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Haszon Dávid a Szigetszentmiklósi 

Batthyány Kázmér Gimnázium 13.c 

osztályos tanulója, aki nagyon sokat 

tett az iskoláért, így okkal lehetünk 

büszkék rá. Kiemelkedő tanulmányi 

eredményei mellett idén a biológia 

OKTV második fordulójáig jutott, a 

francia OKTV döntőjébe került. 

Középfokú angol nyelvvizsgát az 

elsők között tett az osztályában, és 

kitartóan jár évek óta a Francia 

Intézetbe, ahol idén nemzetközi 

középfokú francia nyelvvizsga-

bizonyítványt szerzett.  

Orvosi pályára készül, ennek érdekében rengeteget tesz, számos feladatot vállal. 

Például több mint 3 éve segíti a Helperek munkáját. A Helperek egy olyan 

fiatalokból álló szervezet, mely segíti az egészségügyi ellátást a koncerteken és 

fesztiválokon. Ebből is látszik, hogy Dávid egy társaságkedvelő, vidám 

személyiség. 

Az osztály- és iskolaközösség meghatározó tagja, bármilyen feladat adódik, 

mindig segít, legyen szó tablókészítésről, szalagavató szervezéséről vagy akár a 

kirándulásokon a programok megvalósításáról. 

Egy éven át a DÖK elnökhelyetteseként irányította a gimnázium diákjainak 

életét. Iskolánk diákönkormányzata abban az évben tette a legtöbbet a diákokért, 

például egy feledhetetlen diáknap megszervezésével. Az idei évben Dávid 

gondolta ki, hogy a 13.c osztály hogyan hagyhat nyomot az iskola és a város 

életében. Április 13-án kezdeményezésére került ki a gimnáziumunk hátsó 

kijárata mellé egy „ételgyűjtő doboz”. Ebbe mindenki, aki tud, elhelyezhet 

valamilyen tartós élelmiszert, amelyet a rászorulók ki tudnak onnan venni. 

Dávid nem csak a tanulásban, de a tanításban is jeleskedik. Diákokat készít fel 

franciából és angol nyelvből. Az iskolában is segít a társainak, ha azok 

valamilyen tanulási problémába ütköznek. A nehéz napokon pedig humorával 

megnevetteti a borús hangulati embereket.  

Legnagyobb erényei:   határozottsága,  céltudatossága és szorgalma, melyekkel 

kiváló példa lehet bárki számára. 



Az Év Diákja (algimnázium) 

Antal Ákos 

8.b 

 

 Az Antal fivérek legfiatalabb tagja sem 

sport, sem tanulmányi eredmények terén 

nem marad alul már jól ismert 

testvéreivel szemben. Jó humorú, 

segítőkész, vidám és ijesztően okos 

emberként mutatnám be annak, aki 

esetleg még nem ismeri. 

Ákos talán minden társaságnak, 

amelyben megfordul, központi vagy 

meghatározó tagja, annak ellenére, hogy 

aki jobban ismeri őt, elmondhatja, hogy 

szerény, nem hivalkodó személyiség. 

Barátságos természete, humora miatt mindenki megszereti. 

Ákos egy dolgozat előtti szünetben általában nyugodt mosollyal bejelenti 

nekünk, hogy 15 percet készült, majd beül az órára, és ötös dolgozatot ír 

anélkül, hogy különösebben megerőltetné magát. Persze mi is nagy hasznát 

vesszük az eszének, gyakran fordulunk hozzá kérdésekkel, ő pedig mindig 

segítségünkre van. 

Nem árt tudni róla, hogy aktívan sportol, hét éve kosarazik, jelenleg a Batthyány 

csapatának tagja. Szinte mindennap este ér haza edzéseiről, versenyeiről, és 

annak ellenére, hogy a többi diáknál kevesebb idő áll rendelkezésére, minden 

évben kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet. Van, hogy nem csak estéit tölti a 

versenyekre való készüléssel. Ákos ugyanis időnként egy-egy hétre eltűnik, 

ilyenkor nem kell megijedni, csupán a fizikaszertárba költözik, hogy egész héten 

az adott versenyre gyakoroljon. Erőssége a fizika mellett a matematika, 

amelyből megszámlálhatatlan mennyiségű versenyen vett részt. Úgy gondolom, 

hogy bár Ákosnak tényleg rendkívüli memóriája és logikája van, azért ezekre a 

sport- és tanulmányi versenyekre való felkészülés hihetetlen szorgalmat, alázatot 

és kitartást igényel. Ezt a kitartást tisztelem annyira Ákosban. 



Szerintem nem csak az osztálya, hanem az egész iskola büszke lehet Ákosra és 

úgy gondolom, hogy ha valaki, hát ő megérdemli az Év Diákja címet. 

