
Az Év Tanára és az Igazgatói Díj nyertesei a 2013/2014-es tanévben 

A döntőbizottság a 2013/2014-es tanévben iskolánk két tanárát ismerte el az év tanáraként. A 

tanulmányi versenyekre való felkészítésért és a versenyeken elért kiemelkedő sikerekért a 

Neumann Középiskola újra az Év Tanára címmel tüntette ki Dr. Király Sándor tanár urat. Az 

iskolában végzett lelkiismeretes, önzetlen munkájáért, a Lila iskola iránti elkötelezettségéért, 

példamutató kitartásáért és iskolánk nyelvi képzésének színvonalas irányításáért, fejlesztéséért 

a Neumann Középiskola és Kollégium az Év Tanára címmel tüntette ki Tarnóczi Aranka 

tanárnőt. Tavaly Dr. Sipos Mihály igazgató úr 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. Ebben 

a tanévben az Igazgatói Díjat iskolánk Barczi Krisztina tanárnőnek adományozta. Szeretettel 

gratulálunk! 

 

Az idei tanév díjazottjai: 

 

KIRÁLY SÁNDOR 

 

A sokoldalúan képzett kolléga 23-ik tanévét zárja iskolánkban. Idén korlátozott óraszámban, 

félállásban végezte munkáját, mivel az Eszterházy Károly Főiskolán is folytat oktató és kutató 

tevékenységet.  

Nálunk az alábbi feladatokat kapta a 2013/2014. tanévben: 

1.) informatika oktatása angol nyelven 

2.) az ifjú tehetségek felismerése, a tanulmányi versenyekre való felkészülés motiválása, 

versenyeztetésük informatikából 

3.) felkészítés a Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyére 

- elméleti gazdaságtanból 

- informatikai alapismeretekből 

4.) felkészítés az OKTV-re informatikából 

5.) a kiemelkedő képességű és ambíciójú tanulók számára utat nyitni a nemzetközi 

diákolimpiákra történő kijutáshoz 

 

A kijelölt feladatok megoldása az elmúlt évtizedekhez hasonlóan hatékony, eredményes, igen 

magas színvonalú volt. Köszönhető ez a szorgalmas, tehetséges diákok és Király tanár úr 

példamutató együttműködésének. 

Versenyeredmények, melyek Dr. Király Sándor felkészítő munkájának ez évi „gyümölcsei”: 

OKTV Versenyeredmények:  

- Informatika (alkalmazás) I. kategória   1.,  2.    helyezés 

- informatika (programozás) II. kategória   3. 14.  helyezés 

- Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny   3.,  5.   helyezés 

elért helyezések még ezen a versenyen  (19-21-26-27-39-32-50. hely) 

SZÉTV Versenyeredmények: 

- informatikai alapismeretek     2.  helyezés 

- Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)  1.,  3.,  7.  helyezés 

- Közép-európai Informatikai Diákolimpia (2013. ősz, Horvátország)  Bronzérem 

 

Magyarországot tanulója képviseli a Tajvanon megrendezésre kerülő Nemzetközi 

Diákolimpiai versenyen, valamint Németországban a Közép-Európai Diákolimpián. . 

 

Egyéb országos versenyeredmények: 

 Debreceni Egyetem Programozás csapatverseny    2.  helyezés 



 Pannon Egyetem Bakonyi Bitfaragó Bajnokság csapatverseny  1. helyezés 

 Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő 

 Alapítvány Tőzsdejáték       3.  helyezés 

 BeeSmarter kétfordulós mobil alkalmazásfejlesztői csapatverseny 3. helyezés 

 
Ezek a versenysikeres meghatározó módon járultak hozzá ahhoz, hogy iskolánk immár 15-ik 

alkalommal nyerte el zsinórban Heves Megye legeredményesebb iskolája címet.  

Informatika tantárgyból az elmúlt 27 év összesítése alapján is az országos ranglista élén 

jegyzik a Neumann János Középiskola és Kollégiumot, amiben döntő érdemeket szerzett. 

Személy szerint is az említett időszak legeredményesebb versenyfelkészítő tanára 

Magyarországon. Munkasikerei, személyes példaadása hitet, erőt adnak iskolánk tanárai és 

diákjai számára is. 

 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 

 

TARNÓCZI ARANKA 

 

A Neumannban végzett lelkiismeretes, önzetlen munkájáért, a Lila iskola iránti 

elkötelezettségéért, példamutató kitartásáért és az iskolánk nyelvi képzésének színvonalas 

irányításáért, fejlesztéséért a Neumann János Középiskola és Kollégium az Év Tanára címmel 

tünteti ki Tarnóczi Aranka tanárnőt. 

 

Tarnóczi tanárnő az iskolánk fennállásának 10. jubileumi évében, 1997-ben került az 

intézményünkbe, ahol magyar-angol szakos tanárként a humán és az idegen nyelvi 

szakmacsoport munkájába egyaránt bekapcsolódott. Vidám természetének és rendkívüli 

szociális érzékenységének köszönhetően mindig tartalmas kapcsolatot ápol a diákjaival és így 

könnyen tudja őket a minél magasabb teljesítmény elérésére motiválni. Ennek következtében 

sok-sok diák gondolhat hálával és jó szívvel az ambiciózus tanárnőre, akinek köszönhetően 

kiváló nyelvvizsga eredményeket, maximális közép- és emelt szintű érettségi pontokat, és 

kiemelkedő OKTV teljesítményeket produkáltak. 



