
Az év kisdiákja: Marsi Ádám (8.b) 
 

Ha valaki először találkozik Ádámmal az 

iskola folyósóján, egy göndör hajú, szelíd 

fiút fedez fel. Nagyon tisztelettudó, társaival 

mindig derűs, jókedélyű. Gyors felfogása, 

páratlan logikája miatt a szíve inkább a reál 

tantárgyak felé húzza. Az osztálytársak 

kedvenc matek-fizika korrepetítora, 

bármikor készen áll, hogy segítsen a 

dolgozatok előtti stresszben rendet tenni a 

fejekben. Nem hazudok, ha kijelentem, hogy 

mellette biztonságban érzi magát az ember 

számonkérések alatt. Csendes fiú, 

fölöslegesen sosem beszél, de mégis meg 

lehet találni vele a közös hangot. 

Halkszavúságából fakad a humora, ami az 

osztályt gyakran megnevetteti. Órákon nem szeret szerepelni, de ha felszólítják, 

akkor helyesen válaszol. 

Legbelül eltökélt, komoly céljai vannak, amiket mindig megpróbál elérni. Igazi 

Rubik-kocka mester, folyamatosan meg szeretné dönteni -az egyébként 

meghökkentő- rekordjait. Bárkit szívesen beavat a kocka rejtelmeibe, bár gyors 

mozdulatait nem igazán tudja senki követni. Testnevelés órákon is bizonyítani 

akar, imád beállni focizni, bár személyiségéből adódóan inkább védekezni 

szokott. Ádám az a tanuló, aki megtalálja a számára legkönnyebb utat a 

tanuláshoz és ez nála mindig jóra vezet. Fölöslegesen sosem dolgozik, de 

tisztában van az iskola elvárásaival. 

Eddig nyolc éven át kitűnő bizonyítványt vehetett át, szorgalma és magatartása 

példamutató. 

A tanárgyakhoz való érdeklődése és hozzáértése miatt szeret versenyezni, nem 

csak egyéniben, hanem csapatban is. Versenyeredményei tükrözik igazán, hogy 

milyen rendkívüli tehetsége van a matematikához, a fizikához, és az 

informatikához.  

 

Az idei tanévben elért eredményei: 

Bolyai matematika csapatverseny regionális 1., országos 18. 

Bolyai természettudományos csapatverseny regionális 2. 

Zrínyi Ilona matematika verseny regionális 1., országos 51. 

Nemzetközi Kenguru matematika verseny megyei 4., országos 35. 

Varga Tamás matematika verseny megyei 2., országos 41. 

Orchidea-Pangea matematika verseny országos 6., különdíjas 

Jedlik Ányos fizika verseny országos 5. 

Medve matematika csapatverseny területi 9. (424 csapatból) 

A  Labview programozási versenyen 8-dikosként csapatával bejutott az országos 

döntőbe. 

 

 



Az év diákja: Boldis Bercel (12.b) 
 

 

Bercel méltán nyerte el az év diákja címet 

másodjára. Aki nem ismerné, Bercel segítőkész, 

szerény diák és leginkább a reál tantárgyak terén 

kamatoztatja tudását. Az idei tanévben is 

jelentős sikereket ért el a matematika és a fizika 

terén. A Pest Megyei Matematika Verseny 

döntőjében 4. helyezett, a NÁBOJ Nemzetközi 

Matematika Csapatversenyen országos 13. 

helyezett lett. NÁBOJ Nemzetközi 

Fizikaverseny országos 8., nemzetközi 28. 

helyen, Fizika OKTV döntőjében 7. helyen 

végzett. A Szilárd Leó atomfizikaverseny Pakson megrendezett döntőjét 

korábban megnyerte, idén 3. helyezést ért el.  

Bercel versenyeredményein kívül tanulmányi eredményei is említésre méltóak. 

Kettő földrajz 4-es híján mind a 8 tanév végén kitűnő bizonyítványt vehetett át. 

Tanulmányai során két BME nyelvvizsgát is szerzett: 9.-ben angol, idén német 

nyelvből tett középfokú nyelvvizsgát. Bercel a CERN kutatóintézet pályázatán 

elindult csapatával, akikkel a BME fizikaszakkörén ismerkedett meg. 

Amennyiben megnyerik, lehetőségük lesz saját kísérletük elvégzésére a CERN 

svájci központjában.  

