. Ennek hatására a parancsnokság beleegyezésével és a X. ker. Oktatási
Osztály segítségével megszervezte az elítéltek
általános iskolai oktatását, melynek eredményeként több százan fejezték be tanulmányaikat. Nyugdíjba vonulása után tanárként, főleg
napközis nevelőként folytatta tevékenységét a
X. kerületben. Napközis munkaközösség-vezetőként nagy gondot fordított a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.
Dr. Németh Istvánné Rácz Piroska Mária tanárnő Kunszentmiklóson született 1942-ben,
ott végzett alap- és középfokú intézményekben. 1964-ben szerzett diplomát a Szegedi
Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-mező-

gazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán.
Két évig Népköztársasági ösztöndíjban részesült. Pályáját Kiskőrösön a Petőfi Sándor Gimnáziumban kezdte. Tanított Halásziban, majd
Mosonmagyaróváron két általános iskolában
végezte oktató, nevelő munkáját. A Széchenyi
Általános Iskolának három cikluson keresztül
igazgatója volt. Pedagógiai munkájának kiteljesedése, és élete legszebb időszaka volt az
utolsó 16 év. Munkáját több kisebb-nagyobb
kitüntetéssel jutalmazták, a legjelentősebb elismerést 1997. június 1-jén kapta, a Magyar
Köztársasági Érdemkeresztet. 1996-ban nyugdíjba vonult.
Novomeszky István tanár úr Kecskeméten
született 1942-ben. Magyar-történelem-testnevelés szakon szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán, 1964-ben. 1964-től 2004ig, azaz negyven éven át egy munkahelyen, a
Kecskeméti I. sz. Általános Iskolában, illetve a
Tanítóképző Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló
Iskolájában tanított. Tanítványai közül hatan
szereztek testnevelő tanári képesítést. Az iskola tanulói városi, megyei, országos versenyeket nyertek különböző sportágakban. Mint volt
vívó- tőröző versenyző, és 1984-től edző a
KTE-ben, illetve a KSC egyesületében 50 évig
edzősködött. Nevelő edzője volt Busa István
olimpikon vívónak, aki Szöulban 1988-ban
harmadik helyezést ért el, és 1991-ben Európa-bajnok lett. Szakmai elismerései: Városi
Diák Sportért, Kiváló Nevelő Edző, Kiváló Tanár, Kecskemét Sportjáért díj, Pedagógus
Szolgálati Emlékérem.
Dr. Palásti Józsefné Wojnárovich Ágnes tanárnő Szegeden született 1942-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-rajz
szakán végzett 1964-ben. 1964-1971-ig a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd
nyugdíjazásáig a kalocsai Eperföldi Általános
Iskolában tanított rajzot, biológiát, földrajzot.
Három gyermeke szintén a pedagógusi pályát
választotta. Munkája során kiemelten fontosnak tartotta a tehetséggondozást, a kreativitásra nevelést. Tanítványai batikolással, montázszsal, festészeti technikákkal készült munkái
számos díjat, képzőművészeti tábori jutalmat
érdemeltek ki. Közülük többen a képzőművé-
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szi, vagy a rajz pedagógusi pályát választották.
A tanárnő maga is alkot, munkái több kiállításon szerepeltek már. Napjait az aktív alkotás,
kézműveskedés, unokázás, kertészkedés, közösségi- és kulturális életben való részvételek
teszik színessé.
Révész Pálné Lakatos Klára tanárnő 1942ben született Budapesten. A Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek szakán végzett 1964-ben. Pedagógus pályája során végig az elhivatottság,
a szakmai alázat és a gyermekek iránti végtelen szeretet vezérelte. A tanítás mellett fő
munkássága az ifjúságvédelmi feladatok ellátása volt: segíteni a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek nehéz sorsán. 1964-től a Sövényházi Általános Iskolában (ma Ópusztaszer), később Pest megyében tanított. 1978ban Szegedre került a Londoni körúti Nevelőotthonba, majd a Rókusi II. sz. Általános Iskolába. Nyugdíjazása előtt visszament a Nevelőotthonba, mert itt az ifjúságvédelmi munkát
sokkal aktívabban tudta végezni. Munkája elismeréseként 1987-ben Miniszteri dicséretben
részesült.
Sindel Mihály tanár úr Békésszentandráson
született 1942-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-rajz szakán szerzett
diplomát 1964-ben. Törökszentmiklóson tanított, egy intézményben, nyugdíjazásáig. A rajztanítás vált fő tevékenységévé. Sok tanítványa
nyert felvételt képzőművészeti szakközépiskolákba. Szakfelügyelője szerint, alkotó energiájának nagyobbik részét a tanítás vitte el, a maradékot az önálló alkotói tevékenység – így is
volt, hiszen a tanár úr számára a tanítás és a
képzőművészettel való aktív foglalkozás egyaránt alkotói élmény nyújtott. Fontosnak tartotta a tehetségek gondozását, ebben sokat segítettek a szakkörök, a művészeti iskola. Egyéni
alkotómunkája a grafikával, akvarellel kezdődött, 1984 óta a tűzzománc a kedvenc, műveit
csoportos és egyéni kiállításokon mutatta be.
Rajzpedagógiai és egyéni alkotótevékenységéért Jász-Nagykun-Szolnok megye Művészeti
díját kapta meg 2011-ben.
Szabadi László tanár úr Szakmáron született
1942-ben. 1964-ben végzett a Szegedi Tanár-
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képző Főiskola biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. A diploma megszerzése után Dunapatajon tanított
hét tanévet. 1971-től Újteleken és Szakmáron
tanított 33 és fél évet nyugdíjazásáig. Vezette
a természetjáró szakosztályt, annak túráit és
táborozásait. 1986/87-ben biológia intenzív továbbképzésen vett részt „kiválóan megfelelt”
minősítéssel. 1991-től 13 éven át, 2004-ig volt
a Szakmári Általános Iskola igazgatója. 2005
márciusában 40 és fél év pedagógiai munka
után ment nyugdíjba. Tevékenységét 1982ben Kiváló munkáért kitüntetéssel jutalmazták.
Szabó Katalin tanárnő 1942-ben született
Mezőtúron. Biológia-földrajz-testnevelés szakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán,
1964-ben. 1964. augusztus 1-től a szarvasi
Vajda Péter Gimnáziumban dolgozott testnevelő tanárként. Mivel csak testnevelést tanított,
ezért beiratkozott a Testnevelési Főiskola levelező tagozatára, ahol 1970-ben kapott diplomát. Sok tanítványa lett testnevelő tanár, de
munkája eredményének tekintette azt is, ha
később az úgynevezett „ügyetlen” fiatalok
megjelentek a sportpályán, ligetben és futottak, mozogtak. Tevékenysége elismeréséül
Miniszteri dicséretben, Békés megye sportjáért
és Szarvas város sportjáért kitüntetésekben
részesült. Iskolájában az „Év Tanára” lett
1996-97. tanévben. 2003 óta nem tanít.
Szabó Tiborné Báthory Éva tanárnő Gyomán
született 1941-ben. 1959-ben Örményesen
kezdte az orosz nyelv oktatását képesítés nélküli nevelőként. Az ottani diákok ekkor ismerkedtek először ezzel a nyelvvel. 1961-től Kisújszálláson folytatta munkáját a Kossuth Lajos
úti Általános Iskolában. Főleg orosz nyelvet
tanított. 1964-ben szerzett tanári diplomát a
Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz
szakán. A hazai továbbképzéseken túl két ízben is részt vett az akkori Leningrádban lexikai
és nyelvtani gyakorlaton. 1983-tól a helyi Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola kollégiumának nevelője és a
gimnázium óraadója. Innen ment nyugdíjba.
Munkáját 2001-ben fejezte be. Napjainkban
unokáit segíti az orosz és magyar nyelv tanulásában.

Szendi-Horváth Ernő tanár úr 1934-ben született Orosházán.1956-tól 1962-ig az Orosházi
Sütő Ipari Vállalatnál különböző műszaki munkaterületeken dolgozott. A vállalatnál töltött idő
alatt gépipari technikusi végzettséget szerzett.
1964-ben műszaki ismeretek és gyakorlatok
szakos általános iskolai tanári diplomát kapott
a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1962-től
1964-ig a Hódmezővásárhelyi 602. sz. Szakmunkásképző Intézet műszaki tanára volt.
1964-ben visszatért alma materébe az induló
Szakközépiskola alapítójaként. 1966-ban megyei szakfelügyelői kinevezést kapott. 1971ben Miniszteri Dicséretben részesült. 1995-ben
vonult nyugdíjba.
Szendi-Horváth Ernőné Ehling Edit tanárnő
1933-ban született Orosházán. 1953-ban
érettségizett a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben. 1953-54-ben az orosházi Rákóczi-telepi iskolában tanított. 1954-től nyugdíjazásáig az Orosházi III. számú Általános Iskolában alsó, felső tagozaton és napköziben végezte oktató-nevelő munkáját. 1964-ben általános iskolai tanári oklevelet szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskola mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. Pedagógusi
munkáját Kiváló Munkáért kitüntetéssel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. 1988-ban vonult nyugdíjba. A tanítói képesítés megszerzésének jubileumán 2003-ban
arany- és 2013-ban gyémánt díszoklevelet vehetett át.
Székelyhidi Attiláné Pljesovszki Mária tanárnő Szarvason született 1942-ben. 1964-ben
szerzett oklevelet a Szegedi Tanárképző Főiskola szlovák-történelem-rajz szakán. 1964.
augusztus 1-jével Gyulára kapott kinevezést.
36 évet töltött a pályán, 2000-ben ment nyugdíjba. Három szakja közül a rajzot tanította
több évtizeden keresztül. Elindítója és szervezője volt a városi és területi gyermekrajz kiállításoknak. Ezzel párhuzamosan vezette területi
szinten is a rajz munkaközösséget. Továbbképzéseket, múzeumlátogatásokat szervezett
az ország számos intézményébe. Munkája elismeréseként 1985-ben megkapta a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést. Tisztelettel és szeretettel gondol tanáraira, köztük Winkler László

tanár úrra, aki mélységes tisztelettel, magas
szakmai tudással, türelemmel fordult diákjai felé. „Pályám szép, küzdelmes, de rövid volt” –
vallja.
Tóth Imre tanár úr 1941-ben született Orosházán. A Szegedi Tanárképző Főiskola biológiaföldrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1964-ben. 1964-től 1968ig a hőgyészi Hunyadi János Általános Iskola
és Gimnáziumban tanított. 1968-82 között a
nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola tanügyi igazgató-helyettese volt. A
város oktatási, kulturális munkájának szervezéséért Pro Urbe kitüntetésben részesült. Biológia szakos középiskolai tanári oklevelet
szerzett a Szegedi Egyetemen, a Kertészeti
Egyetemen pedig élelmiszeripari mikrobiológus szakmérnöki diplomát. 1982-től nyugdíjba
vonulásáig a szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola tanára volt. Az oktatásban végzett tevékenységét miniszteri dicséretekkel, Kiváló Tanári oklevéllel és Eötvös József emlékérmekkel ismerték el.
Tóth Imréné Csizmadia E. Katalin tanárnő
1940-ben született Orosházán. A Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1964-ben. 1964-től 1968-ig a hőgyészi
Hunyadi János Általános Iskola és Gimnáziumban tanított. 1967-ben levelező tagozaton
földrajz szakon középiskolai tanári oklevelet
szerzett a JATE-n. 1968-82 között a nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára
volt, ugyanitt vöröskeresztes tanárelnök, valamint a városi osztályfőnöki munkaközösség
vezetője. 1982-től nyugdíjba vonulásáig, 1995ig a szegedi Árpád Nevelőotthon Gazdaszszonyképző Szakiskola tanáraként dolgozott.
Dr. Tóth Rózsa szül. Buzsik Rózsa tanárnő
1942-ben született Hódmezővásárhelyen. Magyar-orosz-rajz szakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1964-ben. 1968-ban a JATE Bölcsészettudományi Karán, 1974-ben a
Marxista Esti Egyetemen, 1979-ben a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán és 1986-ban a Filozófia és Irodalomtudományok doktorátusával
végzett. A szegedi Szilléri sgt.-i Általános Iskolában kezdte tanítani három tantárgyát, könyv-
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táros és osztályfőnök is volt. A Textilipari
Szakközépiskolában magyart, a Radnóti Gimnáziumban oroszt, majd a pécsi JPTE-n és a
JGYPK Lektorátusán 2-2 évig oroszt tanított. A
JATE Ságvári E. Gyakorló Általános Iskolában
18 évig oroszt és rajzott tanított, oroszból a főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát vezette.
Ezután művészeti iskolákban foglalkozott nehézsorsú gyermekekkel. Már nyugdíjasként fejezte be iskolai munkáját a Mester Tanodában.
Számos tudományos munka szerzője. Tevékenységéért több kitüntetésben részesült: Kiváló Társadalmi Munkáért, Miniszteri dicséret,
Szegedért érem. Jelenleg örmény nyelvet tanít
a Szegedi Nemzetiségek Házában. Hivatását
szereti, ugyanezt tenné bármikor.
Vida Miklósné Nagy Etelka tanárnő Szegeden született 1941-ben. A Szegedi Tanárképző
Főiskola magyar-történelem-orosz szakán
végzett 1964-ben. Pályafutása Szegedhez kötődik. 1964-70-ig a Gagarin Általános Iskolában volt napközis nevelő. 1970-81-ig a Tarjántelepi 1. sz. Általános Iskolában szaktanár,
osztályfőnök, és külső szakvezető. 1981-84
között a Felsővárosi Általános Iskolában szaktanár, osztályfőnök és osztályfőnöki munkaközösség-vezető. 1984-1996-ig a Makkosházi Általános Iskolában dolgozott mint szaktanár,
osztályfőnök és társadalomtudományi munkaközösség-vezető. 1986-96-ig igazgatóhelyettes. Egyéb tevékenységei: iskolarádió, iskolaújság szerkesztése, színjátszó szakkör vezetése, a tanulók versenyekre való felkészítése.
Folyamatosan tovább képezte magát a Pedagógiai Intézet tanfolyamain. Munkáját Miniszte-
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ri dicsérettel, Makkosházi Általános Iskola kiváló pedagógusa címmel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.
Zboján Rózsa tanárnő 1941-ben született Máramarosszigeten.
Magyar-történelem-orosz
szakos diplomát szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1964-ben. 1964-től Kiskunfélegyházán tanított a József Attila Általános Iskolában, főleg orosz nyelvet. 1972-ben Moszkvában, a Lomonoszov Egyetemen nyelvi továbbképzésen vett részt. Az iskolában hetente háromszor társalgási csoportokat vezetett, nyelvi
versenyekre készítette fel a tanulókat. 1984ben Szegedre került, népművelő-klubtitkárként
dolgozott az Olajipari Klubban. Érdekes, kreatív munka volt, műsoros esteket, kirándulásokat szervezett. 1992-1996-ig napközis nevelőként alkalmazták Algyőn az általános iskolában. Nyugdíjas éveit igyekszik hasznosan tölteni, örményül tanul, kulturális programokon
vesz részt, szakkörökre jár. Életével, pályafutásával elégedett.
Zombori Lászlóné Magyar Erzsébet tanárnő
1940-ben született Szegeden. Általános és középiskolai tanulmányait is ebben a városban
végezte. Magyar-történelem-orosz szakos diplomát szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1964-ben. Két évig a TIT Csongrád Megyei
Szervezeténél dolgozott, majd 1966-tól az Algyői Általános Iskolában tanított 1982-ig. Ekkor
kapott állást a szegedi Hámán Kató Általános
Iskolában, ahol a magyar nyelv és irodalom
szakvezetői feladatokat is ellátta. 1996-ban
nyugdíjba ment, 2002-ig a Kolozsvári Téri Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozott.

