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Tehetséges diákok, tehetséges tanárok, 

tehetséges családok 
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Bevezetés 

Az iskola fennállásának 225 éves jubileumi ünnepségén az in- 

tézet vezetőjének felkérésére tartottam egy kiállítási megnyitót Te- 

hetséges diákok, tehetséges tanárok címmel. Ez a kiállítás a képzőmű- 

vészet iránt érdeklődő és aktívan alkotó volt növendékek és taná- 

rok munkáiból mutatott be válogatást. 

Én akkor – készülve a megnyitóra – úgy döntöttem, hogy ki- 

használom a cím adta lehetőséget, és általánosan beszélek a tehet- 

ségről, a felismeréséről, a gondozásáról, a szülők, pedagógusok és 

az iskola tennivalóiról. Mindezt azért tettem, hogy eldicsekedhes- 

sem azokkal a nevekkel is, akik a képzőművészeten kívül, a külön- 

böző szaktárgyi országos versenyeken elért eredményeik alapján 

mutatták meg tehetségüket, szorgalmukat, kitartásukat. Azokról 

szóltam, akiknek a fényképét kitettük az iskola legforgalmasabb 

lépcsőházának falára, hogy emlékeztessen, s hogy ösztönző erőt 

adjon az utódoknak. 

A kiállítás megnyitása óta eltelt néhány év, s az Újhelyi Diákok 

Baráti Köre egyik vezetőségi ülésén felvetődött, hogy meg kellene 

nézni, hová jutottak az iskolának egykor hírnevet szerzett, a kiállí- 

tási megnyitóban név szerint is említett versenyző tanulók. Az sem 

ártana, ha keresnénk még olyan volt növendékeket, akik a munka- 

helyükön sikeresek, szép ívű karriert futnak vagy futottak be, tu- 

dományos munkásságuk elismerésre méltó, de középiskolás ko- 

rukban nem volt országos szintű versenyeredményük. 

E kívánalmaknak próbálok eleget tenni a személyekről írt rö- 

vid életrajzok bemutatásával. Megjegyezni kívánom, hogy nem si- 

került tökéleteset alkotnom, mert néhányukat az internet és face- 

book segítségét igénybe véve sem értem el. A véleményük meg- 

kérdezése nélkül viszont nem tudok életpályájukról annyit, hogy 
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azt bátran le is merjem írni, s legyen mondanivalója számunkra. A 

lista ezért hiányos, de bármikor kiegészíthető, bővíthető. Akinek 

van információja volt növendékeinkről, az ragadjon tollat, írja le, 

ossza meg velünk gondolatait, véleményét; az információt közlő 

neve alatt csatoljuk az általam leírtakhoz. 

A Tehetséges diákok, tehetséges tanárok című előadás írása közben 

rengeteg dolog megfordult a fejemben. Sokat töprengtem azon, 

hogy kiket sorolhatok azok közé, akiket tehetségeseknek tartunk. 

Meggyőződésem alapja volt, hogy minden olyan növendékünk, 

akik az érettségi után felvételt nyertek valamilyen főiskolára, egye- 

temre, s elvégezték azt, diplomát szereztek, azok tehetségesek va- 

lamiből. Elsősorban azokból a tudományokból, melyekből felvéte- 

liztek, s melyeket 3-6 évig a felsőfokú tanulmányaik közben rend- 

szeresen tanultak, vizsgáztak, szigorlatoztak belőle, s eljutottak az 

államvizsga teljesítéséig. Ezen a tanulmányi úton egy tehetségte- 

len ember nem tud végigmenni. Nincs annyi szerencséje senkinek 

a világon, hogy 6-12 félév vizsgaanyagán túljusson úgy, hogy ne 

derülne ki róla valamelyik állomáson a hiányosság, a szellemi alul- 

tápláltság, az alkalmatlanság a választott pálya ellátására. 

Ezt a gondolatmenetet folytatva; azok a volt növendékek, akik 

az államosítástól napjainkig érettségi vizsgát tettek (9844 fő), s egy 

becsült és részben az emlékkönyvi bejegyzések dokumentált 

arányszáma alapján felsőfokú tanulmányokat végeztek (68 %), 

azok száma a volt tanítványok között 6700 fő. Ennyien biztosan te- 

hetségesek, de természetesen különböző mértékben. A tehetség is 

differenciálódik az egyéni adottságoktól, a személyes tulajdonsá- 

goktól és a motivációtól függően. Egy briliáns szellemi kvalitások- 

kal megáldott, szorgalmas, elkötelezett és határozott célokat meg- 

fogalmazó fiatal messzebbre jut az élet útján, mint az ilyen tulaj- 

donságokat nélkülöző társa. Akadhat persze kivétel az előzőekben 

leírtak alól, de ezek száma, gyakorisága nagyon csekély, s több- 

nyire rövid időtartamra szóló, ideiglenes jellegű. 
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Az eddigi megállapításokból adódhat egy kérdés. Akik az 

érettségi után nem tanultak tovább, azok tehetségtelenek? 

Erre egyértelműen NEM-mel kell válaszolnom. Az egészséges 

testi és szellemi adottságokkal rendelkező emberek mindegyike 

rendelkezik valamilyen alakítható tehetséggel. Ezek az adottságok 

akkor válnak kibontakozó tehetséggé, ha segítjük, ösztönözzük, tá- 

mogatjuk azok kialakulását, ha gondozzuk a fejlődését. Így lehet- 

nek a továbbtanulásra nem jelentkezőkből kiváló szakemberek, 

asztalosok, ácsok, kőművesek, forgácsolók, pékek, bolti eladók, 

fodrászok stb. Vagy nemkívánatos szakemberek, akiket nem szí- 

vesen hívunk, ha festeni kell a lakásunkat, ha nem ég a villany, 

nem fűt a kazán vagy csepeg a csap. A manuális munkát végzők 

társadalmi megbecsültsége, munkájuk igénybevétele attól függ, 

hogy ők és környezetük mennyi energiát fordítottak szakmai hoz- 

záértésük gyarapítására, a szakipari munka igényes elsajátítására, 

a vevőkör maradéktalan kiszolgálására. Aki ezekkel törődik, foly- 

tonosan képezi magát, ellesi a szakma legújabb titkait, az boldogul, 

akit pedig ezek nem érdekelnek, hagyja az agyát begyepesedni, az 

nemkívánatos szakivá, előbb-utóbb munkanélkülivé válik. 

A főiskolai, egyetemi tanulmányokat végzők is nagyon külön- 

bözőek, sokfélék. Közülük is kitűnnek azok, akiket a felsőfokú tan- 

intézmény a végzésüket követően meghív a főiskola, vagy egye- 

tem oktatói – kutatói állományába, állást kínál számukra valame- 

lyik tanszéken vagy intézetben, s ahol a fiatal ambíciójától függően 

élheti hivatását. Az általam bemutatott növendékek többsége 

ilyen, ebbe a csoportba tartozik. Tanít, oktat, részt vesz az intézet 

tudományos életében, az orvosok gyógyítanak is. Mindegyikükre 

jellemző, hogy kutatásokat végez, az eredmények publikálása pe- 

dig előbb-utóbb tudományos fokozat (PhD, akadémiai doktori cím) 

megszerzéséhez vezet, ami a legtöbbjük esetén feltétele is az 

alkalmazásuknak. 

Van egy sereg tanítványunk, aki nem a főiskolán, egyetemen 

dolgozva bizonyította tehetségét, hanem a gazdasági életben. Ezek 
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közül kiválogattam azokat, akik nem magyar tulajdonú multinaci- 

onális cégnél dolgozva jutottak egyre magasabbra a ranglétrán, 

mára a nemzetközi mezőnyben a menedzserek vezető köreihez 

tartoznak. Tudatosan nem a magyar vállalatok vezetőiből válogat- 

tam, mert itthon a politikai állásfoglalás meghatározó jelentőségű 

lehet. Akadályoz, vagy az egekbe repít. Ez a megállapítás az An- 

tall-kormány időszakát kivéve igaz a korábbi balos kormányzati 

időszakokra, és igaz a mai viszonyokra is. Nem lehet eldönteni, 

hogy a sikeres vállalkozás a tulajdonosa tehetségének vagy a poli- 

tikai széljárás okozta hűségnyilatkozatok kiaknázásának köszön- 

heti-e az eredményességét. 

A legtöbb tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi, főis- 

kolai oktatót, kutatót az internet segítségével tudtam tanulmá- 

nyozni, pályájukat összerakni. A gazdaságban dolgozó volt tanít- 

ványainkat pedig személyes kapcsolatok révén sikerült utolérni és 

információt szerezni pályájukról, szakmai előmenetelükről. 

Ebben a kis életrajzi összefoglalóban csak azok szerepelnek, 

akik a Kossuth Gimnázium növendékei és tanárai voltak. Az előd 

intézményekben végzett, vagy ott dolgozó diákokról és tanárokról 

olvashatnak a dr. Hőgye István által írt Neves újhelyiek című kiad- 

ványban, Sátoraljaújhely lexikonában vagy a 225 éves évforduló tisz- 

teletére megjelent iskolai évkönyvben Mihalovicsné dr. Lengyel 

Alojzia részletes tanulmányában. 
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Tehetséges diákok 

Dr. Czigány Lóránt 1935-ben született Sá- 

toraljaújhelyen, 1954-ben tett érettségi vizs- 

gát. Ugyanabban az osztályban tanult, mint 

Damjanovich Sándor. Tanulmányait Szege- 

den folytatta, ahol magyar-történelem szakos 

tanárnak készült. Az 1956-os forradalmi ese- 

mények hatására Nyugat-Európába távozott. 

Két évig az Oxfordi Egyetemen tanult, ezt kö- 

vetően két évig a Londoni Egyetemen foly- 

tatta tanulmányait. 1962-ben a British Múzeum könyvtárában 

kezdte dolgozói pályáját. 1969-ben a Berkeley Egyetem magyar 

szakos tanára volt. Szervezője és közreműködője volt a BBC ma- 

gyar adásainak, munkatársa a The Times lapnak. 1965-ben a lon- 

doni Szepsi Csombor Kör egyik alapítója, kiadványainak szerkesz- 

tője. 1977-1996 között a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 

végrehajtó bizottságának tagja. 1990-91-ben rendkívüli követe és 

meghatalmazott minisztere a Magyar Köztársaságnak. A Miskolci 

Egyetem vendégprofesszora és díszdoktora lett 1995-ben. Ő volt 

az, aki a jubileumi ünnepségünkre elfogadta alma matere meghí- 

vását, s nem szégyellte ápolni a pályára indítást serkentő intéz- 

ménnyel kialakított baráti kapcsolatait. Többször volt az iskola 

vendége, mindig nagy szeretettel jött haza, s megindítóan, érzel- 

mesen beszélt szülővárosáról, a zempléni tájról, fiatalságáról, isko- 

lájáról. Tudományos publikációi magyarul, angolul és németül je- 

lentek meg. Nagyon sok könyv szerkesztését gondozta. Legjelen- 

tősebb publikációi: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus 

Angliában; Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyar- 

országon (1990); Ahol állok, ahol megyek (önéletírás 1998); Iroda- 



8 
 

 

 

lom kényszerzubbonyban (2006). Munkásságát Bárczi Géza-, Szir- 

mai Endre- és Kortárs díjjal ismerték el. A 2008-ban bekövetkezett 

halála után – végakarata szerint – könyvtárát volt iskolájára hagyta. 

 

Dr. Damjanovich Sándor 1954-ben érett- 

ségizett a Kossuth Gimnáziumban. Tanulmá- 

nyainak következő állomása Debrecen volt, 

ahol 1960-ban avatták orvossá. Az egyetem 

kórtani intézetének dolgozója lett, jövendő 

kutatásaihoz elengedhetetlennek tartotta a fi- 

zika tudományban ismeretei bővítését, ezért 

a Kossuth Egyetemen 1967-ben fizikus diplo- 

mát is szerzett. 1968-ban az orvosi fizikai in- 

tézetben folytatta munkáját, melynek docensként irányította a te- 

vékenységét. 1972-ben lett egyetemi tanár, 1974-től 1980-ig az 

egyetem tudományos rektorhelyettesévé választották. Vezette az 

egyesült Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetet, majd 2002-ban az 

egyetem Molekuláris Medicina Kutatóközpontjának lett az igazga- 

tója. 1968-ban kandidátusi, 1976-ban akadémiai doktori tudomá- 

nyos minősítést szerzett. 1982-ben az akadémia levelező, majd 

1990-től az MTA rendes tagja. Számos külföldi egyetemen volt 

vendégprofesszor az USA-ban, Németországban és Japánban. Na- 

gyon sok tudományos testületnek volt tagja, a Magyar Biofizikai 

Társaság alelnöke, később (1994-től) tiszteletbeli elnöke volt, a Kos- 

suth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja, az Európai Molekuláris Bio- 

lógiai Szervezet (1995) választott képviselője. Fő kutatási területe a 

biofizika, az alloszterikus enzimek szabályozásának sugárbioló- 

giai és kémiai vizsgálata. Nevéhez fűződik a mennyiségi flow cito- 

metria vizsgálattípus közép-európai bevezetése. Több mint 250 tu- 

dományos publikációja volt, hét szakkönyvet írt, húsz szakkönyvi 

fejezetet alkotott. Tevékenységét többek között Szent-Györgyi 

Albert- (1995) és Széchenyi-díjjal (1997) ismerték el. 81 éves korá- 

ban (2017-ben) hagyott itt bennünket.
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Dr. Éless Béla Kassán született 1940-ben. 

Családja a Felvidék Csehszlovákiához tör- 

ténő visszacsatolása előtt, sokakkal együtt 

lakhelyük elhagyásra kényszerült, Füzérrad- 

ványban telepedtek le. Innen járt gimnázi- 

umba, bejáró tanulóként naponta ingázott Sá- 

toraljaújhely és Fűzérradvány között. Diák- 

társai emlékei szerint többnyire gyalog tette 

meg az utat, ugyanis elsős korában megtet- 

szett neki a gyalogló sportág. Napi edzését úgy teljesítette, hogy 

reggel az iskoláig gyalogolt 15 km-t, délután pedig hazáig. Ser- 

dülő, ifjúsági, egyetemi-főiskolai és magyar bajnok volt, a magyar 

válogatott keret tagja 10 és 20 km-es középtávon. 1958-ban érettsé- 

gizett. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 

1962-ben. Egyetemi évei alatt kibújt belőle a színész és rendező, 

mert az egyetemi színpadon kabarékat és zenei műsorokat szerve- 

zett és rendezett. Első feladataként megalapította és igazgatta a Ta- 

tabányai Bányász Színpadot, közben elvégezte az ELTE közműve- 

lődés és szociológiai szakát, majd 1978-ban a Színház- és Filmmű- 

vészeti Főiskola színházelmélet szakát. Vonzotta a színház, az elő- 

adóművészet és a rendezés. Doktori címét 1988-ban szerezte az 

ELTE-n színházművészetről írt elemző dolgozatával. Saját beval- 

lása szerint mániája volt a színházteremtés. Tatabányán a Bányász 

Színpad után létrehozta a Jászai Mari Színházat, 1974-ben a Buda- 

pesti Perem Színpadot, 1997-ben a Budaörsi Játékszínt, 2008-ban az 

Éless Színt. 1975-tól 1985-ig a Magyar Rádió rendezője volt. A 

színházi adattárban szereplő színpadi bemutatóinak száma mint- 

egy 70 szerep, színházi rendezéseinek száma 45 bemutató, 20 já- 

tékfilmben szerepelt, s 10 tv-filmben kapott szerepet. Országos is- 

mertséget a Szomszédok és a Kisváros sorozatokban nyújtott ala- 

kításaival szerzett. Munkásságát díjakkal és kitüntetésekkel ismer- 

ték el. Pl. Fiatal Rendezők Díja (1981), Tatabányáért Művészeti Díj 

(1992), a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2006), 
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Gobbi Hilda-díj (2020), Zugló díszpolgára (2020). 2020. december 

28-án hagyta el földi pályáját. 

 

Homonnayné dr. Jób Klára 1958- 

ban érettségizett. Tanulmányai folytatá- 

saként először tanítóképzőt végzett Sá- 

rospatakon, majd 1967-ben munka mel- 

lett magyar-történelem szakos tanári ok- 

levelet szerzett Nyíregyházán. Az Esze 

Tamás Iskola tanári állását cserélte a Vá- 

rosi Tanács Művelődésügyi Osztályán 

népművelődési felügyelői munkakörre. 

Az ehhez szükséges végzettséget a debreceni Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetem népművelés szakának elvégzésével szerezte meg 

1977-ben. Tevékenységéhez köthető az „Édes anyanyelvünk” or- 

szágos középiskolai versenymozgalom életre hívása, a városi-já- 

rási könyvtár fejlesztésének megvalósítása és a közösségi művelő- 

dés lehetőségeinek és formáinak megteremtése. 1976-ban meghív- 

ták a sárospataki Tanítóképző Főiskolára a közművelődési képzés 

megszervezésére, majd a tanszék irányítására, amit 1987-ig főisko- 

lai docensi kinevezéssel ellátott. Az új képzési forma bevezetése, 

az oktatás megszervezése számos újdonság megismerését, társa- 

dalmi kutatások elindítását indukálta. A megszerzett ismeretekből 

több tudományos értekezés született, amelyeket pedagógiai folyó- 

iratokban publikált. Szervezője és irányítója volt az újraéledő nép- 

főiskolai mozgalomnak. Ebből írta doktori értekezését is, melyet a 

debreceni egyetemen 1984-ben kiváló minősítéssel megvédett. Ok- 

tatói-nevelői munkájában nagy hangsúlyt helyezett a hallgatók 

képzésére, ösztönözte a tudományos diákköri munkát, személye- 

sen is példát mutatva szívesen vállalta tudománytörténeti és egyéb 

– a képzés fejlesztését szolgáló – pályázatok írását. 1987-ben újra 

váltott, főiskolai munkáját a sátoraljaújhelyi tanács művelődésügyi 

osztályvezetői állására cserélte. Itt több szabadságot, személyisé- 

géhez illő sajátos alkotói lehetőséget kapott tervei megvalósítására. 
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Ezek eredményeképpen jött létre a helyi újság, kiteljesedett a regi- 

onális televízió, megújult a zenei élet, új helyet kapott a Kazinczy 

Múzeum, fejlődött a néptáncmozgalom, civil szervezetek alakul- 

tak, erősödtek, színesedtek a város nemzetközi kapcsolatai. A 

rendszerváltás időszaka és első évtizede a demokratikus újjászüle- 

tés és megújulás lehetőségét teremtette meg a város egész lakos- 

sága és minden intézménye számára. Nyugállományba vonulását 

követően szakértői tevékenységet végzett, segítette az önkormány- 

zati jegyzők tanügy-igazgatási és intézmény fenntartói munkáját. 

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül szívéhez 

legközelebb állónak az 1994-ben kapott Péchy Blanka-díjat tartja. 



12 
 

 

 

Dr. Tusnády László 1958-ban érettségizett 

a sátoraljaújhelyi gimnáziumban. A szegedi 

József Attila Tudományegyetem magyar-olasz 

szakán végzett 1966-ban. Az olasz tagozat mű- 

ködése miatt ment Zalaszentgrótra tanítani. 

Második munkahelye a miskolci Zrínyi Ilona 

Gimnázium (1975–1985). Egyre közelebb igye- 

kezett kerülni szülővárosához, ezért Sárospa- 

takon a Rákóczi Gimnáziumban vállalt állást, 

ahonnan két év után a Comenius Tanítóképző Főiskolára került, a 

Nyelvi és Irodalmi Tanszék adjunktusa lett. Egyetemi doktori érte- 

kezését 1998-ban védte meg a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 

majd 1999-ben kandidátusi szigorlatot tett. 1992-től docens, 1999-től 

főiskolai tanári kinevezést nyert. Rendkívül gazdag és színes egyé- 

niség. Költő, műfordító, történész, esszéíró, irodalomtörténész egy- 

szerre. Kutató tevékenysége elsősorban a magyar és olasz iroda- 

lomra irányul, de szívesen kalandozik török, perzsa és arab terüle- 

tekre is. Kutatómunkája mellett éltető forrásnak tekinti a tanítás-ne- 

velés feladatát, mert minden a jelenben meghozott áldozat a jövő 

boldogulásának forrása. A Magyar Tudományos Akadémia köztes- 

tületi tagja, a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karának pro- 

fesszor emeritusa. Tudományos munkásságának elismeréséül a Ró- 

mai Nemzetközi Tudományos és Művészeti Akadémia és a Nápolyi 

Tudományos és Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjául válasz- 

totta. Az olaszországi Collegno díszpolgára. Alapításától tagja a Ka- 

zinczy és a Comenius Társaságnak. Nagyon sokat publikált, 9 

könyv önálló szerzője. Különböző újságokban, folyóiratokban 225 

alkalommal jelentek meg dolgozatai. 

 

Dr. Emri József 1959-ben érettségizett. Útja Sátoraljaújhelyből 

a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre vezetett, ahol si- 

keres felvételi után a vegyész szakon kezdte meg tanulmányait. Az 

egyetemmel kötött ösztöndíjszerződése alapján 1964-ben, a diplo- 
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maszerzés után az egyetemi Szervetlen és 

Analitikai Kémia Intézet lett a munkahelye. 

Ez volt élete első és utolsó munkahelye. Itt in- 

dult tudományos karrierje is. Egy baráti kö- 

zösségből álló kutatócsoporttal kidolgozták a 

szervezetben megkötött stroncium eltávolítá- 

sának módszertanát és kémiáját. Ezt a kuta- 

tási projektet az Országos Sugárbiológiai In- 

tézettel közösen terjesztették fel szabadalmi 

jóváhagyásra, de végül ez a törekvésük meghiúsult. Egy másik tu- 

dományos felismerés hozta meg számára a kandidátusi fokozat 

megszerzését, egyben jelentős anyagi elismerést is jelentett 1986- 

ban. Ez a feladat az ACI angol céggel közösen kidolgozott szuper- 

szelektív gyomirtószer hatásmechanizmusának megismerése és a 

gyártás nagyüzemi módszerének, kidolgozása volt. Aktív kutató- 

munkájának utolsó fázisában a bórvegyületek hatásainak megisme- 

résével, s az élő szervezetek szerves vegyületeire gyakorolt hatásá- 

val foglalkozott. 64 éves korában, 2009-ben nyugdíjazták. Nyugdí- 

jasként elméleti kémiával, a kötéstávolság és kötésrend összefüggé- 

seivel foglalkozik. Kutatómunkája során 38 tudományos cikket pub- 

likált, további tíz előadásban adott számot munkájáról. 

 

Dr. Sima Dezső Kassán született 1941- 

ben. Ő is, mint sok társa, a világháború után a 

Felvidék Csehszlovákiához csatolásakor el- 

hagyni kényszerült szülőhelyét. A Kossuth 

Gimnáziumban érettségizett 1959-ben, egy 

olyan osztályközösségben, melyből mindenki 

tovább tanult, s rajta kívül még hárman egye- 

temi-főiskolai oktatók lettek. A Budapesti 

Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán 

kezdte tanulmányait. Az első három év után 1962-ben a drezdai 

Műszaki Egyetem Gyengeáramú Karán folytatta képzését, s 1965- 
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ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Ugyanitt kapott egyetemi 

doktori oklevelet 1971-ben, melyet PhD fokozattá minősítettek 

1972-ben. Munkahelye a drezdai Műszaki Egyetem Információs- 

technikai Intézetétől a magyarországi Kandó Kálmán Műszaki Fő- 

iskola Matematika Intézetén, a Neumann János Informatikai Főis- 

kolán át az Óbudai Egyetemig változott. Akadémiai doktori címet 

2004-ben szerzett Budapesten. Jelenleg az Óbudai Egyetem pro- 

fesszor emeritusa. Az informatikai tudományok doktori iskolájá- 

nak oktatója, az alkalmazott informatikai és alkalmazott matema- 

tikai doktori iskola törzstag emeritusa. Kutatási területe a procesz- 

szorok mikroarchitektúrája. Megjelent publikációinak száma 64, a 

hivatkozások száma 312. Számtalan kitüntetést kapott, többek kö- 

zött Neumann-díj, Apáczai-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovag keresztje. 

 

Dr. Tusnády Gábor 1959-ben érettségi- 

zett a Kossuth Gimnáziumban, majd beirat- 

kozott az ELTE matematika szakára, ahol 

1964-ben szerzett matematikus diplomát. 

Közvetlenül végzése után az egyetem Analí- 

zis Tanszékén kapott állást. 1965-ben átkerült 

az MTA Matematikai Intézetébe tudományos 

munkatársként. 1979-ben lett a matematikai 

tudományok kandidátusa, 1994-ben pedig az 

Akadémia doktora. Akadémiai doktori címének megszerzését kö- 

vető évben lett az akadémia levelező, majd 2001-ben a rendes tagja. 

1995 és 1998 között a Kossuth Lajos Tudományegyetemen dolgo- 

zott egyetemi tanárként. Fő kutatási területe a valószínűségszámí- 

tás, a matematikai statisztika és a bioinformatika. Munkatársaival 

megalapozta az entrópia megmaradásának elvét, meghatározta a 

gyenge konvergencia sebességét, új módszert dolgozott ki a CD 

görbék analízisére. A bioinformatika terén a multifaktoriális örök- 

lődést terjesztette ki a szelektív rendellenességekre. Sztochasztikai 
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kutatásairól könyvet írt. Számos tudományos testületnek, szerve- 

zetnek volt a tagja, több matematikai szakfolyóirat szerkesztőbizott- 

sági képviselője. Munkásságának, kutatásainak eredményeit zöm- 

mel angol nyelven publikálta. A matematika népszerűsítése, az em- 

berek tudatába rögzülő ellenszenv feloldása, mérséklése érdekében 

lefordította magyarra Edward Frenkel: Csók és matek – a világ rej- 

tett szíve c. könyvét. Munkáját, tudományos tevékenységét több ki- 

tüntetéssel ismerték el. (Rényi-díj, Akadémiai Díj, Széchenyi-díj). 

 

Dr. Fekete Béla 1941-ben született 

Sátoraljaújhelyen. Középiskolai tanul- 

mányait a Kossuth Lajos Gimnázium- 

ban végezte, ahol 1960-ban érettségi- 

zett. Tanulmányait a Debreceni Orvos- 

tudományi Egyetemen folytatta, ahol 

1967-ben kitüntetéses doktorrá avat- 

ták. Első munkahelye a DOTE I. sz. 

Belgyógyászati Klinikája volt, ahol 

gyakorló orvosként 1974-ig dolgozott. Lakó- és munkahelyet egy- 

szerre váltott, 1974-ben Budapestre költözött és a SOTE II. Élettani 

Intézetében tudományos főmunkatársként dolgozott 1977-ig. Ek- 

kor újra módosította pályaívét, s az Országos Korányi Tbc és Pul- 

monológiai Intézetben töltött be tudományos főmunkatársi beosz- 

tást. 1980-tól a SOTE Oktató Kórházában főorvos, majd címzetes 

egyetemi tanár, s 1997-től a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati 

és Hematológiai Klinikáján a mai napig egyetemi tanárként dolgo- 

zik. Laboratóriumi vizsgálatokból (1970), Belgyógyászatból (1975), 

majd klinikai immunológia és allergológia tudományterületekből 

(1985) tett szakvizsgát, miközben sikeres disszertációi alapján 

1974-ben megkapta a kandidátusi minősítést, 1984-ben pedig meg- 

szerezte az MTA doktora címet. Az MTA Köztestületének tagja, 

aktív résztvevője volt a SOTE Immunológiai Szakbizottságának 

(1992–2020), de dolgozott az Oktatási és Nevelési Szakbizottság- 
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ban (1996–2000), az Allergológiai és Immunológiai (1997-2000), va- 

lamint a Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégiumokban 

(2000–2009) is. Ezek mellett tagként közreműködött a Magyar Im- 

munológiai és Belgyógyász Társaságban, két évig koordinátora 

volt a Francia Immunológiai és Tuberculósis elleni Nemzetközi 

Szervezetnek, tagsági kapcsolatokat ápol a New Yorki Tudomá- 

nyos Akadémiával. Kutatásai az autoimmunitás, tumor immuni- 

tás és infekciós immunitási területekre terjednek ki. Többször nyert 

kutatási ösztöndíjat Párizsba és New Yorkba, itthon négy évig volt 

Széchenyi professzori ösztöndíjas. Munkásságát az ösz- töndíjakon 

kívül számos kitüntetéssel (pl. Felsőoktatási Tanulmá- nyi 

Érdemérem, Batthyány-Strattman László-díj) ismerték el. Kö- 

zösségi munkát a közhasznú Judy Rák Alapítvány elnökeként és a 

szintén közhasznú Kútvölgyi Klinikai Alapítvány titkáraként vé- 

gez. Kutató és tudományos munkásságáról szakmai cikkekben 

adott számot. A megjelent publikációk száma 179, s ezen túl 14 tan- 

könyvi fejezetet írt. Két diplomás lánygyermeke, két iskoláskorú 

unokája van. Hobbija a szakmája, de szereti a természetet és kikap- 

csolódásként a zenét is. 

