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AZ ÉV TANÁRA  kitüntető címet iskolánk 1998-ban alapította, és azóta minden évben elismeri vele az 

intézményben folyó tanulmányi versenyfelkészítést és a példaértékű oktató-nevelő munkát.  

Minden évben nehéz a döntés. Nem volt ez másként most sem, hiszen a Neumann Középiskola és 

Kollégiumban nagyon sok tanár végez értékes, kiemelkedő munkát.  

Az idei tanév mégis különbözik a többitől, hiszen olyan évet zárunk, amikor a gimnáziumi kategóriákban 

is kiváló eredmények születtek. Tekintettel arra, hogy ezek a sikerek az igen szoros tanár-diák 

együttműködés eredményeképpen jöttek létre, a döntőbizottság fontosnak tartja, hogy az iskola 

nyilvánossága előtt elismerjük ezeknek a tanároknak a munkáját.  

 

A tanári munkák elismeréséről döntő bizottság AZ ÉV VERSENYFELKÉSZÍTŐJE díjjal 

jutalmazza 

Pászthy-Sipos Andrea tanárnőt, aki a magyar nyelv és irodalom OKTV-n elért eredményeivel 

történelmet írt az iskolánk humán szakmacsoportja életében. 

A klasszikus művelt ember képe úgy él a köztudatban, mint aki 

ismeri a klasszikus irodalmat, zenét, érti a színház nyelvét. Pászthy-

Sipos Andrea tanárnő mintha ennek a gondolkodásnak a jegyében 

dolgozna. Tanítványai indultak Orosz Klasszikus című irodalmi 

versenyen. 

Rendszeresen szervezi a színházi előadások látogatását a budapesti 

Nemzeti Színházba, a miskolci Nemzeti Színházba és az egri 

Gárdonyi Géza Színházba. 

Nem ritka, hogy klasszikusokat idegen nyelvű előadásokon is 

megtekintenek: angolul és spanyolul. Az egri Harlekin Bábszínház 

előadásait a dráma és tánc óra keretein belül látogatják, ezzel is 

elültetve az érdeklődést, a színház, a művészet szeretetét. 

A táncfesztiválokon való részvétel egy új műfajjal, a tánc nyelvével, 

való ismerkedés, melyet a komolyzenei koncertek egészítenek ki. 

A tanárnő idei munkáját mégis a magyar nyelv és irodalom OKTV-n elért versenyeredményei 

koronázták, hiszen három tanítványa jutott az országos verseny döntőjébe, közülük Szilák Flóra 12H 

osztályos tanuló irodalomból és nyelvtanból is 9. helyezést ért el, Nagy Virág Viktória 12H osztályos 

tanuló magyar nyelvtanból 18., Helli Szimonetta 12H osztályos tanuló pedig ugyancsak magyar 

nyelvtanból 20. helyezést ért el. 

A kiváló versenyeredményekhez és a tanárnő díjához egyaránt gratulálunk. 

 

Az Év Versenyfelkészítője díjat kapja Szakaliné Haraszti Éva tanárnő is, akinek a kiváló 

versenyfelkészítő munkáját ebben a tanévben az OKTV országos eredményhirdetésén a Graphisoft 

Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért díjjal is elismerték, ezzel jutalmazva a tanárnő 

tehetséggondozásban, a különböző országos matematika versenyekre való felkészítésben elért sikereit.  
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Szakaliné Haraszti Éva az iskolánk matematika-fizika szakos tanára, nevelési igazgatóhelyettese. Több 

mint három évtizedes pedagógusi tevékenységének legfőbb erénye a tehetség felismerése, a tehetséges 

tanulók felkarolása, a tehetségek fejlesztése. Tanulók százait készítette fel eredményesen érettségi 

vizsgákra, egyetemi tanulmányokra. Kiemelkedően sok tanítványa ért el sikereket az országos 

tanulmányi versenyeken matematikából, többen első helyezést is. Tanári pályafutása során folyamatosan 

kiemelkedő versenyeredmények kísérték tehetséggondozó munkáját.  

Nemzetközi Kenguru Matematika verseny, Kertész Andor és Palotás József megyei matematika 

versenyek, a Zrínyi, Kalmár László Országos Matematika versenyek, az ugyancsak Országos Bolyai 

Matematika csapatverseny döntői tanítványai nélkül az utóbbi negyed évszázadban elképzelhetetlenek 

voltak.  Igen sok győztes és értékes helyezés jelzi munkája hatékonyságát.  

 

A szakmán belül legnagyobb rangot képviselő Arany Dániel 

Matematika Versenyen, valamint Matematika Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért kiemelkedő sikerek 

bizonyítják szakmai, módszertani felkészültségét, s rendkívül 

magas színvonalú együttműködését diákjaival.  