2014. AUGUSZTUS 30. 12 ÓRA
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa rubin díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Boros Ferencné Csókás Auguszta tanárnő
1924-ben született Budapesten. Iskoláit Szegeden végzete. Tanítói oklevelét 1944-ben
Szegeden vehette át. 1945. szeptember 1-től
az Újszegedi Általános Iskola (ma Tisza-parti
Általános Iskola) József Attila telepi fiókjában
dolgozott 1950. május 22-ig. 1950. május 22én az Újszegedi Általános Iskolához került,
ahonnan 1980. szeptember 1-jén ment nyugdíjba. Mint nyugdíjas, 1982 és 1993 között
óvodákban dolgozott kisebb megszakításokkal. 1976-ban „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapott.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Ádám Jenőné Lénárd Mária tanárnő 1933ban született Szegeden. 1954-ben a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán matematikakémia szakon tanári diplomát szerzett. Első

munkahelye az Üllési Általános Iskola volt, itt
tanított 1970-ig. 1970-ben férjét kinevezték a
bordányi általános iskola igazgatójának, így
áthelyezéssel a továbbiakban a bordányi általános iskolában tanított 1989-ig, amikor is
nyugdíjba vonult. Életét a családnak és a pedagógusi pályának szentelte, nem hiába.
Babiák Mihály tanár úr 1931-ben született Heréden. Pesterzsébeten érettségizett, tanári diplomáját az Apáczai Csere János Pedagógiai
Főiskolán szerezte történelem-földrajz szakon,
1954-ben. Tanári munkáját a Nógrád megyei
Diósjenőn kezdte. Itt igazgató-helyettesként,
majd több éven keresztül igazgatóként dolgozott. Igazgatósága idején az ELTE-n pedagógia szakon középiskolai tanári diplomát szerzett. 1975-ben Vácra került, nyugdíjazásáig
tanulmányi felügyelő volt Vác városában és a
váci járásban. Három unokája is Szegeden tanul az egyetemen. Áron unokája az elmúlt évben vette át tanári diplomáját. A közelmúltban
három dédunokája született. Rendszeresen
tart idegenvezetést, szeretettel vár minden
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Vácra látogatót, hogy bemutathassa a Dunakanyar egyik gyöngyszemét.
Bagi János tanár úr Szegeden született 1929ben. 1954-ben végzett a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola ének-zene-testnevelés szakán.
Pedagógiai pályán végzett szolgálati ideje 36
év. Ez idő alatt a Tótkomlósi (később Jankó
János) Általános Iskolában általános iskolai
tanárként, emellett 1956-tól 1976-ig járásivárosi testnevelési szakfelügyelőként, 1976-tól
1989-ig, nyugdíjazásáig Békés megye testnevelési vezető szakfelügyelőjeként dolgozott.
Munkáját a Testnevelés és Sport Érdemes
Dolgozója, Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Pedagógus és a „Tanulóifjúság testi neveléséért” kitüntetésekkel ismerték el. Publicisztikai
tevékenysége is jelentős. 2004-ben Arany
Díszoklevéllel jutalmazták.
Farkas Lászlóné Lovas Erzsébet tanárnő
1932-ben született Budapesten. Az Apáczai
Csere János Pedagógiai főiskolán végzett
1953-ban, történelem-földrajz szakos tanárként. Első munkahelye a Pest megyei Mende
község volt. 1954-74-ig az Ecseri Általános Iskola tanára. 1974-2001-ig Budapesten, a nyolcadik kerületben dolgozott. A Losonczi téri Általános Iskolából ment nyugdíjba. „Mindig nagy
öröm volt a munkám, megtiszteltetés, hogy
gyerekek között lehettem.” – vallja.
Fehér István tanár úr 1930-ban született
Nagykamaráson. A Szegedi Állami Pedagógiai
Főiskolán végzett 1953-ban, történelemföldrajz szakon. Egy éves tanítási gyakorlat
után, 1954-ben szerezte meg tanári diplomáját. Tanári tevékenységét 1953 augusztusában
kezdte meg Gyomán, az I. számú Fiú Általános Iskolában. Az úttörőszervezet vezetésével
is megbízták. 1958-ban szülőfalujába helyezték, és ott dolgozott tovább nyugdíjazásáig,
1990-ig. A községi vezetés 1968-ban rá bízta
az akkor 450-60 fős, három tagiskolával és három óvodával működő iskola vezetését. Az
évek során több kitüntetésben részesült. 22
évnyi igazgatói tevékenységéért megkapta a
„címzetes igazgatói” kitüntetést. Nyugdíjas
évei alatt is aktívan tevékenykedett, jelenleg
Nagykamarás történetének felkutatásán, megírásán dolgozik.

14

2013/14. 4. szám

Fekete Istvánné Ambrus Erzsébet tanárnő
Szeghalmon született 1931-ben. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát 1954-ben.
1985-ig magyar nyelv- és irodalmat tanított.
Munkája elismeréseként minden kitüntetést
megkapott, ami abban az időben lehetséges
volt. Közben a Magyar-történelem Munkaközösség járási vezetője volt. Ez a munka, az
óralátogatás nagyon sok szakmai tapasztalatot
adott számára. 15 évig dolgozott a Békéscsabai Kereskedelmi Középiskola levelező tagozatán. Ezért is kapott elismerést. 1985-től
1996-ig a Békéscsabai Szakmunkásképző Kihelyezett Tagozatán volt tagozatvezető. Ezért
a munkáért a „Sárrét Szakképzéséért” kitüntetést kapta. 43 évi aktív munka után végleg
nyugállományba vonult.
Gazdik Gyula tanár úr 1934-ben született
Szegeden. Orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját 1954-ben vehette át Szegeden
az Állami Pedagógiai Főiskolán. További diplomáit 1958-ban magyar nyelv és irodalom
szakon, 1978-ban testnevelés szakon szerezte. Pedagógus pályáját 1954-1955-ig Magyarcsanádon, 1956-1963-ig Szeged-Béketelepen
folytatta. 1963-1973-ig a KISZ Bizottság Szeged városi úttörőtitkára volt. 1973-1996-ig a
Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatóhelyettes
feladatait látta el. Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el, így 1970-ben OTSH Testnevelési és Sport Érdemes Dolgozója; 1985ben MŰM Kiváló Munkáért; 1991-ben Csongrád Megye Diáksportjáért; 1996-ban Pedagógus Szolgálati Érdemérem.
Gyuris Imre tanár úr 1932-ben született Szegeden. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán
1954-ben szerezte oklevelét, történelem-énekzene szakon. A Kiskunfélegyházi I. sz. Leányiskolában kezdte pályáját. 1956-1992-ig a Kiskundorozsmai Általános Iskolába került. Ezeken a munkahelyeken beosztott nevelőként,
tanárként dolgozott, ének-zene és történelem
tantárgyakat tanított. Munkáját Bartók-Kodály
Emlékéremmel, Honvédelmi Érdeméremmel
és Kiváló Úttörővezető Érdeméremmel ismerték el. 1964-ben „B” kategóriás népdalénekes

előadóművészi diplomát szerzett, népdal- és
dalénekesi tevékenységet is folytatott.
Hajdu Ferencné Gobaschits Mária tanárnő
Kiskunhalason született 1929-ben. A Szegedi
Állami Pedagógiai Főiskolán 1953-ban kapta
meg matematika-kémia szakos tanári oklevelét. A tanítónőképzőt mint háborús árva fejezte
be 1948-ban Kalocsán. Azonnal dolgozni kezdett a népiskolák nyolcosztályos általános iskolává alakításában. 1949-ben felvették Szegedre, s 1953-ban megszerezte a tanári képesítést. Az akkori magas gyermek- és osztályszám miatt, a matematika oktatás kiadta a heti
óraszámát, ezért kémiát csak két évig tanított.
Kiskunhalason és Budapesten dolgozott, iskolai oktatásban 35 évig tevékenykedett nyugdíjazásáig. Ezután még két évig tanított. Célja
volt a fenti idő alatt, hogy tanítványainak jó matematikai alapismereteket nyújtson.
Jerney István tanár úr 1931-ben született Kiskunhalason. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola biológia-testnevelés szakán végzett
1954-ben. Gyakorló tanítási évét 1953 szeptemberében kezdte el Bácsalmáson. 1959-ben
Szegedre került a 600. számú Szakmunkásképző Iskolába, testnevelő tanári beosztásban.
1963 júliusától a szegedi 624. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben nyugdíjazásáig,
1991. év augusztusáig szintén testnevelő tanári beosztásban dolgozott. Munkában töltött ideje 42 év. Katonaként hadnagyi rendfokozatot
ért el. Birkózás sportágban edzői oklevelet kapott a Testnevelési Főiskolán Budapesten. Tanári foglalkozása mellett évekig dolgozott mint
edző a SZEOL SK-nál a szakosztály megszűnéséig.
Kalmár Ferencné Bittó Katalin tanárnő 1933ban született Szegeden. Tanári diplomáját
1954-ben szerezte a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola történelem-ének-zene szakán. Az
1953-54-es tanévben – gyakorlóévesként – a
hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskolában tanított. 1954-tól 1956-ig a szegedi Szilléri
sugárúti Általános Iskola volt a munkahelye.
1956-tól 1992-ig a Rókusi I. sz. Általános Iskolában működött. 1968 és 1978 között a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző
szakvezető tanára volt. 1978-tól megyei ének-

zene szakfelügyelői munkakört töltött be. Munkáját az alábbi elismerésekkel jutalmazták: A
szocialista kultúráért, Kiváló Munkáért, Kiváló
Pedagógus, Vaszy Viktor Emlékérem, „Szeged” érem, Bárdos Lajos Emlékérem, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, „Rókusi Iskoláért”
emlékplakett, Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj.
2004-ben Arany Díszoklevelet kapott.
Dr. Kalmár Sándorné Nagy Ilona tanárnő
Hódmezővásárhelyen született 1933-ban. A
Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola magyar
nyelv és irodalom szakán végzett 1954-ben. A
Vésztői Általános Iskolában kezdett mint gyakorló tanárjelölt, majd Hódmezővásárhelyre
helyezték. Később Tótkomlóson, 1970-től pedig Szegeden dolgozott nyugdíjazásáig. Az Ifjú
Gárda Nevelőotthonban és a Tisza-Parti Általános Iskolában tanított. Tanársága alatt gyakran felkérték szakvezetőnek. Osztályával több
ízben nyertek országos TMK versenyeket. Az
iskolai könyvtárat is vezette. Szinte minden
évben elismerték jó munkáját. Kiváló Úttörővezető kitüntetésben és Miniszteri dicséretben
részesült. 2004-ben Arany Díszoklevelet vehetett át.
Kónya Ferenc Zoltán tanár úr 1932-ben született Szegeden. A Szegedi Állami Pedagógiai
Főiskola ének-zene-testnevelés szakán szerzett oklevelet 1954-ben. 1953-54-ig a Mórahalmi Általános Iskolában, 1954-től a szegedi
Juhász Gyula Általános Iskolában dolgozott.
1966/67-től a Béke utcai Általános Iskola, valamint 1981/82-től a Szegedi Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanára volt. Minden munkahelyén testnevelő
tanári feladatokat látott el. 2002-ben vonult
nyugdíjba. 2009-ben vette át Arany Díszoklevelét.
Kovácsné Győri Ida tanárnő 1927-ben született Szegeden. 36 évig dolgozott pedagógus
munkakörben. Kezdőként tanyai iskolában
összevont négy osztályt tanított, népiskolai tanítói oklevéllel. Majd városi iskola felső tagozatán, középiskolai kollégiumban, tanügyigazgatásban kapott feladatot. Ez tette lehetővé, hogy
1954-ben a budapesti Apáczai Csere János
Pedagógiai Főiskola esti tagozatán matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplo-
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mát szerezzen. Középiskolai tanári oklevelét
tíz év múlva az ELTE és JATE levelező tagozatán folytatott tanulmányai után kapta meg.
1954-től szülővárosában, Szegeden dolgozott
nyugdíjazásáig. Az utolsó 24 évben előbb kollégiumi igazgatóként, majd a Matematika Tanszék oktatójaként állt alkalmazásban a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Az utóbbi munkakör
mellett jól hasznosíthatta többszintű képzettségét és tanítási tapasztalatait a matematikaoktatás korszerűsítését szolgáló országos
programokban is. 1985-ben Beke Manó Díjat
kapott.
Lele Károly tanár úr Tápén született 1932ben. Az Újszegedi Tanítóképzőben érettségizett. 1954-ben szerzett diplomát a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola történelem-földrajz
szakán. Öt évig tanított Nagybánhegyesen,
majd saját kérésére Csorvásra került. Ebben a
kisvárosban sok szép évet töltött el. Tanulmányi versenyek, kirándulások, táborozások,
sportversenyek szép sikerei színesítették az
iskola munkáját. A tanár úr pedagógiai tevékenységének színvonalát a sok elismerés és
tanulóinak hálája, tisztelete és szeretete is igazolja. 1986-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntetésben
részesítette. 1994-ben a Magyar Köztársaság
Művelődési és Közoktatási Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott
számára.
Marosi Jenőné Gresznáryk Julianna tanárnő
1930-ban született Öcsödön. 1954-ben kitüntetéses oklevelet szerzett a Szegedi Pedagógiai
Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán.
Később elvégezte az ének szakot is, és tovább
képezte magát a konzervatórium ének tanszakán. Gyakorló tanárként a Csongrádi sugárúti
iskolában dolgozott. 1954-ben a Dózsa György
Általános Iskolába került. 1958-tól 1985-ig,
nyugdíjazásáig a Tisza-parti Általános Iskolában magyart, éneket énekkarral és történelmet
tanított. 12 évig igazgatóhelyettesi munkakört
töltött be. Nyugdíjasként az Árpád Nevelőotthonban 9 évig kulturális munkát és helyettesítő
nevelőtanári feladatokat végzett. A pedagógiai
munkát 67. évében fejezte be. Összesen 43
évig megszállott, elégedett, boldog tanárként
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tanított, nevelt. Kitüntetései: Főiskolai Tanulmányi Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Úttörővezető Érdemérem, Pedagógus
Szolgálati Emlékérem.
Mészáros Lajosné Gráfel Ibolya tanárnő
Szlovákiában, Felsőnyárasdon született 1925ben. 1945-ben érettségizett Komáromban,
majd 1947-ben menekült diákként Budapesten
a Csalogány utcai Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. 1947. őszén szüleivel együtt
hivatalosan is Magyarországra telepítették,
Dorogra, ahol azóta is él. A dorogi Zrínyi Ilona
Általános Iskola testnevelő tanáraként dolgozott. 1954-ben az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán tanári oklevelet kapott. 1950ben ment férjhez és közösen két gyermeket
neveltek fel. 1980-ban ment nyugdíjba. Férje
2002-ben halt meg. Szerencsére nagy családja van, mert gyermekei négy unokával ajándékozták meg és most már egy dédunoka örömeit is élvezheti nyugdíjas évei alatt.
Németh Károly tanár úr 1932-ben született
Andódon (Nyitra vármegyében). 1954-ben
szerzett oklevelet a Szegedi Állami Pedagógiai
Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán. A
szekszárd-palánki Mezőgazdasági Technikumban kezdte pályáját. 1955-ben Kiskunfélegyházára került, a Petőfi Sándor Általános Iskola, majd 1963-tól a Mezőgazdasági Technikum tanára. 1971-től a szekszárd-palánki Mezőgazdasági Technikumban, 1974-től nyugdíjazásáig, 1992-ig a szekszárdi Garay János
Gimnáziumban dolgozott. Nyugdíjasként még
hat évig tanított. Tanár Úr és felesége számára
Szeged volt az egymásra találás helye és a
fogadalomtétel a család, a hivatás és a nemzet
mellett, olyan tanáregyéniségek példáján erősödve, mint Csefkó Gyula, Vajda László, Vajtai
István, Madácsy László. Félegyházán pedig
kollégáik hivatástudata, önfegyelme adott példát és jelentett morális erőt.
Németh Károlyné Juhász Terézia tanárnő
1931-ben született Alsónémedin. 1954-ben
szerzett magyar nyelv és irodalom szakos diplomát a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán.
Kiskunfélegyházán kezdett tanítani az I. sz. Általános Iskolában, majd a József Attila Általános Iskolában. 1957-ben fegyelmi áthelyezés-