 

Sebestyén Ágnes 1960-ban érettségizett, 

az egri Tanárképző Főiskolán szerzett bioló- 

gia-földrajz-rajz szakos tanári oklevelet. Dip- 

lomáját később a Kossuth Egyetemen szer- 

zett földrajz szakos oklevéllel egészítette ki. 

1964-től tanított a gimnáziumban. Nagyon 

sok tehetséges és érdeklődő tanítványt indí- 

tott az útjára. Tanítványainak rajzai, grafikái, 

metszetei díszítőelemei voltak az iskolai ki- 

adványoknak. A rajz szakkör éves munkáját bemutató kiállítások 

ünnepi pillanatokat jelentettek az iskola életében. Sebestyén ta- 

nárnő pedagógus tevékenysége az egyetlen példa számomra az ál- 

talam belátható időintervallumon belül, akinek tehetséges növen- 
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déke (Kecskeméthy Klára) a művészi ábrázoláson kívül másik 

szaktárgyából is kimagasló eredményt produkált, az OKTV-n föld- 

rajzból a 8. lett. Íme, a talentumok egymásra gyakorolt jótékony 

hatása. Minden technikával foglalkozott, a grafikától a különböző 

metszetek készítésén át az olajfestésig valamennyit kipróbálta, hi- 

szen tanítványai is sokfélék voltak, s különböző ábrázolási módok 

iránt érdeklődtek. Nyugdíjazása után egyre inkább a textilhímzés 

érdekli, munkáit ilyen technikával készíti. Ágnes 1968-tól tagja a 

Tokaji Művésztelepnek és a Rajztanárok Zempléni Alkotókörének. 

Egyéni és csoportos kiállítások aktív résztvevője. 

 

Petrasovszky Mária híres újhelyi festő csa- 

lád leszármazottja. A Petrasovszky család 

kvalitásait meghatározó gének domináns jel- 

lemzői lehetnek a leszármazottaknak. Édes- 

apja híres újhelyi portréfestő, nagybátyjai pe- 

dig a múlt század ismert festőművészei és 

templomi freskófestői voltak. Mária az érett- 

ségi után magyar-orosz-rajz szakos tanári dip- 

lomát szerzett Egerben. Veszprémbe került, 

ahol 1999-ig tanított. Főiskolás korától szívesen vesz részt hazai és 

külföldi művésztelepeken, csoportos és egyéni kiállításokon. A ta- 

nítás mellett folyamatosan alkotott. A tanítás szeretett és nagy 

kedvvel végzett munka, a festés pedig kikapcsolódás volt számára. 

Petrasovszky Mária művészi életútján is megfigyelhetők a család 

felmenőinek ihletett hatásai. Atyai hatásra kezdetben portrék ké- 

szítésével próbálkozott, de szívesen festett akvarelleket is. Portréin 

elsősorban a családtagokat, akvarelljein a zempléni táj szépségeit, 

ellesett pillanatait örökítette meg. Nyugdíjba vonulása óta még in- 

tenzívebben fest, több ideje adódik szeretett hobbijának és egyben 

hivatásának gyakorlására. 2002-ben portréira nívódíjat kapott. 
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Dr. Kerényi Attila 1962-ben érettségizett, 

majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemre 

került, ahol 1967-ban biológia-földrajz szakon 

szerzett középiskolai tanári diplomát. Pályáját 

Encsen és Szikszón kezdte, az ottani gimnázi- 

umokban vállalt tanári állást. Rövid ideig tartó 

vidéki kirándulás után került a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Földrajzi Intézetébe, ahol 

egyre magasabb beosztásokat érdemelt ki ku- 

tatói, tudományos tevékenysége és oktatómunkája alapján. 1973- 

ban egyetemi doktori szigorlatot tett, 1984-ben kandidátusi fokoza- 

tot szerzett, majd 1996-ban sikeresen védte meg akadémiai doktori 

értekezését. Kutatói tevékenysége az általános- és regionális környe- 

zetvédelem, a tájelemzés és környezeti hatásvizsgálatokra fókuszált, 

de nagyon sok vizsgálatot végzett az erózió formáiról, a vízerózió 

kvantitatív értékeléséről és az erózió mérési módszereiről. Kutatásai 

a Hegyalján a Bodrogkeresztúri-félmedence és a Bükkalja terepi mé- 

réseihez, megfigyeléseihez kapcsolódtak. Az 1990-es évektől fi- 

gyelme, a kutatási iránya a környezetvédelem és a környezeti hatás- 

vizsgálat felé fordult. Ekkor születtek legfontosabb munkái: Talaj- 

erózió-térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek (1991), 

Általános környezetvédelem (1995), Környezettan (2003), Európa 

természet- és környezetvédelme (2003), Tájvédelem (2007). Össze- 

sen 158 publikációja jelent meg, közöttük négy egyetemi jegyzet és 

10 könyv írója. A Tempus Közalapítvány segítségével alkalma nyílt 

néhány fejlett európai ország környezetvédelmének kutatására, 

megismerésére. Számos tudományos testület tagja. Közreműködik 

a Debreceni Akadémiai Bizottságban, az egyetemi földtudományi 

doktori iskola tagja, a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 

professzor emeritusa. A Catena nemzetközi folyóirat szerkesztőbi- 

zottságának résztvevője, a MTA Komplex Bizottságának tagja. Tu- 

dományos tevékenységét, oktató-nevelő munkáját kitüntetésekkel 
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ismerték el. Többek között Szent-Györgyi Albert-díjjal, Környeze- 

tünkért díjjal és Pro Natura díjjal. 

 

Dr. Komáromy Sándor 1963-ban érettségi- 

zett. Képesítés nélküli pedagógusként helyez- 

kedett el, s levelező úton szerzett magyar-orosz 

szakos általános iskolai tanári oklevelet. Diplo- 

máját a Kossuth Egyetem magyar nyelv- és iro- 

dalom szakának elvégzésével kiegészítette. 

1968-ban a sárospataki Tanítóképző Intézet 

gyakorló iskolájának tanára, 1971 és 1976 kö- 

zött pedig az igazgatója volt. 1976-ban egye- 

temi doktori fokozatának megszerzése után került a főiskolává szer- 

vezett tanítóképzőbe, ahol a magyar tanszék adjunktusa, majd do- 

cense lett. 1987-ben kapott főigazgató-helyettesi megbízást, 1991-ben 

kinevezték főigazgatónak. 1998-ban szerzett PhD fokozatot a Mis- 

kolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2000-ben a főiskola egye- 

sült a Miskolci Egyetemmel, a pataki főiskola a Miskolci Egyetem Ta- 

nítóképző Főiskolai Kara lett, Komáromy Sándor pedig kari főigaz- 

gató, majd dékán és egyetemi tanár. Oktató munkáján kívül tudomá- 

nyos kutatással is foglalkozott. Elsősorban a határon túl maradt ma- 

gyar ajkú kisebbség irodalmával, leginkább gyermekirodalmával fog- 

lalkozott. Számtalan előadást tartott, tudományos cikket jelentetett 

meg a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság irodalmáról. A négy 

terület gyermeklíráját a „Négyágú síp – gyermekhangra” című anto- 

lógiában foglalta össze 2000-ben. 2007-ben jelent meg a „Kisebbségi 

magyar gyermekvers” című tanulmánykötete, mely 40 szerző portré- 

ját és bibliográfiáját tartalmazza. Kutatásának másik iránya a 18. szá- 

zadi sárospataki kéziratos versgyűjtemények feldolgozása. Tagja volt 

a Comenius és a Kazinczy Ferenc Társaságnak, a Zempléni Múzsa 

szerkesztőbizottságának, a sárospataki református egyházközség 

presbitériumának. Munkásságát több kitüntetés adományozásával 

ismerték el (Pro Urbe díj, Comenius-díj). 



20 
 

 

 

Dávidné Petik Margit 1964-ben érett- 

ségizett. Rajzszakos tanárként közel négy 

évtizedig tanított a Kazinczy és Lavotta 

Művészeti Iskolában, pályafutása alatt 

szinte egyfolytában szervezte a Sátoraljaúj- 

hely és körzete vizuális kultúra munkakö- 

zösségének szakmai munkáját, versenyeit, 

rendezvényeit. Régebben a plasztika von- 

zotta, újabban a pasztell és az akvarell a 

kedvenc kifejezési eszköze. Ő is tagja a Rajztanárok Zempléni Al- 

kotókörének, nagyon sok egyéni és csoportos kiállítás résztvevője. 

A tehetséges Petik család egyik tagja. 

 

Dr. Pálóczi Katalin 1946-ban Pácinban 

született. Általános iskoláit helyben, középis- 

kolai tanulmányait a sátoraljaújhelyi Kossuth 

Gimnáziumban végezte. l964-ben érettségi- 

zett, ezt követően sikeresen felvételizett a 

Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol 

1970-ben szerzett általános orvosi diplomát. 

Első munkahelye az egyetem Belgyógyászati 

Klinikája volt, ahol 1986-ig dolgozott. Az 

egyetemi ranglétrán egyre magasabbra jutott. A kandidátusi tudo- 

mányos fokozat megszerzése (1986) után docensi kinevezést ka- 

pott. Ilyen minőségben váltott munka- és lakóhelyet, Budapestre 

költözött, munkahelye az Országos Hematológiai és Vértranszfú- 

ziós Intézet, utóbbi nevén Országos Gyógyintézeti Központ lett. Itt 

dolgozott osztályvezető főorvosként a 2012-ben bekövetkezett 

nyugdíjazásáig. 1992-ben akadémiai doktori címet szerzett. Egye- 

temi oktatói minőségben Budapesten a Haynal Imre Egészségtu- 

dományi Egyetem (régebbi, ismertebb nevén: Orvostovábbképző) 

Immunológiai Tanszékén tanított egyetemi docensként, majd 

1998-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Immunológiai 
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Tanszékét vezette egyetemi tanárként 2004-ig. Az immunológia 

országos szakfelügyelő főorvosi tisztét látta el 2005 és 2010 között. 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, három szak- 

bizottságban képviselő és referensi tevékenységet végez. A Ma- 

gyar Immunológiai Társaság alelnöki tisztét töltötte be 1995-98 kö- 

zött, elnökként szolgált 1998 és 2001 között. A SOTE doktori isko- 

lájának is alkotó képviselője, témavezetője volt, segítségével több 

doktorandusz hallgató nyert PhD tudományos minősítést. Mun- 

kája során összesen hét elnyert pályázat feladatait, célkitűzéseit va- 

lósította meg. Kutatási területe a vér és csontvelői sejtek antigénje- 

inek megismerésére irányult a leukémiák, lymphomák és a csont- 

velői transzplantáció területén. Tudományos vizsgálatainak ered- 

ményei a klinikai-immunológiai betegségek diagnosztikájában 

hasznosulnak. Kutatásaiból összesen 217 szakmai publikációt írt, 

melyből 175 szakcikk, 42 pedig szakkönyv és szakkönyvi fejezet. A 

könyvek közül két angol nyelvű jelent meg az Egyesült Álla- 

mokban. Munkáinak, írásainak idézettsége 515. Munkásságát szá- 

mos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Kapott Széchenyi-díjat 

(2005), Akadémiai Díjat (1995), Markusovszky-díjat (2001), Kesz- 

tyűs Lóránd-emlékérmet (2005) és több egészségügyi miniszteri el- 

ismerést. Nyugdíjba vonulása óta két nagykorú lánygyermekének 

igyekszik segítségére lenni. Budakalászon él. 

 

Frimmerné Ihnáth Marianna is 1964- 

ben végzett. Érettségije után a Comenius Ta- 

nítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait, 

majd rajztanári diplomát a nyíregyházi főis- 

kolán szerzett. Tovább bővítette ismereteit a 

Képzőművészeti Főiskolán folytatott két- 

éves felsőfokú rajztanári továbbképzésen. A 

sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és 

Kollégium tanára volt. Alapító tagja a Nyír- 

bátori Stúdiónak és a Zempléni Rajztanárok Egyesületének. Képei- 



22 
 

 

 

nek témájául gyakran választja a zempléni táj kimeríthetetlen 

szépségeit. Rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vett részt mű- 

veivel bel- és külföldön egyaránt. 

 

Dr. Petercsák Tivadar 1947-ben született Fil- 

keházán, az újhelyi Kossuth Gimnáziumban 

1965-ben érettségizett, 1972-ben szerzett tör- 

ténelem-néprajz-népművelés szakos diplo- 

mát a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetemen. Előbb a sárospataki, majd a sze- 

rencsi múzeumokban dolgozott muzeológus- 

ként, ezt követően az egri Dobó István mú- 

zeum igazgatóhelyettese, később igazgatója 

lett. A néprajzi kutatással középiskolás korában kötött barátságot 

a gimnáziumi szakkör tagjaként. Osztályfőnökétől, Konstantin Jó- 

zseftől a történelem szeretetét, szakkörvezetőjétől, Kováts Dániel- 

től a néprajz, a népi kultúra tiszteletét, a jellem- és személyiségfej- 

lődésre gyakorolt jótékony hatását tanulta meg. Nagy utat járt be 

tanulmányai, kutatói pályája során. Az összevont csoportos általá- 

nos iskolai tanulóból lett egyetemi, majd 2007-ben akadémiai dok- 

tor és egyetemi tanár. Pályája eredményeképpen 282 tudományos 

és felsőoktatási dolgozatot, könyvet, szakcikket írt. Foglalkozott a 

Hegyköz, az erdőgazdaság, a közbirtokosság, a szlovák vándor- 

iparosság, a legeltető gazdasági közösség, a fertálymesterség sze- 

repével, életével és Szent Orbán szőlővédő szent kultuszának ki- 

alakulásával a Tokaj-Hegyalján. Kutatásai hatalmas területeket 

ölelnek át a paraszti gazdálkodás, az erdőművelés és a népi társa- 

dalom szokásaiból, hagyományaiból. Az egri Eszterházy Károly 

Egyetem professzor emeritusa, jelenleg a Magyar Tudományos 

Akadémia Néprajztudományi Bizottságának elnöke. 

 

Dr. Maksa Gyula a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 

1966-ban. 1971-ben okleveles matematikusként végzett a Kossuth 
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Lajos Tudományegyetemen. 1977-ben egye- 

temi doktori, 1986-ban kandidátusi fokozatot 

szerzett, 2006-ban az MTA doktora lett. 2007-től 

egyetemi tanárként a Matematikai Intézet Ana- 

lízis Tanszékét vezette. Nagyon sokat publikált 

külföldi tudományos folyóiratokban, kiterjedt 

kapcsolatokat ápolt kanadai, USA-beli, hol- 

land, japán és lengyel matematikusokkal. Kuta- 

tása az információmértékek jellemzése, a függvényegyenletek stabi- 

litásának elmélete, diszkrét középértékek és konvex függvények té- 

makörök felé irányult. 2018-ig megjelentetett publikációinak száma 

97. Jelenleg az egyetem professzor emeritusa. 

 

Répási Györgyné dr. Czető Erzsébet 

1949-ben született Zemplénagárdon. Az 

általános iskola után tanulmányait a Kos- 

suth Gimnáziumban folytatta, ahol 1967- 

ben érettségizett egy nagyon jó képes- 

ségű, jó közösségi tanulókból álló osz- 

tályban. Tanulmányainak következő 

színtere a Kossuth Lajos Tudományegye- 

tem Debrecenben, ahol 1972-ben ma- 

gyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Egyetemi 

doktori címet 1981-ben, kandidátusi fokozatot 1990-ben kapott. 

Mindvégig a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 

dolgozott. 2004-ben kapott egyetemi tanári kinevezést, 2013-ben 

nyugállományba vonult. Kutatási területe az orosz beszélt nyelv és 

az üzleti nyelvre ható idegen nyelvi hatások kapcsolata. Publikáció- 

inak száma 130, ezek között sok főiskolai tankönyvet, jegyzetet és 

segédanyagot írt. Az orosz nyelv iránti szeretetét Paál László taná- 

rának köszönheti, aki jóságos lelke, pedagógiai elhivatottsága álta- 

lános emberi tulajdonságai folytán nagyon sok gyerekkel szerettette 

meg a nyelvtanulást, s adott ösztönző erőt a pályára irányításban. 
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Dr. Zinner Tibor 1967-ben érettségizett 

családjának harmadik generációs képviselő- 

jeként ebben az iskolában. Egy nagyon jó 

szellemű, élénk érdeklődésű, kötelességtudó, 

jó humorú közösség tagja lehetett, akik tisz- 

telték egymást, segítették tanáraikat az osz- 

tály- és iskolaközösség feladatainak megol- 

dásában. Előfelvételis hallgatóként, segéd- 

munkásként dolgozott a helyi Ruházati Szö- 

vetkezetben, képesítés nélküli tanár volt Fűzéren. 1973-ban közép- 

iskolai történelem-földrajz szakos tanári diplomát szerzett a Kos- 

suth Lajos Tudományegyetemen. Egyetemi tanársegédként kezdte 

hivatalos munkaviszonyát Debrecenben, majd a Fővárosi Levéltár- 

ban helyezkedett el tudományos kutatóként. Ezek a kutatások 

szolgálták első tudományos fokozata megszerzését jelentő disszer- 

tációját 1979-ben. Ezután útkereső kalandozások következtek. A 

Csepel Vas- és Fémművek Társadalomtudományi Intézetében két 

és fél év, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségében 4 év, 

a Reflektor Kiadó szerkesztőségében két esztendő. Végül megta- 

lálta önmagát, amikor a Németh- és Antall-kormány megbízásából 

a Leg-felső Bíróságon az 1945 és 1989 között keletkezett törvény- 

sértő perek kutatásával foglalkozhatott a Tényfeltáró Bizottság 

társelnökeként. 2011-től nyugdíjas, de energiája nem csökkent, 

munkakedve a régi, ugyanannyit dolgozik, mint aktív kutató ko- 

rában. Kutatója az Országos Kriminológiai Intézetnek és a Veritas 

Történetkutató Intézetnek, dolgozott a Pázmány Péter Egyetemen, 

az ELTÉ-n, a miskolci és győri egyetemek jogi karán. 2000 február- 

jában az ELTE Jogtudományi Tanácsa tiszteletbeli egyetemi tanárrá 

fogadta. Tanulmányai, publikációi megírásához kutatott a jeruzsá- 

lemi, a müncheni, berni és római levéltárakban. Tudományos pub- 

likációinak száma 305, melyből 24 önállóan vagy társszerzőként írt 

könyv, szerkesztőként jegyez további hét kötetet. Szakértője és for- 

gatókönyvírója két tucatnál több ismeretterjesztő és dokumentum- 
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filmnek. Úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a kutatott szemé- 

lyek és korok, folyamatok törvénysértő pereinek feltárása, igazság- 

szolgáltatás, rehabilitáció, az igazság a tények jegyében. Munkássá- 

gáért számos elismerést, díjat, kitüntetést kapott. Többek között Sá- 

toraljaújhely díszpolgára, Mindszenthy-emlékérem, a Magyar Ér- 

demrend tisztikeresztje. 

 

Dr. Pethő Attila 1950-ben született Sátor- 

aljaújhelyen, 1968-ban érettségizett a Kossuth 

Gimnáziumban. Tanulmányait a Kossuth 

Egyetemen folytatta, ahol 1974-ben matema- 

tikus diplomát szerzett. 1974-től tanársegéd- 

ként dolgozott az egyetem Algebra és Szám- 

elméleti Tanszékén. 1988-ban egyetemi do- 

censként vezette a Számítástudományi Tan- 

széket, 1994-ben kapott egyetemi tanári cí- 

met. 1981-ben PhD fokozatot szerzett a matematika és számítás- 

technika tudományágban. 1992-ben lett az akadémia doktora. 

2010-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-től ren- 

des tagja. A Debreceni Egyetem matematika- és számítástudomá- 

nyi doktori iskolájának oktatója, nagyon sok hallgatónak a téma- 

vezetője. Kutatási területe a számelmélet, kriptográfia és az adat- 

védelem. Több külföldi egyetemen tanított, a grázi egyetem tiszte- 

letbeli doktora. Eddigi munkássága során 173 tudományos dolgo- 

zatot jelentetett meg magyar és jobbára nemzetközi folyóiratok- 

ban, 5 szakkönyvben fejezeteket írt. A megjelent publikációinak 

idézettségi, hivatkozási száma 1725 alkalom. 

 

Mihalovicsné dr. Lengyel Alojzia 1950-ben született Sátoral- 

jaújhelyen. Általános és középiskolai tanulmányait szülővá- 

rosában végezte. A sikeres érettségi után felvételt nyert a debreceni 

Kossuth Egyetemre, ahol 1975-ben orosz-német szakos középisko- 

lai tanári oklevelet szerzett. Pályakezdő pedagógusként Nyíregy- 
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házára, a Krúdy Gimnáziumba került, majd a 

nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Idegen- 

nyelvi Lektorátusán dolgozott. 1996-ban 

olasz nyelvtanári diploma megszerzésével 

bővítette szakismereteit. Családjuk 2000-ben 

költözött Veszprémbe, ahol a veszprémi, 

majd Pannon Egyetem Germanisztikai Inté- 

zetében dolgozott egyetemi adjunktusként. 

2001-ben PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tu- 

dományegyetem doktori iskolájában. Disszertációját a gimnázi- 

umi német nyelv oktatásának két évszázados múltjáról írta. Tudo- 

mányos fokozata megszerzését követően egyetemi docensi kine- 

vezést kapott. 2009-ben ment nyugdíjba. Kutatási, publikációs té- 

mái az idegen nyelvek oktatása, a hazai nemzetiségek nyelvi, kul- 

turális hagyományai, nevelés-, művelődés- és helytörténet. Rend- 

szeresen közöl kutatásokon alapuló szakmai cikkeket a Széphalom 

évkönyvben és egykori iskolája ötévenként megjelenő évkönyvei- 

ben. Férjezett, két felnőtt gyermek édesanyja. 

 

Dr. Galántai Erzsébet 1951-ben szüle- 

tett Kecskeméten, de a családja Sátoraljaúj- 

helybe költözött, ezért itt végezte általános 

és középiskolai tanulmányait. 1970-ben 

érettségizett, majd felvételt nyert a József 

Attila Tudományegyetem latin-orosz sza- 

kára, ahol 1975-ben középiskolai tanári ok- 

levelet szerzett. Professzora meghívására 

tanársegéd lett a Klasszika-Filológiai Tan- 

széken. 1979-ben egyetemi doktori szigorlatot tett latin nyelvből. 

Írt könyveket, könyvrészleteket önállóan és társszerzőként, tudo- 

mányos cikkeket egyedül és szerzőtárssal, magyar, latin és német 

nyelven. Tíz esztendői kutatói és publikációs tevékenység után 

1999-ben PhD tudományos minősítő vizsgát teljesített, 2001-ben 
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egyetemi docensi kinevezést kapott a Bizantinológia és Középlatin 

Filológiai Tanszéken. Fő kutatási területei: klasszikus latin, huma- 

nista latin, a latin nyelv aktív használata, az orvosi latin interdisz- 

ciplináris kutatási területei témákra irányult. Publikációi sokfélék 

és színesek. Írt könyveket, könyvrészleteket önállóan és társszer- 

zőként, tudományos magyar latin és német nyelven. Nagyon gaz- 

dag a fordítói, lektori és szerkesztői munkássága is. Gyakran vett 

részt nemzetközi konferenciákon magyarországi és külföldi egye- 

temeken, tudományos intézetekben. Sokszor volt vendégelőadó 

Bécsben, Nápolyban, Bonnban, Cambridge-ben és a legnagyobb 

magyar egyetemeken. Több magyar és külföldi tudományos test- 

ület és egyesület tagja. Munkásságát számos kitüntetéssel és díjjal 

ismerték el hazai, és nemzetközi szervezetek az USA-ból, Nagy- 

Britanniából. Az Amerikai Életrajzi Intézet 2010-ben a Nemzetközi 

Béke-díjat ajánlotta fel részére. Családos, elvált, diplomás fia ma- 

tematika szakos középiskolai tanár. Hobbija a természetjárás és a 

komplementer medicina. 

 

Dr. Hegedűs László 1971-ben tett érett- 

ségi vizsgát. Tanulmányait a budapesti 

Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán folytatta, 

ahol 1975-ben mérnök-tanári oklevelet szer- 

zett. Műszaki tárgyat oktató tanárként, válla- 

lati középvezetőként dolgozott, míg 1984-ben 

eljutott a Comenius Tanítóképző Főiskolára, 

ahol előbb csak óraadóként segédkezett, majd 

tanársegéd, adjunktus, docens és főiskolai ta- 

nár lett. Közben tanulmányait kiegészítendő Debrecenben elvé- 

gezte a pedagógia szakot 1985-ben. 1989-ben az akkor alakult ok- 

tatástechnológiai és informatikai szakmacsoport vezetői feladatai- 

val bízták meg. Ilyen kutatási témából választotta a kandidátusi 

értekezésének megírásához szükséges feladatot és kidolgozandó 

témakört is. 1995-ben sikeresen védte meg dolgozatát, s elnyerte a 
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PhD minősítést. Ezt követően a sárospataki munkája mellett má- 

sodállást vállalt a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszé- 

kén, s óraadó lett az Eszterházy Károly Főiskolán. 1997-től megbíz- 

ták az anyaintézmény főigazgatói teendőinek ellátásával. A főis- 

kola 2000-ben egyesült a Miskolci Egyetemmel, annak főiskolai ka- 

raként működött. Változtattak a képzési célokon és szinteken egy- 

aránt. Az eddigi alapképzési célok bővültek az idegenforgalmi me- 

nedzser, programtervező informatikus és szőlész-borász képzé- 

sekkel. 2013-ban újabb fordulat következett az intézmény életében. 

Elváltak a Miskolci Egyetemtől, s az egri Eszterházy Károly Egye- 

temhez integrálódtak, mint az egyetem Sárospataki Campusa. In- 

nen ment nyugdíjba 2015-ben. Számtalan folyóiratcikket és dolgo- 

zatot publikált. Kutatásának témái a médiapedagógia, a tehetség- 

gondozás interaktív módszerekkel és a távoktatás köré csoporto- 

síthatók. 2000-ben egyetemi-főiskolai tankönyvi célokat szolgáló 

könyvet jelentetett meg „Média-didaktika” címmel. 

