
az Év Kisdiákja 

Barsi Botond (8.b) 

 

Jellemzés: Boti természetéből kifolyólag mindig együttműködő a tanárokkal, 

és segítőkész az osztálytársai irányában. Nyitott személyiség, aki mindig kész 

a tanulásra. Az esze vág, mint a borotva, sokszor nehéz vele lépést tartani a 

logika útvesztőiben. A reál tantárgyak tanulásában lelkes, elszánt és kitartó, de 

a humán tantárgyakban is gyakran jeleskedik. Jó csapatjátékos, aki, ha kell 

segíti, irányítja a társait, de a célt nem téveszti szem elől: addig nem nyugszik, 

amíg meg nem találja a helyes megoldást.  

Boti az elmúlt négy év munkája alapján teljes mértékben rászolgált az „Év Kisdiákja” címre. 

2017/2018. tanév eredményei: 

− Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny – országos 2. hely 

− Zrínyi Ilona Matematikaverseny – országos 3. hely 

− Orchidea Pangea Matematikaverseny – országos 3. hely 

− Varga Tamás Matematikaverseny – országos 5. hely 

 

2018/2019. tanév eredményei: 

− Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny – országos 3. hely 

− Bolyai Matematika Csapatverseny – regionális 1. hely 

        – országos 12. hely 

− E-Hód informatika verseny – országos 1. hely 

− Orchidea Pangea Matematikaverseny – országos 11. hely 

− Medve Matek – Gellérthegy – matematika csapatverseny – 5. hely 

 

 

 

 

 



az Év Diákja 

Antal Ákos (12.b) 

 

Antal Ákos méltán nyerte el másodjára is az év diákja címet. 

Személyiségét legjobban talán a zenei ízlését is jellemző szóval tudnám 

leírni: sokszínű. Az osztály színes foltja volt nyolc éven keresztül, 

bármikor nyugodtan fordulhattunk hozzá kérdéssel, ő mindig tudta a 

választ, szívesen segített bárkinek a tananyag megértésében, szinte 

mindig le tudta egyszerűsíteni és érdekessé tudta tenni még a 

legszárazabb anyagot is. Sosem panaszkodott a sok óraszám vagy a 

leterheltség miatt (pedig 11.-ben holtversenyben neki volt a legtöbb 

tanórája az osztályban), mindig megtette, amit a tanárok elvártak, sőt azt 

hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy bőven túlteljesítette az elvárt 

szintet. Kiemelkedő tanulmányi eredményét mi sem bizonyítja jobban, mint a rézkarc, amit nyolc 

évnyi kitűnő bizonyítványáért kapott. 

Ezek után bárki azt hihetné, hogy a tanulás mellett nem is jutott ideje más elfoglaltságra, ám 

ekkor hatalmasat tévedne. Végzős évünk egész első félévében csak amiatt panaszkodott, hogy 

tanulmányai és versenyfelkészülései mellett túl sok szabad ideje van és igyekszik olyan 

elfoglaltságot találni, amivel fejlesztheti képességeit. Talán ennek köszönhető, hogy idén a tőle 

megszokott matek- és fizikaversenyek mellett más tantárgyak versenyeiben is kipróbálta magát. 

Iskolai elfoglaltsága mellett aktívan sportol, idén két kosárlabda csapatban is szerepelt, 

kiemelkedő teljesítménnyel. Ezen kívül barátaira és családjára is jut ideje, szívesen kirándul a 

természetben, olvas vagy zongorázik. 

Személyisége mellett versenyeredményei tükrözik igazán tehetségét, szorgalmát és azt a 

befektetett munkát, amit a gimnáziumban eltöltött évei alatt folyamatosan tanúsított. 

Ákos főbb eredményei az elmúlt két évből: 

12. osztályban (2018/19.): 

• Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjén 7. hely 

• Matematika OKTV 25. hely 

• Náboj Fizika országos 5. hely, nemzetközi 21. 

• Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei 1. hely, országos 10. hely 

• Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny regionális 2. hely, döntőbe jutott 

• Pest Megyei Matematika Verseny 1. hely 

 

11. osztályban (2017/18.): 

• Matematika OKTV 12. hely 

• Náboj matematika országos 13. hely 

• Náboj Fizika országos 8. hely, nemzetközi 28. 



az Év Tanára 

Papczun Mária  

 

A tanárnő 2013-2014-es tanévtől dolgozik gimnáziumunkban.  

