Nemes András 1965-ben született Temesváron. Középiskolai és egyetemi tanulmányait
szintén Temesváron végezte, ahonnan 1988-ban Botoșani megyébe helyezték ki, Botoșani és
az ország keleti határa között félúton elhelyezkedő Trușești helységbe (Liceul Agroindustrial
Truşeşti, jud. Botoşani). Két év után hazakerült Temes megyébe, ahol Óteleken tanított
általános iskolában egy tanévet, és 1990-ben került az akkor újrainduló magyar tannyelvű
líceumba, amely a Bartók Béla nevét viseli.
Az erdélyi magyar matematikaversenyek szempontjából is, meg az egyéb rendezvények
szempontjából is Temesvár egy nagyon távoli szórványnak minősült sok ideig, hisz a több
évig zömében Székelyföldön szervezett versenyekre Temesvárról sokáig alig akadt
jelentkező. Ennek több oka is van, egyrészt a Temesvár–Kézdivásárhely távolság majdnem
470 km, ami a létező útviszonyok között nagyon hosszú utazást jelent (ennyi idő alatt akár
Bécsig vagy a horvát tengerpartig is el lehet jutni), másrészt a térségben levő magyar
iskolahálózatban megjelenő tehetséges diákok közül sokan irányulnak román iskolák felé,
erre rásegít a helyi román tannyelvű egyetem megléte is.
Nemes Andrásnak sikerült ezen a helyzeten módosítania, bevállalta nemcsak a felkészítő
tanár, a kísérő tanár, hanem a sofőr szerepét is, és így a temesvári Bartók Béla Elméleti
Líceum diákjai is az elmúlt 10 évben rendszeresen részt vesznek az Erdélyi Magyar
Matematikaverseny országos szakaszán, sőt az Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen
részt vevő csapat tagjai között is akad temesvári diák. Ugyanakkor az utóbbi években azt
tapasztaltuk, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem informatika szakára is egyre többen
jelentkeznek temesváriak. Így tehát azt látjuk, hogy a temesvári magyar diákok is egyre
inkább bekapcsolódnak azokba a szakmai és kulturális programokba, amelyeket középErdélyben, illetve Székelyföldön rendeznek. Ennek egyik úttörője és segítője Nemes András
matematikatanár.
Andrással gyakran volt alkalmam együtt javítani, dolgozatokat újrajavítani, dolgozni a
különböző versenyeken. Mindvégig azt tapasztaltam, hogy nagyon jó csapattárs, megbízható
javító, a diákokkal jól szót értő kolléga, aki kényes helyzetekben (pl. óvásoknál) is képes
higgadtan, méltányosan és szakmailag helyesen dönteni, és a döntés mellett a józan ész
logikáját használva érvelni.
Természetesen a tanári munka mellett adminisztratív feladatokat is elvállalt. 2016-ban például
az V–VIII. osztály számára rendezett IV. Erdélyi Magyar Matematikaverseny egyik
szervezője volt, az iskolában igazgatóhelyettesi szerepet is vállalt.
Mindezek azt mutatják, hogy Nemes András a szakmai pályafutásának középső, alkotó
szakaszában van. A Farkas Gyula-emlékérmet egyrészt az eddigi munkájának elismeréseként,
másrészt további szerepvállalásokra, úttörésekre való biztatásként adományozzuk, annak a
ténynek az emlékeztetőjéül, hogy az egyformán gondolkodókat valami láthatatlan hálózat
köti össze, amely néha nyűgös és érthetetlen, de mindenképpen szétszakíthatatlan.