 

Dr. Olchváry Ferenc Sátoraljaújhe- 

lyen született 1953-ban. Itt végezte elemi 

iskolai tanulmányait, itt érettségizett a 

Kossuth Gimnáziumban 1971-ben. Or- 

vosi pályára készült, de nem sikerült el- 

sőre bejutnia az orvosi egyetemre. Felvé- 

teléig segédápoló volt az újhelyi Erzsébet 

Kórházban. Orvosi tanulmányait 1979- 

ben fejezte be a Debreceni Orvostudomá- 

nyi Egyetemen szerzett általános orvosi 

diplomával. Orvos gyakornokként a sá- 

toraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sebészeti Osztályán kezdte munkáját, 

ahol 1983-ban rezidensként szakorvosi vizsgát tett. 1986-ig maradt 

Sátoraljaújhelyen. Új kihívásoknak szeretett volna megfelelni, kreatív 

egyénisége színesebb feladatok vállalására ösztönözte, ezért Buda- 

pesten a Traumatológiai Intézetben keresett munkát. 1988-ban 



29 
 

 

 

szakvizsgázott baleseti sebészetből. Kézműves orvosnak vallja ma- 

gát. Ez szerinte azt jelenti, hogy a kezével nemcsak érzékel és munkát 

végez, de lát és hall is. Anyai ágon sváb felmenőkkel rendelkezik, 

ezért 1989-ben kivándorolt családjával Németországba. Ludwigs- 

hafenben, egy jó nevű klinikán baleseti sebészként dolgozott 1994-ig. 

Figyelme ekkor a fájdalom enyhítése felé fordult, ezért 1994-95-ben a 

heidelbergi klinikán, a fájdalom ambulancián vállalt orvosi munkát. 

Ezeket az ismereteket is felhasználva 1995-ben sebészeti praxist nyi- 

tott Baden-Würtenberg tartományban, Steinheimben, Stuttgart köze- 

lében. Munkája közben tovább bővítette az elváltozások, betegségek 

okozta fájdalom csillapítására vonatkozó ismereteit. Akupunktúrát, 

neuralterápiát, természetgyógyászatot és manuális terápiát tanult. 

Erre önálló praxist létesített 2010-ben, melyet azóta is működtet. Leg- 

főbb célja a fájdalom enyhítése, megszüntetése, a betegség meggyó- 

gyítása, eltüntetése révén. Hisz a megtanult ismeretei hasznosságá- 

ban, bíznak benne a betegei, hálásak lelkiismeretes orvosi-gyógyító 

munkájáért. Egész eddigi életében azért dolgozott, hogy jó orvos le- 

gyen. Önvallomása szerint ez a botlások, tévedések közepette jobbára 

sikerült. Szakmája iránti túlzott elköteleződése – érzése szerint – ne- 

gatívan befolyásolta családi- és magánéletét is, nem igazán volt pél- 

daértékű, jó apa. Első házasságából született két felnőtt gyerek édes- 

apja, négy unoka nagyapja. Most szeretné pótolni, kompenzálni a 

gyermeknevelésben elmulasztottakat. A közéletben magyarabbnak 

érzi magát mint Magyarországon. A bevándorlóként kapott társa- 

dalmi, valamint német állami elismerést a magyarsága nyújtott em- 

beri tulajdonságainak, szakmai igényességének, neveltetésének és a 

magyar mentalitásának köszönheti. Érdekes pályája nem igazán ne- 

vezhető szokványosnak, a mai életünkben viszont a külföldjárás, a 

külföldön élés már teljesen természetes és szinte része a fiatalabb ma- 

gyar családoknak is. Világpolgárokká lettünk. A szakma iránti tiszte- 

let és alázat, a hivatástudat, mint alapvető emberi értékek egymásra 

találásának jó példáját mutatja Olchváry Ferenc életútja. Ezért is ke- 

rült be a tehetségekről szóló válogatásba. 
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Dr. Jánosi Zoltán 1972-ben érettségizett. 

Tanulmányait a nyíregyházi Bessenyei 

György Tanárképző Főiskolán folytatta, ahol 

magyar-orosz szakos tanári diplomát szer- 

zett. Általános iskolákban tanított, közben 

1980 és 1983 között a Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetemen fejlesztette képesítését és 

középiskolai tanári oklevelet szerzett. Ezt kö- 

vetően, a nyíregyházi főiskolán tanársegéd, 

majd a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvé- 

szeti Tanszékén adjunktus, docens, 1996-tól főiskolai tanár. 1995- 

ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját. 2000-től a 

Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudomány és Művészeti Karának 

főigazgatója, 2008-től a Főiskola, majd a Nyíregyházi Egyetem rek- 

tora. Oktatói, főigazgatói és rektori feladatai mellett verseket, no- 

vellákat írt, irodalomtörténeti kutatásokat végzett. Első verseskö- 

tete 1995-ben jelent meg, az 1996-ban Nagy Lászlóról írt könyve az 

„Év könyve” díjat kapta. Eddig tíz könyvet írt, emellett több mint 

70 tanulmány és negyven recenzió szerzője, melyek az Alföld, 

Bárka, Hitel, Kortárs, Nagyvilág, Napjaink, Tiszatáj, stb. folyóira- 

tokban jelentek meg. Tagja az MTA Szabolcs megyei testületének 

és a Miskolci Akadémiai Bizottságnak. Tagja a Kölcsey Társaság- 

nak, 2003-tól alelnöke, a Ratkó József Társaságban ügyvezető el- 

nök volt, a Németh László Társaság elnökségi tagja, a Tokaji Írótá- 

bor kuratóriumi tagja. Több folyóirat szerkesztőségében dolgozott, 

jelenleg a Magyar Napló főszerkesztője. Oktató-nevelő, irodalmi és 

tudományos munkásságát számtalan díjjal, emlékplakettel is- 

merték el. Ezek közül Az év könyve-díj (1996); a Kiss Áron-díj 

(2007); az Arany János-díj (2010) és a József Attila-díj a legneveseb- 

bek. Magas színvonalú irodalmi munkásságáért 2019-ben a Ma- 

gyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. 
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Fehér Mariann, Éles Gáborné 1955- 

ben született Sátoraljaújhelyen. A Pe- 

tőfi Iskolából került a Kossuth Gimná- 

zium nyelvi tagozatos osztályába 1970- 

ben. Saját bevallása szerint nagyon so- 

kat köszönhet Prókai tanár úrnak, aki 

megszerettette vele az irodalmat, a 

gyönyörű verseket. Nemcsak olvasni 

szerette a verseket, hanem előadni, ér- 

telmezni is, meggyőzni barátait, hallgatóit. Gimnáziumi évei alatt 

az ünnepségek, megemlékezések állandó szavalójává vált. Nem 

véletlenül fedezte fel benne gimnáziumi tanára a humániák iránti 

érdeklődését, s fordította figyelmét az „Édes anyanyelvünk” ver- 

seny országos mozgalma felé, ahol sikeresen szerepelt, s 1973-ban 

az országos legjobb tíz versenyző között Széphalom emlékplaket- 

tet nyert. 1974-ben érettségizett, orvosi pályára készült, felvételije 

elsőre nem sikerült. A következő évben a nyíregyházi főiskola ma- 

tematika-kémia szakját jelölte továbbtanulása céljául, de ez sem 

volt eredményes. Többé nem próbálkozott egyetemi-főiskolai to- 

vábbtanulással. Dolgozni kezdett, férjhez ment. Munka mellett 

több szakképesítést is szerzett. Dolgozott a dohánygyárban, a 

Zemplénhúsnál, a kórházban ápolónőként, boltvezetői képzettsé- 

gét is gyakorolta, volt banki tisztviselő, s egy magántüzépnél min- 

denes. Házasságából két önálló családdal rendelkező lánygyer- 

meke született. Férjét 2002-ben veszítette el. Csodálkozom azon, 

hogy félresikerült pályaválasztását családja és tanárai nem próbál- 

ták helyes irányba terelni, vagy csak egyszerűen nem lehetett meg- 

győzni, az eredeti célkitűzésektől eltéríteni, esetleg hiányzott be- 

lőle a kitartás és az akaraterő !? Ma már biztosan másképp látja 

fiatalkori pályavezetését, én pedig sajnálom, hogy bölcsész adott- 

ságait hagyta elsikkadni, s nem lett belőle egy magyar-angol vagy 

történelem szakos tanár. 
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Hornai Gábor 1974-ben érettségizett egy 

nagyon jó összetételű, nyelvi tagozatos osz- 

tályban. Harmadikos korában Kazinczy-érmet 

nyert a győri Szép Magyar Beszéd Verseny or- 

szágos döntőjén. Az eddigiek alapján azt 

hinné az ember, hogy ő egy humán beállított- 

ságú fiatal, aki a társadalomtudomány vala- 

melyik ágát kívánja élethivatásul választani. 

Meglepetés volt számunka, hogy továbbtanu- 

lása céljaként a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki 

Karát jelölte meg, ahol a kötelező katonai szolgálat után 1980-ban 

gépészmérnöki oklevelet szerzett. Első munkahelye a Ganz- 

MÁVAG híres magyar vállalat volt, ahol tervezőmérnökként dolgo- 

zott, majd a vállalat export ügyeivel foglalkozó üzletkötő lett. Több 

magyar és nemzetközi kereskedelmi cégnél volt ezt követően (1987– 

1999) üzletkötő, projektmenedzser. A sor a Zenit Külkereskedelmi 

Vállalattal kezdődik, majd egy svéd gépipari céggel, egy angol olaj- 

ipari vállalkozással folytatódik. Betetőzte életének ezt a szakaszát a 

Shell Hungarynál vállalt feladata, ahol kereskedelmi üzletágigaz- 

gató volt. 1999 után az elektromos energia-kereskedelem felé for- 

dult. Előbb a Magyar Villamos Művek kereskedelmi igazgatóhelyet- 

tese, majd az MVM. Partner Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazga- 

tója, a CEZ Magyarország Kft. országos igazgatója volt. 2009 és 2015 

között a magyar-cseh érdekeltségű, erőművi beruházásokkal foglal- 

kozó vállalat kereskedelmi igazgatójaként tevékenykedett, 2020-as 

nyugdíjazásáig vezérigazgatói tanácsadóként dolgozott. Munkakö- 

reit állandó képzéssel, idegen nyelvi ismereteinek gyarapításával se- 

gítette. Második diplomát és angol felsőfokú külkereskedelmi 

nyelvvizsgát 1985-ben, spanyol felsőfokú nyelvvizsgát 1992-ben 

szerzett. Tagja a Bodor Tibor Hangoskönyvtár felolvasó körének. A 

Kazinczy-érem diákkori megszerzése egy életre szóló elkötelezett- 

séget jelent, igazolást, hogy a természettudományos gondolkodás 

mögött humánus értékrendet követő ember található. 
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Dr. Páles Zsolt tősgyökeres újhelyi, a Kos- 

suth Gimnáziumban érettségizett 1974-ben. 

Nagyszerű ember, áldottan jó gyerek volt, in- 

telligens, tisztelettudó mindenkivel. Nagyon 

könnyen tanult, szerette az új ismereteket, 

mindent elsajátított, amire kérték, vagy ami- 

nek értelmét, szükségét látta. Leginkább a ter- 

mészettudományok érdekelték. Már középis- 

kolás korában szerette a matematikát, fizika 

tagozatos osztályba járt, társai mindannyian egyetemet, főiskolát 

végeztek. Középiskolás korukban mégis mindig igényelték a Zsolt 

tanítás előtti tantárgyi segítségét. Osztályában a reggeli iskolába ér- 

kezés és a tanítás megkezdése közötti időpont szinte mindig egymás 

segítésével telt el. Elsős korában részt vett az Arany Dániel Matema- 

tika Versenyen, ahol dicséretben részesítették. Felsőbb évesen a Kö- 

zépiskolai Matematikai Lapok matematikai feladatainak megoldá- 

saival foglalkozott, s a pontversenyt kétszer is megnyerte. Érettsé- 

gije után, felvételi vizsga nélkül jutott a Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetemre, mivel matematikából az OKTV-n országos második lett. 

A Kossuth Egyetemen szerzett matematikus diplomát 1980-ban. 

1982-ben doktorált, 1987-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2001- 

ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. 2002-től 

egyetemi tanár, 2016-tól az Akadémia levelező, 2022-től rendes 

tagja. Számos helyen tanított Amerikában és Európában. Több tu- 

dományos társaság tagja a világ több országában. A debreceni egye- 

temen felelős tisztségeket töltött be, volt tudományos rektorhelyet- 

tes, a Matematikai és Informatikai Intézet igazgatója, az Akadémiai 

Bizottság elnöke, az Egyetemi Professzori Klub alelnöke, az egye- 

tem matematikai doktori iskolájának vezetője. Munkásságát számos 

kitüntetéssel, díjjal ismerték el. Publikációit részben külföldi tudó- 

sokkal együtt, részben önálló munkaként közli. Eddig 237 munkája 

jelent meg, ebből 166 külföldi, tudományos folyóiratokban. Tudo- 

mányos közleményeinek idézettségi száma 2034. 
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Dr. Stóka György 1975-ben érettségizett, 

1976 és 81 között végezte egyetemi tanulmá- 

nyait a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetem matematika-fizika szakán. Másod- 

diplomát ugyanitt szerzett 1996-ban számí- 

tástechnikai ismeretekből. Első munkahelye a 

kibocsátó alma matere volt, ahol négy évig ta- 

nított. 1985-ben meghívták a Comenius Taní- 

tóképző Főiskolára, a matematikai tanszék- 

csoportba, ahol előbb matematikát, majd számítástechnikát okta- 

tott. Munkahelye azóta sem változott, de intézményének neve az 

egyetemekkel történő összevonásai következtében többször is. In- 

tézménye jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetem. A főiskolára kerülé- 

sekor tanársegédként kezdett, majd szervezőkészségét felismerve 

főigazgatói hivatalvezetői feladatokkal bízták meg. A kötelező 

penzum letétele után visszatért a tanításhoz adjunktusi beosztás- 

ban. 1994-ben lett főiskolai docens, majd jelentkezett a Kossuth 

Egyetem Számítástudományok Doktori Iskolájába, ahol 2009-ben 

PhD fokozatot szerzett, 2010-ben egyetemi docensi kinevezést ka- 

pott. Beosztásai az átszervezések következtében változtak, a Reál- 

tudományok Intézetének igazgatója volt. Kutatása a szaktudomá- 

nyain belüli területekre irányul. Kutatott témák: az informatika le- 

hetőségei a matematika tanításában, a legalább négydimenziós tér 

lehetőségei, az információk különös természete. Nagyon sok szak- 

mai, szakértői testület résztvevője. Tagja az MTA Köztestülete Ma- 

tematikai Osztályának, a Neumann János Számítógéptudományi 

Társaságnak, a Számítástechnikai Tanárok Egyesültének, a Nem- 

zeti Munkaügyi Hivatal Szakértői Testültének stb. Kutatásairól, ta- 

pasztalatairól tudományos cikkekben, beszámolókban ad számot. 

 

Dr. Zeher Margit 1975-ben érettségizett a Kossuth Lajos Gim- 

náziumban. Példamutató magatartásáért, közösségét segítő tevé- 
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kenységéért tisztelték és szerették tanárai, 

osztálytársai. Igazi tehetsége volt egy hegy- 

közi kis falu iskolájának, majd az újhelyi gim- 

náziumnak. Tudatosan készült az orvosi pá- 

lyára, a felvételi követelmények sikeres telje- 

sítése érdekében nagyon sok kiegészítő isme- 

retet tanult. 1981-ben végzett a Debreceni Or- 

vostudományi Egyetemen, ahol kezdetben 

klinikai orvosként dolgozott, majd 1990-ben 

kandidátusi fokozatot szerzett. Kandidátusi disszertációját 1997- 

ben kibővítve PhD minősítést kapott. Akadémiai doktori értekezé- 

sét 2001-ben védte meg. Az egyetemi ranglétrán a kandidátusi fo- 

kozat megszerzését követően gyorsan emelkedett, 1991-ben ad- 

junktusi, 1996-ban docensi kinevezést kapott. 2003-ban lett egye- 

temi tanár és klinikai igazgató, melyet a 2019-ben bekövetkezett 

haláláig viselt. Pályafutása alatt aktívan részt vett a tudományos 

munkában. Saját kutatásain túl segítette a hallgatók tudományos 

próbálkozásait, vezetője volt az immunológiai doktori iskolának. 

Több magyar és nemzetközi folyóirat szerkesztőségének tagjai közé 

választották, számos külföldi folyóirat lektori feladattal bízta meg. 

Kutatási területe a klinikai immunológia és autoimmun betegsé- 

gekre irányult. Munkássága során 43 könyvfejezetet írt 418 tudomá- 

nyos cikket publikált, cikkeire közel 5000 hivatkozás történt. 

 

Mohácsi Gábor 1975-ben fejezte be kö- 

zépiskolai tanulmányait. Hornai Lászlóné ta- 

nárnő ismerte fel a benne szunnyadó tehetsé- 

get, amelyet a későbbiekben tovább építget- 

tek itt a gimnáziumban Sebestyén tanárnővel. 

Minden lehetőséget kihasznált arra, hogy ta- 

nuljon. Tagja volt a művelődési központ kép- 

zőművész alkotó körének is. Sokféle techni- 

kát tanult, első sikerét még gimnazistaként 
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egy linómetszet sorozattal érte el. Nyíregyházán szerzett matema- 

tika-rajz szakos tanári oklevelet. Felsővadászon tanított, majd az 

encsi tanács művelődésügyi felügyelője lett, végül pályát változta- 

tott, a rendőrtiszti főiskola elvégzése után bűnügyi nyomozó lett. 

Gyerekkori szerelméhez, az alkotáshoz máig hű maradt. Főleg az 

emberábrázolás, a portrék és a tájfestészet érdekli. Gyakori részt- 

vevője egyéni és csoportos kiállításoknak. 

 

Dr. Kecskeméthy Klára 1976-ban érettsé- 

gizett az ambiciózus gyerekekből álló orosz 

nyelvi tagozatos osztályban. Középiskolás 

korában az OKTV-n földrajzból országos he- 

tedik helyezést ért el, ezért felvételi vizsga 

nélkül került a Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetem történelem-földrajz szakára. Végzé- 

sét követőn tudományos ösztöndíjas gyakor- 

nokként az egyetemen dolgozott. 1984-ben az 

MTA ösztöndíjasaként aspiráns a Szlovák Tudományos Akadémia 

Intézetében Pozsonyban. Visszatérte után a Magyar Néphadsereg 

Térképészeti Intézetében dolgozott tudományos főmunkatársként, 

majd 1993-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Hadászati Tan- 

székére került. 1994-ben docensi kinevezést kapott, 1996-ban egye- 

temi tanárrá nevezték ki. A Nemzetvédelmi Egyetemen egymást 

követően több tanszék vezetését is ellátta. Munkavégzése közben 

több NATO által szervezett katonai továbbképzésen vett részt Né- 

metországban és Olaszországban. Munkásságáért számtalan díjat 

és kitüntetést kapott. Kutatási területei: a katonaföldrajz, bizton- 

ságföldrajz és katasztrófaföldrajz, a NATO területen kívüli műve- 

leteinek földrajzi biztosítása. Publikációs tevékenységét az előző- 

leg felsorolt témakörökben fejtette ki. Összesen 357 dolgozatot je- 

lentetett meg pályája során angol, magyar, szlovák, cseh és orosz 

nyelven. Házasságban él, egy nagykorú gyermek édesanyja. 
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Fekete Judit 1976-ban érettségizett. Külö- 

nös kézügyességgel, rajz- és festői talentum- 

mal áldotta meg a sors, véleménye szerint 

családi örökség révén hagyományozódott rá 

a tehetség. Érettségije után porcelánfestő lett 

Hollóházán, majd volt reklámszervező, tévé- 

bemondó, műszaki rajzoló, egyéni vállalkozó, 

2015-től napjainkig szabadúszó. Élt Sátoralja- 

újhelyen, Debrecenben, Székesfehérváron, 

Tatán, Sopronban, Nagy-Britanniában, jelenleg Kétvölgyön véli 

megtalálni végleges otthonát. 1978-ban férjhez ment, három fiú- 

gyermeket szült. Mindezek közepette 1995-ben diplomát szerzett 

az Iparművészeti Főiskolán. Bárhol volt is a munkahelye, minden- 

hol és mindig rajzolt és festett. Dolgozik olajjal, akrillal, tussal, pác- 

cal, akvarellel. Kísérletező típus, nem törekszik egy technikát kö- 

vetni, keresi a hozzá illő legjobbat, ahol tehetsége kiteljesedhet. Té- 

maválasztását is a sokoldalúság jellemzi. Mindent lefest, ami meg- 

ragadja, ami érdekli. Foglalkozik logó- és dekortervezéssel, bútor-, 

kerámia- és képeslapfestéssel, freskókészítéssel. Mindent csinál, al- 

kot, ami az egyéni kreativitásába belefér. Tagja a Soproni Képző- 

művészeti Társaságnak. Számos kiállításon mutatta be alkotásait 

hazánkban és Angliában. Szerepelt városunkban, Székesfehérvá- 

ron, Süttőn, Tatán, Pécsett, Tatabányán, Komarnoban, Balatonke- 

nesén, Sopronban, Magyarszombatfán és jelenlegi lakóhelyén. Itt 

egy kisgalériában mutatja meg önmagát, s várja az érdeklődő láto- 

gatókat hazánk természeti szépségekben különleges, népi és ipar- 

művészeti kultúrában páratlanul színes területén, az Őrségben. 

 

Stókáné Palkó Mária az 1976-os sikeres érettségi után felvételt 

nyert a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-ábrázológeo- 

metria szakára, melyet 1982-ben középiskolai tanári oklevelet sze- 

rezve fejezett be. Ismereteit bővítendő számítástechnika szakos 

másoddiplomát kapott 1989-ben ugyanitt. Egyetemi tanulmányait 
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követően rövid ideig a bodroghalmi általános 

iskolában, majd a sátoraljaújhelyi gimnázi- 

umban tanított. Következő állomáshelye Sá- 

rospatak, ahol (1987-ben) a Comenius Tanító- 

képző Főiskolán tanársegédként alkalmaz- 

ták. 1990-ben lett adjunktus, 1999-től főiskolai 

docens. Munkáltató intézményének neve 

többször is változott az integrációk következ- 

tében. Ma Tokaj-Hegyalja Egyetem. Kutatása 

a matematika és a számítástechnika felé irányul, ezen felül a gyer- 

mekinformatika adja a legtöbb kutatási témáját. A mindennapi ok- 

tatói munkán túl leginkább a tehetséges hallgatókkal foglalkozik, 

segíti a Tudományos diákköri munkát és a szaktárgyak verseny- 

zőit. Kutatásaiból, oktatói tapasztalatairól eddig 17 publikációt tett 

közzé. Tagja a Neumann János Számítógéptudományi Társaság- 

nak, az Informatika Tanárok Egyesületének, a Nemzeti Szakkép- 

zési és Felnőttképzési Intézetnek, a Hallgatói Fegyelmi Bizottság- 

nak. Eddigi munkájáért Kiváló Oktató és Magistra Optima kitün- 

tetésekben részesült. 

 

Dr. Ráczkevy Éva 1976-ben érettségizett 

egy fizika tagozatos osztályban. Negyedikes 

korában Győrben Kazinczy-érmet szerzett a 

Szép Magyar Beszéd Versenyen. Orvosként 

végzett a Debreceni Orvostudományi Egye- 

temen. Első munkahelye a Borsod-Abaúj- 

Zemplén Megyei Kórház, ahol gyermek- 

gyógyászként a koraszülöttek gondozásával 

foglalkozott. Férje is orvos, két lányuk szüle- 

tett. A gyakorló orvosi hivatásból származó rendszeres ügyeletek 

és az anyai teendők ellátása naponta konfliktusforrás és lelkiisme- 

reti teher egy orvos édesanya számára, ezért állást váltott, 1993- 

ben, a Pharmacia-Upjohn Gyógyszergyár területi képviselője lett. 
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Innen 2001-ben a ZAK-Pharma Dienstleistunghoz került, annak 

magyarországi társigazgatói tisztét látja el. Ez a feladat, véleménye 

szerint, sokkal inkább orvosi hivatáshoz illő munka, hiszen a még 

forgalomban nem lévő gyógyszerek embereken történő kipróbálá- 

sával, klinikai tesztelésével foglalkozik az orvostudomány teljes 

vertikumában. Férjétől elvált, két felnőtt lánya és négy unoka bol- 

dog nagymamája. Kevés szabad idejében a családjának él, szeret 

olvasni, utazni, kirándulni, színházba és hangversenyekre járni. 

 

Dr. Bagi Edit 1977-ben érettségizett, har- 

madikos korában az „Édes anyanyelvünk” 

országos versenyen a résztvevők 10 legjobbja 

közé került, s Széphalom emlékplakett díja- 

zásban részesült. Elsőre nem sikerült a jogi 

egyetemre bejutnia, ezért munkát vállalt, a 

Pécsi Bőrgyárban alkalmazták, munkaügyi 

ügyintéző lett. Az évvesztés elkerülése miatt 

még ugyanebben a tanévben jelentkezett a 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának leve- 

lező tagozatára, ahová sikeresen felvételizett. Pécsi tartózkodása 

házasságkötése miatt 1981-ben megszűnt, Budapestre költözött, 

ahol a Postaigazgatóság 70-es számú Postahivatalában munkaügyi 

feladatokat látott el. Költözésével egyidejűleg tanulmányi helyét is 

megváltoztatta, új intézménye az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kara lett. Itt végzett 1984-ben, egyidejűleg munkahelyet váltott, a 

IX. Kerületi Tanács, majd Polgármesteri Hivatal szabálysértési 

ügyintézője volt 1991-ig. Szakvizsgája alapján ügyész lett a Buda- 

környéki Ügyészségen, 1992-ben a Pest Megyei Főügyészségre ke- 

rült. Feladata a nyomozásfelügyeleti tevékenység és elsőfokú tár- 

gyalási feladatok ellátása az élet elleni ügyekben címszó alatt ösz- 

szegezhető. Az újabb váltás 2001-ben következett, amikor a Leg- 

főbb Ügyészség alkalmaz-ta, majd 2003-ban a rendszer átszerve- 

zése miatt a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség ügyészévé vált. 
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Feladata a másodfokú ügyintézés és tárgyalási feladatok ellátása 

az ítélőtábla előtt a legkülönbözőbb bűncselekményekkel kapcso- 

latban. Élete legfontosabb feladatának a családalapítás és -építés 

tennivalóit tartotta. Munkakörének pontos ellátását feljebbvalói el- 

ismerésekkel, kitüntetésekkel honorálták. Két felnőtt gyermeke és 

három unokája pedig szeretetével köszöni meg a szerető anyai 

gondoskodást. 

 

Dr. Kemecsei Miklós negyedikes korá- 

ban az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen biológiából hetedik lett, ezért men- 

tesült a felvételi vizsga alól. 1978-ban érettségi- 

zett, s az orvosi hivatást választotta élete cél- 

jául. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 

végzett 1984-ben, s mint megyei társadalmi ta- 

nulmányi ösztöndíjast a sátoraljaújhelyi Erzsé- 

bet Kórházba helyezték. Itt a belgyógyászati 

osztályon kezdett dolgozni, 1989-ben belgyógyász szakorvosi vizs- 

gát tett. A város lélekszámának hirtelen növekedése miatt 1993-ban 

a városvezetés bővítette a háziorvosi körzetek számát, melyből egyi- 

ket Kemecsei doktor nyert el. Azóta háziorvosként dolgozik, közben 

teljesítette a háziorvosi szakvizsga, s a foglalkozás-egészségügyi – 

köznyelven üzemorvosi – szakmai vizsga követelményeit is. Fele- 

sége gyermekorvosként dolgozik, két felnőtt fiúgyermekük van. 

Szereti hivatását, szeretettel óvja, gondozza a betegeit, akik hálásak 

a törődésért, tisztelik, szeretik orvosukat. 

