Egy jeles makói tanár emlékezetére1
Mendei Árpád (1938-2017) Makó több iskolájához személyesen
kötődött diákként, tanárként, igazgatóhelyettesként, illetve
igazgatóként. Tanárait tisztelte, az állandó művelődés és az
erkölcsi tartás igényét kapta tőlük, és adta tovább tanítványainak,
kollégáinak. A matematikát és a fizikát Domokos Géza tanár úr
szerettette meg vele, sokoldalúságát, tudását, következetességét,
gyermekszeretetét például véve, 1961-ben matematika – fizika
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett a szegedi egyetemen.
Tanítani alma materébe, a makói József Attila Gimnáziumba
hívták. Marosvári Sándorral és kollégáikkal megszervezték a
matematika – fizika szakosított osztályokat, a komoly mérési
gyakorlatokhoz az eszközöket maguk szerkesztették, készítették. A műhelyfoglalkozásokhoz –
rengeteg kreatív munkával - jól felszerelt tanműhelyt alakítottak ki. Kapcsolatát a diákokkal a
segítés, a közös munka barátságos légköre jellemezte. Makó három középiskolájában tanított státuszban, óraadóként helyettesítve és levelező tagozaton. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán nevelők levelező továbbképzésén is oktatott. Repülő- és rakétamodellező szakkört
vezetett általános iskolások számára szép versenysikerekkel. Kollégái mellett bekapcsolódott a
természetjáró szakosztály munkájába, amelynek vezetője lett. Nagy túráikat a mai napig is óriási
élményként emlegetik az akkori diákok. Tájékozódási futóik mindig jól szerepeltek a megyei és
országos versenyeken.
1975-ben elvállalta a 601.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet általános igazgatóhelyettesi tisztét,
hozzá tartoztak a nevelési kérdések, az osztályfőnöki munka, a közismereti tárgyak oktatása, azok
feltételeinek biztosítása, a szakkörök és az iskolai sportkör. Vezette a Dolgozók Esti
Középiskoláját is. Szakmailag kihívásként értékelte a négyéves szakközépiskolai oktatás
megszervezését, irányítását.
1985-től az akkori Kun Béla Általános Iskola igazgatója lett, amely Csongrád megye legnagyobb
általános iskolája volt, erős és sikeres - területi beiskolázású - rajz és matematika tagozatos
oktatással. Kiváló szaktanárok vitték előre ezt a munkát, akiket nagyra becsült. Iskolájának – az
önálló egyházi iskola megteremtésekor szükséges - szétválasztása nagy próbatétel elé állította.
Közeledvén a nyugdíjkorhatárhoz, címzetes igazgatói titulussal még néhány évig tanított. 2003ban, 42 év tanítás után nyugállományba vonult.
Iskolai, sport és közéleti munkáját Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetéssel, a Haza
Szolgálatáért Érdemrend Ezüst fokozatával, a Természetjárás Fejlesztéséért kitüntetés bronz és
ezüst fokozatával ismerték el. Szívéhez legközelebb a Természetjáró Fiatalok Szövetsége által
alapított Életmű Díj állt.
Mendei Árpád közösségi ember volt. Kedvelte az erőpróbákat és a nomád körülményeket,
szeretett szervezni, maradandó élményt nyújtani másoknak. Lokálpatriótaként rengeteget
fényképezett városában is. Színes diasorozatai segítségével előadásokat tartott. Alkalmazta a
digitális technikát, kiállításokon, pályázatokon szerepelt. A makói kulturális közélet aktív
résztvevője volt, színházba, könyvbemutatókra, tudományos konferenciákra, kiállításokra, a
Makói Honismereti Kör foglalkozásaira járt, alapító tagja lett a makói Szirbik Miklós
Egyesületnek. Makón elismerés és tisztelet övezte. „Makó Város Díszpolgára” kitüntető címet
több évtizedes oktató, nevelő munkájáért kapott, melynek során nemzedékeket irányított a
természettudományok megismerése felé, környezettudatos életre, a természet tiszteletére és
szeretetére nevelt. Értelmes, tartalmas élete sokak előtt példa. Neve örökre bevésődött Makó
iskolatörténetének aranykönyvébe, munkatársainak, tanítványainak és barátainak emlékezetébe.
Generációk köszönik áldozatos munkáját, őrzik emlékezetükben.
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