
Zeitler Gusztáv tanár úr 
 
 
Zeitler Gusztáv tanár úr 1956-ban született Makón, de   egész élete Veszprémhez köti. 
 
A Lovassy László Gimnáziumban érettégizett. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 
történelem-népművelés szakon szerzett diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen  
középiskolás tanári diplomával egészítette ki. 
 
Ebben a tanévben negyedszázada, hogy középiskolai tanárként dolgozik. A hajdani Kállai , 
majd a Vetési Albert Gimnáziumban töltött néhány év után  1992-től a Padányi Katolikus 
Középiskola      első igazgatóhelyetteseként irányította az  induló katolikus tagozat munkáját. 
Azóta is itt tevékenykedik. 
 
Személyiségének meghatározó eleme, hogy hívő ember. Bölcsességgel  megáldva képes  
türelemmel tanítani még a leglustább és a legnehezebben nevelhető diákot is. 
Jó humorú, kiegyensúlyozott egyéniség. Kiváló diplomáciai érzéke miatt nehéz helyzetekben 
tanítványai és pedagógustársai is bizalommal fordulnak hozzá.  
 
Történelem szakos tanárként nagy  hozzáértéssel tanítja diákjait gondolkodni, a történelem 
összefüggéseit meglátni és feltárni. Bátran megvallott és rendíthetetlen nemzeti 
elkötelezettséggel igyekszik tanítványait az oktatás mellett nevelni is. 
 
Osztályfőnöki munkájának legfőbb jellemzője a gyermekekkel való atyai törődés, amit az 
is segít, hogy családos ember, feleségével maguk is  három gyermeket nevelnek.  
Elkötelezett ember módjára a gyakorlatban is sokat tesz tanítványai magyarságtudatának, 
testi-lelki egészségük fejlesztése érdekében: osztályainak sok túrát,  kirándulást  szervez. 
 
Sokoldalú pedagógusként a történelem mellett filozófiát,  hon-és népismeretet és 
környezetkultúrát tanít. Ez utóbbi két tantárgy ad lehetőséget számára, hogy ne csupán 
elmélet néprajzot tanítson, hanem gyakorlati tevékenység közben ültesse diákjai szívébe a 
magyar néphagyományokat,  megismertesse és megszerettesse  velük a népművészet eszköz-
és motívumvilágát. 
 
Az iskola cserkészcsapatának vezetőjeként nyári táborokban, sportösszejöveteleken, 
túrákon neveli a cserkészeket a természet megismerésére, védelmére, szeretetére.  
Tanítványaival építették, gondozták pl. Zádorvár romjait. 
 
Igazi közösségi ember. Szakmai munkájának elismeréseként gyakran kérik fel városunkban 
történelmi, politikai témájú előadások megtartására a veszprémi polgárok pl. nyugdíjas 
klubokban, de találkozhatunk vele a helyi televíziókban helyzetelemző beszélgetések 
résztvevőjeként is. 
 
Zeitler Gusztáv tanár úr mint kiváló felkészültségű történelemtanár, empátiás 
készséggel megáldott pedagógus, mint rendkívül tevékeny, nemzeti elkötelezettségű 
ember valóban Brusznyai Árpád szellemi örökségének őrzője,  méltó a Brusznyai-díjra. 
 
 
 