 

Ökrös Csaba (1960–2019) Jászberényben született. Általános 

iskoláit szülővárosában kezdte, majd a szülei Sátoraljaújhelybe 

költözése miatt a helyi Petőfi Iskolában folytatta. A Kossuth Lajos 

Gimnáziumban 1978-ban érettségizett. Nyolcéves korában egy sí- 

baleset miatti hosszú lábadozás alatt kezdett hegedülni tanulni. Az 
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autodidakta módon megkezdett hegedű ta- 

nulmányait az újhelyi zeneiskolában foly- 

tatta. Zenei érdeklődése a népzene felé for- 

dult, 1976-tól kezdett az erdélyi népzene ku- 

tatásával is foglalkozni. Ugyanebben az év- 

ben került a sátoraljaújhelyi Hegyalja Népi 

Együttes zenekarába, ahol hegedűsként tevé- 

kenykedett és zenekarvezetői ismereteket ta- 

nult. Érettségije (1978) után felvételt nyert az 

egri Ho SI Minh Tanárképző Főiskola történelem-ének szakára. Ta- 

nulmányait másfél év eltelte után megszakította, mert meghívást 

kapott az Egyesült Államok Massachusets államában, Bostonban 

működő MIT Egyetem hegedű és magyar népzene oktatására. Két 

év után visszatért, a Bartók Néptáncegyüttes hegedűse lett, majd 

négy évig az Állami Népi Együttes zenekarában játszott. 1986-ban 

megalapította az Ökrös Együttest, mely 17 éven keresztül képvi- 

selte a magyar népzenét. Többször szerepeltek az USA-ban, Fran- 

ciaországban, bejárták egész Európát. Az együttesnek hat lemezét 

jelentette meg. Befejezetlen felsőfokú tanulmányait 2007-ben foly- 

tatta a Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2012-ben szerzett zenemű- 

vész-tanári diplomát, s egyúttal tanára lett a népzenei tanszéknek. 

Korábban több zeneiskolában tanított Budapesten és vidéken. A 

tanításon kívül foglalkozott népzenei műsorok szerkesztésével, ze- 

neszerzéssel, a táncház mozgalom életre hívásával és országos ter- 

jesztésével. Ő írta a Honvéd Táncszínház által bemutatott „Táncz- 

mester” című darab zenéjét. Ő készítette a „Hortobágy legendája” 

című dokumentumfilm zenéjét, a Móricz Zsigmond „Égi madár” 

című regényéből készült film zenéjét is. Munkásságát, sokirányú 

tevékenységét a Népművészet Ifjú Mestere címmel (1981), a Ma- 

gyar Művészetért díjjal (2000), Kodály-díjjal (2007), Regionális 

Príma díjjal (2012) és Liszt Ferenc-díjjal ismerték el. 
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Katona Ágnes Stipkovits Gáborné 1979- 

ben érettségizett. Harmadikos korában az 

„Édes anyanyelvünk” országos versenyben a 

legjobb tíz szereplő egyikeként Széphalom 

emlékplakettet kapott jutalmul. Atyai felme- 

női, de leginkább édesanyja szolgált például 

pályaválasztásakor. A Pécsi Tanárképző Főis- 

kolát választotta továbbtanulásaként, ahol 

magyar-német szakos (nemzetiségi német 

szakos) diplomát szerzett. Első munkahelye a pécsi Zrínyi Miklós 

Kereskedelmi Szakközépiskola volt, ahol magyarórákat is tartott, 

ezért a jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt beiratkozott 

az ELTE kiegészítő magyar szakára. 1988-ban férjhez ment, Mo- 

sonmagyaróvárra költözött, munkahelye a Kossuth Gimnázium 

lett. Két lánygyermekük született. A gyes után iskolát váltott, 1994- 

ben a Piarista Gimnáziumba került. A tanítás mellett folyamatosan 

képezte magát. Elvégezte az emelt szintű érettségiztetésre jogosító 

képzést, érettségi elnöki igazolványt szerzett. Heti 30-32 órában ta- 

nított, temérdek dolgozatot javított, korrepetálta a lemaradókat, 

felzárkóztatott, gondozta, fejlesztette a tehetségeseket. A különle- 

ges adottságokkal rendelkező gyerekek számára színjátszó köröket 

szervezett. Szabadidejébe még belefért egy kis családlátogatás, osz- 

tálykirándulás, az iskolaújság szerkesztése, a Mosonmagyaróvár 

Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi elnökségének ellátása, s a 

Felvidéken a szenci gimnáziummal kialakított testvériskolai kapcso- 

latok fenntartása és gondozása. Mindezek mellé tanulja a modern ok- 

tatástechnikai eszközök kezelését, szervezi a távoktatást, s mint ma- 

gyarszakos olvassa a magyar és világirodalom mai legjobbjait. Ennyit 

dolgozik ma egy tanár, belefér ez a heti 40 órás munkaidő keretbe, s 

még nem is említettük a másnapi óráira történő felkészülést. Mennyi 

ideje jut a családjára, gyermekeire? 
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Dr. Soltész Pál 1979-ben érettségizett ki- 

tűnő eredménnyel. Jólnevelt, mindenre fogé- 

kony, megbízhatóan dolgozó tanulónk volt. 

Minden tantárgyból maximálisan teljesített, 

tanárai örömére – jó memóriájának köszönhe- 

tően – még az órákon hallott kiegészítő in- 

formációkat is megjegyezte, s alkalmazta fel- 

adatainak ellátása során. A Debreceni Orvos- 

tudományi Egyetemen végzett 1985-ben. 

PhD tudományos fokozatot 2000-ben, akadémiai doktori címet 

2011-ben szerzett. A ranglétrán egyre magasabbra kerülve 2012- 

ben egyetemi tanári kinevezést kapott, vezetője a belgyógyászati 

angiológiai nem önálló tanszéknek. A tanszék a betegellátásban 

együttműködik az érsebészeti- és a belgyógyászati intézet anyag- 

csere tanszékével. Tagja a Laki Kálmán Doktori Iskola tanácsának, 

munkájának jelentős részét az iskola feladatainak ellátása teszi ki. 

Kutatási területe az antifoszfolipid szindróma, valamint biológiai 

terápiák hatása az endothel funkcionális sajátosságaira. Aktívan 

publikál, szakmai tudományos cikkeinek, dolgozatainak száma 

187, melyből 65 magyar szakfolyóiratokban jelent meg. Szakmai 

könyvben 11 db könyvfejezetet írt. Összes tudományos alkotásai- 

nak idézettségi száma 5335. 

 

Dr. Posta Katalin 1980-ban érettségizett 

egy fizika tagozatos osztályban. Érdeklődése 

inkább a természettudományok felé irányult, 

legszívesebben a biológia köré kapcsolható 

ismeretek megszerzése vonzotta. Tanulmá- 

nyait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 

folytatta, ahol 1985-ben biológia-kémia sza- 

kos tanárként végzett. Egy évig az egyetem fi- 

zikai-kémiai intézetében dolgozott. Innen ke- 

rült pályázat útján a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol a 
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tudományos karrierépítés útján haladva 1999-ben PhD címet, 2014-

ben pedig akadémiai doktori fokozatot szerzett. A Gödöllői Szent 

István Egyetem Növénytudományi Biológiatudományi Isko- 

lájában törzstag és témavezető egyetemi tanár. Az egyetem Mező- 

gazdaság- és Környezettudományi Kar dékáni tisztét három évig 

töltötte be, jelenleg a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Köz- 

pont Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet igazgatója. 

Kutatási területe: lignocellulóz tartalmú mezőgazdasági hulladé- 

kok lebontására alkalmas gombatörzsek izolálása; Mikroorganiz- 

musok szerepe a növényi tápanyagfelvétel és stressztűrőképesség 

fokozásában; Termésnövelő oltóanyagok tesztelése; a nehézfémek 

és szennyező anyagok mikroorganizmusokra gyakorolt hatásai; 

Toxintermelő gombák, toxinok kimutatása. Tudományos közle- 

ményeinek a száma 171, ebből három szakkönyvi fejezet. A szak- 

mai cikkekre hivatkozások száma 493. Családos, két felnőtt gyer- 

mek édesanyja. 

 

Matuscsák Sándorné Jobbágy Erika 1980-

ban érettségizett. Érettségije után a Győri 

Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói 

diplomát. Gyermekkori álmát beteljesítendő 

folytatta tanulmányait Nyíregyházán, ahol 

rajzszakos, majd rajz mesterszakos oklevelet 

szerzett. Szerencsen a Bolyai János Katolikus 

Iskolában tanít, tíz éven át vezette a térség 

rajztanárainak alkotó munkaközösségét. 

2005-től tagja a Magyar Rajztanárok Egyesületének, 2002-től a 

Zempléni Alkotókörnek. Egyéni és csoportos kiállítások aktív 

résztvevője, szívesen kapcsolódik az alkotótáborok életében köz- 

reműködőkhöz. 

 

Dr. Katona György 1981-ben érettségizett egy jó képességű ta- 

nulókból álló fizika tagozatos osztályban. Osztálya valamennyi di- 
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ákja folytatta tanulmányait Magyarország 

valamelyik felsőoktatási tanintézményében. 

György a Miskolci Egyetem Bányamérnöki 

Karán szerzett mérnöki-geofizikusi oklevelet. 

Első munkahelye a Magyar Tudományos 

Akadémia soproni Geodéziai és Geofizikai 

Kutatóintézete volt, ahol tudományos mun- 

katársként helyezkedett el. 1994-ben kutatási 

eredményeink összegzéseként doktori érte- 

kezést írt, majd szigorlatot tett. Röviddel ezt követőn számítástech- 

nikai kereskedést alapított, majd ezzel egyidőben felkérést kapott 

a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának Neveléstu- 

dományi és Pszichológiai Intézetébe informatikusnak. Új munka- 

helyén új ismereteket volt kénytelen tanulni, ezért 2000-ben szoci- 

álpedagógus diplomát szerzett. Kereskedését feladva minden 

energiáját az oktatásra és szociálpedagógiai kutatásra fordította. 

2007-ben „Az oktatási hatékonyság növelése digitális tananyagfej- 

lesztéssel” című doktori értekezését sikerrel védte meg és nyert 

PhD fokozatot. Ezzel egyidejűleg egyetemi docensi kinevezést és 

dékáni megbízatást kapott, melyet kilenc évig látott el. 2016-ban a 

dékáni megbízás befejezése után azonnal oktatási rektorhelyettes- 

nek választották. Ezt a feladatát egy év eltelte után visszaadta. 

2018-ban ismét felkérték az oktatási rektorhelyettesi feladatok el- 

látására, melyet napjainkban is teljesít. Ezenkívül oktat a Pedagó- 

giai Karon, pedagógiai kutatásokat végez, doktori iskolát vezet, 

kapcsolatot tart tudományos műhelyekkel, vendégelőadó magyar 

egyetemeken és számtalan cikket, közleményt publikál tudomá- 

nyos folyóiratokban. Családos, négy gyerek édesapja. 

 

Dr. Farkas Zoltán 1982-ban érettségizett egy nagyszerű gyere- 

kekből álló angol tagozatos osztályban. Humán érdeklődésű, kis- 

gyerek korától ilyen neveltetést kapott. Ének-zene tagozatos álta- 

lános iskolába járt, tíz éven át zeneiskolai zongora tanszakon ké- 
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pezte magát. Harmadikos gimnazista korá- 

ban részt vett az „Édes anyanyelvünk” orszá- 

gos nyelvhasználati versenyben, ahol a 10 

legjobb között szerepelt és elnyerte a „Szép- 

halom” emlékplakettet. 1987-ben végzett a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zene- 

irodalom tanárként, melyet később muziko- 

lógus szakismerettel bővített ugyanitt. 1987 

és 1990 között az MTA Tudományos Minő- 

sítő Bizottságának ösztöndíjasa volt, négy hónapig Rómában ku- 

tatta Girolamo Frescobaldi munkásságát. 1990-ben ezekből az in- 

formációkból készült zenetudományi doktori disszertációja. 1987- 

2006 között az MTA Zenetudományi Intézet alkalmazottja. Ezt kö- 

vetően 2010-ig-ig a Bartók Rádió főszerkesztője, majd 2015-ig az 

intendánsa volt. 2017-ig a Reformáció Emlékbizottság zenei ta- 

nácsadójaként tevékenykedett, majd 2017-ben pályázattal nyerte el 

a Bartók Béla Emlékház igazgatói állását. Tudományos munkás- 

sága a 18. századi magyar egyházi zeneszerzők (Istvánffy, Fusz Já- 

nos) működésére és a kortárs zene (Sári József, Szőllősi András, Li- 

geti György, Eötvös Péter és Kurtág György) zeneszerzőinek tevé- 

kenységére irányul. Számos helyen vett részt előadóként nemzet- 

közi tudományos konferencián (pl. Pozsony, Brüsszel, Mainz, Mi- 

lano, Avignon), több száz zenekritikát és elemző tanulmányt írt a 

Muzsika, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Magyar Egyház- 

zene stb. lapokban, folyóiratokban. Minden évben részt vett az Eu- 

rorádió szakmai konferenciáin, Magyarországon meghonosította, 

útjára indította a „Zenebeszéd” című újszerű műsort. Tevékenysége 

között szerepel zenei rendezvények műsorfüzeteinek, lemezkiadá- 

sok kísérő tanulmányainak szerkesztése. Ezeken kívül oktat a Zene- 

művészeti Egyetemen. Szerteágazó munkásságát Molnár Antal-díj- 

jal, Péterfi-plakettel és Táncsics Mihály-díjjal ismerték el. Családos, 

két nagykorú (fiú és lány) gyermek édesapja és két kiskorú lány- 

unoka boldog nagypapája. 
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Dr. Páricsi Zsolt 1982-ben egy emelt óra- 

számban idegen nyelvet tanuló osztályban 

érettségizett. Útja Sátoraljaújhelyből Debre- 

cenbe vezetett, ahol a Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetem magyar-angol szakán végzett, 

tanulmányai után 1987-ben középiskolai ta- 

nári oklevelet szerzett. Egy évig tanított a 

debreceni Mechwart András Gépészeti Szak- 

középiskolában, majd két esztendeig a Mar- 

git téri I. sz. Általános Iskolában helyezkedett el. Ezt követően pá- 

lyázott a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium által meghirde- 

tett angoltanári állásra, melyet elnyert. Innen két év után pályázat 

útján került az egri Tanárképző Főiskola angol nyelv- és irodalom 

tanszékére. Közben 1990-ben egyetemi doktori címet kapott és 

munkavégzés mellett 1996-ban beiratkozott a Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetem néprajz-folklór doktori iskolájába, melyet sikeresen 

teljesített, s 2001-ben PhD minősítést szerzett. 1996-tól visszatért 

Kisvárdára, egy nyelviskolát alapított, oktat és vezeti az intéz- 

ményt. Családos, egy leánygyermekük van. 

 

Hegyessy Gábor 1983-ban tett 

érettségi vizsgát, majd a debreceni Kos- 

suth Lajos Tudományegyetemen szer- 

zett biológus-ökológus diplomát. Pá- 

lyakezdésétől a sátoraljaújhelyi Ka- 

zinczy Ferenc Múzeum munkatársa. 

Kutatási feladata Magyarország észak- 

keleti tájain a bogár fauna feltérképe- 

zése. Munkásságáról nagyon sok írásos 

beszámolót, dolgozatot készít, melyeket tudományos folyóiratok- 

ban jelentet meg. A dolgozatok ábráit maga rajzolja, az összefüg- 

géseket természethű illusztrációkkal látja el. Portrékat készít boga- 

rakról, csigákról, madarakról, melyek éppoly fontosak környeze- 
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tünk háborítatlanságának megóvása miatt, mint a sokszor lelki bé- 

két jelentő vizuális esztétikai neveltetésünk. Családjában, felmenői 

között nagyon sokan végezték középfokú tanulmányaikat az újhe- 

lyi Kossuth Gimnáziumban. 

 

Dr. Katona Klára 1984-ben érettségizett. 

Sátoraljaújhely után Budapesten a Marx Ká- 

roly Közgazdaságtudományi Egyetemen foly- 

tatta tanulmányait, ahol 1988-ban közlekedési 

szakon okleveles közgazdász diplomát szer- 

zett. Kiegészítő diplomaként az ELTÉ-n esz- 

tétika szakot végzett. Másoddiplomájának 

megszerzésével azonos időben dolgozott a 

Hungarocamionnál és a Nemzeti Színházban 

elemző közgazdaként. 1994-ban került a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemre, ahol a rektori hivatal pénzügyi osztályának vezetőhe- 

lyettese, majd pályázati koordinátora volt. 1998-ban adjunktusi be- 

osztásban dolgozott tovább az egyetem Heller Farkas Közgazda- 

ságtudományi Intézetében, ahol a PhD szigorlata (2006) megszer- 

zését követően docensi kinevezést szerzett. 2000-ben kutatási ösz- 

töndíjat nyert a Közép Európai Egyetemen, két alkalommal kuta- 

tott Londonban. Jelenleg a Heller Farkas Közgazdaságtudományi 

Intézetet vezeti. Tudományos munkássága a pénzügyi közvetítő 

rendszerre, a számviteli rendszer és a nyereségadóztatás szabályo- 

zására, a vállalatok működésére, a külföldi tőkebefektetések okai- 

nak változásai tudományterületekre irányul. Eddig megjelent pub- 

likációi összesen 49, ebből 8 monográfia, illetve szakkönyvi fejezet. 

Idézettségi mutatója 43 db. 

 

Varga Ildikó 1985-ben érettségizett. Tanulmányait a sárospa- 

taki tanítóképző főiskolán folytatta, majd az egri főiskola követke- 

zett, ahol rajzszakos tanári képesítést szerzett. A Jókai Általános 

Iskolában tanít, tanítványaival a művészet szépségeit és az alkotás 
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adta örömöt próbálja megértetni és megsze- 

rettetni. Tagja a Rajztanárok Zempléni Alko- 

tókörének. Számos kiállítás résztvevője. Olaj- 

technikával dolgozik, témái a tájak és a lakó- 

környezet, valamint csendéletek. Alkotásait 

akkor érzi sikeresnek, ha évek múltán egy- 

egy képére tekintve ugyanazt az érzést érzi, 

mint ami a kép elkészítését motiválta. 
 

Krusinszki István az Esze Tamás Általá- 

nos Iskolából került a Kossuth Gimnáziumba. 

Szorgalmas fiatalként mindenből egyenlete- 

sen teljesített, de a természettudományos tár- 

gyak jobban érdekelték. Szabad idejének nagy 

részében a kémiai reakciók lezajlásának 

törvényszerűségei foglalkoztatták, ezért is 

lett tagja a kémiai szakkör alkotó közösségé- 

nek. Másodikos korában az Irinyi János Or- 

szágos Kémiaversenyen 10. helyezést ért el, később az OKTV-n 

1985-ben 18. lett. Kitűnő érettségi bizonyítvánnyal jelentkezett a 

debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem vegyész szakára, 

ahová előfelvételisként, kötelező katonai szolgálat teljesítése után 

felvételt nyert. Egyéves sorkatonai szolgálatát Baján töltötte. Ezt 

követően kezdte egyetemi tanulmányait, s 1991-ben szerzett okle- 

veles vegyész diplomát. Első munkahelye a Tiszavasvári Alkalo- 

ida Gyár, ahol gyógyszerstabilitási vizsgálatokkal foglalkozott. 

1993-ban váltott, egy osztrák vegyipari cégnél helyezkedett el 

Nyíregyházán, ahol termékfejlesztő feladatokkal bízták meg. Két 

év eltelte és nagyon sok gyakorlati tapasztalat megszerzése után – 

megismerve a vegyipari termékpiacot – határozta el, hogy önálló 

vállalkozást létesít. 1995-ben megalapította a Hungarochemicals 

Kft-t, mely kezdetben az élelmiszeriparban használatos tisztító és 

fertőtlenítő szerek gyártására szakosodott. Ez a feladat a későbbi- 
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ekben bővült az intézmények, szállodák, éttermek, egészségügyi, 

szociális és gyermekintézmények részére készített és naponta 

használt tisztító és fertőtlenítő szerek gyártásával és forgalmazásá- 

val. Feladatuk közé sorolják még állattartó telepek és élelmiszer- 

ipari üzemek higiéniájának vizsgálatát, ilyen irányú szakértői te- 

vékenységek, ajánlatok megfogalmazását, s megbízásuk esetén a 

kijelölt célkitűzések végrehajtását. Tevékenységük elsősorban Ma- 

gyarországra terjed ki, de jelen vannak a velünk szomszédos or- 

szágokban és az Európai Unió néhány nyugati államában is. Ve- 

gyipari vállalkozása Nagycserkeszen működik, ő maga Nyíregy- 

házán, családban él. 

 

Dr. Marschall Mariann 1986-ban érettsé- 

gizett. A Kossuth Egyetem biológus hallga- 

tója volt, 1991-ben kapott diplomát. A debre- 

ceni egyetem növénytani intézetében kezdett 

dolgozni, 1994-ben meghívták az Eszterházy 

Károly Főiskolára oktatónak. Itt jutott egyre 

magasabbra, jelenleg a Biológiai Intézet igaz- 

gatója, főiskolai tanár. 1998-ban a Budapesti 

Műszaki Egyetem általános és környezetvé- 

delmi menedzsment szakán szerzett diplomával egészítette ki tu- 

dományos ismereteit. 1999-ben a Kossuth Lajos Tudományegyete- 

men PhD tudományos minősítést szerzett. Jelenleg a Szent István 

Egyetem Biológiatudományi Doktori Iskolájának egyik témaveze- 

tője. 2009-ben habilitált egyetemi tanári címet kapott. Növényélet- 

tani kutatásokkal foglalkozik, a növények szárazságtűrését, foto- 

szintézisük jellemzőinek és stressz válaszainak összefüggéseit ku- 

tatja. Vizsgálatairól rendszeresen publikál. Eddig 96 cikket, közle- 

ményt tett közzé, idézettségi száma 45. Egy tankönyvi fejezet szer- 

zője, külföldi folyóiratokban megjelent közleményeinek száma 41. 

Nagyon sok pályázatot nyert, s ezzel összefüggésben dolgozott 

külföldön és  Magyarország kapcsolt intézményeiben. 2009-ben 
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Eszterházy Károly emlékéremmel, 2010-ben Tengercsepp díjjal és 

két kutatói díjjal ismerték el munkáját. Családos, fiai 2002-ben és 

2006-ban születtek. 

 

Dr. Antalóczy Tímea 1987-ben érettségi- 

zett a Kossuth Gimnáziumban. Tanulmánya- 

inak következő állomása Debrecen, ahol tör- 

ténelem–népművelés szakon szerzett tanári 

diplomát 1993-ban, majd három év követés- 

sel szociológusi képesítést is kapott. Első 

munkahelye a Kossuth Egyetem könyvtára 

volt, 1994-től 1998-ig a Bessenyei György Ta- 

nárképző Főiskolán dolgozott adjunktusként. 

Ez idő alatt Fiatal Kutatói Ösztöndíjat kapott a Magyar Tudomá- 

nyos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében, ahol ösztöndíjá- 

nak megszűnte után is foglalkoztatták tudományos munkatárs- 

ként. 2006-ban két évig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Mene- 

dzserképző Intézetének igazgatója volt. Az Akadémián eltöltött 

idővel azonos időben levelező doktorandusz hallgató volt Debre- 

cenben, ahol 2001-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. Igaz- 

gatói megbízatásának lejárta után a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem Elméleti Intézete Társadalom- és Gazdaságtudományi 

Tanszék tanszékvezető egyetemi docense lett. Kutatóként a hátrá- 

nyos helyzetű térségek, magatartásminták a tömegkultúrában, a 

gazdasági elit szerepvállalása, a televíziós sorozatok, a szappan- 

operák, a Művészetek Völgye kultúraközvetítő feladata, az ipar- 

művészet szerepe a vizuális kultúrában és a divat érdekelték. Ok- 

tatói pályájával párhuzamosan az MTA főmunkatársa. Jelenleg a 

MOME doktori iskolájának témavezető tanára, a Médiakutató 

című folyóirat tanácsadó testületének tagja, a Magyar Szociológiai 

Társaság Művészetszociológiai Szakosztályának elnöke. Pályája 

során 8 szakkönyvi fejezetet és egy önálló szakkönyvet jegyez, s 

további 35 szakmai publikációt írt. A cikkeire hivatkozások száma 
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14. Számos kitüntetést és díjat kapott, melyek oktató és kutató 

munkájának elismerését jelentik. 

 

Szabó György 1987-ben érettségizett egy 

reáltárgyak iránt érdeklődő, szorgalmas ta- 

nulókból álló osztályban. Matematika iránti 

érdeklődését édesapjától örökölhette, aki ki- 

váló matematika tanár volt a város egyik is- 

kolájában. A matematika szaktárgyi szerete- 

tét kiváló érzékkel ismerte fel szaktanára és 

egyben osztályfőnöke, akivel együtt dol- 

gozva egyre messzebbre jutottak a matemati- 

kai logika megismerésében, a feladatok megoldásában. Másodikos 

korában az Arany Dániel Országos Matematika Versenyen máso- 

dik helyezést ért el. A kötelező katonai szolgálat teljesítése után ju- 

tott a Közgazdaságtudományi Egyetemre, ahol 1994-ban pénzügyi 

szakirányú közgazdász diplomát szerzett. Első munkahelye a Ma- 

gyar Nemzeti Bank volt, ahol elemző közgazdászként négy évig 

dolgozott. Második munkahelyi állomása a Postabank, ahol egy 

emelkedő ranglétrán a vezérigazgatói főtanácsosi beosztásig ju- 

tott. 2004-ben a Magyar Fejlesztési Bankhoz került, ahol projekt fi- 

nanszírozási osztályvezetőként dolgozott. 2010-ben újra váltott, a 

Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezető helyettese, 2012-től hi- 

vatalvezetője lett, ahol máig dolgozik. Angol és német nyelven tár- 

gyalási szinten kommunikál, oroszból érettségizett. Családos 

(2004), három kiskorú gyermek boldog édesapja 

 

Dr. Bajánházi István 1987-ben érettségizett. Már középiskolás 

korában a hivatalos tananyagnál sokkal részletesebben érdekelte a 

történelem. Rendszeres szereplője volt a történelmi vetélkedőknek 

és a magyar történelemből kiírt pályázatoknak. Nem volt megle- 

petés tanárai számára, hogy tanulmányait a Miskolci Egyetem Jogi 

Karán folytatta. Egyetemi tanársegédként kezdte pályáját, egyre 
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magasabbra kerül a tudományos ranglétrán. 

2008-ban PhD doktori fokozatot szerzett, 

2011-ben egyetemi docensi kinevezést kapott 

a Jogi Kar Római Jogi Tanszékén. Kutatásai a 

római közjog, állami szerződések az ókori 

Rómában, az ősi római jog, vallási testületek 

az ókori Rómában, Titus Livius jogi munkás- 

sága témakörök köré csoportosul. Kiterjedt 

kapcsolatokat ápol a kassai Pavol Jozef Safa- 

rik, a bécsi és tübingeni egyetemek jogi karaival. Ezeken a helye- 

ken gyakran tart előadásokat, résztvevője tudományos konferen- 

ciáknak, vendég előadói megbízásoknak. Publikációinak kb. 80 %- 

a angol és német nyelveken jelenik meg. 

 

Dankó László 1988-ban érettségizett. Elő- 

felvételisként került a szegedi József Attila 

Tudományegyetemre szakbiológus hallgató- 

ként. Ötödéves korában féléves ösztöndíjat 

nyert a Leideni Egyetemre. Az egyetem el- 

végzése után, 1994-ben beiratkozott az intéz- 

mény doktori iskolájába. Értekezés készítése 

másfél éves kísérletsor után – hibás minőségű 

reagensek alkalmazása miatt – tönkrement. 

Ez kedvét szegte, abbahagyta a laboratóriumi kísérletező munkát. 