sel „ellenforradalmi szerepvállalása” miatt a
Szabadság téri, majd a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolába került. 1971-től a
szekszárd-palánki Mezőgazdasági Technikum
Kollégiumában, 1973-tól a szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskolában folytatta pályáját.
1976-tól nyugdíjazásáig, 1986-ig a szekszárdi
IV. sz. Általános Iskola tanára volt.
Sal Béláné Kertész Mária tanárnő 1932-ben
született Balassagyarmaton. 1954-ben szerzett
diplomát a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola
matematika-fizika szakán. Gyakorló évét a Békés megyei Kondoroson töltötte. Tanári munkáját a diploma megszerzése után itt folytatta
1972-ig, majd Debrecenben, a Mester utcai Általános Iskolában dolgozott 1973-ig. 19731988-ig a Csapókerti Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára volt. 1981-ben kinevezték az iskola igazgatójának. Ezt a tisztséget
nyugdíjazásáig betöltötte. Munkáját az alábbi
kitüntetésekkel ismerték el: Miniszteri dicséret,
Kiváló Úttörővezető kitüntetés és Pedagógus
Szolgálati Emlékérem.
Szathmári Tamás tanár úr Győrben született
1931-ben. Az Apáczai Csere János Pedagógiai főiskola magyar szakán szerzett általános
iskolai tanári oklevelet 1954-ben. Második
szakját, a történelmet Szegeden végezte el, a
mai Juhász Gyula Pedagógusképző Karon,
1961-ben. 1966-ban elvégezte az ELTE magyar-történelem szakát is. 1953-tól 2007-ig különböző iskolatípusokban, tanyán, vidéki általános iskolákban tanított, majd fővárosi kollégiumokban volt nevelőtanár. 1967-től pedig különböző budapesti középiskolákban oktatott. A
tanítás mellett a Sport és Medicina kiadó megbízásából a Sport a családban c. könyvnek és
más útikönyveknek volt társszerzője, illetve
szerkesztője. Nyugdíjba vonulásakor, 1991ben megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 2006-ban vette át aranyoklevelét a
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán.
Vuity István tanár úr Katymáron született
1933-ban. Általános Iskolai diplomáját 1954ben, középiskolai tanári oklevelét az ELTE matematika ábrázoló geometria szakán 1959-ben
szerezte.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa arany díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Dr. Adamkovich István tanár úr 1939-ben
született Budapesten. 1964-ben szerzett matematika-kémia-rajz szakos tanári oklevelet a
Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1977-ig a szegedi Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanáraként dolgozott. Ezt követően 30
éven keresztül a JATE TTK Fizikai Kémiai
Tanszékén szakmetodikusként tevékenykedett. 1967-ben kémia szakos középiskolai tanári oklevelet nyert a Debreceni KLTE-n. Doktori címét 1980-ban szerezte a JATE-n. Tudományos tevékenysége jelentős: tankönyvek
lektorálása, illusztrálása, a Kémia Tanítása
Módszertani Folyóirat főszerkesztése, konferenciaszervezés és előadások tartása, határon
túli magyar tanárok továbbképzése. Több száz
tanítványa oktatja a kémiát országszerte. Kiváló Munkáért Jelvény, és „Rácz Tanár Úr” Életműdíj kitüntetésekben részesült. Hallgatóitól
kétszer is megkapta az Ezüst Kréta Díjat. Ma
is hálával gondol főiskolai oktatóira, akik megalapozták egyetemi oktató munkáját.
Dr. Adamkovich Istvánné Sallay Mária tanárnő Újvidéken született 1942-ben. 1964-ben
szerzett matematika-kémia-orosz szakos diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 35
éves tanári pályafutása alatt két iskolában dolgozott. Az első a szegedi Ságvári telepi Általános Iskola volt, ahol mindhárom szakját tanította, valamint az iskola úttörőcsapatát vezette.
Második az Alsóvárosi iskola, itt a tanítás mellett az igazgatóhelyettesi, valamint a szakvezetői teendőket is ellátta. Különleges érzéssel töltötte el, hogy édesanyja 30 évvel azelőtt
ugyanitt ugyanezt a pozíciót töltötte be. A főiskolán tanultak mindig segítették abban, hogy a
tanári pályán oly gyakran felmerülő problémákra jó megoldásokat találjon. Elismerések, kitüntetések: Kiváló Úttörővezető, Úttörővezető
Érdemérem, Miniszteri Dicséret.
Bodzsár Lászlóné Chovanyecz Piroska Katalin tanárnő Tótkomlóson született 1942-ben.
A Szegedi Tanárképző Főiskola matematikafizika-rajz szakán diplomázott 1964-ben. Ez
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évben kinevezték az 5. számú általános iskolába, Békéscsabára. 1968-ban az orosházi József Attila Általános Iskolába került, ahol mindvégig matematikát, rajzot tanított. Közben
komplex továbbképzésen vett részt rajzból, elvégezte az audiovizuális eszközök kezelésével
kapcsolatos tanfolyamot, amit a tanításban alkalmazott. Matematika- és képzőművész szakkört vezetett. Minden évben osztályfőnök volt.
Tanítványai rendszeresen eljutottak megyei és
országos matematika versenyekre, felsőbb iskolában is megállták helyüket. Munkáját három
alkalommal az „Orosháza Művelődéséért” kitüntetéssel ismerték el. 1997. évi nyugdíjba
vonulása után 2001-ig még rajzot és matematikát tanított.
Dr. Bonifert Domonkosné dr. Bottyán Katalin tanárnő Szegeden született 1942-ben. A
Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett oklevelet matematika-fizika-rajz szakon 1964-ben.
1966-ban megszerezte a fizika szakos középiskolai tanári képesítést is. Pályája kezdetén
mindhárom szakját tanította általános és középiskolában, majd 1972-től a Szegedi Tanárképző Főiskola oktatója lett. A főiskola Fizika
Tanszékén fizikalaborokat-, szemináriumokat
vezetett, majd 1974-től a fizika szakmódszertan oktatását kapta feladatul előadások, szemináriumok, laboratóriumi- és tanítási gyakorlatok vonatkozásában. 1985-ben fizikából doktorált. 1976 óta vesz részt a Fizika Tanszék
kutatócsoportjának tankönyvírási munkájában.
2002-ben jelent meg „Lyukasóra fizikából” című fizikai olvasókönyve. 25 évig látta el a Fizika Tanítás szakmódszertani folyóirat főszerkesztői teendőit. 2005-ben főiskolai docensként ment nyugállományba. A tanítás befejezése óta óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló meséket, pedagógiai példatörténeteket ír és
illusztrál, társasjátékokat tervez a környezetés természetvédelem témakörökben.
Bukodi Pálné Varga Zsófia tanárnő 1941-ben
született Budapesten. 1959-ben kezdte meg
tanulmányait a Szegedi Pedagógiai Főiskolán.
1963-ban matematika-kémia-műszaki ismeretek szakos tanárként végzett, jó eredménnyel.
Gyálon kezdte, majd férjhezmenetele után
Ócsán folytatta pedagógusi pályafutását. Ele-
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inte mindhárom szakját tanította, későbbiekben munkássága a matematika tanítására
koncentrálódott és folyamatosan osztályfőnökként koordinálta osztályai közösségét, tevékenységét. Túlórákat és helyettesítéseket vállalt, továbbá aktív közösségi feladatokat látott
el (szakkör vezetése, gyermekvédelmi feladatok). A kémia szakot 15 év kihagyás után újra
felvette és nyugdíjazásáig folyamatosan egyedül vitte a felső tagozat összes osztályában.
Több tanítványa sikeres és eredményes pályafutást tudhat maga mögött és elismeréssel nyilatkoznak a tanárnő alapozó oktatási, nevelési
munkájáról.
Cserven Istvánné Horváth Éva Etelka tanárnő 1941-ben született Orosházán. A Szegedi
Tanárképző Főiskola matematika-fizika-testnevelés szakán végzett 1964-ben. Hallgatóként a főiskolát képviselte atlétika versenyeken, kézilabda és kosárlabda mérkőzéseken.
Az 1964-65-ös tanévet a szegedi Ságvári
Gimnáziumban kezdte testnevelőként. A következő tanévben már az orosházi Szakmunkásképzőben tanított matematikát, fizikát, testnevelést. 1999-ben vonult nyugdíjba, de a három szak nagyon jónak bizonyult, mert a tanítást csak 2013-ban fejezte be, 49 év után. A
tanári munka mellett Orosházán atléta-, és kézilabdaedzőként dolgozott. A Testnevelési Főiskolán kézilabdaedzői és országos atlétikai
versenybírói minősítést szerzett. Jelenleg is
tevékenykedik versenybíróként. Munkája elismeréseként Kiváló Munkáért, Kiváló Társadalmi Munkáért, Településfejlesztő Társadalmi
Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem,
Orosháza Művelődésügyért – 35 éves tanári
munkáért, és Magyar Testnevelő Tanárok
Egyesületi Aranyérem kitüntetésekben részesült.
Dióssy Tiborné Szaszkó Klára tanárnő 1942ben született Mesterszálláson. 1960-ban nyert
felvételt a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakára. A háromszakos képzés sok elfoglaltsággal, tanulással járt, de ugyanakkor közösséget kovácsoló erő is volt, ami a nevelő
munkában segítette. 1964-ben, a diploma
megszerzése után Öcsödre került. Munkáját

1973-ban a Kunszentmártoni Szakmunkásképzőben folytatta. 1976-tól nyugdíjazásáig a
járás, majd térség központi iskolája, a kunszentmártoni Deák Ferenc utcai Általános Iskola tanára lett. Itt 15 évig igazgatóhelyettesi
feladatokat látott el. Továbbképzéseken vett
részt: Vezetői tanfolyam, Tanárok nyári akadémiája, Nyíregyházán technika intenzív képzés. A térség szakszervezeti munkájának is
aktív részese volt. Munkája elismeréseként
megkapta a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt,
majd a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Döbrögi Andrásné Ujvári Mária tanárnő
1942-ben született Garadnán. A Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizikatestnevelés szakos tanári oklevelet 1964-ben.
1964-1967-ig pályakezdőként a Putnoki Gimnáziumban és Általános Iskolában matematikát tanított. 1967-2002-ig az Ózdi Bem Úti Általános Iskolában oktatott fizikát és matematikát, továbbá csapatvezetőként is tevékenykedett. 2002-2011 között a Farkaslyuki Általános
Iskolában nyugdíjasként matematikát tanított
és osztályfőnöki teendőket látott el. Szakmai
pályafutása alatt Miniszteri dicséretben részesült, Kiváló Úttörővezető, Úttörővezetői Érdemérem, Gyermekekért Elismerő Plakett és
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseket vehetett át.
Fiedler György tanár úr Rimaszombaton született 1940-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-kémia-műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakán szerzett oklevelet 1964ben. Budapest IX. kerületének egyik általános
iskolájában kezdte pályáját. 1966-ban a HM
Egyesített Tiszti Iskolához került tanári beosztásba, ahol másoddiplomás tanárképzés is
folyt. A képzési felügyelet a Szegedi Tanárképző Főiskola Műszaki ismeretek és gyakorlatok tanszékéé volt. 1972-ben okleveles vegyészmérnöki diplomát szerzett a BME-n. Az
évek során főtanárként, adjunktusként majd
végül docensként oktatott, mint polgári oktató.
Így vett részt a hallgatók másoddiplomájának
megszerzéséhez szükséges szakalapozásban.
Oktató munkája során több jegyzetet, munkafüzetet, segédletet írt. Több alkalommal részesült elismerésben: Honvédelmi Érdemérem;