 

Ezek az eredmények ebben a tanévben sem maradtak el, hiszen 

a Matematika OKTV I. kategóriájában 6 diákja jutott az 

országos döntőbe, s közülük Lövei Péter 12B osztályos tanuló a 

dobogós harmadik helyezést hozta el. Ugyanakkor a Bolyai 

Matematika Csapatverseny országos döntőjében 2. illetve 5. 

helyezést ért el a tanárnő két csapata. A Nemzetközi Kenguru 

Matematikaversenyen megyei 3. helyezést ért el.  A Kertész 

Andorról elnevezett, szakközépiskolai tanulók számára 

rendezett versenyen a diákjai birtokolták a megyei forduló első 

hat helyét. 

Szívből gratulálunk a tanárnőnek ezekhez a kiváló versenyeredményekhez, az országos elismeréshez és 

az Év Versenyfelkészítője díjhoz egyaránt. 

 

Dr. Király Sándor tanár úr és a diákjai versenyeredményei ebben a tanévben is elvitathatatlanok, ezért 

iskolánk őt is a z Év Versenyfelkészítője díjjal jutalmazza. 

A sokoldalúan képzett kolléga 1991-től dolgozik a Neumann János Középiskola és Kollégiumban.  

Informatikai és közgazdasági tantárgyakat oktat igen jó hatékonysággal. Tanítványai kimagasló szintű 

tudásra tesznek szert évről évre, amit az érettségi vizsgákon, tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön 

bizonyítanak.  Számítástechnikát angol nyelven is tanít a két tanítási nyelvű osztályainkban. 

A fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi versenyekre való felkészülés motiválásában, a tehetség 

kibontakoztatásában és fejlesztésében kiemelkedő sikereket ér el. Számos tanítványa ma már hazai és 

külföldi egyetemek, kutató intézetek elismert oktatója, szakembere. 

 

Kollégánk a rendkívül gyors tudományos fejlődést naprakészen követi és főiskolai oktató, nevelő 

munkáját, tudományos tevékenységét kamatoztatja a neumannos tanulók felkészítése során is. Király 

Sándor tanítványai közül évenként 20-25 tanuló jut az Országos Tanulmányi Versenyek (OKTV, 

SZÉTV, Nemes Tihamér) döntőibe és nagy részük olyan eredményt ér el, mely a felvételi 

megmérettetések során többletpontokhoz juttatja őket.  
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Az utóbbi évtizedben nem volt olyan év, hogy diákjai az említett versenyeken ne szereztek volna első 

helyet.  Többen jutottak ki a Nemzetközi Diákolimpiára, ahol Magyarországot képviselték.  

 

A tanár úr 2015/16-os tanévben elért kimagasló eredményei a következők: 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategóriájában 6 

diákja jutott a döntőbe, ahol a 3.4.5. illetve 9. 10.13. helyezést 

érték el a diákjai. 

A SZÉTV versenyen Informatikai Alapismeretekből 10 tanulója 

jutott a döntőbe, akik a 2. 5. 9. helyezést illetve a többiek 10-27. 

helyezésig igen szép sikereket értek el. 

Részese volt a tanár úr a 13E osztály egyedülálló SZÉTV-es 

sikerének is, hiszen Kereskedelmi és Marketing alapismeretekből a 

legrangosabb dobogós helyezések közül mindhármat elhozták és a 

6. 8. 9. 10. helyezésen túl a 30. helyig igen széles skálán 

győzedelmeskedtek a tanulóink és tanáraik. 

A 12B osztályból a Code Camp Programozási Versenyen 7 tanuló 

képviselte az iskolánkat az országos döntőben, ahol a 4.-től a 8. 

helyig az összes helyezést elnyerték a további 12.13. hellyel együtt. 

A Pannon Egyetem által meghirdetett PenDroid Mobil Játékfejlesztő Versenyen a 3. illetve 8. országos 

helyen végeztek a tanár úr tanítványai, míg a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 

Programtermék Versenyen a 4. és 7. helyezést érték el a diákjai nemzetközi szinten. 

A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen Alkalmazás kategóriában 5 tanulóval 

jutottak a döntőbe, ahol az 1. és 5. illetve a 10. 18. illetve 21 hely is őket illette. 

A Király tanár úr és tanítványai versenyeredményeihez és a kollégánk díjához egyaránt gratulálunk. 

 

Három évvel ezelőtt a Neumann János Középiskola és Kollégium igazgatója hagyományteremtő 

szándékkal új tanári kitüntetést alapított a fiatal, 35. életévét még be nem töltött tanárok ösztönzése, 

motiválása, magas színvonalú munkájának elismerése érdekében.  A kitüntetés neve Igazgatói Díj. 

