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Megrendülten értesültünk róla, hogy elhunyt 

Horváthné Szabó Anna, a Zalaegerszegi Kölcsey 

Ferenc Gimnázium köztiszteletnek örvendő 

nyugalmazott matematika-fizika szakos tanára. 

Pályafutása során tanárként, szakfelügyelőként és 

városunk közéletének aktív tagjaként is jelentős 

szerepet töltött be. 

Zalaegerszegen, a Ságvári Endre 

Gimnáziumban érettségizett, majd Szegeden, a 

József Attila Tudományegyetemen szerzett 

középiskolai tanári diplomát. Visszatért 

szülővárosába, és a volt középiskolájában kezdte meg 

szaktanári munkáját, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

Erőteljes, karakteres egyénisége tanulók tömegeire 

volt nagy hatással: határozott szakmai-emberi 

követelményeit, igényességét, szigorát is elfogadták 

tanítványai. Tisztelték magas színvonalú munkájáért 

és következetességéért. Érezték, hogy a szigor 

mögött együttérzés és mindig a legjobb szándék 

húzódik meg. Világos, tiszta, érthető magyarázataival, szemléletes kísérleteivel sok diákjával 

szerettette meg a matematikát, illetve a fizikát. Szívügyének tekintette a tehetségek felfedezését 

és kibontakoztatását, erről kiváló megyei és országos versenyeredmények tanúskodnak. Fontos 

volt számára az is, hogy minden tanulót hozzásegítsen a képességeinek megfelelő lehető 

legmagasabb szint eléréséhez, hogy sikeres érettségit követően minél többen folytathassák 

tanulmányaikat különböző főiskolákon, egyetemeken. A szakmai ismereteken kívül az életre is 

igyekezett felkészíteni tanítványait. Szerette a zenét, a művészeteket, támogatta és segítette a 

tanulók ezirányú törekvéseit is. 

Kollégái is tisztelték a példaértékű munkája és közvetlensége miatt. Jó munkakapcsolata 

volt a matematika-fizika munkaközösség tagjaival. A fizika szertárban igazi csapatmunka folyt, 

ahol nagy tapasztalatának megosztásával, a kísérletekhez kapcsolódó ötleteivel segítette 

kollégáit. Rendszeresen képezte magát, minden újra nyitott volt.  Szabad óráiban levezetésként 

szívesen beszélgetett az „élet nagy kérdéseiről” az éppen ráérő kollégáival, sokszor sakkoztak, 

de nem vetette meg a számítógépes játékokat sem. Jó hangulatú munkaközösségi 

összejöveteleken humoros történeteivel, visszaemlékezéseivel gyakran felvidította társait. 

Nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy szakmai munkája elismeréseként 1975-ben felkérték 

matematika szakfelügyelőnek. 1980-tól a Zala megyei Pedagógiai Intézet vezető 

szakfelügyelője lett, két év után azonban visszatért iskolájába, hogy hivatásának élhessen, de 

fizika szakfelügyelőként továbbra is szerepet vállalt a megyei oktatás irányításában. 1998-

2003-ig a Kölcsey Ferenc Gimnázium (volt Ságvári Endre Gimnázium) levelező tagozatának 



vezetője volt. Nyugdíjazását követően sem szakadt el hivatásától, folyamatosan, de még nagy 

betegen is segítette a hozzá forduló diákokat. 

Szívesen vállalt társadalmi megbízatásokat is. Éveken át részt vett a Városi Bíróság 

munkájában népi ülnökként, 1998-2002-ig a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának képviselője volt. 

Elismerései: Miniszteri Dicséret (1977); Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata 

(1989);  Főtanácsosi cím (2003);  Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2003);  Aranydiploma 

(2018)  Zalaegerszegért Díj (2018) 

Horváthné Szabó Anna tekintélyt varázsoló tanáregyénisége, a tanítványok jóságos Panni 

nénije, a kedves Kolléga emlékezetünkben tovább él. 

 

a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium volt és jelenlegi Tantestülete és Dolgozói nevében 

 

Forgács Ferencné szaktanár 