Haza Szolgálatáért Érdemrend bronz, ezüst
fokozat; Bolyai Arany Gyűrű. 2013. 01. 31-én
fejezte be pedagógiai tevékenységét.
Fiedler Györgyné Varga Emőke tanárnő
1941-ben született Cegléden. Diplomáját
1964-ben szerezte a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-kémia-ének szakán. A végzés után Budapestre került, ahol a IX. kerületben tanított 45 éven át, általános- és középiskolában. 1970-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett kémiából a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1996-ban az ELTEn 2 éves Intenzív Továbbképzésen vett részt
ugyancsak kémiából. Munkája során Kiváló
Pedagógusi Oklevelet, majd Miniszteri Dicséretet is kapott.
Görgényi Istvánné Szabados Mária Ilona tanárnő 1942-ben született Solton. Matematikafizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett oklevelet a Szegedi Tanárképző
Főiskolán 1964-ben. Szép és tartalmas 39
évet töltött el a pedagógus pályán, ebből első
munkahelyén, Dalmandon 19 évet, majd szülőfalujában, Solton 20 évet. Dalmandon matematikát, fizikát, műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyakat tanított, Solton zömmel matematikát. A tanítás mellett volt osztályfőnök,
rajvezető, szakszervezeti bizalmi, osztályfőnöki munkaközösség vezető. Szakköröket vezetett, eredményesen készítette fel diákjait a versenyekre. Nyári szünidőben táborozni, túrázni
vitte a tanulókat. Pályája vége felé 8 évig igazgatóhelyettesi megbízást kapott. Munkája elismeréseként kapott kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért, Kiváló Úttörővezető.
Győri Józsefné Csontos Piroska tanárnő
1941-ben született Túrkevén. Matematikakémia-testnevelés szakon végzett a Szegedi
Tanárképző Főiskolán 1964-ben. A pedagógus
pályán 40 évet töltött el Túrkevén, abban az
iskolában, ahol mint diák is tanult. Szigorúan,
szeretettel nevelt, oktatott körülbelül háromezer gyermeket. Számos tanítványa megyei és
országos tanulmányi versenyen elért kiemelkedő eredményével tette megbecsültté a várost és az iskolát. Tanítványai közül többen
kollegái lettek, sokan visszajárnak hozzá.
Munkája elismeréseként sok kitüntetésben,
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külföldi jutalomutakban részesült. Legmagasabb kitüntetése a „Kiváló Pedagógus” cím,
melyet 1991-ben az Országház Kupolatermében vehetett át, ahol évfolyamtársával és főiskolai tanárával is találkozhatott.
Hunyadi Lászlóné Wachter Erzsébet tanárnő
Debrecenben született 1942-ben. 1964-ben
szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-ének szakán. Budakeszin és két budapesti iskolában volt szaktanár,
osztályfőnök, majd 1982-től a XIV. ker. Ungvár
Utcai Általános Iskola igazgatója. 1997-ben
vonult nyugdíjba. Munkáját Miniszteri Dicsérettel, Kiváló Pedagógus címmel, Zirzen Janka
díjjal és Pedagógus szolgálati emlékéremmel
ismerték el. Szegedi főiskolai évei meghatározták egész életét. Munkamorálja, egész aktív
nevelő-oktató tevékenysége, a művészetek
iránti fogékonysága az itt töltött négy évben
gyökeredzik. Dr. Szendrei János, dr. Kövesdi
Pál, Kardos Pál és Frank Oszkár tanár urak
szellemisége erőt, hitet adott pedagógiai pályájához. Csoporttársuk, Bonifert Domonkos
méltán válhatott ezen oktatói közösség tagjává. Tanárnő főiskolai oktatóinak szellemisége
jegyében végezte munkáját szaktanárként,
igazgatóként, pedagógiai felügyelőként és vezető szaktanácsadóként egyaránt.
Juhász Istvánné Kapus Edit Irén tanárnő
Kiskunfélegyházán született 1942-ben. Matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán, 1964-ben. Gyermekkorában már tanárnak készült, hiszen öt testvére közül négy
már tanár volt, akiket példaképeknek tekintett.
Négy évig faluban, négy évig tanyán tanított.
1972-ben az a szerencsés megtiszteltetés érte, hogy meghívták a Batthyány Lajos Énekzene Tagozatos iskolába tanítani, ahol 28
éven át igyekezett fejleszteni a gyermekek logikus gondolkodását a matematika és a fizika
oktatása során. Nyugdíjazása után még közel
10 évig dolgozott óraadóként. Nagyon büszke
három gyermekére és hét unokájára. „Mostanában gyakran hívnak volt tanítványaim osztálytalálkozókra, ahol elmondják, hogy emlékezetükben gyermekszerető, szigorú, igazsá-
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gos, jó alapokat adó tanárként élek. Számomra ez a legszebb elismerés! – vallja a tanárnő.
Konrád Edéné Csizi Mária Terézia tanárnő
1942-ben született Kisvárdán. 1964-ben szerezte oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskola
matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán. 45 éven át volt a Váci Árpád
Fejedelem Általános iskola tanára. Innen vonult nyugdíjba 2012-ben. Mindig törekedett a
magas színvonalú oktatásra. Az évek során
lelkesen végezte osztályfőnöki feladatait, igazgatóhelyettesi tevékenységét. Intézményvezetői feladatot is ellátott. Munkájáért városi, megyei és országos elismerésekben részesült:
Miniszteri dicséret, Váci Katedra díj, Kiváló
munkáért kitüntetés, Eötvös Díj. Vallja: „Jól választottam, mert szerettem és lelkesedéssel
végeztem munkámat, amit munkatársaim és
környezetem is elismert. Sikeres tanítványaim
által elismert pedagógusnak érzem magam.”
Dr. Kotek Lászlóné Tekulics Emília tanárnő
Szentesen született 1942-ben. Matematikafizika-testnevelés szakon, 1964-ben szerzett
diplomát a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Tatabányán kezdte meg tanári pályáját. Itt három
iskolában is tanított, mindhárom szakját használva. 1977-ben került Pécsre, ahol a fizika
tantárgy irányába szakosodott, hosszú éveken
át egyedül művelte ezt a tantárgyat iskolájában. Képezte magát, többek között, komplex
tanfolyamon tanúsítványt szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Több éven át volt vezetőtanár, segítve a tanárjelöltek tanári pályára való felkészülését. Kiemelten foglalkozott a tehetséggondozással. Fia jelenleg a hollandiai
Erasmus Egyetemen egyetemi docens. Egyik
kiváló tanítványa dr. Frei Zsolt egyetemi tanár,
aki az ELTE Atomfizika Tanszékének vezetője.
Nyugdíjas éveiben lányunokáival próbálta
megszerettetni a matematikát és a fizikát.
Körmendy Györgyné Fok Valéria tanárnő
Veszprémben született 1942-ben. A Szegedi
Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán szerzett
diplomát 1964-ben. Szolgálati helyei: Szentgotthárd, Sárvár, Szombathely. Pedagógus pályájának 33 éve alatt, az elvégzett mindhárom
szaknak megfelelően, matematika, fizika és

műszaki ismeretek tantárgyakat tanított.
Szombathelyen 1976-1995-ig igazgatóhelyettesként tevékenykedett. Vezetői munkájának
szerves részét képezte a gazdasági, pénzügyi
és humán erőforrás területek koordinálása.
Pedagógusi, vezetői munkájáért a következő
elismerésekben részesült: Kiváló Munkáért
miniszteri kitüntetés (1986), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1997). Kitüntető Emlékplakettben részesült továbbá „a szombathelyi Dési Huber István Általános Iskola tanulóiért végzett 17 éves munkájáért”.
Meditz Józsefné Mizsei Anasztázia tanárnő
Lajosmizsén született 1942-ben. 1964-ben
végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika-kémia szakon. Egyetlen munkahelye a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola volt, ahol 1964-től 2011-ig dolgozott. A tanítás mellett hosszú évekig volt a matematika munkaközösség vezetője, igazgatóhelyettes, az iskola ifjúságvédelmi felelőse. 15
éven keresztül szervezett és vezetett matematika szaktábort Pest megye legtehetségesebb
tanulói számára a nyári szünetekben. Tanítványai sikeresen szerepeltek matematika versenyeken (Varga Tamás, Bolyai, Kenguru, Kis
Matematikusok Baráti Köre, valamint a váci
Tehetségkutató Központ egyéni és csapatversenyein). Kitüntetései: „Az oktatásügy kiváló
dolgozója”, „Budakesziért” emlékplakett.
Molnár Gyula tanár úr Zagyvarékason született 1942-ben. 1964-ben végzett a Szegedi
Tanárképző Főiskola matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán, a Pest
Megyei Tanács ösztöndíjasaként. Pályakezdőként 7 évet töltött Dánszentmiklóson, majd 41
évig tanított Budapesten. Volt szaktanár általános iskolában és dolgozók gimnáziumában,
nevelőtanár középiskolában, gyakorlóiskolai
vezető tanár, majd rövid ideig igazgató és
igazgatóhelyettes a XI. kerületi Menyecske úti
Általános Iskolában. Leghosszabb időt, 17
évet a Kelenvölgyi Általános Iskolában tanított,
innen ment nyugdíjba 2012-ben. A pedagógus
szakszervezet munkájában is aktívan részt
vett. Nyaranta SZOT-gyermektábort vezetett
Zamárdiban. „Szerettem a pedagógus munkát,
az oktatást és a nevelést egyaránt. Sokféle

szakkört vezettem: sakk, lövészet, KRESZoktatás. Tevékenységem eredményes és sikeres volt.” – vallja.
Molnár Józsefné Körmöczy Klára tanárnő
1941-ben született Szegeden. Matematikakémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző
Főiskolán, 1964-ben. 1964-től 2000. évi nyugállományba vonulásáig az országosan is elismert dunaújvárosi Móricz Zsigmond Énekzenei Általános Iskolában tanított. Szakmai
ismereteit folyamatosan bővítette. Diákjai az
országos tanulmányi versenyeken rendszeresen előkelő helyezéseket értek el. Főiskolai
hallgatók tanítási gyakorlatát vezette. Osztályfőnöki munkaközösség-vezető volt, iskolai úttörőmunkát végzett. Részt vett a NAT előkészítésében és bírálatában. Oktatási és nevelői
munkáját Úttörő Érdeméremmel, Kiváló Munkáért, Dunaújváros Oktatásáért kitüntetésekkel
és Pedagógus Szolgálati Érdeméremmel ismerték el.
Osváth Ferencné Somogyi Ilona tanárnő
1942-ben született Köröstarcsán. Nővére tanár
volt, ezzel az indíttatással ő is a tanári pályára
készült. Felvételizett a Szegedi Tanárképző
Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek
és gyakorlatok szakára, ahol 1964-ben végzett. Diplomája megszerzése után a Köröstarcsai Állami Általános Iskolában helyezkedett
el, mint matematika-gyakorlati foglalkozás
szakos tanár. Nyugdíjazásáig ebben az iskolában dolgozott. A tanítás mellett 15 évig szakszervezeti titkár, 11 évig igazgatóhelyettes
volt. Jó volt a kapcsolata a szülőkkel, gyerekekkel és a munkatársakkal. Munkáját több alkalommal elismerték, Miniszteri dicséretben és
az Eötvös József Emlékérem arany fokozatában részesült. Örül, hogy ezt a hivatást választotta.
Pálmai Györgyné Németh Magdolna Katalin
tanárnő 1942-ben született Orosházán. 1964ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola
matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán. Három évig Békés megyében
általános iskolában, 44 évig Dunaújvárosban
szakmunkásképzőben és szakközépiskolában
tanított. 25 évig volt kollégiumvezető, és 10
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évig kollégiumi szaktanácsadó a Fejér megyei
Pedagógiai Intézetnél. Felzárkóztató oktatásban sok gyereket mentett meg az elkallódástól
és segített hozzá a szakmunkás bizonyítvány
megszerzéséhez. Több tanfolyamon és továbbképzésen vett részt. Szakmai elismerései:
Kiváló Munkáért Oktatásügyi miniszteri elismerés, Dunaújváros Oktatásügyéért elismerés,
Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Papp Lajos tanár úr Hódmezővásárhelyen
született 1940-ben. 1964-ben szerzett diplomát
a Szegedi Tanárképző Főiskola matematikakémia szakán. Itt kitűnő tanároktól, például
Mosonyi és Geréb tanár uraktól tanulta a
szakmát. Balkány, majd Szakoly községekben
kezdett tanítani. 1968-78-ig a berkeszi fiú nevelőotthonban dolgozott. Sokszorosan hátrányos helyzetű, félárva gyerekekkel foglalkozott. A falu kulturális életében is részt vállalt,
mozigépészként. 1978-tól Miskolcon, a 114.
sz. Eötvös József Szakmunkásképző Intézetben tanított matematikát és kémiát, emellett az
iskola vöröskeresztes tanára lett. 1981-ben az
Országos Vöröskereszt kiváló egészségvédő
munkájáért kitüntetésben részesítette. 2000ben ebből az iskolából ment nyugdíjba. Azóta
is jó a kapcsolata volt iskolájával. „Visszatekintve olyan pályán voltam, amit szerettem, ma
is gondolom, hogy nincs hálásabb dolog, mint
a jövő nemzedékével foglalkozni.” – vallja.
Rózsavári László tanár úr Fegyverneken született 1942-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakán végzett 1964-ben. 26 évet
tanári pályán, 16 évet a művelődés irányításában töltött. 1968-ban egyetemi diplomát szerzett, 1980-ban a művelődéspolitika szakot is
elvégezte. Szülőfalujában kezdett tanítani. Egy
évig igazgatóhelyettes volt Szolnokon, 1988-tól
pedig a városi művelődési osztályt vezette.
1990-től kollégiumi vezetőként tevékenykedett
Szolnokon. Vezetői feladatain kívül matematikából és fizikából korrepetálta a diákokat, részt
vett a felzárkóztatásban és felvételi felkészítésben is. 2006-ban vonult nyugdíjba. Munkáját az alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Munka Érdemrend
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ezüst fokozata, Szolnok város Pedagógiai Díja.
Rózsavári Lászlóné Urbán Erzsébet tanárnő
1942-ben született Pusztaföldváron. 1964-ben
végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán. Fegyverneken kezdett tanítani. Az
itt töltött izgalmas négy év tette igazi tanáremberré. 1973-ban Törökszentmiklósra került,
matematika tagozatos osztályt vitt és igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. 1978-ban
Szolnokon alapító tanerő lett egy új iskolában.
Pályája utolsó szakaszában 11 évig szakmunkásképzőben tanított matematikát és fizikát,
szem előtt tartva a tantárgyi alapismeretek
megerősítését. A legtöbb tiszteletet, hálát az itt
végzettektől kapta, főleg azoktól, akik a szakma mellett le is érettségiztek. 32 évet töltött aktívan ezen a szép, de nehézségekkel teli pályán. Munkáját a következő elismerésekkel jutalmazták: A Magyar Úttörő Szövetség Dicsérő
Oklevele, Kiváló Munkáért kitüntetés, Művelődési Miniszteri Dicséret.
Dr. Sohajda Imréné Benkő Ildikó tanárnő
1942-ben született Budapesten. 1964-ben
szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-kémia-rajz szakán. 50 évet
töltött a pedagógus pályán.
Som Józsefné Pászti Zsuzsanna tanárnő
1942-ben született Nagykőrösön. 1964-ben
szerzett diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-testnevelés szakán.
1964-től 1997-ig a nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskolában dolgozott, főleg matematikát tanított. Életében az volt az egyik legszebb
dolog, hogy oda mehetett vissza dolgozni,
ahová általános iskolába járt. Voltak ismerős
pedagógus társak, akik őt is tanították. Munkája során kapott más feladatokat is: csapatvezető volt legalább tíz évig, az általános iskolai diákotthont is vezette, valamint napköziben dolgozott néhány évig. Nyolc esztendőn keresztül
volt osztályfőnök, két évfolyamot látott el.
Szokolai Jánosné Szemenyei Edith Margit
tanárnő Szolnokról. Az elmúlt 50 évben Szolnokon élt. 17 évig a Rákóczi úti általános iskolában, majd a megyei Gyermek- és Ifjúságvé-

