
Az év kisdiákja 

Szabó Máté 
7.b osztály 

 

Már ötödikes korától kitűnt sokoldalú érdeklődésével, elmélyült 

tanulásával, önmagával szemben felállított maximalizmusával. 

Minden tantárgyat szívesen tanul, egyszerűen szeret tanulni, és 

szeret jól szerepelni. Már izgultunk, hogy mi lesz, ha megszerzi 

első négyesét. Azért túlélte. Szereti a kihívásokat, ezért szívesen 

indul különböző versenyeken. Matematika, fizika versenyeken 

alsós korától az országos döntőkig eljutott, de a humán 

versenyeken is szívesen megméri magát. Rendkívül kitartó a 

sportban is, már többször jutott el floorball csapatával az országos 

dobogókig. Mindemellett valahogy még a zenélésre is jut ideje.  

Így jellemezte egy osztálytársa: 

Máté egy okos, kedves, intelligens ember, pozitív személyiséggel. 

Mindig mosoly ül az arcán, és ezzel az osztálytársait is felvidítja. 

Bár sokszor vidám és vicces, de a komolyságot kívánó 

helyzetekben is lehet rá számítani. Nagyon sokszínű, több tantárgyban is kiemelkedő, sőt sportban is 

jeleskedik. Kerüli a káromkodást, illedelmes nemcsak a tanáraival, de az osztálytársaival szemben is. Jó vele 

egy osztályba tartozni, mert tudom, ha baj van, akkor mindig számíthatok rá. 

Idei eredményei: 

Matematika: 

Bolyai Matematika Csapatverseny: megyei 1., országos 6. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny: megyei 3., csapatban 1. 

Medve Szabadtéri Matematikaverseny: megyei 3., országos döntőbe jutott 

Varga Tamás Matematikaverseny: megyei 1., országos 62. 

Alapműveleti Matematikaverseny: megyei 3., országos döntőbe jutott 

Magyar nyelv: 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: megyei 1., országos 17. 

Természetismeret: 

Bolyai Természettudományos Csapatverseny: megyei 2. 

Történelem: 

Horváth Mihály Múzeumbarát Történelemverseny: országos 2. (7-8. osztályosok versenye) 

Fizika: 

Jedlik Ányos Fizikaverseny: regionális 1., országos 4. 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny: megyei 1., országos 39. (8. osztályosok versenye) 

Sport: 

Kispályás floorball diákolimpia: elődöntő: 1., országos döntő: 3. 

Nagypályás floorball diákolimpia: elődöntő: 1., országos döntő: 5. 

 

 



Az év diákja 

Gera Anna 
12.b osztály 

 

     Meglehetősen nehéz feladat valakit egy oldalban bemutatni, 

jellemezni, hiszen ez a néhány sor egy ember teljes személyiségét, 

történetét lenne hivatott elmesélni. Különösen akkor nagy kihívás ez, ha 

olyas valakiről íródik ez a pár gondolat, aki tehetségével, képességeivel 

és emberi tulajdonságaival példát mutat másoknak. Valakiről, aki olyan 

mint Anna… 

     Kezdjük talán a száraz, de maximálisan meggyőző tényekkel, 

nehogy elfogultsággal vádoljon valaki. Anna számtalan kimagasló 

eredménnyel büszkélkedhet az elmúlt néhány évből, rendezhetnénk egy 

külön iskolagyűlést, ha mindet szeretném felsorolni, így ettől most 

eltekintenék. Van azonban néhány olyan sikere, ami itt is említést 

érdemel. Talán egyetérthetünk abban, hogy az egyik, ha nem a legfontosabb és legrangosabb középiskolai 

tanulmányi verseny az OKTV. Nos, Anna már tizedikes korában belekóstolt ebbe a világba latinból, s ha 

már egyszer elindult, döntőbe is jutott, ahol 32. helyezést ért el. Láthatólag magával ragadta a verseny 

mágikus atmoszférája, ugyanis a következő két évben további hat alkalommal jutott döntőbe négy 

tantárgyból. Az eredmények: latinból 6. és 12. helyezés, irodalomból 24. helyezés, nyelvtanból 2. helyezés 

és végül, de nem utolsó sorban drámából 1. helyezés tavalyról és 14. helyezés az idei tanévben. Ezen kívül a 

Ciceronianum Arpinas nemzetközi latinverseny döntőse volt, amikor is olaszországi tartózkodása miatt 

kénytelen volt néhány nappal később letenni az előrehozott érettségi vizsgát angolból, 100%-os 

eredménnyel. Ez a trauma azonban nem vette el kedvét a nyelvtanulástól, sőt! Már meglévő angol B2-es 

nyelvvizsgáját idén latin és francia B2-es középfokú, illetve angol C2-es, vagyis a felsőfokú C1-es 

nyelvtudást is meghaladó szintű bizonyítvánnyal egészítette ki. A csapatszellem sem idegen számára, ezt 

bizonyítja a Bolyai országos nyelvtan csapatversenyen elért 3. helyezés is 11. osztályból.  

     Most pedig rátérnék azokra a dolgokra, amik túlmutatnak adottságokon, tehetségen és eredményeken. 