Szabadidejét nem csak a fizikának, hanem a zenének és a sportnak is szenteli. 

Kiskora óta játszik klarinéton. Ötödikben a Giliceavatón az oszályát kísérte, 

fellépett a Művészeti Esten, valamint a Ringing Start előadásán is. A város 

fúvószenekarának több évig volt meghatározó tagja. Szeret biciklizni: iskolába 

télen-nyáron bringával jár, kivéve amikor Szerticsné tanárnő elhozza. Tesi órán 

pedig focitudásával nyűgözi le társait.  

Bercel az osztályközösség fontos tagja, véleménye meghatározó. Bárki fordulhat 

hozzá problémaival. Tanulmányait a BME fizika alapszakán kívánja folytatni. 

Ismerve őt, szorgalmát és képességeit, biztosan helyt fog állni a jövőben is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az év tanára: Imre Zoltán 
 

Imre Zoltán tanár úr 2013 augusztusa óta 

dolgozik a gimnáziumunkban magyar nyelv- és 

irodalom, de elsősorban angol nyelvtanárként.  

Szaktárgyi feladatai mellett igazgató-helyettesi és 

munkaközösség vezetői feladatokat is vállalt 

iskolánkban az elmúlt években. Ha a 

vezetőségnek egy szóval kéne jellemeznie 

munkáját, akkor az a MEGBÍZHATÓ lenne (így, 

csupa nagybetűvel), hiszen a rá bízott feladatokat 

mindig a tőle megszokott precizitással, mindenre 

kiterjedő figyelemmel végezte. 

A szakma iránti elköteleződését nem csupán 

ebben az iskolában mutatja meg. Szakértőként 

más intézményekben is hozzájárul a pedagógusi 

munka színvonalának emeléséhez. 

De természetesen nemcsak kollégái és a szakma számíthat magas színvonalú 

munkájára, hanem tanítványai is. Tanórai munkájának alapelve, hogy a korszerű 

nyelvoktatásnak ma már elengedhetetlen része a digitális eszközök használata, 

amelyek véleménye szerint sokoldalú felhasználhatóságuk révén egyaránt 

segítik a pedagógust a tanítás folyamatában és a diákot a befogadásban. Az 

iskola digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az idei évben egy 

pályázat megírását is vállalta, melynek sikerével gimnáziumunk több mint 1 

millió forint értékben vásárolhat tableteket. 

Sok jót lehetne még elmondani szakmai munkájáról, de leghitelesebben talán 

tanítványai szavaival lehetne leírni: 

"...a tantárgyán keresztül a mi személyiségfejlődésünkre, gondolkodásmódunkra 

is pozitív hatással volt.. Rendkívül provokatív, de ennek segítségével bizonyos 

témákat nem csak a megszokott szempontok alapján közelítettünk meg, hanem 

teljesen új nézőpontok szerint is, ami talán nyitottabbá is tett minket..." 

"...A diákokhoz való különös hozzáállásával és páratlan tanítási módszereivel 

minden egyes órán el tudta érni, hogy a tanulók mindenféle fegyelmezés nélkül, 

kíváncsian és érdeklődve várják az aznapi feladatot. Sokszor, ha nem értett 

egyet velünk, azt bátran vállalta és ezzel is arra tanított minket, hogy az életben 

nem történhet mindig minden úgy, ahogy azt mi szeretnénk, hanem a dolgokért 

meg kell harcolnunk, jelen esetben meg kellett őt győznünk. Ő egy rendkívül 

különleges tagja ennek a közösségnek..." 

„…Nem csak a vizsgákra, érettségikre készített fel minket, hanem az életre is, 

mivel olyan aktuális témákat hozott mindig, amik tényleg előfordulhatnak a való 

életben. Sajátos módszereivel megtanította, hogy hogyan beszéljünk 

magabiztosan angolul, illetve, hogy akkor is mondjuk tovább a 

mondanivalónkat, ha sok a zavaró tényező. Minden órája izgalmas volt és 

változatos, nyelvvizsga feladatoktól kezdve, érettségiket, érveléseket, quizlethez 

és youtube videókhoz kapcsolódó feladatokat is csináltunk. Összességében egy 

nagyon kiváló pedagógus, az iskola büszke lehet rá!...” 

 