 

Ákos főbb eredményei: 

 2015. május 30.: Hatvani István Fizikaverseny: országos 3. hely 

 2015. május 17.: Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny: országos 2. díj 

 2015. április 26.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: országos 4. hely 

 2015. április 11.: Rácz Zsolt Fizika Emlékverseny: megyei 1. hely 

 2015. március 17.: Bolyai Természettudományi Csapatverseny: megyei 3. hely 

 2015. március 12.: Zrínyi Ilona Matematikaverseny: megyei 1. hely, országos 33. hely 

 2015. március 12.: Zrínyi Ilona Matematikaverseny: csapatban megyei 2. hely 

 2015. március 4.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: regionális 1. hely 

 2014. november 22.: Bolyai Matematika Csapatverseny: megyei 1. hely, országos 11. hely 

 2014. november 17.: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: megyei 1. hely, országos 6. hely 

 2014. április 27.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: országos 1. hely 

 2014. április 12.: Rácz Zsolt Fizika Emlékverseny: megyei 2. hely 

 2014. március 12.: floorball országos torna: 8. hely 

 2014. március 5.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: regionális 1. hely 

 2013. november 27.: Kistérségi Matematikaverseny: térségi 2. hely 

 2013. november 8.: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: megyei 5. hely 

 2013. október 11.: Bolyai Matematika  Csapatverseny: megyei 3. hely 

 2013. április 14.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: országos 3. hely 

 2013. március 13.: Jedlik Ányos Fizikaverseny: regionális 1. hely 

 2012. május 7.: Sziget Kupa Kosárlabdatorna: térségi 1. hely 

  

 



Az Év Diákja (gimnázium) 

Becz Barnabás Álmos 

13.c 

 

Becz Barnabás mindössze 4 tanévet 

töltött iskolánkban, hiszen csak a nyelvi 

előkészítő évfolyam után érkezett. Négy 

esztendő alatt vívta ki azt az ismertséget 

és elismertséget, ami ma övezi. És hogy 

mivel? Barnabás a tudományok közül a 

biológiát választotta, a biológia pedig 

Barnabást: ez töltötte ki idejének nagy 

részét úgy az iskolában, mint otthon. 

Már 10. évfolyamon legendák keringtek 

kiselőadásainak tartalmi és formai 

egyediségéről. Akkori tanára egyszerűen 

csak aspiránsának nevezte a rendkívül 

érdeklődő diákot. Vegyük hát sorra, mi mindent „tett le az asztalra” Barnabás 

ezalatt a néhány év alatt.  

A nálunk töltött idő rövidsége, illetve a tanulmányi versenyek viszonylag kicsi 

diverzitása miatt versenyeredményei nem töltenek be több A4-es oldalt, 

munkásságának csak egy kisebb szeletét képezik (már ami a darabszámot illeti): 

12. évfolyam: 

- OKTV biológia 2. forduló 

 

13. évfolyam: 

- Natúrpark diákszemmel vetélkedő csapatban 1. hely 

- Georgikon Országos Biológia Verseny 1. hely 

- OKTV biológia országos döntő 18. hely 

- TUDOK - Természettudományos Diákkörök Országos Konferenciája  



o selejtezőn legmagasabb pontszám és kiemelt dicséret 

o döntőn különdíj 

 

Idei versenyeredményeit követően két híres iskola - a Ciszterci Rend pécsi 

Nagy Lajos Gimnáziuma és a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 

– kérte fel előadás tartására. Cikkezett róla a Zalai Hírlap és a ZalaMédia 

Online, interjút készített vele az Élet és Tudomány és a Keszthelyi Georgikon 

című folyóirat. Mikroszkópos fotóit közlésre érdemesnek ítélte egy szerkesztői 

csoport, így hamarosan egy biológia munkafüzetben találkozhatunk 

munkáival.  

A biológián belül Barnabás az édesvízi egysejtűek – ezen belül is a csillósok – 

iránt érez tudományos elhivatottságot. A tavalyi és idei tanév egy tekintélyes 

részét az ELTE Biológiai Intézete egyik adjunktusa, dr. Kriska György által 

tartott speciális kollégium tanóráin töltötte, hogy tovább mélyítse ismereteit. Ez 

a különleges érdeklődés hívta életre egy „szakkör” ötletét: Barnabás nevéhez 

fűződik iskolánk legelső (és ezidáig utolsó) tudományos diákkörének, a Kis-

Duna Mikroszkóp Csoportnak a megalapítása. Barnabás az elmúlt 2 tanév 

minden péntekén 15:30 és 18:30 között – tudásán kívül saját felszerelését is a 

köz szolgálatába állítva – hasonszőrű iskolatársait varázsolta el a mikrovilág 

rejtelmeivel és szépségeivel. Diákkörén a résztvevők az ötödikes tanulóktól a 

vissza-visszalátogató volt diákokig nagyon széles spektrumot öleltek fel – 

messze nem csak a bioszfaktosok körében! Tanárai is szívesen vettek részt 

ezeken az alkalmakon, hogy olyan tapasztalatokat, jártasságot szerezzenek, amit 

utoljára talán egyetemista korukban birtokoltak.  

A diákkör ismeretterjesztő, népszerűsítő jellege mellett Barnabás e szakkörrel 

pályázott a MOL-KutDiák szakkörprogramján, mellyel nagyon komoly 

anyagi-tárgyi hozzájárulást lehet elnyerni természettudományos szakkörök 

számára. A pályázat eredménye július folyamán várható. 



