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Az év kisdiákja címet a 2019/2020. tanévben  

László Sarolta  

7.b osztályos tanuló érdemelte ki. 

Saci (itt) negyedik éve kitűnő. Az előző években is mind-

egyikben az osztály tanulói jelölték erre a díjra. Kiegyensúlyo-

zott, kiszámítható személyisége nyugalommal tölti el az  

embert. Órán mindig figyel, és sohasem kotnyeles. Az anyagot  

tökéletesen tudja. Még az apró részletekre is emlékszik. Tudá-

sával soha nem kérkedik, szándékosan nem akar a figyelem  

középpontjába kerülni, de mindig figyel. Tudását különböző típusú versenyeken méretteti 

meg, amelyeken kiválóan szerepel. Nem a jegy érdekli, hanem a tudás. Ez azon is látszik, 

hogy a kötelező feladatokon kívül szorgalmit is készít-rengeteg ötöse ellenére. Kiváló stílus-

ban tud írni. (Az év folyamán eddig 163 db ötöst és hat négyest szerzett-más jegye nincs.) 

Nem elég, hogy a tanórán kiváló, emellett még sportol is, ritmikus sportgimnasztikát. 

Csendessége ellenére aktív az osztályban is, úgy, hogy bármikor lehet rá számítani, ha vala-

mit csinálni kell. A feladatokban soha nem a kifogást, hanem a megoldást keresi. Az embe-

rekkel is foglalkozik, több barátja is van, akik számíthatnak rá. Nála nem fordulhat elő az, 

hogy valamit rábízunk, és nem csinálja meg. Tanáraival mindig udvarias, tisztelettudó, segí-

tőkész. Őszinte, nyílt személyisége, eredményei méltóvá teszik őt az Év Diákja díjra. 

          Saci ezévi eredményei: 

          Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 3. hely 

          Bolyai Matematikai Csapatverseny körzeti 6. hely 

          Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 6. hely, csapatban megyei 1. hely  

          Varga Tamás Matematikaverseny megyei 3., országos 84. hely 

          Berczik Sára Emlékkupa Szabadidő 1. szint Junior 1 kategória, duó, 3. hely 

  XI. Viktória Kupa Ritmikus Gimnasztika Verseny Szabadidő 1. szint Junior 1, duó 4. hely. 
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Az év diákja címet a 2019/2020. tanévben végzős diákunk,  

Potoniecz Zsófia  

érdemelte ki.   

 

Potoniec Zsófia nyolc éve iskolánk kitűnő tanulója.  

Kitartó és végtelenül szorgalmas diáknak tartják osztálytársai. 

Mindig vidám és kiegyensúlyozott egyéniség. Mind az osztály 

mind a különböző tantárgyak felé igen nyitott és érdeklődő.  

A nyolc év során igyekezett komoly sportolói elfoglaltsága 

mellett is az osztály és iskola életében is aktívan részt venni. 

12 éve kajakozik, jelenleg az MTK Budapest csapatát erősíti. 

11 éve csellózik és művészeti záróvizsgával is rendelkezik. az ELTE egészségtudományi kar 

dietetika szakon szeretne tovább tanulni. Szabadidejét, ami marad neki, szívesen tölti család-

jával és barátaival. Szeret színházba járni, sátorozni, fesztiválozni és programokat szervezni. 

Osztálytársai ezt írják róla: „Ha az osztály Hermione-ját keressük, Zsófi a válasz, hi-

szen olyan mintha neki nem 24 órából állna egy nap, ráadásul a magára  vállalt feladatokat 

tökéletesen teljesíti, és a kalandvágy is megvan benne. Ha az osztály sportolóját kérdezik 

szintén Zsófi a helyes válasz, mivel nem csak az iskolapadban ülve, hanem a kajakban evezve 

is kiváló eredményeket ér el. Ha a nyelvtudás szempontjából vizsgálódunk Zsófi szintén az 

elsők között van. Ha az osztály party arcát, aktív társasági tagját, profi sofőrjét, megértő be-

szélgető partnerét vagy jó humorú személyét keressük ezekre szintén mind Zsófi a megfelelő 

ember. Mindezek számára teljesen magától érthetődő dolgok, erről szerénysége árulkodik. 

Sokoldalúságát a végtelenségig lehetne taglalni, de mi csak 4-5 mondatot kaptunk arra, hogy 

kifejezzük mennyire csodáljuk. És ha pár év múlva olvassuk a híreket az eredményeiről, 

büszkén és dicsekedve mondhatjuk, hogy a mi osztálytársunk volt a Potoniec Zsófia.” 

