
  

 

Garas Kálmán 

 

Garas Kálmán tanár úr nevét szinte minden ceglédi ismeri. Első diplomáját 1955-

ben szerezte a szegedi Pedagógiai Főiskolán, majd 1965-ben újabb diplomát szerzett 

a József Attila Tudományegyetemen. Nehéz történelmi időszakban kezdte 

pedagógiai munkásságát, amikor nem volt könnyű helytállni, de a családból hozott 

erkölcsi tartással és tanáraitól kapott szellemiséggel elveihez mindig hű maradt. 

Cegléden először a Várkonyi István Általános Iskolában, majd 1981-től a Kossuth 

Lajos Gimnáziumban tanított, ahol a nagyon szeretett magyar nyelv és irodalom 

mellett volt lehetősége a francia nyelv tanítására is. Szakmai felkészültsége 

példaértékű. Pedagógusként azt vallotta, hogy a szeretet és a szigor, a fegyelem 

összetartoznak. Tanítványaitól sokat követelt, de sokat is adott. Tanítványai 

szerették, tisztelték, felnéztek rá. 1996-ban nyugdíjba vonult. A város 2008-ban 

Gubody díjjal ismerte el munkásságát. Napjainkban, bár idősödő fejjel, mégis 

fiatalos léptekkel találkozhatunk vele mindennapos sétái során – ahogy ő maga 

mondja –  a „ceglédi Szajna-parton”. 

Végezetül álljon itt egy negyven éve érettségizett tanítvány visszaemlékezése: 

„Garas tanár úr nevének hallatán mindenki egyazon dologra gondol, mindenki 

ugyanazt érzi; hogy ő egy etalon. Egy biztos pillér, akihez lehet viszonyulni, akinél 

mindig biztosan tudhatjuk, hányadán állunk, akiről minden embernek egyugyanazon 

dolog jut eszébe; hogy ő egy tiszta ember! Ezért tudjuk őt ennyire szeretni. Mert 

kikezdhetetlen értéket képvisel. Ő egy VÉDJEGY, önmaga védjegye.” 

 

 

 

Major Judit 

 

Major Judit Mária kolléganőnk 1975. augusztus 16. óta tanít matematikát és fizikát a 

Ceglédi Kossuth Gimnáziumban, amely első és egyetlen munkahelye. Pályafutása 

alatt nemzedékekkel szerettette meg e két tárgyat, szakmai sikereinek listája hosszú. 

Ezt a komoly munkát elismerte Cegléd és a gimnázium vezetése is amikor 2011-ben 

megkapta a Tóth-Czifra Mihály-matematikadíjat, amely a település legkiválóbb 

pedagógusát illeti. Lakóhelyén, Albertirsán köztiszteletnek örvendő személy, aki a 

rendszerváltás óta vesz részt a helyi közösség életének szervezésében egyéni 

képviselőként. 

Lelkesedése, munkabírása, szakmai hozzáállása példaértékű, szervező munkája 

kifogástalan, amit bizonyít az is, hogy több évtizeden keresztül irányította előbb a 

matematika-fizika, majd az osztályfőnöki munkaközösségeket. Jó közösségi ember, 

akire számíthatnak a kollégái. 



  

 

Tűriné Juhász Ilona 

 

Tűriné Juhász Ilona a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tantestületének aktív tagja, 

kiemelkedő szerepe van az iskolában a kémia tantárgy tanításában, a szaktárgyi 

tanulmányi versenyek szervezésében. Eredményei közül a legfényesebbek az OKTV 

1., 7. és 13. helyezettek (2015, 1986, 2014), az Oláh György Országos Középiskolai 

Kémiaverseny 1. helyezettje (2015). Az Irinyi János Kémiaverseny országos 

döntőjébe 20 tanulója 32 alkalommal jutott be, közülük a legkiemelkedőbbek a 

három 3. helyezett, egy 7. és a két 8. helyezett (2014-ben 13. és 14. helyezettek, 

2015-ben 10. helyezett) és a Hevesy Országos Kémiaversenyen 2014-ben 7. 

helyezett tanuló. 

Nagy szakértelemmel, szeretettel dolgozik a gimnázium nyolc évfolyamos 

osztályaiban, a kémia tanításának bevezetésén túl a nevelési programok 

kidolgozásában, finomításában. Pedagógiai szakértelme, a gyermekek szeretete, a 

tanulók problémái iránti érzékenysége teszik munkáját kiemelkedővé. 

Tűriné Juhász Ilona 1977-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

fizika-kémia szakán. Az egyetem elvégzése után a ceglédi Kossuth Lajos 

Gimnáziumban kapott állást, azóta a tantestület aktív tagja. Kiemelkedő szerepe van 

az iskolában a kémia tantárgy tanításában, a szaktárgyi tanulmányi versenyek 

szervezésében. A kémia-biológia-informatika munkaközösség vezetője. Diákjai 

évek óta rendszeresen részt vesznek, és kimagasló eredményeket érnek el a 

szaktárgyi versenyek országos döntőiben. Versenyeredményei közül a 

legfényesebbek az OKTV 1., 7. és 13. helyezettek (2015, 1986, 2014), az Oláh 

György Országos Középiskolai Kémiaverseny 1. helyezettje (2015). 

Az Irinyi János Kémiaverseny országos döntőjébe 20 tanulója 32 alkalommal jutott 

be, közülük a legkiemelkedőbbek a három 3. helyezett, egy 7. és a két 8. helyezett 

(2014-ben 13. és 14. helyezettek, 2015-ben 10. helyezett) és a Hevesy Országos 

Kémiaversenyen 2014-ben 7. helyezett tanuló. A megyei kémiaversenyeket 

évtizedeken keresztül rendszeresen megnyerték tanítványai. Pályafutása során 

nagyon sok orvos, vegyész, kémikus, mérnök, tanár, stb. került ki a keze alól úgy, 

hogy a mai napig visszajárnak hozzá és elismeréssel szólnak a kémia tanításáról. 

Mindezeket az eredményeket úgy érte el, hogy általános tantervű, nem tagozatos 

intézményben tanít, amelynek szertára, laboratóriuma átlag alatti. 

Nagy szakértelemmel, szeretettel dolgozik a gimnázium nyolc évfolyamos 

osztályaiban, a kémia tanításának bevezetésén túl a nevelési programok 

kidolgozásában, finomításában. Pedagógiai szakértelme, a gyermekek szeretete, a 

tanulók problémái iránti érzékenysége teszik munkáját kiemelkedővé. Tevékenyen 

részt vett a gimnázium osztályfőnökök munkáját megkönnyítő és segítő kézikönyv 

megírásában. 

Aktív közéleti szerepléséért és kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért a kémia 

tantárgy tanításában elért eredményei elismeréséért 2004-ben elnyerte a Pest Megye 

Önkormányzata által alapított ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI DÍJ-at, 2014-ben 

pedig a Pest Megyei Tankerület Pedagógiai Díját. 2015. május 29-én „Bonis bona – 

A nemzet tehetségeiért” díjban részesült a több éves eredményes tehetséggondozó 

munkájáért. 


