ARANYDIPLOMÁS HUNYADIVÁROSI PEDAGÓGUSOK
Városunk Önkormányzata az Ifjúsági Otthon Tükörtermében köszöntötte azokat a
pedagógusokat, akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt vették át a diplomájukat, legalább 30
évet tanítottak, és ebből legkevesebb 15 évet Kecskeméten. A Kodály Iskola és az M.
Bodon Pál Zeneiskola tanulóinak színvonalas műsora után Mák Kornél alpolgármester
méltatta szép szavakkal az ünnepelteket. A díszokleveleket Leviczky Cirill, az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnöke adta át. A köszöntöttek sorában három
hunyadivárosi pedagógus vett át Arany Díszoklevelet: mindhárman ötven évvel ezelőtt
vették át a diplomájukat. Mi is gratulálunk nekik e jeles évforduló kapcsán, s továbbiakra is
tartalmas éveket, erőt, egészséget kívánunk!

Csernus Lászlóné (Liszt Ferenc u.) a Debreceni’ Egyetemen szerzett kémiafizika szakos tanári
diplomát. A Bányai Júlia Gimnáziumban helyezkedett el, s itt is dolgozott 1993-as nyugdíjazásáig. Közben
óraadóként tanított a város szakközépiskoláiban. Rendszeresen részt vett Tanári Ankétokon, országos
tantervi kísérletekben. Kapcsolatot tartott a város laboratóriummal rendelkező üzemeivel. Évek óta tagja a
Magyar Kémikusok Egyesületének. Munkáját többször ismerték el kitüntetéssel. − Nagyapja latin-ógörög
szakos tanár volt Pesten. Édesanyja, Csongor Edéné a Katona József Gimnáziumban tanított kémiát és
fizikát, ahogyan testvére, Csongor Attila is ezeket a tárgyakat oktatta. Matematika-fizika szakos tanár
férjével 1966-ban költöztek a Hunyadivárosba. A tanárnő elmondta, hogy ugyanebben a madeira hímzésű
blúzban vette át a diplomáját 50 évvel ezelőtt. Édesanyja varrta, s rá emlékezve őrizte ennyi évtizeden át.
Vizin Miklósné (Lant u.) a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium-beli tanulmányai után a
Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerzett oklevelet. Óvónői tevékenységét a Máriavárosi
Óvodában kezdte. Két év után átkerült a Kisfaludy utcai Óvodába, majd annak jogutódjához, az
Árpádvárosi Óvodához, ahol nyugdíjazásáig, illetve még azt követően is, négy évtizeden át dolgozott. Több
éven keresztül gyakorlatvezető óvónő volt. Pályája során többször részesült elismerésben.
A Hunyadivárosban 29 éve él. Csernus Lászlónéval jól ismerik egymást. Örül, hogy ezt a szép
ünnepséget sok éves szolgálattal erőben, egészségben megérték, mert abból a hét pedagógusból, akikkel
Kecskeméten együtt végzett, mára csak hárman maradtak. Úgy érzi, igen sokat kapott a szakmájától.
Mindig törekedett arra, hogy a gyerekek és szüleik érezzék: mindig számíthatnak rá.
Póczonyi Imréné (Vajdahunyad u.) Budapesten szerzett tanítói képesítést. Pályakezdőként
Isaszegen tanított, ahonnan hét év után a Kecskeméti Gyógypedagógiai Intézethez, majd a Miklóstelepi
Iskolába került. 1975-től öt éven át volt a Czollner téri Iskola tanítója. Közben tanári diplomát is szerzett. A
Petőfi Sándor Általános Iskolában töltött két év után a Móra Ferenc Általános Iskola tanárává nevezték ki,
ahol 17 évig dolgozott. 1997-es nyugdíjazását megelőzően az ÁFEOSZ-ban, illetve városi szintű
rendezvények szervezőjeként is hasznosította tudását. Iskolai tevékenysége során énekkart, irodalmi
színpadot, néptánccsoportot hozott létre és működtetett nagy sikerrel. Nyarai rendszeresen táboroztatással
teltek. − A Hunyadiváros iskoláiban is oktató, testnevelő tanár férjével több mint negyven éve laknak a
városrészünkben. Pályájára visszatekintve elmondta, hogy élete volt a tanítás, és szívesen tartott
kapcsolatot később is a diákjaival. Sokukhoz máig élő, több évtizedes barátság köti.