A díjat minden évben 1 fő kaphatja, amivel oklevél, plakett és pénzjutalom jár. Odaítélése igazgatói 

döntés alapján, a tanulók, szülők és a nevelőtestület véleményének kikérése után történik. 

 

A 2015/16-os tanévben az iskolánk az Igazgatói Díjat Bana József tanár úrnak adományozza. 

Bana József kolléga 4 éve tanít iskolánkban. A fiatal kolléga rendkívüli lelkesedéssel végzi munkáját. 

Már az első évben megmutatkozott aktivitása. Állandó tanítási feladatai mellett sok egyéb iskolai 

tevékenységbe kapcsolódott be. 

Az általa vezetett szakkörök kedveltek a diákok körében, érdekes, tartalmas foglalkozásai figyelemre 

méltóak. Tanítványaival szemben mindig türelmes, hozzáállása készséges. Az érdeklődő tanulókkal 

egyénileg is foglalkozik. 
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Elvállalt feladatait nagy elszántsággal, rendkívüli lendülettel végzi. Bekapcsolódott a hatosztályos 

gimnáziumi képzésbe is, nagy szeretettel foglalkozik a hetedikes, nyolcadikos tanulókkal. 

Osztályfőnöki tevékenységet a második évtől vállalt a műszaki nyelvi előkészítő osztályban. Mindkét 

tárgyát, a matematikát és a fizikát is tanítja, igyekszik megszerettetni a diákokkal ezeket a tárgyakat. 

Ékes bizonyítéka ennek, hogy szívesen kapcsolódik be pályázati programok megvalósításába, szakköri 

foglalkozások vezetésébe, versenyfelkészítésekbe, de akár egyéni foglalkozások megtartásába is.  

Eredményesen motiválja tanítványait a matematika és a fizika 

versenyeken való szereplésre. Legkiemelkedőbb eredményei: a 

kisgimnazistákkal Bolyai Matematika csapatverseny regionális 2. 

hely; a műszaki nyelvi előkészítős diákokkal Palotás József 

Megyei Matematikaverseny megyei 7. hely; Kenguru 

Matematikaverseny megyei 1. és országos 8. helyezés; az AJTP-s 

II. Mentovich Ferenc Természettudományi versenyen országos 1. 

helyezés. 

Nyitott, kreatív személyiség, aki igazi csapattagként dolgozik 

együtt a természettudományos szakmacsoport minden tagjával. 

Szívesen segít kollégáinak, például belső továbbképzésen osztotta 

meg ismereteit a GeoGebra programról, órai alkalmazhatóságáról. 

Állandó feladatai közé tartozik a tankönyvrendelés, amit igyekszik 

precízen, a kollégák segítségével végrehajtani. Elkötelezett 

neumannos tanár, akinek lendülete odaadása méltón állítható 

példaként az iskolaszereplők elé. 

Mindezek alapján a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriuma a 2015/2016-os tanévben Bana József 

tanár úrnak adományozza az Igazgatói díjat. 

 

 

Végül a döntőbizottság a 2015/16-os tanévben iskolánk két tanárát ismerte el az év tanáraként. 

 

A tanulmányi versenyekre való felkészítés, a tanulók sokszínű motiválása és a versenyeken elért 

kiemelkedő sikerek miatt a Neumann Középiskola az Év Tanára címmel tünteti ki Vízi Izabella 

tanárnőt. 

Vízi Izabella tanárnő 30 éve dolgozik a pedagógus pályán, intézményünk alapító tagja. 

Szakmai felkészültsége igen magas szintű. Sokoldalú közgazdász tanár, aki ismereteit folyton 

aktualizálja és gyarapítja. A pedagógus hivatás és az iskola iránti elkötelezettsége, diákcentrikussága, 

módszertani kultúrája, empatikussága már fiatal tanárként is a tantestület legkiválóbbjai közé emelték. 

Számos területen bizonyította tehetségét. Tanítványai kiváló szakmai felkészítést kapnak tőle az 

érettségi, valamint szakmai vizsgáikhoz, felsőfokú tanulmányaikhoz. Az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyeken rendre bejutnak versenyzői a döntőkbe (kiemelten üzleti gazdaságtanból), többen értek el 

1-6. helyezéseket. 