Oktató munkája mellett sikeres osztályfőnöki tevékenységet is folytatott, s ekkor kiváló 

nevelőmunkájáról is megbizonyosodhattunk, különösen akkor, mikor az Arany János 

Tehetséggondozó Programban tanuló diákjaival már csaknem családias légkörben a 

legnagyobb odaadással, gondoskodással foglalkozott, s a bensőséges, tanár-diák viszonynak 

köszönhetően olyan motiváló erővel bírt, hogy az ő tanítványai a mai napig élen járnak az 

AJTP- s osztályok előtt, a megszerzett nyelvvizsgák számának tekintetében. 

Több éven keresztül állt a tantestület érdekvédelmi csoportja élén, ahol hamar 

bebizonyosodott, hogy a kollégákkal is kiválóan tud együtt dolgozni, s így igen sikeres volt a 

tantestület és az iskolavezetés között folytatott kommunikációban. 

A 2011/12-es tanév óta az idegen nyelvi szakmacsoport vezetőjeként hozott lendületet és új 

színt a legnagyobb létszámú szakmai csoport munkájába. Vezetőként jókedvű munkalégkört 

teremt, ugyanakkor a saját maga felé támasztott igényességet tűzte ki a kollégái elé is célként. 

A tevékenysége folytán újabb idegen nyelvekkel bővült az iskolánk nyelvi palettája, s már 

nemcsak angol és német nyelvi lektorokat, hanem francia, olasz és spanyol nyelven tanító 

kollégákat is be tudott vonni a Neumann nyelvoktató tevékenységébe. 

 
Önmagával szemben is igen céltudatos, hiszen naprakész tudás az elvárása, s ezt az elvárást 

szeretné a kollégáinak is átadni. Ezért különös gondot fordít az új módszerek és tankönyvek 

kipróbálására, s számos belső szakmai továbbképzést szervez a munkatársainak. 

A külföldi kapcsolatok révén  Európa felé nyit, hiszen a cserediák kapcsolatok sikeresen 

működnek, és a COMENIUS program révén több kollégánk és diákunk juthatott el számos 

európai országba, mint például: Németországba, Olaszországba, Lengyelországba, 

Finnországba, mellyel a tanárok sok módszertani tapasztalatokat szerezhettek, betekintve más 

országok nyelvoktató tevékenységébe, míg a diákjaink anyanyelvi környezetben próbálhatták 

ki nyelvtudásukat, miközben bepillanthattak az európai fiatalok mindennapjaiba, sikereibe, 

problémáiba, s akár külföldön folytatott tanulmányokra is motiváltakká váltak. A NEOS-

COMENIUS-EYON által szervezett projekthez kapcsolódva konkrét újságírói feladatokkal 

foglalkozhattak a tanítványaink, ezzel is fejlesztve az idegen nyelvi tudásukat. 

 

Kitartást kívánunk a tanárnő további munkájához és a kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 

 

 



BARCZI KRISZTINA 

 

A 2013-14-es tanévben az Igazgatói Díjat iskolánk Barczi Krisztina tanárnőnek adományozza. 

Barczi Krisztina tanárnő 2009 óta dolgozik a Neumann János Középiskola és Kollégiumban. 

A matematika-angol szakos fiatal pedagógus nem is olyan régen maga is iskolánk tanulója 

volt. Munkáját magas szakmai hozzáértés és a tanulókkal kialakított jó kapcsolat jellemzi. 

Kiemelkedő szerepe van a két tanítási nyelvű képzésben a matematika tantárgy angol nyelven 

történő oktatásában, ahol kiválóan kamatoztatja külföldön megszerzett szakmai tapasztalatait 

is.  

Matematika szakos tanárként alapos felkészültség jellemzi munkáját. Tanítványai a Zrínyi és 

Bolyai Matematikai Versenyeken, valamint a Kenguru Matematikai Versenyen is megyei 

dobogós helyezést szereztek. Matematikai módszertanból doktori képzésben vesz részt, ahol 

kutatási területe is a tehetséggondozáshoz kapcsolódik: a kooperatív tanulási módszerekkel a 

leghatékonyabb oktatási formákat vizsgálja.  

 

Angol nyelvtanárként a tanárnőt anyanyelvi szintű nyelvtudás és kiváló módszertani háttér 

jellemzi. Szép sikereket ér el a tanulók közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készítésében, az idei 

tanévben egyik tanítványa az angol OKTV döntőjében eredményesen szerepelt. Osztályfőnöki 

tevékenysége precíz, gondos. Példaértékű, ahogy a tanulókat motiválja, lelkesíti, mind a 

hétköznapok tanóráin, mind a versenyfelkészítésben.  

Szabadidejét is értékesen tölti: a sport, a természetjárás elkötelezettje. Személyes példája, 

támogatása sokat jelent az Iskolai Diákönkormányzat számára.  

A kitüntetéshez gratulálunk, további szép sikereket kívánunk! 

 


