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2014. szeptember 12-én a gimnázium 115-ös tantermében tanárok, egykori és jelenlegi diákok 

gyűltek össze, hogy a kezdeteket felelevenítsék. A találkozón jelen lévő tanárok: 

 

Egykori tanáraink: Bartha Jánosné, Csarkó Tibor, Dr. Kántor Sándorné, Dr. Kosztolányiné 

Nagy Erzsébet, Dr. Lőkös Sándorné, Nagy Mária, Dr. Szabó Józsefné, Berzi Imre. 

Jelenlegi tanáraink: Balázs Tivadar, Dr. Gaál Istvánné, Kántor Andrea, Kovács Péter, Lakatos 

Tibor, Remeténé Orvos Viola, Tóth Mariann és Türk Zsuzsanna. 

Sajnos Szvetits Zoltán tanár úr, akinek neve összeforrt a specmattal, nem lehetett jelen a 

találkozón, egészségi állapota ezt nem engedte meg. 

 

A matematika tagozat megalapításának első időszakában Szvetits tanár úr mellett Kántorné 

tanárnő volt itt az iskolában. Ő kezdte a visszaemlékezést, a kezdeti időkről beszélt. Szabó 

Józsefné tanárnő az ábrázoló geometria tanítása során szerzett néhány élményét emelte ki. 

Nagy Mária tanárnő a tagozaton eltöltött 20 évből sok kedves emléket őrizget, az idő 

rövidsége miatt csak néhányat tudott megosztani velünk. Lőkösné tanárnő arról beszélt, hogy 

a tagozaton való tanítás nagy kihívást, sok plusz munkát, ugyanakkor sok örömet szerzett 

neki. Barta Jánosné tanárnő arról az osztályról mesélt, akiket fiatal kezdőként kapott meg. 

Ebből az osztályból néhány fiú részt vett a Petőfi emléktúrán. Éppen 100 évvel az után, hogy 

Petőfi megtette a Debrecen-Budapest utat télen, gyalog, a fiúk is ugyanezt tették. Csarkó 

Tibor tanár úr a matematika tagozat meghatározó személyisége volt. Az iskola munkáját 

napjainkban is segíti, hiszen részt vesz az órarend készítésében. Ő a nagyszerű tanítványokról 

és kollégákról, elsősorban Zoli bácsiról mesélt. Nagy Erzsébet tanárnő még nem nyugdíjas, de 

már a Szegedi Radnóti Gimnáziumban tanít, így ő is „egykori” tanárnak számít. Lelkes 

kezdőtanárként került a gimnáziumba, versenyeredményeire való tekintettel azonnal 

matematika tagozatos osztályt kapott. Az itt eltöltött rövid idő alatt nagyszerű tanítványokat, 

versenyzőket nevelt, ekkor indult el az önképzőkör és a nyári táborok is.  

Mindannyian egyetértettek abban, hogy a matematika tagozaton tanítani 

megtiszteltetés, kiváltság. Ugyanakkor sok plusz munka, állandó felkészültséget, naprakész 

ismereteket követel. Mégis sok örömet találtak ebben a munkában, hálásak érte, hogy itt 

taníthattak.  



A beszámolók után a 114-es teremben süteménnyel vártuk vendégeinket. Nagy 

örömünkre az 1970-ben érettségizett osztályból 4-en is eljöttek. Rajtuk kívül több öregdiákkal 

is találkoztunk, jókat beszélgettünk sütizés közben.  

 

Köszönjük Kenyeres Demeter Panna, Gulyás Benjámin és Czakó Anna szüleinek, 

továbbá Balázs Istvánnak és Panyi Györgynek, hogy támogatták a rendezvényt. A 

matematikatanárokon kívül köszönjük Dr. Szafkóné Ács Márta, Simon Gyula és Kiszely 

Ildikó tanárok segítségét, valamint a rendezvény szervezésében segédkező diákok munkáját. 

  

Remeténé Orvos Viola 

 