Közben egyéves Soros-ösztöndíjat nyert a Lyoni Egyetemre. Haza- 

térte után a Chinoinban helyezkedett el, s beiratkozott az Oxfordi 

Egyetem Budapesten akkreditált levelező menedzserképző sza- 

kára. A Chinoinban töltött két év után pályázattal elnyerte a No- 

vartis területi igazgatói állását Budapesten. Három év múltán a 

gyógyszergyár vezetése a Dél-Afrikai Köztársaságba küldte terü- 

leti vezetőnek. Két év elteltével egy másfél éves varsói feladatra 

vállalkozott, majd a cég központjába, Baselbe helyezték, ahol ter- 

mékigazgató lett. Három év svájci munkavégzést követően New 
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Yorkba helyezték, ahol 11 éve dolgozik, jelenleg hematológiai glo- 

bális üzletágvezető. Munkájának és családjának él. Francia fele- 

sége és két kiskorú gyermeke van. 

 

Dr. Dobó József 1988-ban érettségizett egy 

nagyon szorgalmas és tehetséges tanulókból 

álló osztályban. Minden tantárgyból a legjob- 

bakat nyújtotta, de leginkább a kémiát sze- 

rette. Második gimnazista korában az orszá- 

gos Irinyi János Kémiaverseny 4. helyezettje, 

egy évvel később az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen kémiából a második, 

negyedikes korában ugyanitt az első helyezést 

érte el. Felvételi nélkül jutott be az Eötvös Loránd Tudományegye- 

tem vegyész szakára. 1987-ben részt vett a Veszprémben, 1988-ban 

pedig a Helsinkiben rendezett kémiai diákolimpián. Veszprémben 

bronz-, Helsinkiben aranyérmet nyert. Kiváló szerepléséért a Szent- 

Györgyi Albert-díj elismerésben részesült. Az egyetemi tanulmá- 

nyok befejezése után a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Ku- 

tatóintézetében kapott kutatói állást. 2002-ben PhD tudományos fo- 

kozatot szerzett. Vendégprofesszora a Műszaki, az Eötvös Lóránd 

és a Pázmány Péter Egyetemeknek. A Műszaki Egyetemen és az 

ELTE-n a doktori iskolák oktatója és témakiírója. Jelenleg az MTA 

Enzimológiai Intézetének kutatója. Kutatótársaival végzett eredmé- 

nyükről 2016 szeptemberében „Egy hazai kutatógárda sikere” cím- 

mel számolt be a National Geographic Magazin. „Magyar kutatók – 

Pál Gábor, Dobó József és Gál Péter – a világon elsőként azonosítot- 

ták egy eddig ismeretlen enzim, a MASP-3 immunológiai szerepét. 

Egyúttal feltárták a vérplazma leghatékonyabb antimikrobiális fo- 

lyamatának, a komplement rendszer alternatív útjának aktivációs 

mechanizmusát is. Az eredmények hozzájárulhatnak számos auto- 

immun kór, pl. egyes vesebetegségek és a vaksághoz vezető maku- 

ladegeneráció terápiájának kifejlesztéséhez.” 
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Tóth Angéla 1988-ban érettségizett. Ki- 

váló adottságokkal rendelkező, nagyon tehet- 

séges atléta volt gyermekkorában. Ezt az 

adottságát ismerte fel Zamatóczky László, aki 

ebben az időben a helyi sportklub sikeres at- 

létikai edzője volt. Közös munkájuk eredmé- 

nyeképpen futó-, ugró- és dobószámokban 

sorra nyerte a versenyeket. 100 méteres gátfu- 

tásban 1987-ben és 1989-ben ifjúsági magyar 

bajnok, válogatott versenyző, aranyjelvényes atléta lett. A gimná- 

ziumi sport örökranglistáján még ma is az ő neve szerepel a leg- 

jobbak között 100 méteres síkfutásból, 400 és 800 méteres közép- 

távfutásból, magasugrásból, távolugrásból és súlylökésből. A gim- 

názium befejezését követően útja a Testnevelési Főiskolára veze- 

tett, ahol 1991-ben atlétikai szakedzői oklevelet szerzett. Aktív 

sportolóként az MTK színeiben versenyzett. Főiskolás éveinek má- 

sodik felében abbahagyta a versenyszerű atletizálást egy komoly 

sportsérülése miatt. Főiskolai tanulmányai alatt a BEAC gyermek 

atlétáival foglalkozott társadalmi munkában. A főiskola elvégzése 

után kis ideig dolgozott masszőrként, kereskedőként és ingatlan- 

közvetítőként. Több évi lelkiismeretes, de eredménytelen orvosi 

kezelés után betegként került az alternatív gyógyászat világába. 

Elsőként a hatvani Válóczi Józsefet kereste fel, akinek sikerült őt 

néhány kezelés után meggyógyítania. Ezen a sikeren felbuzdulva 

komoly elköteleződés fogalmazódott meg benne a természetes 

gyógymódok iránt, Válóczi-terápiát tanult, természetgyógyásza- 

tot, de végzett spirituális választerápia, jógapszichológia és védi- 

kus mentorképzést is. Ma már csak természetgyógyászattal foglal- 

kozik. Sikereinek oka az erős meggyőződésében és hitében rejlik. 

Hisz a megtanult és alkalmazott módszerek eredményességében, 

s hisz az örökös tanulásban, mellyel egyre közelebb kerülünk az 

emberi test titkainak megismeréséhez. Férjezett, társa önálló vál- 

lalkozó. Két gyermekük közül leánya az idősebb, aki Angliában 
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végzett szociálpszichológusként, jelenleg külföldön él. Fia 20 esz- 

tendős, munkája mellett kínai nyelvet tanul, családjuk Diósdon él. 

 

Dr. Kazsimérszki Alida 1989-ben érettsé- 

gizett. Negyedikes korában az „Édes anya- 

nyelvünk” nyelvhasználati verseny országos 

döntőjében a legjobbak közé került, ezért el- 

nyerte a győzteseknek járó Széphalom emlék- 

plakettet. A középiskola után a Miskolci 

Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait, s 

1995-ben szerzett diplomát. Egyetemi tanul- 

mánya közben ösztöndíjjal egy félévet töltött 

a hollandiai nijmegeni katolikus egyetemen, nyelvtanulás és 

nyelvvizsga céljából pedig egy-egy rövidebb időszakot 1992-ben és 

1993-ban Nagy-Britanniában. Első munkahelye egy ügyvédi iro- 

dához kötődik Győrben, ahonnan a Győri Városi Ügyészséghez 

került. Először fogalmazói munkakört töltött be, majd ügyészi ki- 

nevezést kapott. 2003-ban a család Sátoraljaújhelybe költözött, 

2007-ig a Lukács Ügyvédi Irodában alkalmazott ügyvédként dol- 

gozott. 2007-ben egyéni ügyvédi irodát nyitott, s azóta egyedül 

dolgozik. Társaságok és magánszemélyek jogi és perbeli képvise- 

letét látja el, társasági szerződések készítését végzi, alapítványok 

és egyesületek okiratait szerkeszti. Angolból felsőfokú, oroszból 

középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Családos, három gyerme- 

két egyedül neveli. Hobbija a nyelvoktatás és a gasztronómia, el- 

sősorban a sütemények készítése. Recepteket tartalmazó könyvét 

nagyon sokan szeretik és használják. 

 

Budai Tímea 1990-ben érettségizett. Ebben az időben nem hal- 

lottunk arról, hogy Tímea érdeklődött volna a képzőművészet, ezen 

belül a rajz- és festészet iránt. Egy 2019-ben tartott kiállítási megnyi- 

tójában azt írták róla, hogy festészettel kapcsolatos tehetsége 2006- 

tól kezdett kibontakozni. Autodidakta módon kísérletezte ki a mes- 
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terség fogásait, s ismerte meg rejtelmeit. Alap- 

képzettsége tanító, melyet gyógypedagógusi 

diplomával és közoktatás vezető szakvizsgá- 

val egészített ki. A tanítás nem kötötte le ener- 

giáit. Új és értelmes elfoglaltságokat keresett. 

Sokféle próbálkozás után a festészetben találta 

meg azt a hasznos elfoglaltságot, ami kielégíti 

érdeklődését, s az önmagával szemben tá- 

masztott követelményeket. Jelenleg Dunake- 

szin él, alkot, festést tanít és üzletasszony. Az elmúlt néhány évben 

Budapesten voltak kiállításai, bemutatkozott Tatán, Sátoraljaújhe- 

lyen, Budakeszin. Több pályázaton is eredményesen szerepelt, alko- 

tásai díjakat nyertek. Művészetére sokan voltak hatással. Ő maga 

példaképének Munkácsy Mihályt és Van Goghot tekinti. Nagy ha- 

tással volt rá a maiak közül Voka osztrák festő munkássága, aki a 

spontán realizmus irányzatának megalapítója. Tímea is ezen elvek 

alapján készíti portréit. Festőiskolájának alkotásait egészségügyi in- 

tézményeknek és iskoláknak ajánlja fel dekorációs célokra. 

 

Dr. Daragó Andrea 1990-ben érettségi- 

zett. Ugyanebben az évben sikeresen felvéte- 

lizett a Debreceni Orvostudományi Egye- 

temre. Egyetemi tanulmányainak befejezését 

követően a Szív- és Tüdőgyógyászati Klini- 

kán kapott gyakornoki állást. Elsőként tüdő- 

gyógyászatból, majd 2006-ban kardiológiából 

szerzett szakképesítést. A kardiológián belül 

a szívultrahang áll hozzá legközelebb, ezért 

2007-ben transthoracalis, majd 2009-ben transzözofageális licensz 

vizsgát tett. Napi rendszerességgel végez ultrahang vizsgálatokat 

a Kardiológiai Klinikán és a Szívsebészeti Osztályon. Ambuláns és 

konzultáns feladatokat egyaránt ellát. A harmadéves orvostanhall- 

gatók klinikai fiziológiai oktatásában tevékenykedik, a negyedéves 
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hallgatóknak rendszeresen tart tantermi gyakorlatokat. A Klinikai 

Fiziológiai Tanszéken írta PhD dolgozatát, melyet 2015-ben sikere- 

sen megvédett. Ezt követően adjunktusi kinevezést kapott, közben 

2017-ben belgyógyászatból is szakvizsgázott. 2014-től rendszeresen 

segíti a hallgatók tudományos diákköri munkáját, témaadással tá- 

mogatja a diplomamunkájuk kiválasztását. Tudományos érdeklő- 

dése a dohányzás okozta szív- és légzőszervi megbetegedések ösz- 

szefüggéseire, echocardiográfiás vizsgálatokra, pulmonális hipertó- 

niás betegek vizsgálatára, vesetranszplantált betegek cardiovascula- 

ris szövődményeire irányul. Rendszeres résztvevője a Magyarorszá- 

gon és külföldön megrendezett továbbképzéseknek, orvosi kong- 

resszusoknak. Eddig megjelent publikációinak száma 14. Tagja a 

Regionális Vesetranszplantációs Várólista Bizottságnak, a magyar 

és az európai kardiológus társaságnak. Férjezett, egy egyetemi hall- 

gató és egy középiskolás gyermek édesanyja. 

 

Dr. Emri Gabriella 1990-ben érettségizett 

és felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi 

Egyetemre, ahol 1996-ban summa cum laude 

minősítéssel szerzett orvosi diplomát. Klinikai 

orvosként a jelenlegi munkahelyén kezdte hi- 

vatása gyakorlását, ahonnan elindulva a rang- 

létrán egyre magasabbra jutott. A bőrgyógyá- 

szati klinika doktori iskolájában 2004-ben PhD 

fokozatot szerzett, 2016-ban egyetemi docensi 

kinevezést kapott. Részt vesz a kar oktatási feladatainak ellátásában, 

részt vállal a tudományos kutatómunka területeiből. A tanszék dok- 

tori iskolájában témavezető. Tudományos kutatásainak területe az 

UV sugárzás szerepének vizsgálata fotodermatózisokban és mela- 

noma malignumban. Kutatásainak eredményét hazai és külföldi tu- 

dományos lapokban, folyóiratokban teszi közzé. A megjelent közle- 

ményeinek száma 88, ennek 50%-a külföldön angol nyelven került 

publikálásra. Szakmai közleményeinek idézettsége 418. 
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Magyari Lajos 1990-ben érettségizett egy 

tehetséges gyerekekből álló osztályban. A Bu- 

dapesti Műszaki Egyetemen kezdte felsőfokú 

tanulmányait, de harmadéves korában tuda- 

tosodott benne, hogy ez nem az ő világa. 

Egyetemet váltott 1993-ban, tanulmányait a 

Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi 

Karán folytatta, ahol 1998-ban közgazdász 

diplomát szerzett. Tanulmányai befejezése 

után a Dreher Sörgyáraknál helyezkedett el, ahol két évig belső 

képzésben vett részt és dolgozott egyszerre. A Drehernél mutat- 

kozó bizonytalanság miatt 2000-ben levadászta a Reckit Benckiser 

óriás vállalkozás, ahol azóta is dolgozik. Ez az angol érdekeltségű 

világcég vegyi árukat és vény nélkül kapható gyógyszereket gyárt 

és forgalmaz. Kereskedelmi vezetőből indulva egyre magasabbra 

jutott a ranglétrán, jelenleg regionális igazgató, a vállalat 50 top- 

menedzsereinek egyike. Munkaköre többszöri költözéssel, lakó- 

helyváltozással járt. 2006-ig Budapesten volt a cég magyar és ro- 

mán érdekeltségeinek vezetője, majd Londonba került, három év 

után Franciaországba küldték, onnan ismét London következett, 

majd 2013-ban a cég közép- és kelet-európai regionális ügyvezető 

igazgatójaként Budapestre költözött. Napjainkban egy fokozatot 

lépve, a meglévő országokhoz az olasz, görög és izraeli érdekelt- 

séget is hozzátéve lett regionális igazgató Rómában. Becsületbeli 

ügyként és szolidaritásból segíti, menedzseli a vállalathoz került 

magyar fiatalokat, támogatja őket munkájuk végzésében, szakmai 

előre haladásukban. Szereti a veterán autókat, gyűjti és szereli azo- 

kat, imád motorozni és gitározni. Nős, három kislányuk van, akik 

angol iskolatípusban tanulnak. Felesége is közgazdász, de kiegé- 

szítő tanulmányaiban szerzett munkakörben dolgozik (lakberen- 

dező, pszichológus). 
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Dr. Palásti Júlia 1989-ben a sátoraljaújhe- 

lyi anyanyelvi országos versenyen a legjob- 

bak között végzett, elnyerte a város bronz em- 

lékplakettjét. Érettségije (1990) után a Mis- 

kolci Egyetem Jogi Karán végzett 1996-ban. 

Jogi gyakornokként a Fővárosi Önkormány- 

zatnál dolgozott, majd 1997-től új munka- 

helyre, a Fővárosi Főügyészségre, illetve a 

Nyomozó Főügyészségre került. Kezdetben 

ügyészségi fogalmazó volt, majd a jogi szakvizsga letétele után 

(1999) ügyész lett. 2010-ig nyomozó ügyészként vádképviseleti te- 

vékenységet látott el, 2010-től közérdekvédelmi ügyész, a gyer- 

mek- és fiatalkorúak ügyésze. Feladata a gyermek- és ifjúságvé- 

delmi tevékenységet folytató intézmények törvényességi felügye- 

lete, gyámhatósági eljárások kezdeményezése, gyermekotthonok 

működésének ellenőrzése. A speciális szakterület szakszerű ellátá- 

sához speciális ismeretekre volt szüksége, melyeket a mindennapi 

feladatok elvégzése mellett tanfolyamokon és iskolarendszerű ok- 

tatásban tanult. Az európai integrációs alapképzést 1999-ben vé- 

gezte el, családi konfliktuskezelésre vonatkozó mediátorképzést 

2020-ban, kriminalisztikai tanfolyamot 2010-ben, pszichodráma- 

vezetői felsőfokú képzettséget 2016-ban szerzett. Családos, két ön- 

állósodó gyermek édesanyja. Szabadidejében sportol (fut és túrá- 

zik) szeret utazni, világot látni. 

 

Takács Norbert 1972-ben született Sá- 

toraljaújhelyen. Középiskolai tanulmányait 

a Kossuth Lajos Gimnáziumban végezte, 

ahol 1990-ben érettségizett. Sportszeretetét 

édesapjától örökölte, aki szintén az iskola 

tanulója, s máig emlegetett kiváló sporto- 

lója volt. Norbert tehetségére általános is- 

kolás korában a kitűnő testnevelő tanár, Za- 
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matóczky László figyelt fel először, aki észrevette nagyszerű adott- 

ságait, s kiváló atlétává nevelte tanítványát. Gerelyhajításból 1987- 

ben serdülő kategóriában országos 2. helyezett, 1988-ban és 1989- 

ben a Budapest bajnokság első helyezettje volt. Alkatilag igazi tíz- 

próbázó atléta, hiszen futó-, ugró- és dobószámokban egyformán 

tehetséges volt. Nem véletlenül érdemelte ki 1989-ben tízpróbából 

az „Aranyjelvényes atléta” elismerést. A gimnáziumi atlétikai örök 

ranglistán ma is az ő nevét olvashatjuk a csúcstartók között 400 

méteres, 800 méteres síkfutásból, gerelyhajításból és súlylökésből. 

Érettségi után a Testnevelési Egyetemen folytatta tanulmányait, 

ahol 1994-ben tanári szakon végzett kiváló minősítéssel. A legjobb 

teljesítménye ebben az időben a magyar bajnokság negyedik he- 

lyezettje gerelyhajításból. Egyetemi évei alatt egy komoly sérülést 

szenvedett, ezért az aktív sportolói pályafutását abbahagyta. Az 

atlétikán kívül szerelme még a sísport és a turisztika. Ezekből szer- 

zett kiegészítő és speciális képzéseket, ma is ezeket oktatja részben 

alkalmi megbízatások, részben a Testnevelési Egyetem, valamint a 

SOTE meghívott tanáraként. A Síoktatók Magyarországi Szövet- 

sége képzésén 2008 óta rendszeresen síoktató. A Sátoraljaújhelyi 

Síiskola tulajdonosa 2009-től. Emellett turisztikai rendezvények, 

programok szervezésével is foglalkozik. A „Sízés 2000” és a „Sízés 

+3” című könyv egyik alkotója. Szülőföldje iránti tiszteletből szer- 

kesztőként gondozta és kiadta a „Sátoraljaújhely képeslapokon” 

című könyvet 2000-ben és 2011-ben. Élete egy része az Alpokhoz 

és a Kárpátokhoz kötődik, ezért a mindennapi életben az érvénye- 

süléshez nélkülözhetetlen az angol, német és szlovák nyelvtudás. 

Feleségével együtt, aki tanítónő, s szintén sátoraljaújhelyi gimna- 

zista volt, két fiukat sikerült sportszerető sportemberré nevelniük. 

Dániel egyetemi hallgató, a Honvédban öttusázott, evezésből a 

fixüléses kategóriában az országos bajnokságban 3. lett, snow- 

boardból a diákolimpián kétszer lett második. Kornél még gimna- 

zista, tőrvívó a Honvédban, háromszoros magyar bajnok és válo- 

gatott. Snowboardból a magyar diákolimpián kétszer lett első. 
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Dr. Zboray Róbert 1992-ben érettségizett. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1997-ben 

szerzett fizikus oklevelet. Közvetlenül vég- 

zése után pályázattal ösztöndíjat nyert egy 

hollandiai négyéves tanulmányútra, amely- 

nek révén a Delfi Műszaki Egyetem Reaktor- 

fizikai Tanszékén doktorandusz képzésre ka- 

pott lehetőséget. Az itt végzett tanulmányok 

alapján 2001-ben sikeresen védte meg disz- 

szertációját és PhD tudományos fokozatot szerzett. Életútjának kö- 

vetkező állomása Zürich, ahol 5 évig oktatott, majd egy évre lu- 

xemburgi vendégtanári megbízatást vállalt. Visszatért a zürichi 

egyetemre, 2017-ig itt dolgozott, amikor meghívták a Pennsylva- 

niai Állami Egyetemre vendégtanárnak. Másfél éves amerikai tar- 

tózkodás után újra Zürichben dolgozik. Kutat és oktat az egyete- 

men. Kutatása az anyagok összetételének speciális röntgentechni- 

kai eszközökkel történő vizsgálata. Kiterjedt nemzetközi kapcsola- 

tokat ápol amerikai, kanadai, japán, Dél-afrikai, Szaúd-arábiai, 

belga, holland és angol kutatókkal. Gyakori előadó ezekben az or- 

szágokban. Választott hazájában tagja a MMÉSE civil, magyar 

mérnökökből és Svájcban élő értelmiségiekből álló szervezetnek, 

jelenleg alelnöke a közösségnek. A szervezet terjeszti és támogatja 

a magyar kulturális értékeket, óvja a résztvevők anyanyelvi isme- 

reteit. Kutatásairól publikációkban ad számot. Eddig 58 tudomá- 

nyos közleménye, előadása jelent meg nemzetközi folyóiratokban 

angol és német nyelven. A dolgozataiban írt tartalmakra 104 hivat- 

kozást kapott. 

 

Dr. Domjánné dr. Szalai Csilla vállalkozó csecsemő- és gyer- 

mekgyógyász szakorvos; férjezett, egy gyermek édesanyja. Régi 

sátoraljaújhelyi, polgári családba született, általános és középfokú 

tanulmányait is helyben végezte. A Petőfi Sándor Általános Isko- 

lából lépett a Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakkö- 



63 
 

 

 

zépiskola gimnazista diákjainak sorába, 

mely közösséget képviselve az „Édes anya- 

nyelvünk” verseny országos döntőjében a 

legjobbaknak járó Széphalom emlékplaket- 

tet nyerte el 1991-ben. Kitűnő érettségi 

vizsgáját követően Szegeden, a Szent- 

Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 

Általános Orvostudományi Karának hall- 

gatójaként folytatta tanulmányait, ahol an- 

gol-magyar orvosi szakfordítói képesítést is szerzett. Orvosdok- 

torrá 1999-ben avatták. Gyakorlati képzését a Borsod-Abaúj- 

Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek 

Egészségügyi Központjában kezdte meg, ahol csatlakozott a dr. 

Barkai László professzor úr által vezetett az „ACE-gén polimorfiz- 

mus és a vérnyomás összefüggése 1-es típusú cukorbeteg serdü- 

lőkben” című tudományos kutatáshoz. Az ennek során végzett 

munka eredménye több folyóiratban jelent meg absztrakt formá- 

ban. Klinikai gyakorlatot a Debreceni Orvostudományi Egyetem 

Bőrgyógyászati Klinikáján folytatott 2006-ban, ahol a felnőtt ellá- 

tásba történő bepillantás mellett a gyermek ellátást különös figye- 

lemmel kísérte. A 2012-ben alapított betéti társaságnak orvostagja- 

ként jelenleg városi gyermekkörzetet működtet. Férje jogász, leá- 

nya angol tagozatos gimnáziumi tanuló. 

 

Illés Mónika 1993-ban érettségizett egy 

fizika speciális tantervű, válogatott gyerekek- 

ből álló osztályban. Ő volt a megbízható, ki- 

egyensúlyozottan teljesítő, minden kérdésre 

válaszolni tudó tanuló a közösségében, aki 

korát meghazudtoló bölcsességgel és ehhez 

társuló szerénységgel is rendelkezett. Alapos 

általános iskolai tudást hozott magával az 

Esze Tamás Általános Iskolából. Különösen 
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szembeötlő volt az orosz nyelvismerete, ami igazolta a tagozatos 

osztályban tanultakat. A gimnáziumban helyesen építkezve, erre a 

biztos alapra építve folytatták tovább a nyelvtanulást, aminek meg 

is lett az eredménye, hiszen harmadikos korában az OKTV-n 

oroszból második helyezést ért el. Érettségije után a Közgazdaság- 

tudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1998-ban okle- 

veles közgazdász képesítést szerzett. Szakmai ismereteit, adóügyi 

jártasságát fejlesztve növelte azokat, előbb adótanácsadó, majd ok- 

leveles adószakértői jogosítványt szerzett. Eddig élete első munka- 

helyén az OTP Bankban dolgozik. Munkába állásától 2013-ig az 

adótervezési és nemzetközi adózási osztályon, 2013-at követően 

pedig a stratégiai és kontrolling igazgatóságon, mint jelentéskészí- 

tési menedzser tevékenykedik. Családos, két kiskorú leánygyer- 

mek édesanyja. 

 

Dr. Kajati György 1993-ban érettségizett. 

Középiskolai tanulmányai során eldőlni lát- 

szott pályaválasztása, hiszen különös érdeklő- 

dés kötötte néhány szaktárgyhoz, mint a mate- 

matika, anyanyelv, történelem, angol és föld- 

rajz. Ezek közül a földrajzot választotta hiva- 

tása gyakorlásaként, ezért bátran állíthatjuk, 

hogy szerette a földrajzot, élvezettel és köny- 

nyedén tanulta, értette a tárgy logikáját, a ter- 

mészet fejlődését, a természet társadalomra gyakorolt hatását és a 

társadalmi folyamatok természeti környezetre visszaható romboló, 

pusztító következményeit is. A debreceni Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetemen szerzett földrajz szakos tanári és szakgeográfusi 

oklevelet 1998-ban. Az egyetemi tanulmányai befejezését követően 

az egri Tanárképző Főiskola földrajz intézetében kapott gyakornoki 

majd tanársegédi állást. Közben levelező hallgatóként részt vett a 

Kossuth Egyetem Földrajzi Intézetének földtudományi doktori is- 

kolája munkájában. Tudományos munkásságát PhD cím elnyerése 
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koronázta 2008-ban. Jelenleg főiskolai docensként tevékenykedik a 

társadalom-földrajzi és területfejlesztési tanszéken. Tudományos ér- 

deklődése a terület- és településfejlesztés, vállalati és civil hálózat- 

építés, külföldi tapasztalatok hazai elterjesztése, kistérségi fejlesztő 

tevékenység segítése, innovációs marketingtervek készítése, pályá- 

zatok írása, képzések vezetése. Kutatásának iránya energiapoliti- 

kánk vizsgálata, a mátraaljai és bükkaljai lignit szerepe hazánk vil- 

lamosenergia termelésében, az Európai Unió energiapolitikája, vá- 

rosfejlesztés és a vidék átalakulása. Oktató és kutató munkája mel- 

lett segíti a hallgatók diákköri kutatásait, szakdolgozati témák kije- 

lölésével és menedzselésével a földrajz szakos tanárképzés megha- 

tározó szereplője. 

 

Olajos Gergő 1994-ben érettségizett. Jó 

orgánuma, nagyszerű beszédkészsége, szim- 

patikus külső megjelenése folytán a Zemplén 

Televízió bemondóként alkalmazta már kö- 

zépiskolás korában. Harmadikos gimnazista- 

ként a Szép Magyar Beszéd Verseny országos 

döntőjében Kazinczy-érmet nyert Győrben. 