Barnabás a diákkör tagjaival tavaly a BKTN keretében is bemutatkozott. E 

diákelőadás során is kitűnt: ismeretanyaga rendkívül széles (ne legyünk önzőek: 

nem csak a reáltudományokra kiterjedő), stílusa kiforrott, előadásmódja 

utánozhatatlanul egyedi, humora intelligens. Különös ismertetőjegyei továbbá:  

 saját költésű, klasszikus formátumú versek matekfüzetből kitépett 

fecniken,  

 csettintésre előhívható Deák Ferenc-idézet, 

 az elmúlt 50 év összes napfogyatkozásának és Vénusz-átvonulásának 

pontos ismerete,  

 Radnóti-kötet a hóna alatt, 

 az ismert Univerzum valamely pontján elhagyott, pontosan nem ismert 

lelőhelyű biológiakönyv, biológiafüzet, biológiaházi, 

 30 éve gyakorló orvosokra jellemző kézírás, 

 szerénység, szerénység, szerénység. 

Mindezek mellett leginkább kiemelendő példa nélkülien komoly elhivatottsága, 

céltudatossága az ismeretterjesztés, a tanítás iránt, ami ebben az életkorban 

nem csak dicséretre, de egyenesen tiszteletre méltó. Egy motivációs levelében 

így vallott erről: „Meggyőződésem, hogy megfelelő oktatás nélkül egy nemzet 

sem lehet kellően erős napjainkban. Nehéz, de egyben szép is tanárnak lenni. 

Nehéz, mert megköveteli a rendszerességet és a kitartást, s mindenekelőtt az 

emberséget. Azt az emberséget, amely türelmes, de szigorú is, ha kell. Egyben 

szép is, mivel legszebb öröm az örömszerzés.” 

Örömet szerzett tanítványként is, és az örömön túl büszkék is vagyunk rá, hogy 

tanítványunknak hívhattuk, hogy – ha mégoly rövid időre is, de – a 

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium diákja volt. 

 



Az Év Tanára 

Hajdú Zsoltné 

 

Hajdú Zsoltné tanárnő 1999 augusztusa óta 

dolgozik a gimnáziumunkban. Kezdetben 

magyar nyelv és irodalmat, valamint 

történelmet, hon- és népismeretet tanított, majd 

egy újabb diploma megszerzése óta az etika-

erkölcstan alapjaira is oktatja tanítványait. 

Lelkiismeretesen, nagy lelkesedéssel vezeti be 

szaktárgya rejtelmeibe a diákjait. Történelem 

fakultációs csoportokban sajátíttatja el 

tanítványaival az emelt szintű érettségi 

követelményeit. Jó felkészítő munkájának eredményeként diákjai kiválóan 

szerepelnek az érettségi vizsgákon. 

Éveken keresztül a történelem munkaközösség vezetőjeként felügyelte a 

történelem oktatását az iskolánkban. Többször vállalt osztályfőnöki feladatot, 

jelenlegi osztálya a 8.a. Két éve az algimnáziumi osztályok osztályfőnökeinek 

munkáját irányítja. 

A tanórán kívüli nevelésben-oktatásban jelentős szerepet vállal. A 11. 

évfolyamosok számára szervezett városi iskola programjait szervezte a tavalyi 

tanévig. Egyik kezdeményezője volt az advent és karácsony iskolai 

megünneplésének.  

Lelkes színházrajongó, diákjaival rendszeresen látogat el előadásokra.  

Meghatározó szerepet vállal a tehetséges diákok felkutatásában és különböző 

versenyekre való felkészítésében.  



A tanítványai által elért legfontosabb eredmények: 

• A 2001/2002-es tanévben megrendezett Theatrum Hungariae Magyar 

Színháztörténeti Játékok vetélkedőn gimnáziumunk csapatának egyik 

felkészítőjeként szakmai hozzáértésével, lelkes hozzáállásával irányította és 

segítette győzelemre az országos döntőben a batthyánysokat. 

• 2003 tavaszán 2 tanítványa az irodalom OKTV döntőjébe jutott, 17., ill. 

22. helyen végeztek. 

• Ugyanebben az évben a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi szövetség 

Cultura Nostra történelmi versenyén két csapata jutott az országos döntőbe, 

ahol a 3-4. helyet szerezték meg. 

• A 2013/2014-es tanévben tanítványai a városi József Attila versenyen 2. 

helyezést értek el. 

• Ugyanebben a tanévben egyik diákja a dráma OKTV országos 

döntőjében 9. helyezést ért el. 

• A 2014/2015-ös tanévben a nemzeti színháztörténeti vetélkedőn az általa 

irányított csapat 12. helyen végzett. 

• Két diákja a dráma OKTV országos döntőjében adhatott számot 

tudásáról, egyikük a 8., másikuk a 14. helyen végzett. 

• Osztályának egyik kiemelkedő tanulója a Bendegúz Tudásbajnokságon 

irodalomból és magyar nyelvből is 1. helyen végzett. 

 

Munkája méltó elismeréseként kapta meg a tanárnő a díjat. 