Szakmai alázata és elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen. Hite van 

abban, amit, és ahogyan tesz. Tanári munkáját felelősségteljesen, 

pontosan, precízen végzi. Lelkiismeretesen, nagy lelkesedéssel vezeti be 

diákjait a matematika és a kémia rejtelmeibe. 

Minden osztályban, ahol tanít, a tananyag feldolgozása változatos 

módszerekkel, munkaformákkal, feladattípusokkal történik. Az új 

ismeretek elsajátítását, a gyakorlást, a rögzítést, saját készítésű 

feladatlapokkal, rajzokkal, rejtvényekkel segíti, színesíti. 

Lépésről-lépésre fejleszti tanítványait a tananyag osztályhoz való „igazításával”, differenciálással, 

nyugodt, kiegyensúlyozott óravezetéssel. Minden gyermeknek ismeri a képességeit, tudását, és 

ezekre építve egyéni fejlesztő feladat- és munkaformákat alkalmaz.  

Már a kezdetektől emelt szintű csoportokban tanít, türelmes felkészítő munkájának eredményeként 

diákjai kiválóan szerepelnek az emelt szintű érettségi vizsgákon. Tanítványai ezt az alapos tudást 

az egyetemen is kamatoztatják, ahol rendre az évfolyam legjobb matematika szintfelmérőit írják. 

Az ismeretanyaguk stabil, és sikerül ránevelnie őket a matematikai gondolkodásra is. Ez nemcsak 

a további tanulmányaik, hanem majd egész életük meghatározó kísérője lesz. 

 Gondos, alapos felkészítésével matematikaversenyeken számos kiváló eredményt tudhat maga 

mögött. Az elmúlt 3 tanév eredményei: 

− Pest megyei matematikaversenyen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. és 14. helyezések 

− Alapműveleti versenyen megyei 2. és 5. hely 

− Bolyai matematika csapatversenyen országos 5. és 7. hely 

− Náboly matematikaversenyen országos 6. 8. és 13. hely 

− Kenguru matematikaversenyen országos 2. 10. 19. és 28. hely 

− Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjében 12. 14. 25. és 45. 

helyezések 

Nyitott és elfogadó személyiségével, és határozott nevelési módszereivel nemcsak a kimagaslóan 

tehetséges diákokból, hanem a nehezebben haladó tanulókból is kihozza a legjobb teljesítményt.  

Kémia óráin a kísérletezés mindig motiváló. A Batthyány Tudományos napokon látványos 

bemutatóival a teljes tanulóifjúságot elbűvölte. 

Osztályfőnökként gondoskodó, törődő, szeretetteljes. Ugyanakkor következetes szigorúsággal 

önállóságra neveli tanítványait. E munkája során állandó figyelmet szentel a gyerekek 

személyiségfejlődésének.  

Értékeket közvetítő, saját személyiségét felvállaló pedagógus, és ezt tanítványai is látják és 

hitelesnek tartják. 



Csendes, azonban határozott véleménynyilvánításaival nemcsak a gyerekek, hanem a szülők és 

kollégák megbecsülését is kivívta. Mindig teljes gőzzel végzi minden feladatát. Saját maga 

érdekeit sokszor figyelmen kívül hagyva, maximális odafigyeléssel áll hozzá mindennapi 

munkájához. Odaadó, segítőkész, nemcsak a gyerekekkel, hanem minden kollégájával.  

 

Egyik matematika faktos diákja így beszélt róla: 

„Azt szeretem Papczun tanárnőben, hogy mindig kiáll a diákjai mellett. Az erősebb tanulókat 

bíztatja, hogy versenyen mérettessék meg magukat, illetve azokat, akiknek nehézségei vannak 

egyes anyagrészek megértésében, őket sem hagyja figyelmen kívül. Tanárnőtől megtanultam, 

hogy sosem szabad feladni, függetlenül attól, hogy egy röpdolgozatról legyen szó vagy egy emelt 

szintű érettségiről. A szakmai tudása mellett büszke lehet kemény, kitartó munkájára, és hogy a 

nehéz időkben is példát mutatott a tanulóknak azzal, hogy hitt önmagában, illetve a faktosokban, 

hogy mindig van remény.” 

 

Kívánunk neki még sok ilyen eredményes tanévet! 

 


