
Eőry Viktória  

13. c osztályos tanuló 

 

Viktória a 2007/2008-as tanév óta iskolánk 

tanulója. Az első négy tanévben a 

nyolcosztályos gimnáziumi évfolyam 

diákjaként, majd az ezt követő öt tanévben az 

1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály 

diákjaként kitűnő tanulója iskolánknak. 

Nemcsak a tanórákra való felkészülése és az ott 

nyújtott teljesítménye példaértékű, hanem az 

anyanyelvi és idegen nyelvi, illetve a 

dalversenyeken való szereplése és elért sikerei is. Az elmúlt évek során a következő 

eredményeket, sikereket érte el különböző versenyeken, fellépéseken, megmérettetéseken: 

 nyelvvizsgák: középfokú „C” típusú nyelvvizsga német és angol nyelvekből 

 a 2013/14-es tanévben: 

 nemzetközi énekversenyen elért 1. helyezés 

 a Szivárványhíd országos irodalmi és műveltségi levelező versenyen elért 7. helyezés 

 a városi Ki mit tud? versenyen hangszeres zene kategóriában elért 1. hely 

 a szentpétervári Kiscsillag dalfesztiválon „A legszebb hang díjat kapta” 

 a Pest megyei Ki mit tud? elődöntőjén 3. helyezést ért el 

 az Europop nemzetközi dalfesztiválon 4., 5. helyezéseket ért el 

 a Szép magyar beszéd verseny országos döntőjében aranyérmet szerzett 

 a 2014/15-ös tanévben: 

 a II. országos Jazz-zenei versenyen szóló ének kategóriában 1. helyezést ért el 

 a francia Intézet által szervezett országos Frankofón dalversenyen 1. helyezést ért el 

 a „Mardi Gras” országos francia nyelvű versmondó- és dalversenyen 2015-ben dal II. 

kategóriában 2. helyezést ért el  

 a 2015/16-os tanévben: 

 a „Mardi Gras” országos francia nyelvű dal, vers- és prózamondó versenyen dal 

kategóriában 1. helyezést ért el 

 

Viki aktív részese az osztályt érintő programoknak, eseményeknek. Az osztályközösség 

életében mindig hangot ad véleményének, ötletei, javaslatai gyakran megvalósulnak. 

Szabadidejének nagy részét a zenének szenteli, fiatal kora ellenére már számos önálló dalestet 

tartott különböző zenei klubokban, valamint jótékonysági rendezvényeken is fellépett.         

Viki a múlt héten kitűnő érettségi bizonyítványt vehetett át. 



Borsi Szilárd  

8.b 

(Bülgözdi László ajánlása) 

 

Nagyon örülök, hogy a javaslatot én írhatom meg, 

ugyanis Szilárdot 9 éves kora óta ismerem. Azóta 

minden évben rengeteg fizikaversenyre 

kísérhettem el ezt a halk szavú, szeretetreméltó 

fiút, aki sok matematika-, illetve fizikaverseny 

országos döntőjében képviselte iskolánkat 

maximális erőbedobással. Számtalan esetben vett részt olyan versenyen, ahol ő volt a 

legkisebb. Már 6. osztályos korában a 8. osztályosokat megelőzve az Öveges József 

Fizikaverseny országos döntőjébe jutott, illetve 5. osztályosként a Jedlik Ányos Fizikaverseny 

döntőjében bronzérmes lett a 7. osztályosok korcsoportjában. Idén még azzal is 

büszkélkedhet, hogy a 10. osztályos középiskolásokat megelőzve részt vehetett a Szilárd Leó 

Atomfizika-verseny országos döntőjében. A 2015/2016-os tanév rendkívüli sikereket hozott 

számára a matematika, illetve fizikaversenyeken. Az általa elért eredmények önmagukért 

beszélnek. 

