PERECZ
CSABA
Sok dologhoz lehet hozzájutni pénzzel,
Sok dologhoz csalással,
Sok dologhoz hamissággal.
De van egy dolog, amit csak becsületes munkával lehet elérni,
amiért a királynak éppúgy meg kell dolgoznia, mint a szénégetőnek.
És ez a tudás...
TALMUD

Nehéz feladat, de felemelő érzés egy olyan pedagógusról írni, aki közel húsz éven
át a Nagyváradi 9-es Iskola (később George Coşbuc) meghatározó tanáregyénisége
volt. Nemcsak kitünő tanár, de családját szerető és érte minden áldozatra kész férj,
apa és már nagyapa is. Sok generáció emlékezik hálás szívvel munkájára. Személyesen 1990-ben ismerkedtünk meg. A matematikát maximális felelőségérzettel
tanító tanár úr jellembeli, magatartásbeli modellt jelentett tanulói számára. Szolgálatnak tekintette a pedagógusi munkát, sok tanítványa sorsát, pályaválasztását
az ő példája és áldozatos munkája határozta meg. Szerte a világban élnek volt tanítványai, akik a matematikai tudásuknak köszönhetik karrierjüket – orvosok, kutatók, vegyészek, tanárok.
Perecz Csaba 1943-ban született Debrecenben. Tanulmányait Avasújvárosban
kezdte el, a szülői házból útravalóúl kapta a lelkiismeretességet, rendszeretetet, őszinteséget, a munka megbecsülését. A líceumi évek alatt a szatmárnémeti
Kölcsey-ben Tóth László osztályfőnöke megszeretteti vele a matematikát. A líceum
elvégzése után a Temesvári Egyetem matematika–ﬁzika szakára jelentkezett.
Az egyetemi évek után Biharba kerül, tizenhat éven át a Váradcsehi (Cihei) iskolában tanít, majd 1981-től a 9-es Számú Általános Iskolában oktatja a matematikát
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immár magyar nyelven, nyugalomba vonulásáig. Közel két évtizedes pályafutása
alatt a kilencesben nagy hangsúlyt helyez a magyar nyelven történő oktatás minőségének javítására, évente küldte tanítványait matematika olimpiára, egészen az
országos döntőkig, később a kilencvenes években a Zrínyi Ilona-verseny különböző szakaszain is diadalmaskodtak az általa felkészített tanulók. A tanulók körében
szállóigévé vált: „Perecz tanár úrnál nincs inﬂáció, ha kilencesre tudsz, az bárhol
megér annyit.”
Küldetésnek tekintette a pedagógusi hivatást, odaﬁgyelt a rábízott tanulók sorsának alakítására. A tanár úr szerint a diák egy csodateremtmény, mindig mást szeretne éppen, mint amit tennie kell, rá kell vezetni a megfelelő útra, és ezt kellő
szigorral és kitartással próbálta megvalósítani. Tanítványaitól igényes, cselekvő és
felelőségteljes magatartást követelt. Azokat a tanulókat, akiknek nem a matematika volt az erősségük, arra buzdította, hogy tűnjenek ki más téren: zene, sport,
nyelvtanulás, művészetek, és akkor számíthatnak jóindulatára, megértésére. Próbálta vonzóvá tenni tantárgyát, a tankönyvi anyagon kívül beszélt a matematika
tudománytörténetéről, a mindennapi életben való alkalmazásáról, csillagászatról.
Az Oktatási és Nevelési Minisztérium lelkiismeretes munkájának elismeréseként
1985-ben Profesor evidenţiat címmel jutalmazta.
Kollégái igényes, szókimondó, őszinte emberként tartják számon, aki tapasztalatait
megosztja munkatársaival, akire mindig lehet számítani és aki megbecsüli a lelkiismeretes munkát. Sok volt diákjával került munkatársi kapcsolatba az iskolában
– tanítók, különböző szakos tanárok – akik tanulmányaik befejezése után visszatértek az alma materbe oktatni, nevelni. Szakmai fejlődésüket, sorsuk alakulását
kritikus szemmel, de segítőkészen követte. Nyitottsága, mások véleményének tiszteletben tartása, sokrétű érdeklődése révén közel húsz éven át az iskola egyik arculatformáló személyisége volt. Szívügyének tekintette az iskola és a magyar nyelven
való tanítás presztízsének növelését.
Nyugdíjba vonulása óta is ﬁgyelemmel kíséri szeretett iskolájának életét, a tanulók
és oktatók sikerei örömmel és büszkeséggel töltik el. Néha betér hozzánk, jó érzés
elbeszélgetni vele.
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