BÚCSÚ

Elment egy értékes ember, egy igazi pedagógus, egy népszerű tanár, egy konstruktív vezető, egy
megszállott tehetséggondozó. Udvarhelyi Csaba 1959. január 25-én született és 2016. október 11-én
hunyt el. A keceli kisdiákból kecskeméti „katonás” középiskolás lett, a Katona József Gimnáziumba
járt, majd Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett általános iskolai matematika-fizika
tanári diplomát, amihez később Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen az informatika
tanári szakot is elvégezte.Rendkívül tartalmas 57 évet élt.
Tanári pályáját a JGYTF Gyakorló Általános Iskolában kezdte, ahonnan a néhai Gutenberg János
Általános Iskolába került. Ott feleségével együtt megalapozták és igen eredményes szintre
fejlesztették a matematika tagozatos oktatást. Az intézmény bezárása után a tápéi Bálint Sándor
Általános Iskolában lett igazgató-helyettes. Néhány év után a Szegedi Jerney János Általános
Iskolában ugyancsak igazgató-helyettesként igen eredményesen folytatta pályáját egészen haláláig.
Mindegyik munkahelyén jó kapcsolatot alakított ki kollégáival és az adott intézménnyel
együttműködő társszervekkel, társadalmi szervezetekkel. Mindene volt a tanítás, a gyerekekkel való
szoros és gyümölcsöző együttmunkálkodás az iskolai tevékenységekben és az iskolán kívüli
rendezvényeken. Kereste a lehetőséget és minden alkalmat megragadott a tehetségekkel való
foglalkozásra. Nagyon tudott örülni, ha ennek a tanítványok számára is élvezetes, hasznos
eredményei születtek. Közel 30 éve, hogy ennek a munkának szervezetileg is egyik vezetője lett
Csongrád megyében. Az akkor (1987-ben) Kis Matematikusok Levelező Versenyének nevezett
mozgalmat együtt indítottuk. Lelkesen vállalta és szenvedélyesen csinálta az éppen szükséges
technikai, informatikai, statisztikai munkákat a gépeléstől, szövegszerkesztésen és sokszorosításon át
az adatfeldolgozásig. Még nagyobb ügyszeretettel folytatta mindezt akkor is, amikor ezt a versenyt
Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenynek „kereszteltük” át. A Beke Manó díjas tanár
az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület elnökeként állandóan azon fáradozott, hogyan
lehetne még hatékonyabban keresni és segíteni a fiatal tehetségpalántákat. A szerteágazó iskolai
munkája mellett fáradhatatlanul dolgozott a versenyszervezésben szinte élete utolsó percéig. Pár
nappal halála előtt is még a soronkövetkező teendőkről beszélgettünk és a távolabbi terveket
latolgattuk együtt. Példamutató kitartással viselte az embert próbáló terheket (kínokat). Sosem adta
fel!
Rövid, de gazdag életútján sok maradandó értéket alkotott, amik tovább élnek tanítványaiban és
azokban a tanárjelölt hallgatókban, akik szakvezetése mellett tették meg a tanári pályán első
lépéseiket. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika Tanszékének megbízásából ugyanis több
éven át külső szakvezetőként részese volt a tanárjelöltek gyakorlati képzésének is.
Állandó törekvése volt az újítás-jobbítás lehetőségeinek keresése a tanításban, a közösségépítésben
és a nemzetközi kapcsolatok tartalmas fejlesztésében egyaránt. Folyamatosan képezte magát.
Közoktatási vezető szakvizsgát tett, de megszerezte a mérés-értékelési szakértői diplomát is. Nagy
része volt abban is, hogy iskolája a mentorháló egyik igen aktív tagjaként többször volt házigazdája a
jó gyakorlatok bemutatásának.

Nyílt tekintetű, kedves és közvetlen egyénisége mindig pillanatok alatt jó hangulatot teremtett egyegy társaságban, ahol megjelent. Mindannyiunknak hiányozni fog.