dő Intézetben tanított. Munkáját többször
anyagilag ismerték el. Legnagyobb elismerés
részére, hogy osztályaitól olyan közösséget sikerült nevelnie, hogy a mai napig találkozókat
tartanak, segítik egymást. Az állami gondoskodásban nevelkedett gyermekek találkozáskor szívesen emlékeznek a tanteremben eltöltött időre. Büszke minden tanítványára. Sokan
orvosok, tanárok, mérnökök, jogászok lettek.
Ők is és akik szakmát tanultak azok is a maguk munkaterületén tisztességesen helytállnak. Jóleső érzés, amikor összetalálkozva családias hangulatú beszélgetést folytathat velük.
Tompa Mária tanárnő 1941-ben született
Kunágotán. A Szegedi Tanárképző Főiskola
matematika-fizika-kémia szakán végzett 1964ben. A diploma megszerzése után Győrbe került a Bercsényi Miklós 12 évfolyamos iskolába, ahol matematikát, fizikát és kevés óraszámban kémiát tanított. Az iskola 1968-ban
átalakult csak középiskolává, ahol továbbra is
dolgozott. Munkaviszonya alatt osztályfőnöki
feladatokat is ellátott. Volt tanulószoba vezető
tanár, ODK vezető, 10 évig igazgató-helyettesi
státuszban dolgozott mint kollégiumvezető.
Oktató-nevelő munkájáért több alkalommal kitüntetésben részesült. 2003-ig volt az iskola
tanára. 39 évet töltött oktató-nevelő munkával.
Tóth Nándorné Csamangó Valéria tanárnő
1942-ben született Szegeden. 1964-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok
szakán. Hódmezővásárhelyen kezdte pályáját.
1965-ben az Országos Gumiipari Vállalathoz
került. Adminisztratív munkakörben dolgozott
és a Gumiipari Szakmunkásképzőben tanított.
1967-től Szegeden, a Szilléri sgt.-i Általános
Iskolában, majd 1970-től a Tarján I. sz., későbbi nevén Záporkerti Általános Iskolában
dolgozott, ahol osztályfőnöki munkaközösségvezető is volt. Részt vett az országos kísérleti
matematika oktatásában 5-8. osztályosoknak,
és a dr. Szendrei János professzor által vezetett kísérleti matematika oktatásában. 1997ben az iskola bezárása miatt nyugdíjba vonult.
Kitüntetései: Eredményes munkáért miniszteri
dicséret, Magyar Úttörő Szövetség dicsérő oklevele, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

Örömmel tölti el, hogy több tanítványa a matematikatanári pályát választotta.
Tóth Ödönné Arányi Piroska tanárnő 1942ben született Kecskeméten. A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-ének szakán
végzett 1964-ben. Mindvégig szülővárosában
tanított. Aktív korában összesen négy iskolában dolgozott, nyugdíjasként kilenc tanévet három iskolában töltött el. Imádta a munkáját, a
gyerekeket. Sokat foglalkozott gyermekvédelmi felelősként a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal. Szakmai eredményei: 32 tagú
kórusával az Éneklő Ifjúság versenyen Bartók
különdíjat nyert, egy tanítványa matematikából
megyei első helyezést ért el. Kecskemét város
önkormányzatától elsők között kapta meg a
Kiváló tanári elismerést. Legnagyobb elismerés számára az, hogy volt tanítványai szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött időre.
Annak örülne, ha a mai hallgatók is szívügyüknek tekintenék a gyermekek nevelését, oktatását.
Trinyik Pálné Varga Róza tanárnő 1942-ben
született Mezőtúron. 1964-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizikaműszaki ismeretek és gyakorlatok szakán. Tanulmányi ideje alatt Mezőtúr város társadalmi
ösztöndíjasa volt, így visszakerült tanítani szülővárosába. Régi iskolája, az Újvárosi Általános Iskola volt egyetlen munkahelye, ahol 40
évig – ebből 7 évig már nyugdíjasként – tanította szaktárgyait. A tanítás mellett szívesen
foglalkozott a gyerekek szabadidejének, nyári
táborainak szervezésével. Aktívan tevékenykedett Mezőtúr város közösségi életében is.
Több elismerésben, kitüntetésben részesült:
Kiváló Munkáért, Úttörővezető Érdemérem,
Mezőtúr Gyermekeiért, Gyermekekért Érdemérem, Mezőtúr város Életműdíja, Mezőtúr Városért.
Dr. Varga Istvánné Varga Mária tanárnő
1942-ben született Kövegyen. A főiskolai tanulmányok befejeztével, a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán „kitüntetéses oklevél” minősítésű általános iskolai tanári diplomát szerzett. Csanádpalotán egy 12 osztályos
általános iskolában kezdte el a tanítást. A deb-
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receni Kossuth Lajos Tudományegyetem levelező matematika kiegészítő szakán középiskolai tanári végzettséget szerzett. 1968-tól a makói Kálvin téri általános iskolában tanított. Törekedett arra, hogy tanulói tiszta fogalmakkal
rendelkezzenek, logikusan gondolkodjanak.
Sok energiát fordított a tehetséges tanulók kiválasztására, fejlesztésére. Munkája elismeréseként 2002-ben Ericsson díjat kapott. 1995től 2004-ig a Zrínyi Ilona Országos matematika
verseny Csongrád megyei szervezője volt.
Vass Lajos tanár úr Alattyánon született 1942ben. 1964-ben szerzett oklevelet a Szegedi
Tanárképző Főiskola matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán. 196467-ig Szolnokon tanított, majd 1967-től 1999-ig
szülőfalujában. 35 évet töltött a pedagógus pályán, főleg matematikát, kémiát tanított. Több
évig volt az Alattyáni Általános Iskola igazgatóhelyettese, valamint igazgatója. 1995-ben a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán posztgraduális képzésben közoktatási vezetői oklevelet
szerzett. 1999-ben szívműtét miatt leszázalékolták. Munkája elismeréseként 1985-ben Mi-
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niszteri dicséretben részesült, 1988-ban Kiváló
munkáért kitüntetést vehetett át. 2005-ben
„Alattyán községért” díszoklevelet kapott.
Vaszkó Tamás tanár úr 1942-ben Endrődön
született. A Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán végzett 1964-ben. 1964-től hat évig
a Vésztői gimnáziumban tanított. 1970-75 között a szeghalmi középiskolai fiúkollégium
igazgatójaként tevékenykedett. 1976-ban
egyetemi végzettséget szerzett. 1975-2007
között a szeghalmi Péter András Gimnázium
igazgatója volt. Gimnáziumi igazgatóként 32
évig dolgozott. Ez idő alatt sikerült jelentős hagyományrendszert kiépíteni: alapítványok,
könyvkiadás, versenyek, iskolai ünnepségek
formái, külföldi utak, testvériskolai kapcsolatok,
tanulók, tanárok munkájának elismerése, az
iskola története, múltjának értékei stb. Ez lehetőséget adott a tanulók sokoldalú foglalkoztatására, sikeres, emberközpontú intézmény
működtetésére. Ma is jó a kapcsolata egykori
diákjaival, akik visszaigazolják vezetői munkája eredményességét.

2014. AUGUSZTUS 30. 14 ÓRA
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa rubin díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Kovács Károlyné Lantos Julianna tanárnő
Magyarbánhegyesen született 1925-ben. Tanítói oklevelét a Szegedi Római Katolikus Tanítónőképző Intézetben szerezte 1944-ben.
1945-ben szülőfalujában, az általános iskolában kapott állást. Innen 1976-ban leszázalékolták. Beteg szüleit 10 éven át ápolta a tanítás mellett, ezért egészsége megromlott. 1978ban Szegedre költözött, a nyugdíj mellett iskolában és óvodában helyettesített. Végül öszszesen 44 évet töltött a pedagógus pályán. Hivatását nagyon szerette.
Oláh Albertné Barna Julianna tanárnő 1924ben született Szegeden. Tanítói oklevelét a
Szegedi Római Katolikus Tanítónőképző Intézetben szerezte 1944-ben. 1948-ban Szegeden a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán
kapott képesítést a magyar nyelv és irodalom,
a német nyelv és irodalom és a történettudományi szakcsoport tárgyainak tanítására.

1948-tól nyugállományba vonulásáig, 1980-ig
folyamatos munkaviszonyban, tanári pályán
dolgozott. Kezdetben Orosháza-Szentetornyán
és Pusztamérgesen tanított. 1956-tól Kiskundorozsmán végzett oktató-nevelő munkát,
1975-ig az I. sz. Általános Iskolában, 19751980-ig, alapító tagként a II. sz. Általános Iskolában. Szaktárgyai tanítása mellett munkaközösségek vezetésére is kapott megbízást, osztályfőnöki teendőket is szívesen ellátott. A pedagógus pályát mindvégig nagyon szerette,
lelkes hivatástudattal végezte munkáját.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa vas díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Barta József tanár úr 1925-ben született Szegeden. A Szegedi Tanítóképző Intézetben
szerzett népiskolai tanítói diplomát 1949-ben.
1949-től Gyálaréten volt vezető tanító. 1956ban a Szeged-Szentmihálytelek Általános Iskolába került igazgatóhelyettesként. 1959-től
Szegeden, a Hámán Kató Általános Iskolában
dolgozott igazgató-helyettesi beosztásban
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nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig. 1953-ban matematika-fizika szakon, 1963-ban műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon általános iskolai tanári képesítést szerzett. 1959-től 1970-ig
Szegeden a III. kerületben levő összes dolgozók általános iskolája esti és levelező tagozatának szervezője és vezetője volt. Nyugdíjba
vonulása után még hat évig dolgozott. Többször részesült pénzjutalomban, soron kívüli
előléptetésben. Megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést és a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Tanítói oklevele megszerzésének 50. évfordulója alkalmából 1999-ben
Arany Díszoklevelet vehetett át.
Csóti Szilveszter tanár úr 1928-ban született
Pusztamérgesen. 1949-ben fejezte be tanulmányait a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Ez
az évfolyam volt az utolsó, amelyik ötéves tanítóképzőt végzett. 1972-ben földrajz tanári oklevelet szerzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pályáját Bakson kezdte tanítóként 19491954 között, majd a Kiskundorozsmai Általános iskolában dolgozott nevelőként. 1955-től
1977-ig Üllésen iskolaigazgató. 1977-től nyugdíjazásáig, 1987-ig a Csongrád Megyei Diákotthonban igazgató-helyettes. Szolgálati ideje
38 év. Munkásságáért többek között az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Kiváló Munkáért és
a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseket, valamint Üllés Község 50 éves emlékplakettjét vehette át. 1999-ben Arany-, 2009ben Gyémánt Díszoklevéllel jutalmazták.
Sütő Péter tanár úr 1928-ban született Apátfalván. Tanítói diplomáját 1948-ban szerezte.
1948-49-ig az akkori Városi Árvaházba került
nevelői beosztásba. Katonai szolgálat után,
1952-től visszakerült régi munkahelyére az akkor már Szeged Londoni-körúti Nevelőotthonnak nevezett, volt árvaházba, ahol igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott. 1960-ban alakult a
Rigó utcai Nevelőotthon, amelynek igazgatója
volt 1989-ben történt nyugdíjazásáig. 1968ban a JATE-n pedagógiai szakán egyetemi
diplomát szerzett. Munkáját Kiváló Munkáért,
Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Honvédelmi Miniszteri Dicséret és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésekkel ismerték el.
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Szántó Lajos tanár úr 1930-ban született
Hódmezővásárhelyen. Népiskolai tanítói oklevelét 1949-ben szerezte a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézetben. 1949/50. tanévben a Szeged, Átokházi Általános Iskolában
tanított. 1952-1958 között Hódmezővásárhelyen tanított, valamint igazgatóhelyettes volt.
1956-ban matematika-fizika szakos kitüntetéses tanári oklevelet nyert a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. 1958-67 között megyei tanulmányi felügyelő volt a Csongrád Megyei Tanács
Művelődésügyi Osztályán. 1966-ban pedagógia szakos oklevelet kapott a JATE-n. 19671991 között Szegeden az I. sz. Gyakorlóban
szakvezető tanárként dolgozott. Pedagógiai,
szakmódszertani tevékenysége jelentős, tanulmányai jelentek meg pedagógiai folyóiratokban. Közreműködött taneszközök, újítások
kidolgozásában. Pedagógiai pályázatokon díjakat nyert. Szakmódszertani cikkek, tankönyvés tankönyvjellegű kiadványok szerzője és
társszerzője.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Ács Kovács Ernőné Sebők Erzsébet Gizella
tanárnő 1935-ben született Szegeden. A Szegedi Állami Tanítónőképző Intézetben szerzett
oklevelet 1954-ben. 1953-ban gyakorlóévre
Ásotthalomra került, ahol összevont osztályokat vezetett. A képesítő vizsga után továbbra
is ott tanított. 1957-ben Átokházára helyezték.
Mikor az iskolát területileg Öttömös községhez
csatolták, bekerült a faluba. Nyugdíjazásáig itt
dolgozott. Munkáját igyekezett mindig lelkiismeretesen végezni. Több éven keresztül osztálytanító, napközis nevelő volt és ellátta az iskola gyermekvédelmi feladatát is. Nyugdíjazása előtti években főleg első osztályt vezetett.
Munkáját mindig elismerték, megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Kiváló Úttörővezető, a Kiváló Munkáért kitüntetést, valamint a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Mindig
szeretettel gondol régi munkahelyére és munkatársaira. 2004-ben Arany Díszoklevéllel jutalmazták.