Valamilyen humán pályára szánták tanárai, ő 

viszont a Kertészeti és Élelmiszeripari Egye- 

temet választotta továbbtanulása céljából, ahol 2001-ben élelmi- 

szeripari mérnöki oklevelet szerzett. Egyetemi tanulmányai mel- 

lett riporterként dolgozott előbb a Magyar Rádióban (1996-97), 

majd bűnügyi tudósítóként a TV2-ben. Riporteri ismereteinek fej- 

lesztésére elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdió egy éves kurzusát 

1995-ben, majd másoddiplomás képzésként a Budapesti Gazda- 

sági Főiskola PR szakértő képzését 2004-2005-ben. 2006-ban került 

a Magyar Televízióhoz, ahol vezetőszerkesztőként a Kékfény című 

bűnügyi műsort vezeti a mai napig. Családos, de elvált, egy fiú- 

gyermek édesapja. 
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Simonics Gábor 1995-ben egy emelt óra- 

számban matematikát tanuló osztályban 

érettségizett. Szerette a matematikát, a kihí- 

vásokat, örömét lelte a feladatok, problémák, 

összefüggések megoldásában. Ezért is vált a 

KÖMAL matematikai feladatainak megoldó- 

jává, majd a matematikai versenyek rendsze- 

res szereplőjévé. Legjobb eredményét az 

OKTV-n 1995-ben érte el, ahol 9. lett. Ver- 

senyeredménye alapján felvételi vizsga nélkül került a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára, ahol 2000-ben építész- 

mérnöki diplomát szerzett. Ismereteit fejlesztendő a Budapesti 

Közgazdasági Egyetemen 2002-ben mérnök-közgazdász lett. 2002- 

ben még tervezői jogosultságot, 2004-ben műszaki vezetői felada- 

tok ellátásának engedélyét, 2006-ban vezető tervezői jogcímet is 

szerzett. Mérnöki és műszaki vezetői feladatait saját vállalkozásu- 

kon belül vagy társirodákkal összefogva oldják meg. Irodájuk 

rendszeres szereplője ingatlanfejlesztési országos nyilvános, nem- 

zetközi és meghívásos pályázatoknak. A bécsi Corner Irodaház az 

ingatlanfejlesztési pályázaton 2. díjat, az országos nyilvános pályá- 

zaton a bakonyoszlopi gyermekotthon 1. díjat, a Környére terve- 

zett idősek otthona 2. díjat nyert. Sok intézmény tervezésében vett 

részt társtervezőként. Pl. Szeged Kereskedelmi Központ; „Aqua- 

word” Fürdőkomplexum és Szálloda Budapest; Toyota Motor Bu- 

daörs; Tompa Határátkelő; Székesfehérvár Videoton stadion; Haj- 

dúszoboszló Thermál Hotel stb. Vezető tervezőként a Magyar Ál- 

lamkincstár épületének korszerűsítését, a körmendi Batthyány- 

Strattmann Kórház átalakítását, korszerűsítését, a mosonmagyar- 

óvári Karolina Kórház kiviteli tervét készítette. Tevékenysége 

rendkívül színes és sokrétű. A nekem küldött önéletrajzát átnézve 

az a véleményem, hogy nagyon elfoglalt személy, és hatalmas fe- 

lelősséggel járó munkát végez. Nős, felesége is tervező, három kis- 

korú gyermekük van. 



67 
 

 

 

Dr. Kaposvári Anikó az első hatosztályos 

gimnáziumi osztályban érettségizett 1996- 

ban. Egy nagyon tehetséges, minden iránt ér- 

deklődő fiatal volt, akit a körülvevő világ je- 

lenségein túl a kiváltó ok, a magyarázat is ér- 

dekelt. Saját bevallása szerint élete nagyon 

fontos része az irodalom, az írás. Élete első 

kisregényét 14 évesen írta, amelyet még két 

másik követett. Ezek az asztalfióknak készül- 

tek, s csak azért születtek, hogy Anikó kipróbálja önmagát, pró- 

bára tegye szundikáló prózaíró képességeit. 1994-ben az „Édes 

anyanyelvünk” verseny országos döntőjében Széphalom emlék- 

plakettet nyert, s bejutott a Szép Magyar Beszéd Verseny országos 

döntőjébe is. Azt gondoltuk, hogy irodalmár lesz, érdeklődése 

mégis az orvosi pálya felé irányult, 2002-ben a szegedi Orvostudo- 

mányi Egyetemen kapott diplomát. Orvosi tanulmányaival párhu- 

zamosan angol-magyar szakfordítói végzettséget is szerzett. 2007- 

ben belgyógyászatból szakvizsgázott. Közben pszichoterápiás ta- 

nulmányokat folytatott, melyet 2010-ben hipnoterapeuta oklevél- 

lel, 2014-ben pedig pszichoterápia szakvizsgával fejezett be. Mun- 

káját a miskolci Erzsébet Kórház belgyógyászatán kezdte, majd a 

Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályon folytatta. Jelenleg a har- 

madik fiúgyermekével van gyesen. Orvosi munkája, anyai felada- 

tai mellett eddig két regénye jelent meg (Ősiség törvénye, 2008; A 

suttogó múlt, 2016), s készül a harmadik, melyet Anikó misztikus 

kalandregénynek jelez. Életének másik nélkülözhetetlen része a 

zene. Zenei általánosból került a Kossuth Gimnáziumba. Hegedű 

tanszakot végzett, egy ideig a Lavotta Zenekar tagjaként szolgált. 

Tagja volt az iskola énekkarának, s egyidejűleg más városi kóru- 

soknak. Jelenleg a miskolci Bartók és Hassler kórusok tagja, ahol a 

férjével, s legnagyobb fiával, Tivadarral (12 éves) együtt énekel. 
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Dr. Bor Judit tizenegyedikes korában az 

„Édes anyanyelvünk” országos versenyen 

Széphalom emlékplakett elismerésben része- 

sült a legjobb tíz versenyző egyikeként. 1997- 

ben sikeres érettségi vizsgát tett, tanulmá- 

nyait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 

folytatta, ahol 2003-ban szerzett jogász diplo- 

mát. Első munkahelye az Oktatási és Kulturá- 

lis Minisztérium Művészeti Főosztálya, majd 

a Művészeti és Mozgókép Szakmai Osztálya volt, ahol referens- 

ként, majd főosztályvezető helyettesként dolgozott. 2011-től a Fő- 

városi Főpolgármesteri Hivatal Kulturális és Turisztikai Osztályá- 

nak vezetője. Munkaviszonya mellett másoddiplomát szerzett az 

ELTE művészettörténet szakán (2008), közigazgatási (2006), ké- 

sőbb jogi szakvizsgát tett (2016). Egyéni érdeklődése nemzetközi 

borszakértői vizsga megszerzésére (2015) inspirálta, ismereteinek 

bővítésére 2017-ben szakközépiskolai borász képzettséget szerzett. 

Az angol és francia nyelvet napi társalgási szinten használja. Csa- 

ládos, egy három éves kisfiú boldog édesanyja. Hobbija a borászat, 

a jóga és a társastánc. 

 

Dr. Kemenczky Márta 1997-ben érettsé- 

gizett, 1995-ben az „Édes anyanyelvünk” or- 

szágos nyelvhasználati versenyen az első tíz 

között végzett, s elnyerte Sátoraljaújhely em- 

lékplakettjét. Mozgalmas középiskolás éve- 

ket élt. Tagja volt az iskolai énekkarnak, a ka- 

marakórusnak, a Lavotta Zenekarnak, városi 

és családi ünnepségeken gyakran szerepelt 

verssel, ének- és zeneszámok előadásával. A 

Miskolci Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait. Az egyetemi 

diplomáját megszerezve (2002) Budapesten a Kovács ügyvédi iro- 

dában helyezkedett el, ahol előbb ügyvédjelölt, majd a jogi 
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szakvizsgájának letétele után (2008) alkalmazott ügyvédként dol- 

gozott. 2009-ben került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állo- 

mányába, ahol a Tulajdonosi Ügyekért Felelős Igazgatóságon va- 

gyonhasznosítási menedzserként dolgozott. 2017-ben tovább lé- 

pett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. Vagyonkezelési Osz- 

tályára került jogi munkatársnak. A változó munkakörök ellátásá- 

hoz folyamatosan képeznie kellett önmagát. Felsőfokú angol 

nyelvvizsgát tett, EU pályázati referens képzésében vett részt, a 

Corvinus Egyetemen közbeszerzési referens szakképesítést szer- 

zett, az ELTÉ-n folyó kétéves kurzus után adójogi szakjogászi kép- 

zettséget kapott. Szakjogászi ismeretei és képzettsége alapján eseti 

vizsgálatokat is végez a különböző civil szervezetek részére, angol 

nyelvű jogi fordításokat teljesít, jogi lektorálásokat vállal megbízás 

alapján fordítóirodák részére. 2017-ben vállalkozó kedvű, jó tollú, 

gondolataikat szívesen megosztó fiatal édesanyákkal létrehozták 

az Anya a Hős Magazin facebook csoportot. Ennek az online-on 

futó magazinnak kezdetben egyik szerkesztője volt, 2018 májusá- 

tól a főszerkesztői teendőit látja el. Hobbija a kommunikáció, az 

írás, az éneklés és csellózás. Két kiskorú gyermek édesanyja. 

 

Dr. Majoros László 1997-ben érettségi- 

zett, majd Debrecenben vegyész szakon foly- 

tatta tanulmányait. Végzését követően egy 

évig az egyetem fizikai-kémiai tanszékén 

dolgozott. Ösztöndíjjal került a Paderborni 

Egyetemre, ahol a doktori iskola tagjaként 

2006-ban PhD minősítést szerzett. Ezt köve- 

tően az Eindhoveni Egyetemen kapott kuta- 

tói állást projektmenedzser címmel. Feladata 

volt megvalósíthatósági tanulmány készítése poliuretánok vizsgá- 

latára. Számos vegyipari céggel került kapcsolatba. 2009-ben ke- 

rült az Európai Unió kutatási központjába a belgiumi Geelbe, ahol 

projektvezetői megbízást teljesített. Kutatásuk speciális referencia 
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anyag fejlesztésére és előállítására irányult, amit az Európai Unió 

országaiban használhatnak analitikai vizsgálatokra, validálásra és 

bizonyos szennyezések meghatározására. 2013-tól az Európai 

Unió Vegyianyag Ügynökségének tudományos tisztviselője Hel- 

sinkiben. Munkáját képezi a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jog- 

szabályok végrehajtásának európai ellenőrzése, a környezet védel- 

mének elősegítése. A vegyi anyag azonosítással foglalkozó csoport 

tagjaként szakmai tanácsokkal segíti a tagországok kémiai iparát, 

a termékek biztonságos használatát. Tudományos publikációinak 

száma 12. Dolgozatai elsősorban akkor íródtak, amikor tudomá- 

nyos, kutatói munkát végzett. Élete mai napokhoz köthető idősza- 

kában elsősorban szakértői feladatokat lát el, hivatali munkát vé- 

gez, ezért keveset publikál, annál többet levelez. Angol, német és 

holland nyelven tart kapcsolatot. Családos, egy kisfiú édesapja. 

 

Dr. Muha Viktória 1997-ben érettségi- 

zett, a Kertészeti és Élelmiszertudományi 

Egyetemre jelentkezett továbbtanulása cél- 

jául, ahová felvételt nyert. 2002-ben itt kapott 

mester fokozatú diplomát, de az egyetemi 

összevonások miatt a Szent István Egyetem 

Élelmiszertudományi Kara szerepel az okle- 

velét kibocsátó intézményként. Az egyetem 

befejezése után végeselem-modellezés, vala- 

mint termokamera kezelői és felhasználói tanfolyamokat végzett, 

s külföldön (Szlovákia, Németország) bővítette ismereteit, anya- 

nyelvi környezetben gyakorolta nyelvtudását. Hallgató korában 

részt vett az egyetem Tudományos Diákköri munkájában, 2001- 

ben dolgozatával különdíjat, 2002-ben második helyezést ért el. A 

Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi doktori iskolájának ösz- 

töndíjasaként (újabb egyetemi összevonások, csak névváltozás) 

2008-ban PhD fokozatot szerzett. 2007-től egyetemi tanársegéd, 

2009-től adjunktus a Corvinuson 2015-ig, azt követően ismét a 
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Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán. Jelenleg egy 

összevont, de több egyetemet érintő pályázat megvalósításán dol- 

gozik, melynek célja a hallgatók mentorálásának folyamata. Angol 

és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, az egyetem dok- 

tori iskolájának témavezetője, az MTA Agrár- és Bioműszaki Bi- 

zottságának tagja, eddig megjelent publikációinak száma 79, idé- 

zettsége 31 alkalom. Családos, két gyermek édesanyja. 

 

Laczkó Róbert a másodikként indult 

hatosztályos gimnáziumi képzésben vett 

részt iskolánkban. Nagyon jó baráti 

közösségben élt osztálytársaival, segítették 

egymás előrehaladását. Nem a házi feladatok 

lemásolásában támogatták a 

bizonytalankodókat, hanem az akadályt 

jelentő nehézségek megértetésében 

segédkeztek. Róbert jól tanuló, szorgalmas 

diák volt, mindig megbízhatóan teljesített, ő 

volt az osztályközösségben az egyik meghatározó, fejlesztő 

egyéniség. Mindezen tulajdonságaihoz társult még intelligensen 

kedves humora, s a mindenkivel szembeni, kölcsönösségen alapuló 

tisztelete. 1997-ben érettségizett, majd felvételt nyert a Miskolci 

Egyetem Gépészmérnöki Karára. Itt szerzett mérnök-informatikus 

diplomát 2002-ben. 

Negyedéves korában az Ericsson egy pörköltfőzéssel tarkított 

munkatárs kereső rendezvényt tartott az egyetemen, ahová az 

érdekes események iránt érdeklődő Róbert is elment a pörköltet és 

ingyen ételt kedvelő barátaival együtt. Róbertet az előadó meggyőző 

ismertetője is megragadta, s kérdéseket tett fel a cég jelen levő 

illetékesének. Ezt követően állásinterjúkra hívták, s a harmadik 

találkozás után részmunkaidős munkatársa lett az Ericsson 

magyarországi leányvállalatának, majd a diplomája megszerzését 

követően főállásban folytatta ugyanott. Nagyon sokat tanult, 
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tanfolyamokon, továbbképzéseken vett részt. Az önfejlesztés – 

véleménye szerint - az egyik feltétele a boldogulásnak. A cégnél 

vezetékes és vezeték nélküli hálózatok tervezésével és fejlesztésével 

foglalkozik a kezdetektől. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az 

optikai és mikrohullámú adatátvitel, mobil hálózatok, szélessávú 

internet elérés és felhőalapú számítástechnikai rendszerek területén. 

A magyarországi vállalatnál kilenc esztendeig dolgozott, kezdetben 

hazai szélessávú internet rendszerek tervezésével és kiépítésével 

foglalkozott vidéken és a fővárosban. Első hazai munkája a Bólyban 

kiépített rendszer volt, mely 100 megabites internet és 50 digitális TV-

csatorna vételi lehetőségét biztosította 2006-ban a bólyi 

háztartásokban.  2007-et követően felelősségi körét kiterjesztették a 

közép-európai régió kilenc országára is, amiért sokat kellett utaznia, 

szinte mindig úton volt. 

2010-ben váltásra ösztönözték. Cégük korábban megvette a Szilícium 

–völgyben (San Jose) működő, hasonló feladatokkal foglalkozó 

amerikai üzemet, ahol a 4 G rendszerek megoldásaival és 

bevezetésével foglalkoztak. Hosszú és felelősségteljes gondolkodás 

után Róbert és felesége úgy döntöttek, hogy vállalják a tengeren túlra 

költözést és az amerikai életet. Róbert itt nagyon fontos megbízásokat 

kapott az egész amerikai kontinensen elhelyezkedő országokban 

Alaszkától Chileig. Érdekes és tudománytörténeti szempontból 

értékes feladatok megvalósításában vett részt, közben posztgraduális 

képzésben tanult a Stanfordon. Amerikai tartózkodása alatt építették 

ki pl. Kolumbiában a közoktatás egész országra kiterjedő internetes 

hálózatát. Hat év amerikai szolgálat után az ötödik generációs (5 G) 

rendszer fejlesztése a cég központjába, Stockholmba hívta fejlesztő-

kutató (a kinevezési okiratán vezető szakértő szerepel) szakemberét, 

ezért 2016-tól itt él feleségével és két (2014-ben és 2017-ben született) 

kislányával. Jelenleg az 5 G adatátviteli és felhőalapú 

számítástechnikai rendszereivel foglalkozik az egész világot érintő 

felelősséggel. Piac- és versenytárs elemző csapatot működtet, 

felügyeli az üzleti lehetőségeket, képviseli a céget az egész világon 

szervezett szakmai rendezvényeken, kongresszusokon. Szabad 
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idejében szeret kerékpározni, természetet járni és kisrepülőgépet 

vezetni. 

 

Nagy Csilla házasságkötése óta Fekete 

Csilla. 1998-ban érettségizett, és az országos 

népdaléneklési versenyt is ebben az évben 

nyerte meg. A Nyíregyházi Tanárképző Főis- 

kola ének-zene-népzene szakán folytatta ta- 

nulmányait, 2002-ben szerzett diplomát. Ezt 

egészítette ki az egyetemmé változott nyír- 

egyházi intézményben a mesterkurzus elvég- 

zésével 2014-ben. Általános és középiskolai 

tanulmányai alatt hangszeres zenét tanult, táncolt a Hegyalja Nép- 

tánc Együttesben. Logikus döntés volt részéről a Magyar Táncmű- 

vészeti Főiskola elvégzése 2002 és 2008 között, ahol néptánc szak- 

irányú táncpedagógus diplomát kapott. Nyolc évig a sárospataki 

Alapfokú Művészeti Iskola tanára volt, majd a Kossuth Gimnázi- 

umban dolgozott két évig, 2017-től a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor 

Református Általános Iskola tanára. Első népdaléneklési versenyét 

követően szinte minden évben részt vesz a népdaléneklési verse- 

nyeken, ahonnan első és második díjakkal és arany minősítésekkel 

tér vissza. Férjével két fiú és két lány gyermeküket elkötelezetten 

nevelik az ének, zene és a néptánc megismerésére, szeretetére. 

 

Sarlósi Attila 1980-ban született 

Sátoraljaújhelyen. A Petőfi Is- kola hatodik 

osztályának befejezése után került a 

gimnázium hat- évfolyamos osztályába. 

Tizenhat éves korában BMX flatland kate- 

góriában korosztályos világbajnokságot 

nyert Eindhovenben. Az érettségi után, 1999-

ben tanulmányait a sá- rospataki Comenius 

Tanítóképző Főiskolán folytatta. 

Tanítóképzős tanulmányaival párhuzamosan jelentkezett a Budapest 
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Mé- dia Intézetbe, ahol fizetős, levelező hallga- tóként folytatta 

tanulmányait. Munkát vál- lalt, barátjával Miskolcon egy kis BMX és 

gördeszka boltot nyitott. A vállalkozás és a két helyen egyidejűleg 

folytatott tanulás 

egyszerre neki sem sikerült. Boltját fokozatosan bővítette, több 

külföldi gyártó hivatalos magyarországi forgalmazója lett. 13 éves 

korában kezdett ismerkedni a BMX szabad stílusú kerékpársport- tal, 

melyet egy filmélmény indított el a megvalósulás útján. Segí- tették 

sportpályafutását az egyre növekvő számban megjelenő ki- 

adványok is, melyek támogatták erős hittel vallott elhatározását, a 

BMX szabad stílusú kerékpár sport egyre több trükköt tartalmazó 

figuráinak megtanulását és bemutatását. Életét ifjú korától megha- 

tározta a BMX kerékpár mint sporteszköz és az ehhez kapcsolódó 

életforma, napjainkban pedig a megélhetést biztosító elfoglaltság és 

anyagi lehetőség önmaga és családja számára. A világbajnoki cím 

megszerzéséig több versenyt nyert Magyarországon és külföl- dön 

egyaránt. Miskolcról 2013-ban Győrbe költözött, ahol kezdet- ben 

online kereskedelemmel foglalkozott, ma már valós kerékpár boltja 

is van. Kiterjedt üzleti kapcsolatokat ápol a világ valamennyi BMX-

kerékpár gyártójával. Felesége egy nagy cégnél könyvelő- ként 

dolgozik. 2017-ben kislányuk született, akit boldogan nevel- nek, s 

remélik, hogy sikerül őt is a BMX-hez kötődő, kerékpár spor- tot 

kedvelő fiatallá formálniuk. 

 

Dr. Czilli Máté 2001-ben a Less Nándor országos földrajzver- 

senyen 2. helyezést ért el. 2002-ben érettségizett, jogi tanulmányait 

a Pázmány Péter Egyetemen végezte, ahol 2007-ben szerzett jogi 

diplomát. Első munkahelye az Akkreditációs Bizottság volt, ahol 
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jogi referensként, majd 2008-tól főtanácsos- 

ként dolgozott. Még egyetemi hallgató korá- 

ban 2004-2005-ben a Hallgatói Önkormány- 

zat elnökeként kezdte társadalmi-közéleti 

munkáját. Ebben az időben hatalmas feladat- 

tal kellett megbirkóznia, neki kellett elkészí- 

tenie a katolikus hittudományi főiskolák ösz- 

szevonása után az egységes hallgatói önkor- 

mányzat szabályzati rendszerét. 2012 óta fel- 

sőoktatási tanácsadója a püspöki konferenciának, másodállásban 

2014 és 2016 között a Bionikai Innovációs Központ ügyvezetője 

volt. 2017-ben az Akkreditációs Bizottság főtanácsosi munkakörét 

váltotta fel a Pázmány Péter Egyetem rektori hivatalának vezetője 

beosztással, majd 2019-ben a hivatalvezetői megbízást a Jogi és Mi- 

nőségbiztosítási Osztály jogi referense kinevezéssel. Társadalmi 

munkában a Vigília Keresztény Kulturális Alapítvány kuratóriumi 

elnöke, a Budapesti Örökimádás Templom lelkipásztori munka- 

társa. 2007 és 2010 között a Pázmány Péter Egyetem doktori isko- 

lájának hallgatója volt, a disszertációja készül, de sokirányú mun- 

kája és az ezeknek való megfelelés a doktori szigorlat időpontját 

késlelteti. Nős, felesége matematika-fizika szakos tanár, egy kis- 

lány és egy kisfiú boldog szülői. 

 

Deák Eszter 2003-ban érettségizett egy 

idegenforgalmi szakközépiskolás osztályban. 

Szerette a kémiát, ezért többet foglalkozott 

vele, mint amennyit a tantervi követelmény 

megkívánt. Tanára örült Eszter elköteleződé- 

sének, bátorította elhatározását, s különórá- 

kon fejlesztette kémiai ismereteit. 2001-ben az 

Irinyi kémiaversenyen országos harmadik he- 

lyezést ért el. Továbbtanulása sem volt kérdé- 

ses, egyenes út vezette a Debreceni Egyetem vegyész szakára, ahol 
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2008-ban szerzett diplomát. Első és máig is meglévő munkahelye 

a Teva Gyógyszergyár Zrt., ahol analitikus mérnökként kezdett 

dolgozni. 2009-ben feljebb lépett a ranglétrán, megmaradt ugyan 

analitikusnak, de fontosabb, érzékenyebb, felelősségteljesebb dol- 

gokat bíztak rá. 2017-ben újabb lépcsőfokra lépve helyettes labor- 

vezető lett. Ő lett a felelőse a beérkezett anyagok vizsgálatának, a 

beszállító váltáshoz kapcsolódó laboratóriumi feladatok koordiná- 

lásának, a vizsgálati eredmények ellenőrzésének és minősítésének, 

s bizonyos szemcseméretet vizsgáló készülékek kvalifikációjának. 

2018-ban beiratkozott a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudomá- 

nyi Egyetem gyógyszergyártás és nagykereskedelem minőségbiz- 

tosítása szakára, melyet 2020-ban diplomával ismertek el. Erre 

azért volt szüksége, mert 2018-ban minőségbiztosító lett az analiti- 

kusból. Feladata még komolyabbá vált, a vállán nyugszik az alap- 

és csomagoló anyagokkal kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, a 

késztermékek szállítmányozásával kapcsolatos eltérések kivizsgá- 

lása, a beérkező reklamációk vizsgálatának koordinálása. Mind- 

ezek mellett a Debreceni Egyetem Gyógyszertudományi Tanszé- 

kének oktatója, feleség, s egy kislány boldog anyukája. Németből 

felsőfokú, angolból középfokú, franciából alapfokú nyelvismeret- 

tel rendelkezik. 

 

Haupt Gyöngyi 2002-ben az „Édes anya- 

nyelvünk” versenyen a legjobb tíz tanuló egyi- 

keként Széphalom emlékplakettet kapott. Egy 

jó szellemű idegenforgalmi szakközépiskolás 

osztálynak volt a tanulója, 2003-ban érettségi- 

zett. A Budapesti Gazdasági Főiskolán idegen- 

forgalmi és szálloda szakos közgazdász diplo- 

mát szerzett 2007-ben. A diploma megszerzését 

követően két évig egy dán érdekeltségű külke- 

reskedelmi cégnél dolgozott. 2008-ban szerencsét próbálni Angliába 

költöztek. Ötcsillagos szállodákban pincérként kezdte, majd főpincér 
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lett, szállodai foglalások ügyintézője, végül a menedzsment fontos ré- 

szeként a pénzügyi osztály kontrollingosa. A német nyelvre alig volt 

szüksége, angolból volt gyengébb, amit viszont a rendszeres haszná- 

lat és nyelviskolai tanulás után tökéletesített. Angliai tartózkodásuk 

alatt született két gyermekük (jelenleg 6 és 4 évesek). Kezdetben Lon- 

donban béreltek lakást, majd a nagyobbik gyerek születése után az 

agglomeráció egyik kisvárosában. 11 év kalandozás után visszatértek 

Magyarországra, szülőfalujában Rátkán élnek. A mádi székhelyű, an- 

gol érdekeltséggel is rendelkező Royal Tokajinál kapott állást, ahol 

marketinges, rendezvény szervező és „mindenes”. Ez a szó fejezi ki 

legjobban a kisebb cégek alkalmazottainak feladatait, ahol csak rész- 

ben van felosztva a munkakör, a leggyakrabban mindenki ott és azt 

dolgozik, ahol szükség van a segítségére. A férje egy évvel később tért 

haza, ő is az idegenforgalomban, a vendéglátásban dolgozik. 

 

Kun Ádám háromszoros BMX világbajnok 

a talajon végzett szabad stílusú kategóriában. 

Ez a sportág vált népszerűvé Sátoraljaújhelyen 

a rendszerváltást követő években. Az első 

képviselők részére a BMX kerékpársport nem- 

csak hasznos időtöltést, a test és a szellemiek 

egyidejű edzését jelentette, hanem egyfajta 

életérzést is kifejezett. Az ehhez a sporthoz kö- 

tődő fiatalok felfedezték ebben a kerékpáro- 

zásban a szabadság sajátos érzését, azaz minden olyan trükköt sza- 

bad kitalálniuk és csinálniuk, amire az egészségük kockáztatása 

nélkül képesek. A szabadság élménye megmutatkozott a viselke- 

désükben és az öltözködésükben is, de soha nem voltak neveletle- 

nek. Ruházatuk kényelmes pólóból, testméretüknél kicsit bő- 

vebbre szabott, színes nadrágból és az elmaradhatatlan, silttel hátra 

álló baseballsapkából állt. Első világbajnoki érmét 2002-ben, 16 

évesen szerezte amatőr kategóriában. 2004-ben leérettségizett, a 

nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 2009-ben szerzett szociálpeda- 
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gógia szakos tanári oklevelet. A főiskolai tanulmányai idején, 2010-

ben és 2014-ben, mindkétszer a Kölnben rendezett világbaj- 

nokságon, profi kategóriában első helyezést ért el. Ezeken kívül 

2010 és 2017 között számos hazai és nemzetközi versenyen vett 

részt, dobogós helyezéseket szerzett. Legkiemelkedőbbnek ezek 

közül az Edmontonban és a Denverben tartott világkupa versenye- 

ket tartja. Ma önálló vállalkozással rendelkező, szponzorált kerék- 

párversenyző, életében eggyé olvadt a hobbi és a hivatás. Sokfelé 

jár a világban, meghívást kap külföldi kerékpáros kluboktól, szer- 

vezetektől bemutatókra, kedvcsináló szabadidős programokra. 

Versenyzői erénye, hogy nagyon sok trükköt maga talál ki s ter- 

jeszt szerte a világban. Egyetlen a világon, aki a Monster Whip (a 

fejjel lefelé végrehajtott vázpörgetés) maga alkotta mozdulatsort 

képes végrehajtani. 2020-ban személyi edzői képesítést szerzett, 

ilyen minőségben Szegeden és Budapesten dolgozik. Sportteljesít- 

ményét dr. Boda Pál-díjjal, Príma Primissima megyei közönségdíj- 

jal ismerték el 2014-ben. A Magyar Kerékpáros Szövetség 2018-ban 

„Az Év BMX kerékpárosa” díjjal tüntette ki. Házas, felesége dentál- 

higiénikus, egy kisfiút és egy kislányt nevelnek Szegeden. 

