
 

 

 

Lakatos Tibor 

(1972 – 2019) 



Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy szeretett kollégánk, Lakatos Tibor 2019. 

február 24-én, 46 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

 

Lakatos Tibor 1990-ben érettségizett a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 

matematika tagozaton. 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett matematika-

fizika szakos tanári diplomát, 2008-ban pedig pedagógus szakvizsgát tett a Debreceni 

Egyetemen, matematika szakirányon. 2009 és 2012 között a fizika munkaközösség vezetője 

volt. 2005-től emelt szintű érettségi vizsgákon kérdező tanári és kísérlet-összeállító 

feladatokat is ellátott, speciális fizikai kísérleti eszközöket készített, valamint az elmúlt 

években érettségi elnöki megbízásokat is kapott. 

 

 1995 óta a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban tanított matematikát és fizikát. 

Pályakezdőként matematika tagozatos felvételi feladatsorokat állított össze, aminek 

megjelentetését is tervezte. Mindkét szaktárgyából a normál osztályok mellett tehetséges 

diákokkal is foglalkozott, négy és hat évfolyamos matematika tagozatos osztályai és fizika 

fakultációs csoportjai is voltak. A fizikát igyekezett úgy tanítani, hogy ne csak iskolai tantárgy 

legyen diákjai számára, hanem környezetük megismerésének és megértésének eszköze. 

Tanítványai óráin átélhették a felfedezés örömét. Matematikából különösen kedvelte az 

analízist és a geometriát. A tanórákat Geogebra, Derive és más matematikai szoftverek 

alkalmazásával is színesítette. 2015-ben, a Fény Nemzetközi Éve pályázat keretében a fizika 

munkaközösség tagjaival egy óriási camera obscurát épített, amivel a fényképezés alapjait 

ismertette meg a diákokkal. Versenyelőkészítőkön is foglalkozott tanítványaival. Lelkes 

szervezője és résztvevője volt nyári matematika táboroknak, és a kezdetektől segítette a 

„Medve” matematikaverseny létrejöttét. Évekig ő volt a stúdió vezetője, aki a rádiós 

műsorokat koordinálta és az iskolai rendezvényeken a hangosítást biztosította. Pályája 

kezdetén a gimnázium diákönkormányzatot segítő tanára volt, szerette ezt a feladatot is, mert 

megtalálta a közös hangot az ifjúsággal. Osztályfőnökként sok kalandos osztálykirándulást és 

más közös programot szervezett tanítványainak. 

 

Tehetséggondozó munkáját 2005-ben és 2014-ben a Graphisoft Alapítvány A Magyar 

Matematika Oktatásáért Díjával ismerte el. 2013-ban Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért 

díj, Kiváló versenyfelkészítő díjban részesült. 2016-ben és 2017-ben Miniszteri elismerő 

oklevelet kapott diákolimpikonok sikeres felkészítéséért. 

 

Hiánya feldolgozhatatlan, olyan kolléga volt, aki bárkivel szívesen beszélgetett, ahol 

tudott önzetlenül segített, szervező, közösséget építő munkájára bármikor számíthattunk. 

 

Emlékét tisztelettel, örökre megőrizzük. 
 

 


