IN MEMORIAM CSIHA LÁSZLÓ

Debrecenben született 1939. július 20-án. Szülei: dr Sziklai Ilona – dr Csiha Antal
középiskolai tanárok. Általános és középiskolai tanulmányait Hajdúböszörményben végezte, a
Bocskai István Gimnáziumban érettségizett 1957-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen
folytatott egyetemi tanulmányok után 1962-ben kapta meg magyar-francia szakos
középiskolai tanári diplomáját, ezt követően 40 évig a hajdúböszörményi Bocskai István
Gimnázium tanára, igazgatóhelyettese volt. Egész élete összeforrt a gimnázium
szellemiségével, a nevelőtestület meghatározó tanáregyénisége volt, akit a városban mindenki
ismert. „Itt éltem le az életem, egy hónapnál tovább sose voltam távol, s magyartanárság ide
vagy oda, tájszólásom észrevehető – de mégsem ebben van a böszörményiségem. Abban van,
hogy szeretem Böszörményt, a tájat, az embereket”- vallotta magáról. Itt ismerkedett meg hű
társával Mező Erzsébettel, aki tanártársa is volt.
Tizenöt osztály tanulóit érettségiztette franciából, ötvenet magyarból. Nyolc osztályt
osztályfőnökként érettségiztetett, de volt két olyan csoport, akiket negyedik évfolyamon vett
át távollévő kolléga helyett. Példás tanári munkája mellett a Hajdúdiák című iskolai újság
tanár szerkesztője volt 11 évig. Rendszeres szervezője volt az iskolai ünnepi műsoroknak
(állami ünnepek, pedagógusnap, karácsony). Szerény, intelligens, okos tanításával generációk
egész sorát indította el a pályán. Pedagógiai pályázatokon eredményesen szerepelt, több díjat
nyert. Tanítványai megyei és országos szaktantárgyi versenyeken is jól szerepeltek.
A területi továbbképzések aktív résztvevője, sokszor szervezője is volt. Bemutató órákat,
előadásokat tartott. 16 éven keresztül a gimnázium szakszervezeti titkáraként képviselte
kollégái és az intézmény érdekeit, igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. A város kulturális
közéletének tevékeny részese volt élete végéig. Sok előadást tartott irodalmi, pedagógiai,
helytörténeti témában.
Szerkesztője és munkatársa volt a gimnázium 1971-ben és 1996-ban megjelent évkönyvének,
a Hajdúböszörményi Honismereti Kézikönyvnek, a Mihály János Emlékkönyvnek, a Kertész
László tanár-költőről szóló Hiány és hűség című kötetnek.
Publikációi jelentek meg az Alföld, az Új Horizont, az Agria folyóiratokban, pedagógiai
kiadványokban, helyi újságban. Tagja volt a Böszörményi Szemle, a Hajdúsági Tükör
szerkesztőbizottságának.
Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el, közöttük a legfontosabbak: Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt, Dr Molnár István-díj, Hajdúböszörmény város díszpolgára.
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagjaként több mint tíz évig a szerkesztő bizottság
munkájában is közreműködött, több arcképvázlatot írt egykori kollégáiról. Tevékenységét a
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága oklevéllel ismerte el.
Kivételes tanáregyéniség, egy igazember távozott el 2015. december 29-én. Súlyos betegségét
türelemmel viselte. Tanítványok, kollégák, munkatársak százai kísérték el utolsó útjára.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon békében!