Báló Józsefné Bálint Ilona tanárnő 1935-ben
született Budapesten. A Szegedi Állami Tanítónőképző Intézetben végzett 1954-ben. 1953ban a dombiratosi Általános Iskolában végezte
szakmai gyakorlatát. Munkáját itt folytatta kinevezett tanítóként. 1956-ban a szőregi Általános Iskolához helyezték. 1957. október 1-jén
került a deszki Általános Iskolához, ahol véglegesítették. Itt tanított alsó tagozatban nyugdíjazásáig, 1990-ig. 1980-ban eredményes munkájáért Miniszteri dicséretben részesült. Munkaközösségi vezetőként bemutató tanításokat
tartott, szakmai rendezvényeket szervezett.
1986-ban vezető pedagógus kinevezést kapott. 37 évig dolgozott pedagógusként. Igyekezett becsületes, következetes munkával
helytállni a pályán. Az iskolavezetéssel, kollégáival és a szülőkkel is családias, szeretetteljes kapcsolatot tudott kialakítani. Több évtizedes oktató-nevelő munkája elismeréseként
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták.
Fodor Péter Zoltánné Tóth Erzsébet tanárnő
1934-ben született Szarvason. Tanítói oklevelét 1954-ben szerezte a Szarvasi Állami Tanítónőképzőben. 1953-tól 1956-ig az OrosházaSzentetornyai Általános Iskolában, 1956-tól
1957-ig az algyő-nagyfai iskolában tanított.
1957-ben a Domaszék-Zöldfás Általános Iskolához helyezték. 1976-ban Szegedre került. A
Tisza-parti Általános Iskolában mint napközi
otthon vezető végezte nevelői munkáját, majd
munkaközösség-vezetőként is segítette az iskola nevelési programját. 1982-től nyugdíjazásáig, 1989-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola külső szakvezetői munkáját is ellátta.
1982-ben Miniszteri dicséretben részesült,
1989-ben a Pedagógus szolgálati Emlékérem
tulajdonosa lett. 2004-ben Arany Díszoklevelet
vehetett át.
Dr. Jójárt István tanár úr 1935-ben született
Szegeden. 1954-ben végzett a Szegedi Állami
Tanítóképző Intézetben. Első munkahelyét
Maroslelén foglalta el. Két év után beiratkozott
a Tanárképző Főiskolára, ahol 1958-ban tanári
oklevelet kapott. Munkahelye Rúzsa község
lett. Itt közel egy évtizedig dolgozott mint igazgató-helyettes. Közben levelező tagozaton vé-

gezte az egyetem földrajz-biológia szakát.
1970-ben doktorált gazdaságföldrajzból. 1976
májusától a szegedi 600. Móra Ferenc Ipari
Szakmunkásképző Kollégiumának lett a vezetője, ahol két évtizeden keresztül dolgozott
1995-ös nyugdíjba vonulásáig. Az elmúlt négy
évtizedben szakmai és társadalmi munkásságáért minden évben pénzjutalommal, többször
oklevéllel és többek között Kiváló Pedagógus
kitüntetéssel jutalmazták.
Kenéz Pálné Csorba Zsuzsanna tanárnő
1934-ben született Hódmezővásárhelyen. A
Szegedi Állami Tanítónőképzőben végzett
1953-ban. 1952/53-as tanévben a SzentesDerekegyházoldali Általános Iskolában volt
gyakorló tanítójelölt. További munkahelyei:
Mártély Feketehalmi Általános Iskola és Mindszent Központi Általános Iskola. 1955-től 1963ig a Hódmezővásárhely Tarjáni Általános Iskolában, 1963-tól 1989-ig a szegedi Tisza-parti
Általános Iskolában tanított. Nyugdíjasként,
mint napközis nevelő dolgozott 1989-től 1996ig. 1988-ban Miniszteri dicséretben részesült,
1989-ben Pedagógus szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. 2004-ben Arany Díszoklevelet
vehetett át.
Lipták Lajosné Bodor Anna Magdolna óvónő Hódmezővásárhelyen született 1935-ben.
1954-ben szerzett oklevelet a Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézetben. Nyugdíjazásáig, 1990. október 31-ig óvónőként dolgozott az ország különböző intézményeiben,
különböző beosztásban. Szakmai tudását folyamatosan gyarapította tanfolyamok, továbbképzések formájában. Rendszeresen kapott
megbízást szakmai tanácskozások, továbbképzések, munkaközösségek szervezésére,
vezetésére. Munkássága alatt minden beosztásában igyekezett lelkiismeretesen dolgozni,
mint vezető óvónő és szaktanácsadó, munkatársait és kollegáit eszerint irányítani. Munkáját
felettesei több alkalommal elismerték jutalommal, oklevéllel, kitüntetésekkel. Az alábbi miniszteri kitüntetésekben részesült: Az Oktatásügy Kiváló dolgozója, Kiváló Óvónő, Kiváló
Munkáért és Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
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Némethné Kovács Mária tanárnő 1934-ben
született Szegeden. A Szegedi Állami Tanítónőképzőben végzett 1954-ben. Képesítővizsga
után a Csorvási tanyákra szerződött, 1956-ban
Mindszenten kapott állást. 1957/58-as tanévtől
15 éven át a szegedi Madách utcai Általános
Iskolában dolgozott. Itteni kollégái a pálya kimagasló egyéniségei voltak. Tőlük leshette el
a szakma fortélyait. Tapasztalatai alapján tovább fejlesztette tudását új munkahelyén, a
Mező Imre Általános Iskolában, az „iskolaotthonos” tanítási forma módszereivel. Az itt eltöltött hat év pályájának kimagasló időszaka volt.
Ezután a Tarján III. sz. Általános Iskolába kérte áthelyezését, innen ment nyugdíjba 12 év
után. Mint nyugdíjas még három évig dolgozott
a Makkosházi Általános Iskolában. Kitüntetései: Dicsérő oklevél az ifjúság körében végzett
munkáért és Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Rádity Velimír tanár úr 1932-ben született
Deszken. 1954-ben tanítói oklevelet szerzett a
Szegedi Állami Tanítóképzőben. 1969-ben a
Pécsi Tanárképző Főiskola szerb-horvát-orosz
tanári szakát, 1977-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kar szerb-horvát nyelv és irodalom
szakát is elvégezte. 1954-1977-ig a Deszki
Szerb Iskola tagiskola vezető tanítója. 19771987-ig a Deszki Szerb Iskola tanára, valamint
Bács, Békés és Csongrád megye szerb-horvát
nyelvi szakfelügyelője. 1987-ben vonult nyugdíjba. 1949-től kezdve aktívan részt vett a
deszki szerb öntevékeny kultúrcsoport munkájában és vezetésében, a település politikai,
társadalmi és sportéletében. Számos publikációja jelent meg, tanulmányutakon és tanfolyamokon vett részt. Kitüntetései többek között: Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért” Alapítvány nívódíja, „Deszk Községért” III. fokozat,
Szerb Országos Önkormányzat Szent Szávadíj, Deszk Község Szerb Kisebbségi Önkormányzat Életműdíj Oklevele.
Somfai Lászlóné Brezovich Apollónia tanárnő 1933-ban született Horvátzsidányban.
Tanári oklevelét 1954-ben szerezte a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskolán. 1953-1957-ig
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Dombóváron tanított a Tanítóképzőben. 19571958-ig Mosonszentjánoson látott el oktatói
teendőket, majd 1958-1981-ig Szegeden a
Tanárképző Főiskola 1. számú Gyakorló Iskola
rajz szakvezetője volt. 1981-1988-ig a nyugdíjazásáig előbb a Csongrád Megyei Nevelési
Tanácsadó, később a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa volt. Szakmai munkáját tanítványai rendszeres és sikeres szereplése minősítette az országos és nemzetközi kiállításokon. Szakmai írásai a Rajztanításban és a
Módszertani Közlemények című folyóiratban
jelentek meg.
Takács Péterné Kószó Ilona tanárnő 1935ben született Szegeden. A Szegedi Állami Tanítónőképzőben érettségizett 1953-ban, 1954ben képesítőzött és tanítói oklevelet szerzett.
1971-ben a tanári képesítést is megszerezte.
Gyakorlóévét a dóci és a kancsalszéli (Röszke) iskolákban töltötte az 1953-54-es tanévben. 1954-56-ig a Röszke-Kisszéksósi Iskolában, 1956-1964-ig Tiszaszigeten, 1964-1990ig Deszken dolgozott mint tanító, majd tanár.
Deszken igazgatói beosztást töltött be. 2004ben Arany Díszoklevelet vehetett át a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán.
Tóth Gyuláné Szabó Ilona tanárnő 1933-ban
született Szegeden. Tanítói oklevelét a Szegedi Állami Tanítónőképzőben szerezte 1954ben. Pályáját Zákányszéken és Ásotthalmon
kezdte. 1956-ban saját kérésére Szegedre helyezték. A Juhász Gyula Általános Iskolába,
majd 1958-tól a Tanítóképző Intézet Általános
Iskolájába került, ahol nyugdíjazásáig, 1988
szeptemberéig tanított. Munkája elismeréséül,
többek között, 1971-ben az Oktatásügy Kiváló
dolgozója, 1985-ben Kiváló Pedagógus, nyugdíjba vonulásakor a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésekben részesült. 2003-ban a
Honor Pro Meritis kitüntetést is átvehette.
Vajda Mihályné Nyerges Ilona tanárnő 1933ban született Csanádpalotán. A Szegedi Állami
Tanítónőképzőben végzett 1954-ben. Mezőhegyesen kezdte pályáját, majd Makón tanított
öt évig. Szegeden eleinte szerződéses állást
kapott. 1965-ben nevezték ki a Szilléri Általános Iskolába. Itt szerette meg a szakszervezeti
munkát és a titkári feladatokat. 1981-ben a

tantestület átköltözött a Felsővárosi Általános
Iskolába, ahol eredményekben gazdag éveket
töltött. Hol napközis volt, hol tanító, és továbbra is szakszervezeti titkár. Nyugdíjaztatása
után sem tudott megválni a gyerekektől, 199095-ig még napközis munkát végzett. Szabadidejét kórusénekléssel töltötte. Munkáját az
alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Miniszteri
Dicséret, Szakszervezeti Munkáért, Kiváló
Munkáért Kitüntető Jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Szeged Város Millenniumi
Emlékérem több évtizedes énekkari munkájáért. Leánya Vajda Júlia operaénekesnő.
Varga Istvánné Zádori Erzsébet tanárnő
1934-ben született Kiskundorozsmán. A Szegedi Állami Tanítónőképzőben szerzett oklevelet 1954-ben. Tanítóként negyven éven át dolgozott az Orczy István Általános Iskolában
Szeged-Kiskundorozsmán. Nagy szeretettel és
hivatástudattal végezte munkáját, színvonalasan oktatta, szeretetre, kötelességtudatra nevelte a gyermekeket. Tanítványai felnőttként is
elismeréssel nyilatkoznak személyéről. Pályája
utolsó éveiben már volt tanítványai körében
dolgozott, adta át tudását, szakértelmét. Szerető családja körében, lakosként, tanítóként és
szülőként is a város körzetében él. Szeretetteljes személyisége igen közkedveltté tette, személyisége példaként áll mindenki számára,
hogyan kell szívvel, szeretettel nevelni, oktatni
a gyerekeket. Arany (tanítók)
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsa arany díszoklevelet adományoz
a következő kollegáknak:
Bakos Balázs tanár úr 1942-ben született Algyőn. 1964-ben szerzett diplomát a SzegedBajai Tanítóképző Intézetben. Az oklevél kézhezvétele után az Ásotthalom-Irodasori Általános Iskolában kezdett tanítani. 1965-ben áthelyezéssel az Öttömös Általános Iskolához került. 1981-től a Rúzsai Általános Iskola igazgatója volt. 1983-ban nevelőtanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
1989-től a Mórahalmi Nagyközségi, majd Városi Tanács Művelődési Osztályának vezetője
volt. A rendszerváltás után ismét tanított a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában.