 

Matematika: 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny: megyei 6. hely 

Bolyai Matematika Csapatverseny: megyei 2., országos 17. hely 

Varga Tamás Matematikaverseny: országos 16. hely 

Pangea Matematikaverseny: országos 1. hely 

 

Fizika: 

Jedlik Ányos Fizikaverseny: országos 1. hely (aranyérem) 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny: országos 1. hely 

Szilárd Leó Atomfizika-verseny: országos 7. hely 

 

Szilárd ebben a tanévben is kitűnő bizonyítványt vehet át, magatartása és szorgalma is 

példamutató. 

 

 

 

 

 

 



Pintér Gergő 

12.b 

 
 

Pintér Gergőt már messziről felismerhetjük a 

folyosón, hiszen sugárzó mosolya még az esős 

időben is vakítónak hat. Iskolánk diákjai közül 

négyen emiatt farkasvakságban szenvednek. 

Gergőre mindenben lehet számítani, legyen szó 

fizika korrepetálásról, a másik feladatsor 

kiegészítéséről egy dolgozatnál, röplabdázásról, 

esetleg a matektanári kifestéséről. Ötödikes 

korában a cuki jelzővel illeték, ugyanis 

csilingelő hangja még a legmorcosabb tanárok 

arcára is mosolyt csalt. Ezen tulajdonsága mára 

már kicsit elkopott, hiszen mutálódó hangján 

már máshogy csengenek a népdalok. Szóviccei viszont ma is nagy sikert aratnak, bár rajta 

kívül kizárólag Bülgözdi Tanár úr érti őket. 

Gergő vagy, ahogy barátai hívják, Pintér, a Ringing Stars Csengőegylet alapító tagja. Zenei 

tehetsége azonban nem merül ki a csengők rázásában, ugyanis lassan 12 éve hegedül, és az 

Ádám Jenő Zeneiskola Vonószenekar első hegedűse. Rengeteg külföldi és hazai fellépést 

tudhat maga mögött, 2014-ben zeneiskolai tevékenysége miatt a Város Érdemes Diákjának 

választották. 

Batthyánys éveiben rengeteg matek-, illetve fizikaversenyen ért el kimagasló eredményt. A 

Szilárd Leó fizikaversenyen 10.-ben tizedik, 11.-ben huszadik helyezést ért el. A Jedlik Ányos 

fizikaversenyen 9.-ben harmadik, 10.-ben a második helyen végzett. Továbbá remek 

helyezéseket ért el a Mikola Sándor, valamint a Hatvani István fizikaversenyeken is. 

Matek versenyeredményekből sem restelkedik. Az előző két évben a 4. helyen végzett a Pest 

Megyei Matekversenyen. 11.-ben huszonnegyedik lett a Zrínyi Ilona Matekverseny országos 

döntőjén. Tavaly bejutott a matek OKTV döntőjébe is, ahonnan a 34. helyet hozta el. 

Csapatban is jól dolgozik, ezt mutatja harmadik helyezésük a tavalyi Medve csapatversenyen. 

A tavalyi LabView programozási versenyen is harmadikok lettek, ám idén már aranyéremmel 

távoztak csapatával, Bárdosi Bencével és László Mártonnal. Tavaly még az infó OKTV-n is 

bejutott a 2. fordulóba, ám elfelejtett elmenni, hiszen egy kedves barátja szülinapját 

ünnepelte… 

A 2015/16-os tanévben is rengeteg versenyen vett részt. Az érettségikre és a szalagavatós 

táncokra való felkészülés mellet is jutott ideje legjobb barátjára, a matematikára. A Pest 

Megyei Matekversenyen a második, a Bolyai Csapatversenyen az ötödik, a Zrínyi Ilona 

Matekverseny országos döntőjében a huszadik, a Medve Csapatversenyen a hatodik, a Kavics 

Kupán az ötödik helyen végzett. 

A Fény Éve alkalmából rendezett fizika csapatversenyen elhozták az Első Díjat. Idén az 

informatika és a fizika OKTV második fordulójába jutott, matekból pedig a döntőig menetelt, 

ahol a 42. helyezést érte el. 

Már 6 éve jár az iskola röplapda edzéseire. Idén be is érett a gyümölcse a gyakorlásnak, 

ugyanis az iskolai fiú csapattal az Amatőr Röplapda Diákolimpia országos döntőjében 

hatodikok lettek, ami az iskola egyik legjobb diákolimpia eredménye. 

