
Kató nénire én is szívesen emlékszem – egyik legjobb tanárom volt. Nekem a 
humántantárgyakat nehezebb volt elsajátítanom (másoknál), míg a reáltárgyak még 
egyetemen is (majdnem) tanulás nélkül mentek. Ki mire született. Sokan tudják ezt igazolni. 
Nem unatkoztam az órákon, elcsodálkoztam a hallottakon – csak ámultam és irigykedtem 
azokon, akik vissza tudták adni felelet formájában (a Kató néni által elmondottakat). Én 
nagyon lassan fejlődtem, de biztosan nem tartanék itt, ha ezek az órák kimaradtak volna 
tanulásom idején. Hála és köszönet érte! 

Most (éppen ezért) inkább technikai részt emelek ki (emlékeimből): Érettségire készülve a 
magyartételeket (szinte mind) Kató néni kidolgozva adta részünkre. Ebből kellett készülnünk 
a megmérettetésre. Természetesen csak egy példány volt belőle. Kató néni 5-6 írógépet 
(valahonnan) összekéregetet, amire néhányunk (én is) vállalkoztunk (indigósan) gépelni 
(napokig) sokszorosítani, hogy mindenkinek jusson egy példány a tanulási időre. Lehet, hogy 
a szövegre (tartalomra) nem eléggé figyeltem, de a gépírást megtanultam olyan szinten, 
hogy kézzel (tollal) sem írok gyorsabban azóta sem. Ennek a számítógép születésekor is már 
hasznát vettem. Előnyöm volt sokakkal szemben (a munkahelyemen). Nagyon köszönöm – 
Kató néni! Nyugdíjasként is kiélhetem magam, elfoglaltság, ami örömmel tölt el. 

A reál beállítottságom révén – a szervezés és kutakodás vált az erősségemmé, így fogtam 
hozzá az érettségi tablók begyűjtéséhez, hogy minél több kerüljön az internetre. Ez (például) 
elősegíti az egykori diáktársak egymáshoz való közeledését – meg tudjuk találni azokat az 
osztályokat, ahol Kató néni tanított – ez is segített a fenti emlékezések megírásához a 
felkérésben. Köszönöm azoknak, akik nevüket adták és írtak emléket Kató néniről – várjuk a 
továbbiakat is. 2010. október 2-án (szombaton) fogunk Karcagon az „öregdiák találkozó”-n 
emlékülést tartani – számítunk mindenki megjelenésére! 

Hiszen 2 héttel előtte leszünk a Kató néni születésnapjának – lám: Kató néni adatlapja  

Továbbá ajánlom emlékezésként megtekinteni azt a lakóházat, amit Kató néni elhagyott 
Karcagról távozva – és azt a sírhelyet, ahol jelenleg nyugszik Cleveland-ben. Béke poraira. 
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