 

Dr. Sándor Zoltán 2004-ben érettségizett. 

Olyan növendéke volt az iskolának, aki hitt a 

tanárok lelkesítő erejében, a nevelés jóindu- 

latú személyiségformálásában, a pedagógia 

ösztönző kihívásaiban. Ezért vett részt a kü- 

lönböző számítástechnikai versenyeken, 

ezért vállalta az iskolai társastánc klubban az 

aktív szereplést. Az országos Gábor Dénes 

számítástechnikai versenyen 2001-ben hato- 

dik helyezést ért el. Óriási meglepetést okozott pályairányultsága. 

Mindenki úgy gondolta, aki őt közelebbről ismerte, hogy a számí- 

tástechnikai ismeretek egyetemi szintű tanulását választja életcé- 

lul, ez lesz az elhivatottsága. Nagy csalódást okozott a jogi diploma 
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iránti vágyakozása. Az ELTE Jogi Karán szerzett diplomát 2009- 

ben. A Szerencsejáték Felügyeletnél kezdte hivatásának gyakorlá- 

sát, majd a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz került. Mun- 

káltatójának megszüntetése után a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri- 

umban folytatta munkáját, ahol érezhetően megbicsaklott a hite a 

jogalkalmazásban, s hátat fordított a jogi pályának. A 2019-ben ki- 

adott iskolai évkönyvben megjelent visszaemlékezéseiben olvas- 

hatunk erről a csalódásáról, melyet volt mersze felvállalni és leírni 

is. Ezek a tények őt a legmagasabbra emelik azon az erkölcsi rang- 

létrán, melyen én mindenkit elhelyezek, érdemei szerint. E kény- 

szerű pályamódosulás után szoftverfejlesztő lett annál a cégnél, 

amelyik az országos számítástechnikai versenyt rendezte, s ahol 

Zoltán egykor hatodik lett. 

 

Szuhi Ildikó az általános iskola 

befejezése után a Kossuth Gimnázium és 

Szakközépiskola két tanítási nyelvű 

szakközépiskolai osztályában folytatta 

tanulmányait. Közelebb álltak szívéhez a 

humán tudományok (magyar, 

történelem, idegen nyelvek). Ezt a 

kötődését magyar tanára is hamar 

észrevette, s egyéni foglalkozásokkal, 

kiegészítő feladatok adásával segítette 

érdeklődése kielégítését, tehetsége fejlesztését. Ezért is sikerülhetett 

2002-ben, másodikos középiskolás korában a győri Szép kiejtési 

országos versenyen bekerülnie a döntőbe, s Kazinczy érmet nyernie. 

2005-ben sikeres érettségi vizsga után még végzett egy technikus 

minősítő kurzust, majd jelentkezett a Károly Róbert Főiskola 

idegenforgalmi közgazdász szakára. Az alapdiploma megszerzését 

követően (2009) dolgozni kezdett Sátoraljaújhelyen. Először 

közművelődési referens volt az önkormányzatnál, majd tárlatvezető 

a Magyar nyelv Múzeumában. 2015-től Budapesten él. Kis ideig a 
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Magyar Államkincstárnál, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalnál dolgozott. 2016-ban került a Budapesti Rendőr 

Főkapitányságra, ahol gazdaságvédelmi területen elemző 

közgazdász. 

Főiskolai alapdiplomáját a Szent István Egyetemen végzett mester 

képzéssel egészítette ki 2020-ban. Angol és német nyelvismerettel és 

nyelvvizsgákkal rendelkezik. Egyedül él, s miután szakismeretei 

megszerzését teljesítette, társas kapcsolatát a családalapítás felé 

irányítja. 

 

 

Danyi Viktória 2005-ben a „Szép magyar 

beszéd” országos versenyen Győrben Ka- 

zinczy érmet nyert, majd 2008-ban a két-taní- 

tási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskolá- 

ban érettségizett. Németből felsőfokú, angol- 

ból középfokú nyelvvizsga bizonyítványt 

szerzett. 2012-ben végzett a Budapesti Gaz- 

dasági Főiskola turizmus-vendéglátás sza- 

kán. Alapdiplomájának megszerzését kö- 

vetően dolgozni kezdett a Danubius Szállodalánc Zrt. értékesítési 

osztályán, s beiratkozott a Szent István Egyetem levelező tagozatos 

képzésére, ahol mester fokozatú okleveles közgazdász képesítést 

szerzett. Mester képzésének befejezését követően 2015-ben férjhez 

ment, 2019-ben egy kisfia született, akivel most gyesen tartózko- 

dik. Véleménye szerint a legjobbkor jött a kisfia születése, őt nem 

érintette a pandémia következtében kialakult szállodai alkalma- 

zotti létszám leépítés- és elbocsátás sorozat, megmarad középve- 

zetői értékesítési menedzser beosztása a járvány utáni időkre is. 
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Dr. Kocsis Tamás 2005-ben érettségi- 

zett. Ezt követően a szegedi Tudomány- 

egyetem Orvostudományi Karán foly- 

tatta tanulmányait. 2011-ben avatták or- 

vossá. Az egyetem biokémiai intézetében 

kapott gyakornoki, majd tanársegédi ál- 

lást. Feladata volt a magyar és német ajkú 

hallgatóknak biokémiai gyakorlatok ve- 

zetése. Egy év munkaviszony után be- 

iratkozott az intézmény multidiszciplináris doktori iskolájába. 

Doktoranduszként az izom biokémiai vizsgálatával foglalkozott, a 

harántcsíkolt izom glükóz felvételét és inzulin érzékenységét ta- 

nulmányozta. Ebből írta doktori disszertációját is. Képzését befe- 

jezve 2017-ben sikeresen védte meg dolgozatát és PhD minősítést 

szerzett. 2015-ben munkahelyet váltott, előbb Miskolcon, majd 

Veszprémben helyezkedett el. Jelenleg rezidensként dolgozik a 

megyei kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályán. A 

közeli jövőben várható a szakorvosi vizsgája. Egyedül él, a szak- 

vizsga utánra tervezi a családalapítást. 

 

Müller Judit, házasságkötése óta 

dr. Ozohanics-Müller Judit 1987-ben 

született Miskolcon. Tanulmányait a 

sátoraljaújhelyi Jókai Általános Iskolá- 

ban kezdte, majd tanulmányait a Kos- 

suth Gimnáziumban folytatta. Köteles- 

ségtudó, szorgalmas tanulója volt az is- 

kolai közösségnek, szerették az osz- 

tálytársai, tisztelték, követendő példá- 

nak tartották tanárai. Kitűnő érettségi vizsgája után (2006) jelent- 

kezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, 

ahol 2010-ben vegyészmérnöki szakon, gyógyszeripari szakirány- 

ban (BSc) diplomát szerzett. Tanulmányait 2012-ben ugyanitt foly- 
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tatva a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gyógyszervegyész- 

mérnöki szakán mester fokozatú diplomával gazdagodott. Egye- 

temi tanulmányait befejezve oktatói javaslatára jelentkezett dokto- 

randusz képzésre, melyet az Oláh György Doktori Iskolában 2012 

és 2018 között végzett. Kutatásaihoz a Richter Gedeon Nyrt. Szin- 

tézistámogató Laboratóriuma nyújtott támogatást. Doktori disz- 

szertációja „Gyógyszerhatóanyagok felszívódásának és szöveti 

megoszlásának modellezése in vitro nem sejtes módszerekkel” 

címmel készült, melyet 2018 februárjában sikeres védéssel teljesí- 

tett. Első és egyetlen munkahelye a Richter Gedeon Gyógyszer- 

gyár, ahol kutató-fejlesztő szakemberként dolgozik, kezdetben a 

Szintézistámogató Laboratóriumban, ezt követően a Gyógyszerké- 

miai Laboratóriumban. Egyetemi tanulmányai, kutatói munkája 

során nagyon sok hasznos tapasztalatot szerzett. Ezek közül ki- 

emelendőek: a gyógyszerjelölt vegyületek fizikai-kémiai jellemzői, 

HPLC-MS módszerek fejlesztése a gyógyszerszerű vegyületek ké- 

miai tisztaságának vizsgálatára, HPLC módszerek fejlesztése kirá- 

lis vegyületek elválasztására, optikai tisztaságuk meghatározá- 

sára, szerves kémiai reakciók követése HPLC-ESI-MS technikával, 

oldószermaradványok meghatározása. Egyetemi tanulmányai és 

kutatói munkája során publikálta is eredményeit, melyekkel, díja- 

kat nyert. 2010-ben egy TDK 3. helyezéssel, 2012-ben kiemelt első 

helyezéssel jutalmazták teljesítményét. 2016-ban Kutatói Pályáza- 

ton 2. díjat, 2018-ban a Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs pá- 

lyázatán is 2. díjat nyert. Családos, férje kutató biokémikus, egy- 

kislány boldog szülői. Gyerekkorából őrzi a közös éneklés kapcso- 

latalakító, lélekformáló erejét, jelenleg egy gregorián kórus tagja. 

 

Bernáth Lívia Ongán végezte általános iskolai tanulmányait. 

Az újhelyi Kossuth Gimnáziumot azért választotta középiskolai 

tanulmányainak helyszínéül, mert érdekesnek tartotta a szakkö- 

zépiskolai képzések közül a két tannyelvű idegenforgalmi ajánla- 

tot. Középiskolás tanulmányai során magyartanára észrevette az 
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anyanyelv iránti elköteleződését, ezért külön 

foglalkozásokon gyakorolták a szép kiejtés, a 

helyes beszéd és értelmes hangsúlyozás sze- 

rinti szövegmondást. Közös munkájuk ered- 

ménye lett a győri Kazinczy-versenyen nyúj- 

tott nagyszerű teljesítménye, ahol 2006-ban 

Kazinczy-érmes lett. 2008-ban sikeresen le- 

érettségizett, majd Miskolcon emelt szintű, 

kétéves idegenforgalmi menedzser képzés- 

ben részesült. A környéken ebben az időben nehéz volt elhelyez- 

kedni, ezért szerencsét próbált a fővárosban. Volt értékesítő egy 

turisztikai magazinnál, s egy általános iskolánál üzemeltetési ve- 

zetőhelyettes. Jelenleg egy óvoda élelmezési és konyhavezetője. 

Férje, Vigh Zsolt a BKK-nál utaskoordinátor. Kisfiuk 2019-ben szü- 

letett, lánygyermeküket 2022 nyarára várják. Lívia tervezi, hogy 

2022 tavaszán egy önálló vállalkozást indít, ahol kipróbálhatja kre- 

ativitását, hasznosíthatja a tanultakat. 

 

Lovas Anett Csilla 2005-ben az „Édes 

anyanyelvünk” országos versenyen Szépha- 

lom emlékplakettet kapott a legjobban telje- 

sítő 10 tanuló egyikeként. A 2006-os érettsé- 

gije után tanulmányait a Debreceni Hittudo- 

mányi Egyetemen folytatta, ahol hittanári- 

nevelőtanári oklevelet szerzett. Hittudomá- 

nyi tanulmányaival párhuzamosan a Debre- 

ceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

magyar szakos bölcsész lett. Ezt a képzettségét egy kétéves kurzus 

keretében magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomával 

egészítette ki. Tanulmányai közben a Pro Regione alapítvány ösz- 

töndíjasa volt két évig, majd a Debreceni Egyetem Magyar Iroda- 

lom és Kultúrtudományi Intézetében demonstrátorként kiemelt 

szakmai ösztöndíjat kapott. A XXX. Tudományos Diákköri Konfe- 
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rencia Hittudományi tagozatán (2011) dolgozatával I. helyezést ért 

el, 2018-ban két hónapig a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének 

ösztöndíjasa volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Irodalom és Kul- 

túratudományok Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási témája: 

Ifjúsági irodalom a középiskolai magyar tanításban. Hitoktatóként 

dolgozott óvodákban, a Debreceni Református Kollégium Gimná- 

ziumában és a Hittudományi Egyetemen. Az Alföld Könyvek és a 

Debreceni Egyetem folyóiratainak tördelőszerkesztője. A Járom 

Kulturális Egyesület önkénteseként mesét mond a gyerekeknek, 

moderátorként könyvbemutatókat vezet, rendhagyó irodalom 

órákat tart. 2015-től házasságban él, egy kislány szerető édesanyja. 

 

Novák Panna 2003 és 2006 között volt az 

iskola tanulója. Emelt óraszámban tanulta a 

matematikát, s az „Édes anyanyelvünk” ver- 

senyen az országos döntő egyik legjobbjaként 

Széphalom-emlékplakett elismerésben része- 

sült. A 2005-ös tanév után magántanulóként 

folytatta tanulmányait, a 11. és 12. évfolyam 

anyagát egy év alatt teljesítette, s 17 évesen 

(2006-ban) érettségi vizsgát tett. A Budapesti 

Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán folytatta tanulmányait. 

2011-ben szerezte alapdiplomáját, melyet a Pécsi Tudományegye- 

tem Műszaki és Informatikai Karán mesterképzésen szerkezet- 

építő mérnöki diplomával egészített ki. Budapesten egy építőipari 

cégnél volt az első munkahelye. 2015-ben hazajött Sátoraljaúj- 

helybe, ahol a családi vállalkozásban hasznosítja tanult ismereteit. 

Hazaköltözését követően férjhez ment, házasságából 2016-ban és 

2019-ben két kislánya született. 

 

Gyulai Eleonóra Mária, férjhezmenetele óta Ráski Eleonóra 

Mária 1988-ban született Budapesten. Itt kezdte általános iskolai 

tanulmányait, majd a család Tolcsvára költözése miatt ott folytatta. 
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A Kossuth Gimnázium és Szakközépiskola 

egészségügyi szakán 2008-ban érettségi- 

zett. Harmadikos korában bejutott a győri 

szép kiejtési verseny országos döntőjébe, 

ahol az elsők között végezve Kazinczy-ér- 

met nyert. Érettségi után jelentkezett a sá- 

rospataki Református Teológiai Akadémia 

katecheta szakára, ahol tanulmányait két és 

fél év elvégzése után megszakította. Súlyos 

betegsége miatt a fodrász szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzését is kénytelen volt abbahagyni, majd egészségének stabili- 

zálódása után bolti eladói képzettséget szerzett. Ilyen munkakör- 

ben dolgozott több helyen Sárospatakon és Győrben. Jelenleg a 

Magyar Református Szeretetszolgálatnál adminisztrátor. Szereti a 

hangszeres zenét, több éven át folytatott furulya, fagott és fuvola 

tanulmányokat általános és középiskolás korában. Napjainkban a 

zenéhez történő vonzódása kiegészül egy autodidakta módon ta- 

nult képzőművész tevékenységgel, a gravírozással, mellyel egyre 

szebb és értékesebb munkákat sikerül alkotnia. 2014-től férjezett, 

párja Ráski Péter, egy 2017-ben született kislány boldog szülői. 

 

Krafcsenkó Zsófia 2009-ben érettségi- 

zett. Egy ötévfolyamos speciális osztályba 

járt, ahol kilencedikben (elsőben) csak nyel- 

veket (angol, német) és számítástechnikai 

ismereteket tanultak. Tanulmányai során 

egyszer volt egy négyese, egyébként min- 

dig kitűnő volt. A nyelveket és a természet- 

tudományokat, közülük a kémiát szerette 

legjobban. Ebből versenyeken is indult. A 

legjobb eredményt 2007-ben érte el, amikor az OKTV-n bejutott az 

országos döntőbe. Nem volt meglepő a pályairányultsága. Gyógy- 

szervegyésznek jelentkezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu- 
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dományi Egyetemre. 2013-ban alapdiplomát szerzett, melyet meg- 

toldott a kétéves mesterképzéssel. Szakmai gyakorlatait a Chino- 

inban (ma Sanofi) és a Törleynél tudta le, majd világot próbálni 

Nagy-Britanniába ment, ahol előbb két évig a Sensien A Colors UK 

Ltd-nél fejlesztő mérnökként dolgozott, ezt követően vegyészként 

három évig a Domino UK Lt alkalmazottja volt Cambridgeben. 

2020 márciusától felügyelőként tevékenykedik az Andritz Metals 

gyárában Bécsben. Zsófia tipikus példája a tudatos tevékenységet 

vállaló fiatal, bátor személyiségnek, aki biztos nyelvtudással el- 

megy szerencsét próbálni a fejlettebb országokba, majd – ezt csak 

valószínűsítem – valamikor hazatér, hogy itthon kamatoztassa is- 

mereteit a haza javára és a maga hasznára. 

 

Bodnár Dániel 1990-ben született a fel- 

vidéki Királyhelmecen. Általános iskolai 

tanulmányait a Nagytárkányi Magyar Ta- 

nítási Nyelvű Alapiskolában végezte. 2005- 

ben felvételt nyert a sátoraljaújhelyi Kos- 

suth Lajos Gimnázium idegenforgalmi 

szakképző tagozatára, 2010-ben tett sikeres 

érettségi vizsgát. Ezt követően felvették a 

Bolyai Önképző Műhelybe, s ezzel egyide- 

jűleg megkezdte tanulmányait Budapesten a Schola Europa és a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem által közösen indított média- 

kommunikációs képzés moderátor szakán. A kétéves tanulmá- 

nyait követően újra iskolapadba ült, felvételt nyert a Metropolitan 

Egyetem turizmus-vendéglátás képzésére. Egyetemi tanulmánya- 

ival egyidejűleg, diákmunkásként dolgozni kezdett a Wizz Air lé- 

gitársaság telefonos ügyfélszolgálatán, ahol később az egyik tele- 

fonos részleg projektmenedzsere lett. Két év után váltott, 2016-ban 

alkalmazást nyert az Avis Budget Group BSC Kft-nél, ahol a part- 

nercégek és irodák vitatott problémáinak, valamint felmerült tech- 

nikai kérdéseinek megoldásával foglalkozott. Közben 2018-ban 
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befejezte tanulmányait az egyetemi turizmus-vendéglátás alap- 

képzésben, ahol közgazdász diplomát szerzett. 2019-ben egy 

könnyűszerkezetes technológiával gyártott építményeket forgal- 

mazó cégnél helyezkedett el irodavezetőként. Szorgalmának és 

eredményességének köszönhetően 2021-től a cég ügyvezető igaz- 

gatói teendőit látja el. Családjukban alapvető nevelési célkitűzés 

volt magyarságuk megtartása, a magyar identitás erősítése. Ezért 

íratták szülei magyar iskolába, ezért tanulta a magyar költészet 

gyöngyszemeit, ezáltal lett iskolai szavalóverseny győztes Nagy- 

tárkányban 2000-ben és Sátoraljaújhelyen 2005-ben. Ezért vehetett 

részt Szlovákiában a magyar fiatalok részére szervezett „Szép ma- 

gyar beszéd” verseny döntőjében és Széphalomban az országos 

középiskolai szónokversenyen, ahol 2010-ben első helyezést ért el. 

Diákkori sikerélményeinek többsége az anyanyelvének ápolásá- 

hoz kötődik, miként 2009-ben a győri „Szép magyar beszéd” or- 

szágos versenyen szerzett Kazinczy-érem is. A középiskola utolsó 

évében a tanulóifjúság kezdeményezésére az iskola tantestülete 

neki ítélte oda a „Pro alma matre” díjat. Egyetemi tanulmányai so- 

rán „A diszkont légitársaságok piaca” címmel készített dolgozatá- 

val a Tudományos Diákköri Konferencia első helyezettje lett 2018- 

ban. Ez a dolgozat szerves részét képezte diplomamunkájának is. 

 

Dr. Hegedűs Panna az egyik legfiatalabb 

orvos, aki kirepült az iskolából, ahol a hatosz- 

tályos képzés tanulója volt 2006 és 2012 kö- 

zött, s közben biológiából az OKTV-n orszá- 

gos 9. helyezést ért el. Útja a Semmelweis 

Egyetemre vezetett, ahol kapcsolódott a Ku- 

tató Diákok Mozgalmához. Először az egye- 

temen folyó kutatás felé fordult, majd fi- 

gyelme az akadémiai kutatásokra koncent- 

rált. Egyetemi hallgatóként két alkalommal köztársasági ösztöndí- 

jat nyert, 2017-ben pedig Stephen W. Kuffer kutatási ösztöndíjat 
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kapott. 2018-ban orvosi diplomát szerzett, s felvételt nyert az egye- 

tem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájába, ahol je- 

lenleg is tanul és dolgozik tudományos fokozata megszerzéséért. 

Munkahelye az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, ne- 

urológiai munkacsoportja. A tudományos közösség a fokozatosan 

terjedő Alzheimer-kór kialakulásának folyamatát, az időskori el- 

butulásban közreműködő agykéreg alatti területek különböző sejt- 

jeinek szerepét vizsgálja. Az interneten fellelhető kutatói összegzés 

szerint ma még nem látják tisztán a folyamatokat. Reméljük azon- 

ban, hogy a következetes és összehangolt kutatói munka meg- 

hozza az eredményt, s közelebb kerülünk az Alzheimer-kór gyó- 

gyításához vagy megelőzéséhez. 

 

Barna Amarilla 2018-ban a „Szép magyar 

beszéd” országos versenyén Kazinczy-érmet 

nyert, s ugyanebben az évben érettségizett. 

Nevét már akkor ismertté tette, amikor elin- 

dult a városi rotarys nyelvi versenyeken. 

2017-ben angolból, 2018-ban németből lett a 

legjobb. Ilyen előzmények után került a Deb- 

receni Egyetem Jogi Karára, ahol most szép 

sikerrel végzi tanulmányait. 
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Tehetséges tanárok 

Harasztos Gyula 1894. december 20-án 

Garamberzencén született. Elemi és középis- 

koláit Selmecbányán végezte, majd a Képző- 

művészeti Főiskolán szerzett festőművészi és 

művésztanári diplomát. A főiskolán Glatz 

Oszkár, Nádler Róbert és Edvi Illés Aladár vol- 

tak a mesterei. Főiskolás korában nagyon sokat 

utazott, külföldi mesterekkel találkozott, festő- 

iskolákat tanulmányozott. Pályájának kezde- 

tén tájképfestőként mutatta tehetségét, később alakult ki emberáb- 

rázoló képessége. 1919-ben fejezte be tanulmányait, ekkor került a 

sátoraljaújhelyi Piarista Főgimnáziumba tanárnak. Itt dolgozott az 

1954-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig, sőt óraadóként még az ezt 

követő évtizedben is tanított ábrázoló geometriát. 1948 és 1950 kö- 

zött az államivá lett gimnázium igazgatója volt. Alkotásaiban a tát- 

rai motívum visszatérő elem, képeinek témája a gyerekkorban átélt 

emlékek, a szülőföldhöz ragaszkodás ihlette környezet- és termé- 

szetszeretet. Szakíróként is ismertté tette nevét, művészeti kritikai 

írásai napilapokban, folyóiratokban jelentek meg. Tankönyvíróként 

is tevékenykedett, a Műalkotások ismertetése című kézikönyve 

1934-ben jelent meg, sokáig használták középiskolai tankönyvként. 

Alkotásait sok helyen mutatta be az érdeklődő közönségnek. Több 

kiállítása volt Budapesten, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és To- 

kajban. Az ő tervei alapján építették fel 1937-ben a Magyar Kálvária 

állomásait a Szár-hegyen. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitünte- 

tésben részesült. 1974. március 21-én hagyott itt bennünket. Képei, 

alkotásai sátoraljaújhelyi barátoknál és családtagjainál találhatók. 
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Dobossy Ferenc (1902–1987) Diósförge- 

patonyban született, iskoláit Pozsonyban vé- 

gezte, ahonnan a Pázmány Péter Tudomány- 

egyetemre került. Itt 1927-ben szerzett termé- 

szetrajz-földrajz szakos diplomát. Első mun- 

kahelye a sátoraljaújhelyi Piarista Főgimná- 

zium lett, ahol – az államosításból következő 

és névváltozással járó változások között – dol- 

gozott tovább az 1962-ben bekövetkezett 

nyugdíjazásáig. Az államosításkor nem volt az intézménynek ké- 

miaszakos tanára, ezért vállalta a kémiaszakos tanári diploma 

megszerzését. Vállalását 1953-ban teljesítette az Eötvös Lóránd Tu- 

dományegyetem kémia szakának elvégzésével. Kísérletező tanár- 

típus volt. Hangoztatott véleménye szerint a kísérlet kérdés a ter- 

mészethez, vagy beigazolódik egy jelenség, vagy sem. Vallotta, 

hogy a demonstrációs tanári kísérlet segít megérteni a tananyagot, 

és a látás-élmény alapján mélyen rögzülnek, tartósabb ismeretté 

válnak a látottak, tovább emlékezünk rájuk. Kutató pedagógus is 

volt, vizsgálta a város környezeti állapotának változását, az élővi- 

zek és vízfolyások átalakító munkáit, a földtani környezet adottsá- 

gait, a szőlőművelés talajtani és meteorológiai állapotainak egy- 

másra gyakorolt hatásait. Következtetéseit megfogalmazva, azo- 

kat közzé is tette. Publikációi az iskolai évkönyvekben, valamint az 

Iskola és Élet c folyóiratban jelentek meg. Két évig, 1958-ban és 

1959-ben volt az intézmény igazgatója, utána nyugdíjazásáig igaz- 

gatóhelyettese. Tanári és vezetői munkáját több kitüntetéssel (mi- 

niszteri dicséret, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója) ismerte el a 

fenntartó megyei önkormányzat. Egykori tanítványai kérésére és 

hálájaképpen a szépen felszerelt kémiai szaktantermet róla nevez- 

ték el 2003-ban. 
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Bobula Ferenc (1911–1984) a felvidéki Ko- 

rompán született. Kisgyermekkorában költöz- 

tek Diósgyőrbe, itt végezte elemi és középis- 

kolai tanulmányait. A Fráter György Gimná- 

ziumban érettségizett. Karpaszományos tiszt- 

ként került a Pázmány Péter Tudományegye- 

tem történelem-földrajz szakára. A II. világhá- 

borúban tartalékos tisztként szolgált, száza- 

dosként került szovjet fogságba. 1947-ben sza- 

badult, befejezte egyetemi tanulmányait. Először Szendrőben taní- 

tott a tanári diplomája megszerzése után, majd 1949-ben Sátoralja- 

újhelybe költöztek. Matematikát tanított a gimnáziumban. 1956- 

ban a második világháborús szereplése, s az 56-os eseményekről 

vallott nézetei miatt, koholt vádak alapján elítélték és internálták. 

Az internálótáborból visszatérve Rudabányácskán kapott tanári 

állást. A Kossuth Gimnáziumba 1963-ban jöhetett vissza, ahol 

1973-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig tanított. Volt tanítványai 

alapítványt hoztak létre emlékére, mellyel a történelemből leg- 

eredményesebben szereplő fiatalokat ismerik el évente egy alka- 

lommal és pénzdíjjal honorálják a teljesítményt. Az iskolavezetés 

az egykori tanítványok kérésére a történelmi szaktantermet Bobula 

Ferencről nevezte el 2008-ban. 

