Szerticsné Pinczés Mária, a Batthyány Kázmér Gimnázium pedagógusa. Pályáját 1982-ben
kezdte. 1991. óta, 31 éve tanít a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. Az
Intézmény egyik meghatározó egyénisége és tartó oszlopa. Matematikatanárként közismert, de
fizika szakos is és mentálhigiénikus képesítése is van. Sok éve a Reál 1. munkaközösség
vezetője.
A 12.b osztály lelkes és nagyszerű osztályfőnöke. Nemcsak tanítja, hanem a szó legnemesebb
értelmében neveli is tanítványait, bármiben számíthatnak a segítségére nemcsak a gyerekek,
hanem a szülők is. Tanári pályája során összesen három alkalommal volt 8, illetve 5-5 évig
osztályfőnök.
Az iskola pályaválasztásért felelős tanára. Évek óta szervezi a pályaválasztási beszélgetéseket,
ezek alkalmával meghívja öregdiákjainkat a kisebbekhez, hogy tisztább képet kaphassanak a
választott egyetemekről, szakokról vagy pályákról. Mind a végzősöknek, mind a fiatalabbaknak
és szüleiknek évről-évre több alkalommal is naprakész előadásokat tart a felsőoktatás
rendszeréről, a pontszámítás fortélyairól, a pályaválasztási stratégiákról, de szívesen ad
személyes tanácsokat is a hozzá fordulóknak.
Ötletadója, és több évig volt fő szervezője a kilencedik évfolyam egy hetes erdei iskolájának,
de szervezett már munkaközösségével Batthyány Kázmér Tudományos Napokat is.
A tanári közösségnek is pozitív és lelkes tagja. Mindig, minden feladatnál vagy megoldható
problémánál van ötlete, mindig azon gondolkodik és munkálkodik, hogyan lehetne az iskolát
még jobbá és szerethetőbbé tenni, hogyan lehetne a közösséget még jobban összekovácsolni.
Tíz évig volt a Kulcs a Jövőhöz Alapítvány kuratóriumának tagja.
Legszebb sikereit a matematika tanításában érte el. Kicsik és nagyok, zsenik, gyengébbek és
átlagos képességűek egyaránt szeretik, minden csoportban hatékonyan tanít, és soha nem adja
fel azt a célját, hogy a diákjaival megszerettesse a matematikát. Érettségizői közép és emelt
szinten is 90% feletti eredményt szoktak elérni. Rengeteg diákot mozgósít és készít fel a
különböző matematikaversenyekre.
A Bolyai matematika csapatversenyen megkapta a legtöbb diákot eredményesen szervező
tanároknak járó díjat, csapatai és egyéni versenyzői többször is megyei és országos
helyezéseket értek el a Kenguru, a Zrínyi Ilona, a Gordiusz, Kalmár László, Varga Tamás,
Arany Dániel, a Medve és a Pest megyei matematikaversenyen, valamint a Dürer matematika
csapatversenyen. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen minden évben több
tanítványa is eredményesen szerepel, közülük néhányan már az országos döntőbe is bejutottak.
Munkájának méltó elismeréseként a gimnáziumban 2013-ban ő lett az év tanára, 2018-ban
pedig az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő oklevelét kapta. Most Szigetszentmiklós
város is elismerésben részesítette abból az alkalomból, hogy 40 év tanítás után, 2022 nyarán
nyugdíjba vonul.