Gergő június végén kitűnő érettségi bizonyítványt vehetett át. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy Judit tanárnő  

 
 

Nagy Judit tanárnő 1999 óta a gimnáziumunk 

tanára. Hosszú éveken keresztül egyedüli latin szakos 

pedagógusként oktatta az alsóéveseket és az érettségire, 

versenyekre jelentkezett tanulókat, készítette vizsgára a 

8. évfolyamosokat. 

Már a gimnázium tanáraként végezte el a német 

nyelvtanári szakot, s a latin mellett így a német nyelvi 

oktatásban is szerepet kapott. 

Harmadik szakja, a portugál nyelv tette lehetővé, 

hogy diákcsoport kísérőjeként utazhatott egy nemzetközi 

projekt részeseként Portugáliába.  

Kéthetes tanulmányút vezetője volt, mikor 

tanítványaink német nyelvű római cserekapcsolatban 

vettek részt. 

Egy évig vállalta az igazgatóhelyettesi feladatok 

ellátását, majd visszatért a számára vonzóbb pedagógiai munkához, a latin nyelv és a latin 

nyelvünk öröksége tárgyak tanításához. 

Részt vett a batthyánys honlap új arculatának megtervezésében. Évek óta működteti az 

internetes oldalt, tölti fel pontosan, precízen a hozzá eljuttatott információkat. 

 2008-ban osztályfőnöki megbízatást kapott, munkáját mindvégig lelkesen végezte. 

Idén érettségiztek diákjai. 

Szabadidejében olyan sportágat választott, amelyben bőven van lehetősége a tanítás 

során szerzett stressz, feszültség levezetésére. (Mert bármilyen hihetetlen, még ő is tud ideges 

lenni.) Hosszútávfutóként láthatjuk Szigetszentmiklós különböző részein felbukkanni, vagy 

hallhatunk egyre lenyűgözőbb teljesítményeiről. 

  Évekkel ezelőtt elvállalta a School-Invest Alapítvány bevételeinek vezetését. 

Mondanunk sem kell, pontos adatvezetésének köszönhetően szembetűnően javult a befizetési 

hajlandóság. 

Pedagógusi munkájának sikerességét tükrözik többek között a számszerűsített 

eredmények: 

 

1. versenyeredményei: 

 

a) OKTV 

 

2015/2016: 3 döntős  

2014/2015: 2 döntős  

2012/2013: 3 döntős  

 

b) Arpinói nemzetközi Cicero-verseny  

 

2015/2016: 5. hely a hazai válogatón, kijutás Olaszországba 

2012/2013: 13. hely a hazai válogatón, kijutás Olaszországba 

 

Az idei Cicero-versenyen a kísérőtanárok egyikének választották az olasz tanulmányúton. 

 

 

c) Ábel Jenő latinverseny országos döntőjébe jutott tanítványai 

 

2015/2016: 9 fő 

2014/2015: 4 fő 

2013/2014: 3 fő 

2012/2013: 2 fő 

2011/2012: 2 fő 



2010/2011: 2 fő 

2009/2010: 2 fő 

2007/2008: 2 fő 

2006/2007: 1 fő 

 

 

2. érettségi eredmények: 

 

2015/2016: 15 fő  átlag 91% 

2013/2014: 26 fő, átlag 88%   

2012/2013: 13 fő, átlag 82 %   

2011/2012: 26 fő, átlag 84%   

2010/2011: 20 fő, átlag 84%   

2009/2010: 28 fő, átlag 82%,  

2008/2009: 16 fő, átlag 79%   

2007/2008: 12 fő, átlag 80%,  

2006/2007: 7 fő, átlag 85%   

2005/2006: 8 fő, átlag 78%   

2004/2005: 3 fő 

2003/2004: 2 fő 

2002/2003: 3 fő 

2001/2002: 4 fő 

2000/2001: 4 fő 

 

 

Munkájához sok sikert, továbbra sem szűnő lelkesedést, kitartást kívánunk! 

 

 

 

 