2002-ben nyugdíjba vonult, majd az iskola kérésére két évig az Általános és Középiskolai
Kollégium vezetését látta el.
Békési Mihály tanár úr 1943-ban született
Békésen. A Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben végzett 1964-ben. 1967-ben a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán általános
iskolai testnevelő tanári oklevelet is szerzett.
1977-től nyugdíjazásáig, 2005-ig a békési
Szegedi Kis István Gimnázium testnevelő tanára. 1984-ben a Testnevelési Főiskolán
gyógytestnevelői diplomát kapott. A helyi NBIes kézilabda csapat ügyvezetője volt, több
sportágban nevelt országos diákolimpiai bajnokot. Iskolájában kollégiumvezetői és igazgatóhelyettesi megbízásokat is betöltött. Nyugdíjasként még 2012-ig dolgozott. Kitüntetései:
Sport Érdemérem bronz fokozat, Emléklap a
magyar kosárlabda sportban végzett munkáért, Arany Katedra Emlékplakett, Magyar Kézilabdázásért Ezüst jelvény, Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt. Nagyon büszke rá,
hogy 2008-ban ballagó osztályától kapott egy
csillagot, a mérleg csillagképben, melyet azóta
Békési Mihály Tanár Úrnak neveznek.
Berta Ferencné Fülöp Jolán tanárnő 1942ben született Szentetornyán. 1964-ben szerzett diplomát a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Tótkomlóson a Magyar Tannyelvű
Általános Iskolában kezdett tanítani 1964-ben.
1966-ban Szentesre került a Deák Ferenc Utcai Általános Iskolába, ahol anyanyelvi tantárgyakat oktatott. Tanítványai iskolai és városi
anyanyelvi versenyeken remekeltek. Több
éven át munkaközösség-vezető volt. 1985-től
a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában
folytatta munkáját, szakköröket vezetett, pályázatok társszerzője volt. 1988-ban vezető
pedagógussá léptették elő. Minden új oktatási
formához a megfelelő továbbképzéseken tanév közben és nyári szünetben is részt vett.
Nyugdíjazása után még másfél tanévet tanított. Munkáját Kiváló Úttörővezető, Oktatásügy
Kiváló Dolgozója, Úttörővezetői Érdemérem,
Eötvös József Emlékérem bronz és arany fokozat, valamint 2003-ban Szolgálati Emlékérem kitüntetésekkel ismerték el.
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Elisabeth Eriksson, szül. Nagy Erzsébet tanárnő Zalaegerszegen született 1943-ban.
1964-ben szerzett tanítói oklevelet a SzegedBajai Tanítóképző Intézetben. 1968-ban a JATE Bölcsészettudományi Karán kapott magyar
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát.
1965-69-ig a Csanádpalotai Általános Iskolában dolgozott tanítóként. Magyar irodalmat is
tanított, a helyi nevelőotthonban nevelőtanárként működött. 1969-1974-ig a szegedi Gagarin Általános Iskolában volt napközis nevelő.
1976-tól Svédországban élt. 1984-től képesítés nélküli pedagógusként dolgozott. Közben
mérlegképes könyvelést, valamint homeopátiát
tanult. 1998-ban a Svéd Főiskolai Intézet honosította Magyarországon szerzett diplomáit.
1992-2008-ig napközis nevelőként tevékenykedett. Nyugdíjasként 2010-2012-ig mint helyettes tanár dolgozott Göteborg Város alkalmazásában. 2008-ban a Göteborgi Városi Tanács a város szolgálatában eltöltött 25 esztendős munkásságát aranylánccal és díszoklevéllel jutalmazta.
Erdei Andrásné Hrubos Gabriella tanárnő
1943-ban született Budapesten. 1964-ben
végzett a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Oklevelének kézhezvétele után a Maroslelei Általános Iskolában kezdte meg szolgálatát 1964-ben. 1969-ben a Makói Kun Béla Általános Iskolába került, ahol tantárgycsoportos
tanítási formában a reál tárgyakat oktatta.
1982-től 1995-ig a Bartók Béla Általános Iskolában tanított, majd 1995-től 2000-ig ismét a
Kun Béla Általános Iskolába (ma Kálvin téri református iskola) került.
Fejes Ferenc tanár úr Dévaványán született
1941-ben. Tanítói oklevelének megszerzése
után (Szeged-Bajai Tanítóképző Intézet, 1964)
a Mezőhegyes 73. sz. majori iskolához került
tanítani. Az iskola megszüntetése után 1968ban Csanádpalotán, Csongrád Megyei Nevelőotthonban helyezkedett el nevelőtanárként.
1970-ben kinevezték az intézet igazgatójának.
Az itt eltöltött évek alatt szerzett pedagógia
szakos diplomát a József Attila Tudományegyetemen 1977-ben. 1991-ben a Mezőhegyes 614. sz. Ipari Szakképző Iskolánál helyezkedett el kollégiumi nevelőtanárként, ahol
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egy év múlva megbízták az általános igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával. 1997-től
nyugdíjazásáig, 2002-ig a Csanádpalotai Általános Iskola igazgatója volt. Életpályája során
az iskoláskor minden korosztályát tanította a
kisiskoláskortól az érettségiig. 1982-ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa „Kiváló
Munkáért” kitüntetéssel jutalmazta.
Fejes Ferencné Móri Judit tanárnő Kunágotán született 1942-ben. Oklevelét 1964-ben
szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Férjével együtt Mezőhegyesen a 73. sz.
majori iskolánál kezdett tanítani 1-3., illetve 24. osztályú összevont tanulócsoportokat. 1970.
január 1-től nyugdíjazásáig a Csanádpalotai
Általános Iskolában dolgozott. Nyugdíjazása
után még öt évig tanított. Pályája során elvégezte a Bajai Tanítóképző Intézet 4 éves
szakmai-módszertani speciális tanfolyamát és
az 1-4. osztályban tanító nevelők beszédművelés, beszédfejlesztés speciális tanfolyamát,
a Tanítók Nyári Akadémiáját, a Nyelvi Irodalmi
Kommunikációs programot, valamint az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programot.
Munkája elismeréséül Miniszteri Dicséretben
részesült 1985-ben.
Fülöp Sándorné Pintér Mária tanárnő Endrődön született 1942-ben. 1964-ben végzett a
Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Ez év
augusztus 1-jén kezdte meg szolgálatát az Általános Iskolában Dévaványán. Az elsőmásodik osztályos képzésben tanított, illetve
felső tagozatban ének-zenét oktatott. 1975-76os tanévben a sarkadi Általános Iskolában
ugyanez volt a feladata. 1976-tól a szeghalmi
Általános Iskolában napközis nevelői feladatokat látott el. 1978-tól a napközis munkaközösség vezetője lett. 1992-ben megromlott egészségi állapota miatt rokkantnyugdíjazására került sor. Munkája során Miniszteri Dicséretben
részesült 1986-ban.
Gál Menyhértné Tóth Mária tanárnő 1943ban született Budapesten. Oklevelének kézhezvétele után (Szeged-Bajai Tanítóképző Intézet, 1964) a Jármi-Papos Általános Iskolába
került. 1969-ben áthelyezték a mátészalkai
Zalka Máté Általános Iskolába, ahol összevont
kisegítő osztályban tanított. A kisegítő tagozat

még ebben az évben önálló iskola lett. 1972ben újabb diplomát szerzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola logopédia, értelmi
fogyatékos szakán. 1972. október 1-től az általános iskola kinevezett igazgatója lett. A körzet
– Szatmár, Bereg – általános iskoláihoz tartozó kisegítő osztályok munkájának tervezése,
szervezése, ellenőrzése volt a feladata. A körzet Szakértői Bizottságának vezetője volt.
1992-től a mátészalkai Gyermek- és Ifjúsági
Otthonban a szakiskolásokat oktatta, és logopédiát tanított. 1996-ban előnyugdíjba ment.
Nyugdíjasként a vásárosnaményi Nevelési Tanácsadóban tanított logopédiát 2006-ig. 1988ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült.
Greksza Györgyné Hevesi Erzsébet tanárnő
1931-ben született Szarvason. Oklevelét 1964ben szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. A békésszentandrási általános iskolában 3-4. osztályban tanított nyugdíjba vonulásáig. Munkájának elismeréseképpen 1973ban megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát, 1987-ben pedig Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel jutalmazták. A tanárnő büszke
volt tanítványaira, sokan közülük a pedagógus
pályát választották. Két gyermeke, három unokája és nyolc dédunokája van. Az ő szeretetük,
valamint a volt tanítványok tisztelete teszi
széppé és boldoggá az életét.
Hagymási Józsefné Knapecz Gizella Erzsébet tanárnő Orosházán született 1943-ban.
1964-ben szerzett oklevelet a Szeged-Bajai
Tanítóképző Intézetben. Ebben az évben
kezdte meg a szolgálatot a Nagyszénási Általános Iskolában. 1972-ben a Nógrádi megyei
Bárna falu Általános Iskolájában folytatta munkáját, egészen nyugdíjazásáig, 2007-ig. Itt
szakmai munkaközösségi vezetői, majd igazgató-helyettesi pozíciókat töltött be. Közben
1985-ben elvégezte a színház rendezői tanfolyamot, ahol „C” kategóriás rendezői képesítést kapott. Színjátszó csoportjával országos
hírnevet szerzett a nógrádi kis falunak. Pályafutása alatt több szakmai továbbképzésen vett
részt és a Salgótarjáni Továbbképzési Kabinet
szervezésén belül országos versenyekre készített feladatlapokat. Munkásságáért az alábbi
kitüntetésekben részesült: Művelődési Minisz-

teri Dicséret, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény,
Nógrád Megyei Közművelődési Központ Művészeti Díja.
Hegedűs Tiborné Rajki Magdolna tanárnő
Orosházán született 1943-ban. 1964-ben szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Első munkahelye a Kübekházi Általános Iskola volt. Itt napközi otthon vezetői
megbízást kapott 1964-67 között. 1967-től az
algyői Általános Iskolában dolgozott tanítóként.
1974-től nyugdíjazásáig a szegedi Csongor
Téri Általános Iskola és Gimnázium (korábban
Szirmai István Általános Iskola) oktató-nevelő
munkájában vett részt mint osztálytanító, munkaközösség vezető, igazgatóhelyettes. Bekapcsolódott az iskola legkorszerűbb programjainak kialakításába. Munkája elismeréséül 1999ben Kiváló Pedagógus kitüntetést kapott.
Hegyaljai Tamásné Huszár Veronika tanárnő
Csanyteleken született 1943-ban. 1964-ben
szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző
Intézetben. 1964-től a Pest megyei Áporkán,
majd 1969-től Budapesten, a XX. kerületben
tanított. 1975-től Csepelen, az új Ligeti Károly
Általános Iskolában tanított és kerületi munkaközösség vezető lett. 1978-ban kerületi szakfelügyelőnek nevezték ki. 1985-ben a JATE Bölcsészettudományi Karán egyetemi diplomát
szerzett. 1986-tól igazgató és vezető pedagógus. 1991-1998 között Csepelen, a Szárcsa
utcai Általános Iskolában dolgozott. 1996-tól a
közalkalmazotti tanács tagja lett. 1994-től a kerületi oktatási bizottság tagja három cikluson
keresztül. Nyugdíjba vonulása után még két
évig dolgozott napközis nevelőként. Kitüntetések, elismerések: Kiváló Munkáért, Csepeli
Pedagógus Törzsgárda, a Csepeli Gyermekekért, és Pedagógus Szolgálati Emlékérem
1998-ban. Kislány kora óta pedagógusnak készült. 36 évet töltött el ezen a pályán, amelyet
mindvégig hivatásának tekintett.
Jenei Katalin tanárnő 1943-ban született Kismarján. Oklevelét 1964-ben szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Pályáját a
Pusztaszeri Általános Iskolában kezdte. 1968ban orosztanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1970/71-es tanévben
Zsombón volt igazgatóhelyettes. 1971 októbe-
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rétől a Kiskundorozsmai Általános Iskolában
orosz nyelvet tanított, valamint úttörővezetői,
munkaközösség-vezetői, ifjúságvédelmi felelősi megbízásokat töltött be, főiskolai hallgatók
szakmai gyakorlatát vezette. 1991-től alsó tagozatban tanított. 1998-as nyugdíjazásától
2002-ig az Orczy István Általános Iskolában
dolgozott. Munkáját Kiváló Úttörővezető, Úttörővezető Érdemérem, Kiváló munkáért, Vezető
Pedagógus kitüntetésekkel, valamint Tanácsosi címmel jutalmazták. A Szegedi Tanítóképző
Intézetben kapott nagyszerű felkészítésnek
köszönhetően hivatását hozzáértéssel, eredménnyel végezhette. Szeretettel gondol az eltöltött tanítói-tanári éveire.
Dr. Joó Gyuláné Jozó Piroska tanárnő Eleken született 1943-ban. 1964-ben végzett a
Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Oklevelének kézhezvétele után a Lökösházi Általános
Iskolában kezdett dolgozni. 1966-ban áthelyezték a Rásonysápberencsi Általános Iskolába, ahol összevont osztályban tanított. Körzetesítés miatt a Kázsmárki Általános Iskolába
került. 1974-ben a miskolci 21. számú Általános Iskolába kérte áthelyezését. Részt vett az
iskolaotthonos oktatási rendszer kialakításában és gyakorlati megvalósításában. 1993-tól
az alsó tagozat munkaközösségének vezetője
lett. Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát
irányította. 1996-tól nyugdíjazásáig, 2002-ig
igazgatóhelyettes volt. Munkája elismeréseként Miniszteri Dicséretben részesült és Szolgálati Emlékérmet kapott.
Kissné Kotormán Zsófia tanárnő 1943-an
született Szegeden. A Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben végzett 1964-ben. 1964-66
között a Mártélyi Általános Iskolában, majd
1968-69-es tanévig Hódmezővásárhelyen, a
Külterületi Általános Iskolák Igazgatóságához
tartozó Dózsa Tsz.- és az Erzsébeti Iskolákban
tanított. 1969-70-től 1982-ig a hódmezővásárhelyi Kun Béla Általános Iskolában tantárgycsoportos rendszerben tanított 3-4. osztályban.
1982-1997-ig, nyugdíjazásáig Csongrádra került a Domokos Rókus Általános Iskolához, itt
iskolaotthon 1-2. osztályban tanított.
Korim Györgyné Balog Magdolna tanárnő
Kiskundorozsmán született 1943-ban. 1964-
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ben szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Pusztaszeren kezdte tanítói
pályáját. 1967-ben áthelyezéssel Zsombóra
került alsó tagozatos tanítóként. 1976-77-es
tanévben Szegeden a Gedói Általános iskolában napközivezetőként dolgozott. 1977-ben a
Tarjánvárosi III. sz. Általános Iskolában folytatta napközivezetői tevékenységét. 1989-ben
Művelődési Miniszteri dicséretben részesült.
2003-ban, nyugdíjazása után öt évvel fejezte
be tanítói pályafutását a Tarjánvárosi III. sz. Általános Iskolában, mindvégig napközivezetőként.
Kovács Lászlóné Bálint Margit tanárnő
Besztercén született 1942-ben. 1964-ben végzett a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. A
makói Szoboszlai Imre Iskolában, majd 1977től nyugdíjazásáig, 1997-ig a makói Kun Béla
Általános Iskolában tanított. Az iskola vezetőségének kérésére még, mint nyugdíjas, három
évig élvezhette az alsós gyerekek szeretetét. A
36 év alatt különböző tanítási formákban dolgozott: iskolaotthonos, tantárgycsoportos, korrekciós és napközis nevelő is volt. 1987-ben
Művelődési miniszteri dicséretben részesült.
„Szívesen gondolok vissza a tanítói pályán eltöltött éveimre. Úgy érzem, nem bántam meg,
hogy ezt a hivatást választottam. Sok szép
emlék, ragyogó szempár jelenik meg előttem.
Nagyon jó érzés tölti meg a szívemet, amikor
régi tanítványaimmal találkozom és közösen
örülünk egymásnak. Nincs ennél meghatóbb
köszönet, amit egy tanító néni kaphat. Köszönöm a sorsnak ezt az ajándékát.” – vallja.
Kúsz Tiborné Faragó Éva Erzsébet tanárnő
1943-ban született Makón. 1964-ben végzett a
Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. A diploma átvétele után a makói Bajza József Általános Iskolába került. Itt tanított ezen az egy
helyen harmincegy évig. Szerette ezt a minden
újra fogékony iskolaközösséget. Részt vett a
komplex matematika, anyanyelv kísérleti oktatás bevezetésében. Iskolájában megszervezték a mindennapos testnevelést, amelyből bemutató foglalkozásokat tartott. Kiemelt feladata
volt a hátrányos helyzetű tanulók segítése, felzárkóztatása. Több mint tíz évig volt ifjúsági felelős. Munkájáért többször kapott dicsérő okle-