 

Versenyeredményei: 

Nyelvvizsgái: nemzetközi német (komplex) felsőfok, angol (komplex) középfok 

Magyarország jó tanulója, jó sportolója: 3x (2017, 2018, 2019) 

Ábel Jenő országos latinverseny (döntő) (2015): kiemelt dicséret 
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Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (döntő) (2018): 19. hely 

Jubileumi szavalóverseny (2016): 2. hely 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (megyei) (2015-2016): 5. és 6. hely 

Benedek Elek mesemondó verseny (2012-2016): 4x 1. hely 

Szózat -és Himnusz-mondó verseny(megyei) (2015): 2. hely 

Radnóti Miklós szavalóverseny(megyei) (2014): 2. hely 

Bolyai magyar csapatverseny (megyei) (2014): 5. hely 

Kistérségi németverseny (2013): 3. hely 

Országos Diákolimpia (2012-2019): 1. hely, 2 db 2. hely, 3. hely 

Magyar Bajnokság (2012-2019): 8 db 1. hely, 6 db 2. hely, 3. hely 

Felnőtt Magyar Bajnokság (2018): 1. hely 

Olimpiai Reménységek Versenye (nemzetközi): 2 db 1. hely, 3. hely (2018 és 2019) 

korosztályos Európa-bajnokság (nemzetközi): 1. hely, 2. hely, 4. hely (2018 és 2019) 
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Az év tanára címet a 2019/2020. tanévben  

a diákok és a tanárok szavazatai alapján  

Kaáli Krisztina tanárnő kapta.  

 

Kaáli Krisztina immár két évtizede dolgozik a 

Batthyány Kázmér Gimnáziumban rövidebb megszakítások-

kal. A háromgyermekes édesanya munkája iránt elkötelezett, 

lelkiismeretes pedagógus. Noha szakmai felkészültsége és 

módszertani eszköztára lenyűgöző, innovatív ötleteivel és a 

technikai eszközök célszerű kihasználásával képes az állandó megújulásra. Precizitása és 

gondossága minden elvállalt feladatában megmutatkozik: legyen az egy röpdolgozat össze-

állítása, egy háttérszín vagy betűtípus kiválasztása a lépcsőfeliratokra vagy egy osztályterem 

dekorálása. Nehézségek, problémák, felmerülő kérdések esetén addig jár a dolgok után, míg 

korrekt, mások által is minőséginek értékelt megoldást talál. Hasonló lelkesedéssel vesz részt 

a megvalósításban is. Ezen kívül aktívan vállal szerepet iskolánk külkapcsolatainak ápolásá-

ban, nemzetközi projektfeladatokban. 

Tanítványai szeretik és tisztelik. Következetes és határozott tanítási attitűdje elenged-

hetetlen ahhoz, hogy a diákokat hozzásegítse a hőn áhított nyelvvizsga eredményhez vagy 

érettségihez. Bár néha megtanulhatatlannak tűnik az a többszáz szó, amiből összeáll a szó-

dolgozat vagy leküzdhetetlennek a német melléknévragozás, ezek mind azt a nemes célt szol-

gálják, amire a tanulók vágynak: siker bármilyen megmérettetésen a házivizsgától az emelt 

szintű érettségin át az OKTV-ig. Számonkérései kiszámíthatóak, amit diákjai értékelnek. 

Mindig rendet tart maga körül, az osztályteremben is megteremti magának és diákjainak a 

munkára alkalmas körülményeket, bátran fegyelmez és példát mutat erős koncentrálóképes-

ségével. Óráján jól szervezett, színvonalas munka zajlik. 

De nem csupán szakmai jártasságáért kedvelik őt. Humánus személyiége miatt a gye-

rekek magánéleti kérdésekkel is bátran és bizalommal fordulhatnak és fordulnak hozzá taná-

csért, vígaszért vagy bátorításért. 

Nevelő-oktató munkájából ki kell emelnünk közösségépítő tevékenységét. Korábban 

osztályfőnökként tett tanúbizonyságot arról, hogy kimeríthetetlen eszköztárral rendelkezik a 
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tanulóközösség életének alakítására. Jelenleg pedig társosztályfőnökként segíti merész ötle-

teivel és megbízhatóságával kollégája munkáját. Külön ki kell emelni, hogy a Batthyány 

iránti elköteleződése nem csupán egy osztályra terjed ki, hanem az egész intézményre. A 

2019-ben szervezett jótékonysági estje – ami a legsikeresebb volt iskolánk történetében – a 

művészi kibontakozásban segítette a diákjainkat, de emellett fogékonnyá és érzékennyé tette 

őket a megváltozott életminőségű embertársaink elfogadására és támogatására. A szervezés 

folyamatát átlátja, tisztában van a részletekkel. A feladatokat kiosztja, a munkát folyamatosan 

ellenőrzi, koordinálja, ha szükséges, segíti. Minden szempontra tekintettel van, a gyakorlati 

megvalósítástól a művészeti színvonalon át a legapróbb háttérmunkáig. Munkája és szemé-

lyisége példaértékűvé teszi Kaáli Krisztina tanárnőt, az Év tanárát. 

 


