In memoriam Halász Ferenc (1933-2015)

„AZ EMLÉKEZET ÉRTÉKET MENT!”
Nagyra becsült munkatársunk, egyesületi szerkesztőbizottsági tagunk váratlan hirtelenséggel
eltávozott közülünk. Halász Ferenc Debrecenben született, 3 gyermekes család legkisebb
tagjaként. Tanulmányait szülővárosában végezte, 1952-ben érettségizett a Fazekas Mihály
Gimnáziumban, 1956-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar szakos
középiskolai tanári diplomát. Felesége évfolyamtársa volt, így együtt kezdték pályafutásukat
Hajdúszoboszlón, a jelenlegi Hőgyes Endre Gimnáziumban. Ez a város lett otthonuk,
mindvégig ugyanazon a munkahelyen dolgoztak. Két fiuk született, akik 4 fiúunokával
örvendeztették meg őket.
1961-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen latin kiegészítő szakon tett vizsgát, így a
magyar nyelv és irodalom tantárgy mellett latin nyelvet is tanított. Két tanítványa a
középiskolai tanulmányi verseny országos döntőjébe jutott. Több generációnak volt
osztályfőnöke, magyartanára. Az irodalom szeretetét tanítványaiba is átplántálta. 1959-ben
osztályával előadták Jankovich Ferenc Kossuth-díjas író: Az aranypróbás legény című négy
felvonásos drámai mesejátékát, melyen a szerző is megjelent. 10 évig a gimnáziumi magyar
munkaközösség vezetője volt, 1980-tól nyugdíjazásáig igazgatóhelyettesi feladatokat is
ellátott. Többek között 7 évig ő szervezte a drezdai szakközépiskolával kialakult tanulócsere
programot.
Széles irodalmi műveltsége, pontos, precíz munkavégzése, korrekt emberi magatartása jó
példaként szolgált tanítványai, kollégái, családtagjai számára. Jó példát nyújtott az egészséges
életmód terjesztésében, sokat sportolt, rendszeresen úszott.
Széleskörű közéleti tevékenységet végzett. 1994-től aktív tagja volt a hajdúszoboszlói városi
énekkarnak. 2005-ben jelent meg könyve Török Zoltánról, az énekkar alapító karnagyáról.
Bekapcsolódott a versbarát kör munkájába. Publikált a helyi lapban.
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület vezetősége tagjaként a hajdúszoboszlói
tagszervezet munkáját koordinálta, több, általa írt pedagógus arcképvázlat jelent meg a
Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadványsorozatban. Még 2015-ben is részt vett a kiadvány
legújabb kötetének előkészítésében.
Munkásságát 1975-ben Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1995-ben Pedagógus Szolgálati
Emlékérem kitüntetéssel ismerték el. Aranydiplomás, Hajdúszoboszló Város Gönczi-díjas
pedagógusa volt.
Kedves Tanár Úr! Kedvenc költőd Ady Endre soraival búcsúzunk:
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Halász Ferenc középiskolai tanár, igazgatóhelyettes, egyesületi vezetőségi tagunk emlékét
kegyelettel megőrizzük!

Debrecen, 2015. 07. 09.
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