veleket. Az iskolaösszevonás idején kérte korengedményes nyugdíjazását azért, hogy a fiatal pedagógusoknak legyen munkahelyük. Később nyugdíjasként is tanított.
Dr. Lóczi Jánosné Lauró Mária tanárnő Tótkomlóson született 1942-ben. 1964-ben végzett a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben.
Az oklevél kézhezvétele után a Külterületi Általános Iskolában, Tótkomlóson kezdte meg
szolgálatát. A külterületi iskolák körzetesítése
után 1966-68 között az Általános Iskolák Kollégiumában főhivatású nevelőként dolgozott.
1968-69 között Szentesen volt diákotthoni nevelő. 1969-1980-ig Szentesen a Deák Ferenc
utcai Általános iskolában tanítóként dolgozott.
1980-tól a Szentesi Hámán Kató Általános Iskolában folytatta munkáját. 1980-1991-ig tanító, 1991-1999-ig igazgató, 1999-2001-ig nyugdíjasként napközis nevelő volt. Munkáját az
alábbi kitüntetésekkel ismerték el: KISZ KB.
Dicsérő Oklevele, Kiváló Társadalmi Munkás,
Művelődési Miniszter dicsérete, Arany Katedra
Emlékplakett, Szolgálati Emlékérem.
Márton Lászlóné Gyöngyösi Rozália óvónő
1943-ban született Kisteleken. A Szarvasi
Óvónőképző Intézetben szerzett okleveles
óvónői képesítést 1964-ben. 1964-1968-ig
Szegeden a Hajnóczy utcai óvodában dolgozott, majd a Csanádi utcai óvodába került.
1974-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem
óvodájába kérte áthelyezését, ahol 2005. december 31-ig látta el óvodapedagógusi munkáját. „Szerencsés embernek mondhatom magamat, hiszen egész „aktív” életemben azt csinálhattam óvónőként, amit igazán szerettem.”
– vallja.
Nagy Rébék Ferenc tanár úr 1943-ban született Hódmezővásárhelyen. Oklevelét 1964-ben
szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-1971-ig általános iskolai tanító a
Hmvhely Külterületi iskolák 1. sz. Igazgatóságához tartozó Külsőerzsébeten, Erzsébet Tanyaközpontban és Batida Tanyaközponton.
1971-1976-ig a Hódmezővásárhely Városi Tanács VB. Művelődési Osztályán népművelési
felügyelő, 1976-1991-ig ugyanitt az Ifjúsági és
Sport Osztály vezetője. 1991-1994-ig a Csongrád Megyei Munkaügyi Hivatal helyi kirendelt-

ségének csoportvezetője. 1994-2003-ig –
nyugdíjazásáig – a hódmezővásárhelyi József
Attila Általános Iskola tanára. Munkáját Közbiztonsági Érem ezüst fokozatával, Tanács Kiváló
dolgozója és Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el.
Puruczky József tanár úr 1943-ban született
Makón. Diplomáját 1964-ben szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-től
Makón dolgozott tizenegy éven át 1-8. összevonásban, iskolavezető-tanítóként. Ez az időszak meghatározta szakmai felkészültségét,
pedagógiai felfogását. A királyhegyesi és
téglási évek vezetőként erősítették a mélyebb
rálátást a korszerű oktató-nevelő munkára.
Makón először napközisként mélyült el az alsó
tagozatos munkában: színházba, múzeumba,
kiállításokra, könyvtári foglalkozásokra, néptáncra, hangversenyekre vitte tanítványait.
Osztálytanítóként matematika tagozatosaival
számtalan versenyt nyert. Tanítói munkájának
csúcspontja az a tíz matematikai modul, amely
most is hozzáférhető az interneten. Munkája
elismeréseként az alábbi kitüntetéseket vehette át: Magyar Úttörők Szövetsége Országos
Elnökségének Dicsérő Oklevele, Miniszteri Dicséret, Makó Város Önkormányzati Képviselő
Testület Elismerő oklevele.
Rajnai Márton tanár úr 1941-ben született
Gyulán. 1964-ben végzett a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964. szeptember 1-től
a Mezőberényi 2. sz. Általános Iskolában tanítói beosztásban két tanévet dolgozott. 1966ban felvételt nyert a Szegedi Tanárképző Főiskola történelem kiegészítő szakára. Ennek elvégzése után 1968-ban általános iskolai tanári
oklevelet nyert. 1966-tól 1978-ig csapatvezetői
megbízást kapott. Történelem tanári munkáját
2001-ben történt nyugdíjazásáig végezte.
Szolgálatát nyugdíjasként 2002-ben fejezte be.
Reck Mihályné Szabó Olga tanárnő 1943-ban
született Dombiratoson. 1964-ben végzett a
Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Az oklevél kézhezvétele után Magyarbánhegyesen
az Általános Iskolában kezdte meg a szolgálatot 1964-től 1965-ig. Ezt követően Nagykamaráson tanított az Általános Iskolában nyugdíjazásáig. Szerette ezt az érdeklődő és energikus
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iskolaközösséget. Részt vett a komplex matematika, anyanyelv bevezetésében. Elsőként
vállalta az iskolaotthonos oktatásban való
részvételt. 1974-től 10 évig a mezőkovácsházi
Járás, alsó tagozatos Közlekedésbiztonság
Tanács munkaközösségének vezetője volt.
1980-tól az alsó tagozatos szakmai munkaközösség vezetését látta el nyugdíjazásáig. Irodalmi és néptánc szakköröket vezetett. 1980ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt,
1998-ban a Pedagógus Szolgálati emlékérmet
vehette át.
Szűcs Jánosné Fürge Gertrúd óvónő 1944ben született Makón. A Szarvasi Óvónőképző
Intézetben okleveles óvónői képesítést szerzett 1964-ben. Kiszomboron, majd 1966-tól a
makói Tulipán utcai óvodában dolgozott. Új
munkahelye komoly kihívást jelentett számára,
mivel az ide járó gyerekek szerény, többszörösen hátrányos környezetből kerültek be. Alkalmazkodó képességének köszönhetően sikerült jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel.
Hamarosan ifjúságvédelmi felelős lett, így még
jobban tudott segíteni a szülőknek gyermekeik
nevelésében. Később közlekedési munkaközösség vezetőként tevékenykedett, majd óvodavezető-helyettesként. 1999 januárjában innen ment nyugdíjba. Alkalmanként bejárogat
nosztalgiázni a volt munkahelyére.
Tóth Imre Károlyné Pecz Mária Anna tanárnő 1943-ban született Gyulán. 1964-ben szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Mindvégig alsó tagozatban tanított.
1964-65-ben Gádoroson, 1965-66-ban Szegváron dolgozott. 1966-1974-ig Szentesen tanított a Köztársaság téri Általános Iskolában.
Szívesen gondol erre az időszakra, az iskolaotthonos oktatási formában elért eredményekre. Szegedre költözve 20 éven át a Mező Imre,
ma Tiszaparti Általános Iskolában tanított és
munkaközösség-vezetői feladatokat látott el
1996-ig, nyugdíjba vonulásáig. Kitüntetései:
Úttörő Munkáért 1974, Kiváló Munkáért 1988.
Pedagógiai hitvallása Szent-Györgyi Albert
szavaival: „Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örö-

34

2013/14. 4. szám

mét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit tesz és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
Tuskáné Iványi Edit tanárnő 1943-ban született Orosházán. 1964-ben végzett a SzegedBajai Tanítóképző Intézetben. Az oklevél kézhezvétele után a Pusztaföldváron kezdte meg
szolgálatát. 1968-ban testnevelés szakos tanári végzettséget szerzett. 1972-től az Orosházi
2. sz. Általános Iskolába került, ahol a város
első testnevelés tagozatos osztályának nevelője lett. Tanítványaival rengeteg versenyen
vett részt. Folyamatosan képezte magát, játékvezetői és versenybírói végzettséget szerzett. A Testnevelési főiskolán edző tanfolyamot
is végzett. Több éven át vezette a testnevelés
munkaközösséget. A fenntartóváltást követően
az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és
Gimnázium tanára volt. 1998-ban nyugdíjba
ment, de 2003-ig még tanított. Munkáját Orosháza Művelődéséért- és Orosháza Művelődés
ügyéért kitüntetésekkel, „Békés Megye Diáksportjáért” kitüntetéssel és 2000-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el. Ha
újra születne, ismét tanár, testnevelő lenne.
Vajtay Józsefné Nikolényi Zsuzsanna tanárnő 1943-ban született Szegeden. 1964-ben
szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző
Intézetben. Szolgálatát 1964. augusztus 1-től a
Pusztaszer Szárnyékhalom Általános Iskolában kezdte meg. Munkáját 1967. augusztus 1től a Bordányi Általános Iskolában, 1971.
szeptember 3-tól a Szeged Tarjántelep 1. sz.
Általános Iskolában folytatta. 1987-től a Napközisek szakmai közösségének vezetője lett.
Az iskolák összevonása után pályáját a Szegedi Záporkerti Általános Iskolában fejezte be
1997-ben.
Valaczkainé Pettendi Mária tanárnő 1943ban született Szarvason. 1964-ben szerzett
oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-65-ben Csárdaszálláson tanított 3.
osztályosokat. 1965-1969-ig Bélmegyeren töltött be tanítói munkakört. 1969 szeptemberétől
30 éven át a békéscsabai I. sz. Általános Iskolában – a város bázis iskolájában – alsó tagozatos tanítóként 3.-4. osztályosokat kisfelmenő
rendszerben, tantárgycsoportos oktatás kere-

tében oktatott és nevelt. 1986/87-es tanévben
elvégezte a Debreceni Tanítóképző Főiskola
egyéves „diplomamegújító” továbbképzését.
1999-ben vonult nyugdíjba. Pályafutása alatt
mindig a lelkiismerete és a gyermekek iránt érzett szeretete vezérelte.
Vargáné Bali Zsuzsanna tanárnő Tüskeváron
született 1943-ban. Oklevelét 1964-ben szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben.
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdte meg szolgálatát, ahol éneket, magyar nyelv és irodalmat tanított. 1967-től Szentesen a Deák Ferenc Általános Iskola sporttagozatos osztályát tanította. 1974-től Szegeden
a Szilléri sgt-i Általános Iskolában folytatta tanítói munkáját. 1981-től – az általános iskolák
átszervezése miatt – a Szegedi Felsővárosi Általános Iskolában az intenzív olvasási és írástanítás módszerének alkalmazásával próbálta
eredményesebbé tenni oktató-nevelő munkáját. 1988-tól a Szegedi Gutenberg Utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese lett. 1990-től a
Balástyai Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítóként és igazgatóhelyettesként dolgozott, itt fejezte be pedagógusi pályáját 1998ban. Munkáját mindig lelkiismeretesen és a
gyerekek érdekeit szem előtt tartva végezte.
Vas Lajosné Domokos Mária tanárnő 1943ban született Hódmezővásárhelyen. Oklevelét
1964-ben szerezte a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-1967-ig a Hódmezővásár-

hely-Szikáncsi Általános Iskolában kapott állást, mint tanító, magyar nyelvet és orosz nyelvet oktató pedagógus. 1967 őszétől a hódmezővásárhelyi Klauzál utcai Általános Iskolában
dolgozott, mint felső tagozatos matematika- és
énektanár, kórusvezető, alsó tagozatos osztálytanító. 1971-2004-ig a Pilisi I. sz. Általános
Iskolába került mint alsó tagozatos osztálytanító, éneket, magyar nyelvet oktatott. A Pest
Megyei Pedagógiai Intézet speciális orosz
nyelvtanfolyamának elvégzése után orosz
nyelvet tanított a felső tagozat 5. osztályában.
32 évi szakmai munkája elismeréseként 2006ban elnyerte a „Pilis Város Kiváló Pedagógusa” címet.
Dr. Wébel Dezsőné Miklós Mária tanárnő
1943-ban született Szarvason. 1964-ben szerzett oklevelet a Szeged-Bajai Tanítóképző Intézetben. Munkáját Óföldeákon, majd egy külterületi általános iskolában, összevont 1-4.
osztályban kezdte. 1968-1978-ig Makón, a
Bartók Béla Zenei Általános Iskolában dolgozott. 1978-1999-ig Békéscsabán, az I. számú
Általános Iskolában tanított 1-2. osztályban,
egészen nyugdíjazásáig. Közben 1981-1983ban elvégezte a Debreceni Tanítóképző Főiskola komplex diplomamegújító tanfolyamát.
Néhány évig részt vett a Kőrösi Csoma Sándor
Főiskola harmadéves hallgatóinak gyakorlati
képzésében. Szerette a munkáját, úgy érzi,
pályaválasztásakor jól döntött.
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