 

Terényi József (1914–2004) Vasváron szü- 

letett, a budapesti cisztercita gimnáziumban 

érettségizett 1932-ben. Latin-német szakos ta- 

nári oklevelet 1937-ben szerzett a Pázmány 

Péter Tudományegyetemen. Első munkahe- 

lye a rákospalotai gimnáziumban volt, ahon- 

nan 1939 márciusában a Felvidék visszacsato- 

lásakor Rozsnyóra helyezték, a premontrei 

gimnázium tanára lett. 1944-ben frontszolgá- 

latra hívták, a háború befejezése után Gyöngyösön kapott állást. 
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1945 szeptemberében a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumba ke- 

rült, ahol megmaradt az állami gimnáziummá válás után is. Köz- 

ben 1950-től 1957-ig igazgatóhelyettesként dolgozott, ezt követően 

pedig az 1976-os nyugdíjazásáig a német, latin, angol és francia 

nyelv megyei szakfelügyelője volt. Felügyelői munkakörben szer- 

zett tapasztalatairól több cikket, szaktanári ajánlást írt. A Közne- 

velésben és az Idegen nyelvek tanításában jelentek meg szakmai 

cikkei, dolgozatai. Fordított is német és angol nyelvből. Latin 

nyelvtankönyvet írt a gimnáziumok számára. Az államosítás után 

megalapította a gimnázium énekkarát, kórusvezetőként közremű- 

ködött a gimnázium kultúraközvetítő missziójának kialakításá- 

ban. Következetes és szigorú tanárként ismerték, nagyon sok tanít- 

ványa választotta példaképül a rendíthetetlen meggyőződésű és 

erkölcsű tanárát. Ő volt az első tanár a városban, aki 1966-ban Ki- 

váló tanár kitüntetést kapott. Híres idézet tőle, hogy „Síppal, dob- 

bal, nádi hegedűvel nem lehet nyelvet tanítani. A nyelvtanításhoz 

egy jó nyelvtanár, egy iskolai falitábla, egy szál kréta és egy befo- 

gadó tanuló szükséges. Ha ez a négy feltétel adott, akkor a nyelv- 

tanulás eredményes és sikeres lesz.” Egész életével, tanítási-neve- 

lési munkájával, módszertani kultúrájával bizonyította, igazolta 

meggyőződését. 

 

Paál László (1930–2012) A debreceni Kos- 

suth Lajos Tudományegyetemen szerzett 

orosz szakos tanári oklevelet 1954-ben, me- 

lyet később levelezős hallgatói minőségben 

németszakos oklevéllel egészített ki. 1959-ben 

a megyei tanügyi szervek a középiskolai 

orosz nyelvtanítás megyei tanulmányi felü- 

gyelőjévé nevezték ki. Tisztelt és szeretett ta- 

nára volt iskolánknak. Nagyon sok fiatal az ő 

példája nyomán szerette meg az idegen nyelvet, s lett orosz vagy 

német szakos tanár. Kiváló nevelő volt, nehezen viselte a hibás, 
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torz tanulói magatartásformákat, a tiszteletlenséget, neveletlensé- 

get. 1969-ig volt tanára a gimnáziumnak, ekkor állást változtatott, 

Budapestre költözött és a Tankönyvkiadó Vállalat munkatársa lett. 

Két év után átkerült az Országos Pedagógiai Intézetbe, ahol előbb 

országos orosz nyelvi szakfelügyelő, majd tudományos munka- 

társ, végül idegen nyelvi osztályvezetői tisztségeket töltött be. .Az 

OPI-ban a nyelvi tankönyvek gondozása, az idegen nyelvi verse- 

nyek szervezése volt a feladata. Szakfelügyelői tapasztalatairól 

évente adott számot, értékelést az Idegen nyelvek tanítása című fo- 

lyóiratban. Az 1980-as években írt és szerkesztett, a Tankönyvki- 

adó által forgalmazott orosz nyelvi szöveggyűjteményét országo- 

san használták. Társadalmi munkában az idegen nyelvek tanítása 

folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt. 1968-tól volt családos, 

egy fiú és egy lánygyermekük született. 1990-ben vonult nyug- 

díjba, de még 10 esztendeig fáradhatatlanul dolgozott korábbi 

munkahelyén. 

 

Horváth Lajos 1931. július 7-én született 

Kunmadarason. Édesapja asztalos kisiparos, 

édesanyja háztartásbeli volt. Általános isko- 

láit a háború okozta nehézségek ellenére a 

szülőfalujában sikeresen elvégezte. A karcagi 

gimnáziumban érettségizett 1950-ben. Innen 

az útja Debrecenbe vezetett, ahol a Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen szerzett fizika- 

matematika szakos középiskolai tanári diplo- 

mát. Első munkahelyéül a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középis- 

kolai Fiúkollégiumot jelölték ki számára. Itt egy évet töltött, majd 

átkerült a gimnázium tanári testületébe, ahol szaktárgyait taní- 

totta. Szerette munkahelyét és munkakörét. Tanításai során na- 

gyon sokat szemléltetett, tanári demonstrációs kísérletekkel igye- 

kezett bemutatni a fizikai jelenségek és törvényszerűségek kiváltó 

okait és kialakuló következményeit. Munkája során minden gye- 
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rekkel próbálkozott megértetni tantárgyai alapösszefüggéseit. Vé- 

leménye szerint a matematikával és a fizikával történő tanulói 

szembenállás azért alakul ki nagyon sok gyereknél, azért lesz si- 

kertelen és eredménytelen a tanulási folyamatuk, mert nem értik a 

tananyagot, a mondanivaló lényegét. Úgy akarják megtanulni a 

leckét, hogy nem tudják miről szól az anyag, mi az oka, lényege a 

leírt jelenségnek, és milyen következményei lehetségesek. Hatal- 

mas energiát fektetett a tananyag feldolgozásába, nagyon jó mód- 

szereket használt, közvetlen, megértő és sikeres volt. Ezért nevez- 

ték ki megyei szakfelügyelőnek, kis megszakítással kétszer is. Első 

alkalommal három tanévet, majd később 1977-től nyugdíjazásáig. 

Ötször volt osztályfőnök, éveken át felelősen vezette a fizika szer- 

tárat, a városi és iskolai rádióépítő szakkört, s az egyetemi felvételi 

előkészítőket. Az iskolai pedagógus szakszervezet alapszervezeti 

titkára volt több cikluson át, s a munkahelyi döntőbizottság el- 

nöke. Folyamatosan képezte magát, nagy gondot fordított az ön- 

képzésre. Szervezett továbbképzéseken is szívesen vett részt, egy 

alkalommal akadémiai ösztöndíjjal két évig az ATOMKI-ban ku- 

tathatott, eredményeit tudományos folyóiratban tette közzé. Szak- 

felügyelői tapasztalatairól rendszeresen beszámolt, gondolatait a 

Megyei Pedagógiai Intézet folyóiratában ismertette. Nős volt, fele- 

ségét 1972-ben elvesztette, s egyedül nevelte matematika-fizika 

szakos tanárokká lányait. Szép, hosszú életet élt, 90. évében járva 

2020. november 17-én hagyott itt bennünket. 

 

Konstantin József (1934–2014) Sátoralja- 

újhelyen született, itt végezte iskolai tanulmá- 

nyait; a gimnáziumot a piaristáknál kezdte, s 

1952-ben az állami gimnáziumban érettségi- 

zett. A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetem történelem szakára nyert felvételt. 

Egyszakos tanárként végzett 1956-ban. Első 

munkahelye a hajdúböszörményi Bocskai 
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Gimnáziumban volt, ahol levelező hallgatóként folytatta egyetemi 

tanulmányait, s 1959-ben magyar szakos diplomát is szerzett. 1959-

ben került az újhelyi gimnáziumba, ahol nyolcszor volt osz- 

tályfőnök, 1994-ben vonult nyugdíjba. Tudós tanárként kutatta a 

Kossuth Gimnázium elődintézményeit, a piaristák iskolafenntartó 

munkáját, és őket másfél évszázaddal megelőző, a sátoraljaújhelyi 

gimnázium alapját az 1600-as évek közepén létrehozó pálos rend 

iskolateremtő tevékenységét. Kutatta a város korábbi századokban 

megélt fejlődését, a lakosság átformálódását, az ipari, kereske- 

delmi és mezőgazdasági termelés változásait. Több tanulmányá- 

ban is foglalkozott a Kossuth diákéveiből megmentett emlékekkel. 

A gimnázium tanulói közötti viselkedési normák változásait kö- 

vette két – egymástól 10 éves időkülönbséggel megismételt – szo- 

ciológiai felmérésben. Dolgozatait a Széphalom című kiadvány- 

ban, az iskola évkönyveiben a sátoraljaújhelyi levéltár hivatalos ki- 

adványaiban és a Honismeretben jelentette meg. A Kossuth emlé- 

kekből és a tanári munkásságának hasznosítható ismereteiből ösz- 

szeállított monográfiáját az iskola önálló kiadványként adta ki 

1994-ben. Nem volt nagyhangú vitatkozó típus, inkább örök böl- 

csességeket megfogalmazó igazmondó. Tisztán érző ember volt, az 

ellentétek megoldásához kompromisszumokat kereső egyéniség, 

az igazat, a hamistól elkülöníteni tudó tanárember, a fejlődő gyer- 

meki lélek meghatározó szerepének elfogadását valló pedagógus 

egyéniség. Példakép nagyon sok tanítványa számára. 

 

Katona Rezsőné Piri Györgyi (1937–2010) 

Pécsen született, ott járt általános iskolába, s 

ott érettségizett a Leöwey Klára Gimnázium- 

ban. Az akkori torz politikai viszonyok miatt 

elsőre nem nyert felvételt az ELTE bölcsészka- 

rára, ezért porcelánfestőként dolgozott. Dol- 

gozó nőként 1956-ban már felvették magyar- 

orosz szakos bölcsésznek, melyet később mó- 
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dosított magyar-latin szakra. 1960-ban vörös diplomával végzett, 

házasságot kötött férjével, akit 1961-ben Sátoraljaújhelybe helyez- 

tek. Itt születtek gyermekei (Ágnes, Klára és György), akik mind- 

hárman szerepelnek a tehetséges volt növendékeink között. A Kos- 

suth Gimnázium tanáraként számtalan gyermeknek adta vissza 

magabiztosságát, önbecsülését, emberi, szép, szelíd szóval terel- 

gette a tévelygőket, biztatta a hitevesztetteket, ápolta, gondozta a 

tehetségeseket. Nagy szerepe volt abban, hogy az iskola megszer- 

vezte az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyt, s hogy az 

iskola diákjai nagyon sokszor szerepeltek a „Beszélni nehéz” rá- 

dióműsorokban. Sokat publikált. Írt középiskolai latinkönyvet, 

foglalkozott a római jogrendszerrel, az öltözködéssel, a zsidók 

egykori sátoraljaújhelyi tevékenységével, néprajzi kutatással, Ka- 

zinczy Ferenc szépírói és irodalomszervező munkásságával, a Bol- 

dog Erzsébetről latinul írt csodák fordításaival. Írásai a Széphalom 

évkönyvben, a Honismeretben, az Édes anyanyelvünk folyóirat- 

ban, az Idegen nyelvek tanításában és a Kazinczy Levéltár külön- 

kiadásaiban jelentek meg. Nyelvápoló tevékenységéért 1982-ben 

Kazinczy-díjat kapott, oktató-nevelő munkájáért Kiváló tanár ki- 

tüntetésben részesült, a latin fordításaiért a Szent István Társulat 

„Magyarország virága” kitüntetését vehette át. 1992-ben ment 

nyugdíjba, de óraadóként egész életében dolgozott. 
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Tehetséges családok 

Ahogyan végig lapoztam gondolatban a gimnáziumban eltöl- 

tött éveim történésein, egyre inkább meggyőződésemmé vált, hogy 

az előadás címén változtatni kell. Ki kell bővíteni a tehetséges 

családok fogalomkörrel, be kell mutatni azokat a családokat, ahon- 

nan három vagy annál több gyerek végezte tanulmányait a gimná- 

ziumban, s mindegyikük tehetségesnek bizonyult. Egyetemet 

vagy főiskolát végeztek, diplomás szakemberekké váltak, illetve 

néhányan közülük professzionális szakismerettel rendelkező, 

mindent tudó, ügyes szakmunkásokká lettek. Ebben a folyamat- 

ban meghatározó jelentőségűek a szülők, akik jó adottságokat örö- 

kítő géneket adtak utódaiknak, s akik az örökítésen kívül jó neve- 

lésben is részesítették gyermekeiket. Mert valljuk be, az örökítő 

anyag átadása csak lehetősége a tehetség kialakulásának, az adott- 

ság tehetséggé válásának. Ha ezt a folyamatot nem gondozzuk a 

gyermeki fejlődés során, ha nem neveljük utódainkat gondosan, a 

jövő igényei és a társadalmi előírások szerint, akkor az öröklött 

adottságokból hibás torzó, félrenevelt, nemkívánatos személyiség 

lesz. Ebben a fejezetben azoknak a családoknak szeretnék emléket 

állítani, akik szülői kötelezettségüknek mindenben megfeleltek, s 

példaként említhetjük neveiket. 

Ez a névsor sem lesz teljes, biztosan többen vannak annál, mint 

akiket én megtaláltam, s gyermekeik révén megismertem őket. Ké- 

rem, ebben is segítsenek a listát kiegészíteni, a képet teljessé tenni! 

 

Talán nem tévedek, ha a sorban elsőként említem a Fűzéren élő 

Urbanovics családot. Ők a nyolc gyerekükből hatot küldtek hoz- 

zánk. A kimaradó kettő csak azért került Sárospatakra, mert ná- 

lunk az „erős ellenszél” miatt nem sikerült összeszedni a hatosztá- 
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lyos képzés induló létszámát. A legidősebb testvér Nándor volt, aki 

informatika-matematika szakos tanár lett. Bernadett a második, 

akiből építészmérnök lett, s jelenleg Montreálban él. Hajnalka kö- 

vetkezik a sorban, ő történelem-német szakos tanárként dolgozik. 

Sándor villamosmérnöki diplomát szerzett, Péter programozó-in- 

formatikusnak tanult, Viktor gépészmérnök lett. Csodálatos család, 

minden elismerés kijár a szülőknek. 

 

Beluzsárék Pamlényban laktak. A papa könyvelő volt a terme- 

lőszövetkezetben, a mama a háztartást vezette. A három fiú mind- 

egyike gépészmérnök lett, mindannyian Miskolcon végeztek a Ne- 

hézipari Műszaki Egyetemen. A legidősebb testvér, János a lábat- 

lani betonelemgyár vezérigazgatója volt. Lajos az Abaúj-tej vezető- 

jeként, igazgatójaként dolgozott, András pedig a jászberényi aprí- 

tógépgyár vezérigazgatói, majd az En-Tan Kft. ügyvezető igazga- 

tói tisztét töltötte be. Ők hárman alapították a Műszaki Tudomá- 

nyokért Alapítványt. 

 

A Csordás családban Gábor, az apa a helyi ÉMÁSz ügyvezető- 

jeként ment nyugdíjba, az édesanya, Kecskeméti Éva közvetítő ta- 

nácsadóként dolgozott a Munkaügyi Központban. Viktória a leg- 

idősebb gyermek 1993-ban érettségizett, majd Nyíregyházán ta- 

nító és magyar szakos tanári oklevelet szerzett. Péter 1997-ben 

érettségizett, a Miskolci Egyetemen szerzett oklevelet, jelenleg 

Miskolcon dolgozik, az ÉMÁSZ északmagyarországi régió veze- 

tője. Dóra 2001-ben végezte a gimnáziumot, előbb Nyíregyházán 

szerzett közgazdász diplomát, melyet a Budapesti Gazdasági Fő- 

iskolán újabb diploma szerzéssel megerősített. 

 

A Firtkó családban a családfő tanító és technika szakos, az 

édesanya történelem-szlovák szakos tanár volt. Négy gyermekük 

született, közülük hárman voltak a gimnázium tanulói. Katalin 

szlovák-testnevelés-angol szakos tanár lett, s a Kéttanítási Nyelvű 
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Szlovák Iskolában tanít. Zsuzsanna biológia-kémia-testnevelés sza- 

kos tanárként a mikóházi iskolában tanított. Tragikus autóbaleset- 

ben veszítette életét. István Egerben végzett néhány félévet mate- 

matika-fizika szakos tanárjelöltként, de abbahagyta tanulmányait, 

inkább pénzt akart keresni. A fizikai munkás hétköznapjait válasz- 

totta, jelenleg egy gépipari cégnél csoportvezető. 

 

A Hegyessy családban az apa, Hegyessy Béla tanító, iskola- 

igazgató volt Mezőzomboron, majd Sátoraljaújhelyen tanulmányi 

felügyelő. Az édesanya, Valló Ilona tanítónőként dolgozott. Négy 

gyermeknek adtak életet. Klára 1950-ben érettségizett, majd tanítói 

diplomát szerzett Sárospatakon. Előbb Újhelyen, később Tiszaúj- 

városban tanított. Sándor 1952-ben tett érettségi vizsgát, ezt köve- 

tően az Egri Tanárképző Főiskolán szerzett biológia-földrajz sza- 

kos oklevelet. A helyi iskolákban tanított. László 1959-es sikeres 

érettségije után a Testnevelési Főiskolán szerzett testnevelő okle- 

velet. Béla 1965-ben végzett az újhelyi gimnáziumban, majd a Test- 

nevelési Főiskolán szerzett testnevelő tanári diplomát. Budapesten 

dolgozott, 1972-ben autóbalesetben hunyt el. 

 

A Juhász családban az apa – István – mérnöktanár volt a Tre- 

fort Ágoston Szakképző Iskolában, az anya – Szűcs Ilona – magyar- 

történelem szakos tanár és igazgatóhelyettes volt a Kossuth Gim- 

náziumban. A legidősebb gyermekük, Gábor 1986-ban érettségi- 

zett, s kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, 

jelenleg egy szekszárdi szakközépiskola igazgatója. Judit a középső 

gyermekük, aki 1989-ben végezte középiskolai tanulmányait, majd 

a debreceni Kossuth Egyetemen szerzett matematika-földrajz sza- 

kos tanári diplomát. Budapesten tanít egy középiskolában. Tímea 

1995-ben érettségizett, államigazgatási főiskolát végzett, jelenleg 

vállalkozóként dolgozik. 
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A Katona családban az apa gépészmérnök volt, az ELZETT 

Művek főmérnökeként kezdte sátoraljaújhelyi pályáját, majd 1990- 

ben polgármesterré választották. A feleség magyar-latin szakos ta- 

nár volt a Kossuth Gimnáziumban. Az édesanya és a három gyerek 

(Ágnes, György és Klára) külön-külön szócikkben szerepelnek a leírt 

anyagban. 

 

A Kazsimérszki családban a papa erdőgazdasági dolgozó, a 

mama varrónő volt. A három fiú közül Ferenc és Róbert gépész- 

mérnök lett, Pál pedig lakatos, de mindenhez értő szakember. Fe- 

renc, a legidősebb a sátoraljaújhelyi Sütőipari Vállalat vezetőjeként 

került a város tanácselnöki székébe, majd a 90-es évek elején vissza 

a Sütőipari Vállalat élére igazgatónak, később tulajdonos-vezér- 

igazgatónak. Róbert az ELZETT-ben mérnökként dolgozott, majd a 

romhányi Finomkerámia gyár gyárrészleg igazgatói tisztét töltötte 

be. Autodidakta festőművész. Pál nem tanult tovább egyetemen az 

érettségi után, belőle lakatos szakmunkás lett, de olyan briliáns 

eszű szakmunkás, aki a fa- és fémmunkákhoz egyaránt értett. Nem 

volt tehetségtelenebb bátyjainál, csak nehezen kezelhető gyerek- 

ként „elengedték” a szülők, a „békesség” kedvéért nem követelték 

meg tőle a benne rejlő teljesítmény kibontását. 

 

Kazsimérszki Ferenc családjában az apa a Sütőipari (Norpan) 

Vállalat tulajdonos-vezérigazgatója, az anya pedig magyar-törté- 

nelem szakos pedagógus, az Esze Tamás Általános Iskola tanára. 

A legidősebb gyerek Zsolt 1987-ben érettségizett, majd a miskolci 

egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. A Sütőipari Vállalat- 

nál mérnök, főmérnök, majd ügyvezető igazgató, valószínűsíthe- 

tően ő az édesapa utóda. Alida jogász lett, róla külön cikk íródott. 

Péter 1994-ben érettségizett, ő is gépészmérnökként végzett Mis- 

kolcon, jelenleg önálló vállalkozóként Kecskeméten él, munka- és 

tűzvédelmi szakértői tevékenységet lát el Kelet-Magyarországon. 
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A Kerényi család többgenerációs kapcsolatot ápol a gimnázi- 

ummal. István, az apa és Júlia, az édesanya is a gimnázium növen- 

déke volt. Az édesapa gépészmérnökként irányította a Zempléni 

Vízművek apparátusát, az édesanya pedig a gimnázium biológia- 

kémia szakos tanáraként szolgált, illetve néhány évig megyei bio- 

lógia szakfelügyelő-szaktanácsadó is volt. Ágnes, az első gyerek a 

családban, aki biológia-könyvtár szakos tanár lett, a helyi Mező- 

gazdasági Szakközépiskolában az iskolai könyvtárat gondozta és 

irányította. Jelenleg Budapesten egy XIII. kerületi általános iskolá- 

ban tanít és könyvtáros. Gábor a budapesti orvostudományi egye- 

temen szerzett általános orvosi diplomát. Előbb Egerben, majd 

Miskolcon, jelenleg Győrben dolgozik urológusként, a Petz Aladár 

Kórház urológus főorvosa. Nóra a legfiatalabb a sorban, ő angol- 

tanító szakot végzett Sárospatakon, melyet később az ELTE-n szer- 

zett holland-magyar műszaki szakfordítói diplomával bővített. 

 

A Kocsis családban az apa, Károly gimnáziumunk matematika- 

fizika szakos tanára, az anya, Kocsis Júlia ugyanitt biológia-kémia 

szakos pedagógus. Tamás a legidősebb testvér, róla külön szócikk 

készült. Júlia erdőmérnök lett, a soproni egyetemen végzett. Jelen- 

leg a kormányhivatal erdőfelügyelőségén dolgozik Sárospatakon. 

Péter a budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. 

Egy német cég magyarországi leányvállalatánál tervező mérnök- 

ként dolgozik Gyálon. 

 

A Kováts család Sátoraljaújhelyen élt. Az édesapa, dr. Kováts 

Dániel 1961 és 1974 között kollégánk volt, majd a sárospataki Co- 

menius Tanítóképző Főiskola tanára lett. Az édesanya a Petőfi Ál- 

talános Iskola tanítónője volt, alsótagozatos szaktanácsadó. A leg- 

idősebb gyermek, Dénes magyar-történelem szakos tanár lett, majd 

újságíró Sátoraljaújhelyen, később Nyíregyházán. 2000-től a Felici- 

ter Kiadó tulajdonosa, főszerkesztője, számos kötet szerkesztője és 

írója. Lívia a középső a testvérek között. Ő matematika-földrajz 
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szakos tanár lett. A szegedi egyetemen szerezte diplomáját, ugyan- 

ott levelező képzésben pedagógia szakot is végzett. Egy ideig in- 

gatlanpiaci ügyekkel foglalkozott, jelenleg tanár egy budapesti kö- 

zépiskolában. Péter a legfiatalabb, 1984-ben érettségizett, progra- 

mozó informatikus lett, jelenleg Ferihegyen dolgozik. 

 

A Nagy családban az apa, Nagy János géplakatosként dolgo- 

zott, az anya a háztartást vezette. Négy gyermekük született, 

mindannyian a Kossuth Gimnáziumban érettségiztek. Mária mate- 

matika-fizika szakos tanár lett, a debreceni Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetemen szerzett diplomát. Gyöngyi a szerencsi csokoládé- 

gyár társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó előadója volt. Il- 

dikó a Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett, a szerencsi mentő- 

állomáson dolgozott. Attila a győri egyetemen végzett, közlekedési 

mérnök lett, az ÉMÁSZ egri központjában helyezkedett el. 

 

Egy másik Nagy család Pácinból való, ahol az apa – István – 

kőművesként dolgozott, az anya, Berta Erzsébet háztartásbeli volt. 

Hét gyermekükből öten végezték középiskolai tanulmányaikat az 

újhelyi Kossuth Gimnáziumban, a két legidősebb a család korábbi 

lakóhelyén járt középiskolába. Klára 1960-ban érettségizett, s a sá- 

rospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett oklevelet, ta- 

nítóként dolgozott a Bodrogköz településein. István az 1961-es 

érettségi után Nyíregyházán tanárképzőt végzett, pedagógus, 

majd újságíró lett, az Észak-Magyarország szerkesztőségében dol- 

gozott. Lajos 1963-ban érettségizett, műszaki tanárként végzett 

Nyíregyházán, aktív pályája végén a miskolci Karrina Szakképző 

Iskola tulajdonos tanára, igazgatója volt. Ida Ildikó 1971-ben érett- 

ségizett, matematika-fizika szakos általános iskolai diplomát szer- 

zett, s Nyíregyházán volt pedagógus. Ágnes 1973-ban érettségizett, 

a sárospataki főiskolán szerzett tanítói oklevelet. Ongán tanított. 
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A Petik családban az édesapa szlovák-földrajz szakos tanár 

volt a nemzetiségi tannyelvű Szlovák Iskolában, az édesanya taní- 

tónőként dolgozott és autodidakta festő volt. A legidősebb gyerek, 

László 1962-ben érettségizett, s a debreceni Kossuth Lajos Tudo- 

mányegyetemen szerzett angol-történelem szakos diplomát. Mar- 

git 1964-ben végzett, róla külön szócikk készült. András informati- 

kus mérnök, majd hangmérnök lett, s nyugdíjasként egy zenei stú- 

dió és kiadó tulajdonosa. 

 

A Sebestyén családban az apa a sátoraljaújhelyi tanfelügyelő- 

ségen volt tisztviselő, az édesanya a háztartást vezette és a gyere- 

kek nevelésével foglalkozott. A szülők közül az édesapa a zenében, 

az édesanya a vizuális művészetekben volt meghatározó személyi- 

ség a családban. Lóránt a legidősebb testvér, aki agrármérnök lett 

és a híres Bábolnai Állami Gazdaságban dolgozott, majd az Orszá- 

gos Kisállattenyésztő Központban, mai nevén Baromfi Termékta- 

nácsban koordinálta az ország baromfitenyésztéssel és kereskede- 

lemmel kapcsolatos feladatait. Mária az egri Tanárképző Főiskolán 

szerzett történelem-ének szakos diplomát. Kevés ideig tanított, ak- 

tív munkásságának nagyobb részét kántorizálással töltötte. György 

ezermester volt, technikai zseninek tartották. A banki tisztviselő- 

ség mellett csodálatos asztalosipari kézműves termékeket készí- 

tett. Ágnes biológia-földrajz-rajz szakos tanárként a gimnáziumban 

tanított. Róla külön jegyzet készült. 

 

Simkó József és családja Hollóházán élt, az apa a porcelángyár- 

ban igazgatási osztályvezetőjeként, az édesanya ugyanott koron- 

gos-porcelánformázóként dolgozott. Legidősebb gyermekük Ló- 

ránt 1974-ben érettségizett, a Debreceni Orvostudományi Egyete- 

men szerzett általános orvosi diplomát. A középső gyermek Zsu- 

zsanna 1976-ban tett érettségi vizsgát, s ezt követően a debreceni 

Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári 

oklevelet. Sarolta a legkisebb utódként 1983-ban érettségizett, s a 
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sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói kép- 

zettséget. Jelenleg Debrecenben a Vénkerti Általános iskolában 

dolgozik. 

 

A Skapinyecz család Bodrogkeresztúron élt, A papa fodrász 

volt, az édesanya háztartásbeli. A legidősebb fiú, József orvos lett, 

a debreceni Kenézy Kórház szülész-nőgyógyász főorvosaként dol- 

gozott. A debreceni Dózsa dzsúdó szakosztályának versenyzője, 

később edzője volt. Hétszeres orvos világbajnok, senior Európa 

bajnok. A középső fiú, János szintén orvos lett, ő is Debrecenben 

végzett. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban idegsebész 

főorvosként ment nyugdíjba. Jelenleg a magántulajdonú Macrokli- 

nika orvos-igazgatója és idegsebész főorvosa. A legkisebb fiú, Ti- 

bor 1974-ben érettségizett, fogorvos lett, ő is Miskolcon dolgozik, a 

Skapinyecz és Társa Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. 
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