Olyan tényezőkre, amelyek megmutatják az eredményes lány mögött rejlő embert, és amelyek nem csak a 

sikeres, de a boldog élet receptjét is magukban hordozzák. Mikor nyolc éve idekerültünk, egy halk szavú, 

kedves és segítőkész lányt ismertem meg Annában. Mindezek ma is jellemzőek Rá, azonban az évek során 

természetesen Ő is változott. Ezt a legjobban a következőképpen tudnám összefoglalni: Kinyílt a világ felé, 

nyitottá vált szinte bárminek a megismerésére. Ezzel párhuzamosan kialakította saját szilárd értékrendjét, 

szemléletmódját, elveit és céljait, amelyekért képes harcolni. Ezen két-elsőre talán kissé ellentmondásosnak 

tűnő- faktor összhatásaként alakultak ki azok a tulajdonságai, amelyekkel mindnyájunknak rendelkeznie 

kell, és amelyek példaként állhatnak bárki előtt. Határozottsága, állhatatossága, mely sosem párosul 

makacssággal vagy elutasító hozzáállással, sőt! Fogékonysága és önvizsgálatra, önreflexióra való igénye 

legalább olyan fontos részét képezik személyiségének. Nagyon barátságos és közvetlen lány, akiben 

tényleges empátia és szociális érzékenység található. Gyakran hallgattam osztálytársainkkal, barátaival folyó 

beszélgetéseit, mert jól esett azt tapasztalni, hogy az ,,Én meg/Nekem rosszabb, mert/Képzeld, holnap 

megyek…” kezdetű mondatok helyett láttam valakit, aki meghallgat másokat, beleképzeli magát a helyükbe, 

igyekszik tanácsokat adni, és olyan hatással van Rá egy-egy elmesélt esemény, mintha csak Vele történt 

volna. Legyen az öröm vagy bánat. Sajnos sokunk rohanó, sikerhajhász életében ismeretlenül csengenek 

ezek a dolgok vagy gyakran azzal álltatjuk magunkat, hogy mi is ilyenek vagyunk, mi is figyelünk 

másokra… 

     A felsorolt pozitív tulajdonságok bizonyítékaként nem is szolgálhatna jobban más, mint Anna távlati 

tervei. A középiskola elvégeztével jogi pályára készül, különösen érdekli a környezetvédelem, a 

környezetvédelmi jog és bizonyos szociális kérdéskörök. Ismerve Őt, szorgalmát és képességeit, meg fogja 

állni a helyét, bármit is hoz a jövő. Ehhez szívből kívánok Neki sok sikert és kitartást! 

 



Az év tanára 

Ertl Péter 

 

Ertl Péter 2013 szeptemberében gyakornokként került 

gimnáziumunkba. A tanári hivatás gyakorlását határozott 

elképzelésekkel, nagy teherbírással, rendkívüli precizitással kezdte 

meg. Ez a lendület ma is jellemzi munkáját. Kezdetben történelmet 

tanított alap és fakultációs csoportokban, mellette ellátott 

tanulószobai feladatokat is. A versenyfelkészítésre indulása óta nagy 

hangsúlyt helyezett.  

Már az első tanévben a Szépművészeti Múzeum által meghirdetett  

“Az olymposi kaland” levelezőpályázaton csapata a feladatlapok 

kategóriában országos 2., az összesített versenyben 5. helyezett 

lett. Ugyanebben az évben a Cultura Nostra Kárpát-medencei 

történelmi versenyen a 287 induló csapatból diákjai a 17. helyezést 

érték el.  

2014-ben “Egy birodalom bukása” című levelezőpályázaton egyik 

csapata a feladatlapok kategóriájában országos 1., az összesített 

versenyben 5. helyezést ért el, míg a másik csapata a feladatlapok 

kategóriájában 2. helyezett lett. 

2015-ben a “H/Arcképek” országos történelmi levelezőpályázaton diákjai a feladatlapok kategóriában 2. 

helyezést ért el. 

Az idei tanév hozta pályájának legnagyobb sikereit. Az Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 

döntőjében nagyon szoros versenyben 2. helyezett lett csapata. Diákjai bebizonyították, hogy tanár úr 

nemcsak a lexikai tudást, hanem a logikus gondolkodást, az összefüggések felismerését is egyaránt 

fontosnak tartja. 

Tudásáért, kiszámíthatóságáért, következetességéért diákjai tisztelik és szeretik. Ez is motiválta azokat a 

tanulókat, akik az olasz nyelvet választották 2. idegen nyelvként. Eredményei itt is kiemelkedőek. 11. 

évfolyamos diákja az idei OKTV döntőjében olasz nyelv I. kategóriában 11. helyezést ért el. Egyéni 

felkészítéssel, nagy odafigyeléssel juttatja el tanítványait a középfokú nyelvvizsgáig.  

Sajátos humorát nemcsak a humán munkaközösség értékeli, hanem tanítványai is nagyra tartják. Svájci órát 

lehetne hozzá igazítani, számára ismeretlen fogalom a késés. Segítőkész kolléga, aki szakmai ismereteit és 

informatikai tudását szívesen osztja meg tanártársaival. Diákjainak 99 %-os teljesítményével már elégedett, 

de önmagától a 100 %-ot várja el. Ezt bizonyította 2017. június 12-én, amikor az ELTE Irodalomtudományi 

Doktori Iskolájában Rerum Romanarum fragmenta: Petrarca és a korabeli Róma címmel írott doktori 

disszertációját védte meg. 

Munkájának méltó elismerése a díj! 

Az év tanára: dr. Ertl Péter 

 

 