Osztályfőnöki munkája példaadó. A fiatalok nevelése, személyiségfejlesztése, közösségformálása terén 

végzett tevékenysége az egész iskolára termékeny hatással van. Az iskolai innovációba pedagógiai és 

szakmai stratégia kialakításában is jelentős mértékben kiveszi részét. Több tankönyv, jegyzet, oktatási 

segédlet szerzője, illetve társszerzője, melyeket más szakképző iskolák is hatékonyan tudnak használni. 
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Kiemelkedő a számítástechnika gyakorlati alkalmazásában végzett munkája. Aktívan részt vesz 

pályázati projektek megvalósításában. Pl. a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése területén. A 

népszerű tanárnő az iskolai érdekvédelmi feladatokból is oroszlánrészt vállal. A tanulók, pedagógusok 

és nem pedagógus dolgozók munkahelyi körülményeinek javítására fáradhatatlanul és harcosan 

dolgozik. 

 

A kerek évfordulót, melyet tanárnő eddig a pedagógus pályán töltött, 

beárnyékolja az a tény, hogy éppen ebben az évben ért véget a SZÉTV 

versenyek sorozata, amelyeken a tanárnő tanítványai rendre a legjobb 

helyezéseket érték el országos szinten. A befejezésre viszont igen 

kiemelkedő eredményekkel került korona, hiszen a Kereskedelmi és 

Marketing Alapismeretek tantárgyból 18 fő jutott az országos döntőbe, s 

ezek a tanulók elhozták az első három helyezést, a 6-12. helyezést, a 15-

19. helyezést illetve a 20. 21. 24. 25. 30. helyezést. A nagyszámú 

megjelenéssel, döntőbe jutással országos szintű elismerés illette 

diákjainkat, felkészítő tanáraikat és természetesen az iskolánkat is. 

Nem szégyenkezhettünk a Közgazdasági Alapismeretek, Üzleti 

Gazdaságtan tantárgyból sem, hiszen erre a versenyre 9 főt delegálhatott 

a Neumann, akik az 5. 7. 9. 11. 14. 16. 28. 32. és 37. helyen végeztek. 

Kiemelkedő eredmény továbbá, hogy a PénzSztár Verseny regionális fordulójában két csapatunk is 

szépen szerepelt és mindkét csapat a dobogós 2. és 3. helyen végzett. 

 

Szívből gratulálunk tanárnőnek és diákjainak a hosszú évek során és ebben a tanévben elért kiváló 

eredményeihez és kívánjuk, hogy további szép sikerekben legyen még része az elkövetkezendő évek 

során. 

 

 

Tanítványaink oktatásában és nevelésében végzett lelkiismeretes és példaértékű munkája, az intézmény 

iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása miatt a Neumann Középiskola és Kollégium az Év Tanára 

címmel tünteti ki Fülepné Bartkó Zsuzsanna  tanárnőt. 

Fülepné Bartkó Zsuzsanna tanárnő 2008 óta tanít a Neumann János 

Középiskola és Kollégiumban. 

Mindig lelkiismeretesen, pontosan, precízen végzi el a rá bízott 

feladatokat. Az iskolában indított osztályok közül szinte 

mindegyikben tanított már (kisgimiben, műszaki nyelvi osztályban, 

kéttanítási nyelvű osztályban, biológia-kémia tagozatos osztályban, 

humán osztályban), sokféle színtéren segíti az iskolánkban folyó 

oktató-nevelő munkát.  

Következetes tanári magatartással végzi munkáját, kiválóan motivál, 

tanítási órái élményszerűek. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal és 

a tehetséges tanulókkal egyaránt jól tud bánni.  

Tanítványai az eltelt évek során eredményesen szerepeltek a 

matematikaversenyeken, megyei és országos szinten egyaránt.  
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Legkiemelkedőbb eredményei: Arany Dániel Matematika versenyen kezdő és haladó kategóriában is 

országos 10. hely, Palotás József Megyei Matematikaversenyen megyei 1. és 2. helyezések, Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyen megyei 1. és 2. helyezések, Bolyai Matematika csapatversenyen regionális 2. 

helyezés, Alapműveleti Matematikaversenyen megyei 1., országos 2. helyezést értek el diákjai.  

Évek óta osztályfőnök, osztályaiban pontos, gondos nevelőtevékenységet folytat, a diákok bizalommal 

fordulnak hozzá. 

Felelősségteljesen közreműködik a természettudományos szakmacsoport munkájában. Kiváló csapattag, 

aki az intézmény hagyományait, szellemiségét őrző tevékenységével példamutató személyiség. Kollégái 

elfogadják véleményét, elismerik szaktanári munkáját. 

Mindezek alapján a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriuma az idei, 2015/2016-os tanévben elért 

eredményei, sikeres pedagógiai tevékenysége alapján, munkájának elismeréseként Fülepné Bartkó 

Zsuzsanna tanárnőnek az Év tanára kitüntető címet adományozta. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 

 

 

 

 


