
 „Az Év Tanára” díj kitüntetettjei a 2014/2015-ös tanévben 

 

„AZ ÉV TANÁRA” kitüntető címet iskolánk 1998-ban alapította, és azóta minden tanév végén 

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. Végül a 

döntőbizottság a 2014/2015-ös 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 sokadszorra is az Év Tanára címmel tünteti ki     

 

 dr. Király Sándor tanár urat.  

 

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 több diplomás (programozó matematikus, közgazdász, informatikus tanár) 

elvégezve a Debreceni Egyetem Phd kurzusát, Summa cum-laude minősítéssel doktori címet 

szerzett. 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.  

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 2014/2015. tanévben elért kimagasló sikerei a következők: 

 A CodeCamp Programozási Verseny országos döntőjébe 3 tanítványa jutott. Közülük 

Váradi Péter 11.B osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

 A PenDroid Mobil Játékfejlesztői Verseny országos döntőjén a tanítványai az első helyen 

végeztek. 

 A Bakonyi Bitfaragó Országos Programozó Verseny döntőjében harmadik helyezést értek 

el a diákjai. 

 A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen Programozás 

kategóriában a döntő 18., 28., 30. és 36 helye lett neumannos diáké, míg ugyanezen verseny  

Alkalmazás kategóriájában a 3., 14.,40., 56.,64. és 66. helyet foglalták el a tanítványai. 



 A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia döntőjében, Székely Szilveszter 13E osztályos 

tanuló a 6. helyen végzett. 

 A BeeSmarter Mobil Programozó Csapatverseny országos döntőjének 3. helyén végzett a 

Zsemberi Dániel 9D, Váradi Péter 11B és Székely Szilveszter 13E osztályos tanulókból álló 

csapata. 

 Ebben a tanévben is 8 tanítványa jutott be az OKTV döntőbe az Informatika I. 

kategóriában, s ők elhozták a 1., 4., 6. , 9. , 10., 19., 23. és 39. helyért járó jutalmat, míg az 

Informatika OKTV II. kategóriájában 2 tanítványa lett döntős, akik közül Székely Szilveszter a 2. 

helyen, míg Váradi Péter a 35. helyen végzett. 

 

Döntő érdemeket szerzett abban, hogy iskolánkat az elmúlt 16 tanévben a megye 

legeredményesebb iskolája kitüntető címmel jutalmazta a Heves Megyei Pedagógiai Intézet. 

Kiemelkedő munkasikerei az informatika, közgazdaságtan oktatáshoz kötődnek, de legalább ilyen 

fontosak azon erőfeszítései és sikerei, amely a személyiségformálásban, a sokoldalúság, a 

kulturáltság, az egészséges életmód igényeinek alakítása terén mutatkoznak meg. Mindezekben a 

személyes példa erejével tud igen eredményesen nevelni. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 

 

 

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   

 

Havasné Szikora Katalin tanárnőt. 

 

Havasné tanárnő ugyancsak 1991 óta, 25 éve dolgozik az iskolánkban. Kiváló felkészültségű 

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár, Okleveles pszichológus és fejlesztő, 

differenciáló szakpedagógus, aki igen sokoldalú tanulmányokat 

folytatott a pályája során, s folytat napjainkban is. Az Arany 

János Tehetséggondozó Program iskolánkban történt elindítása 

óta különösen elkötelezte magát a hátrányos helyzetű, 

tehetséges tanulók nevelése, oktatása iránt. Magyartanári 

tevékenysége mellett az iskolapszichológusi feladatokat is 

ellátja. Rendszeresen vállal osztályfőnöki teendőket, különösen 

olyan osztályokban, ahová több szerényebb képességű, tanulási 

problémákkal küzdő tanuló jár. Ezekben az osztályokban is 

kiválóan birkózik meg az oktatási és nevelési feladatokkal. 

 

Munkáját nagy szakmai hozzáértés, alaposság, 

lelkiismeretesség jellemzi. A tehetséges tanulók felkutatásában, 

a tehetség ápolásában és fejlesztésében évről évre kiemelkedő 

szerepe van. A tanulók tehetségének értelmezésében, 

fejlesztési módjában új dimenziókat tárt föl, s ezért külön 

köszönetet érdemel. Sokat köszönhetnek neki az osztályában tanítók és az osztályfőnök kollégák, 

a kollégiumi nevelők, szülők és gyermekek egyaránt, hiszen a tanulók körében végzett 

pszichológiai felmérések, azok elemzése olyan háttérmunka, amely hasznára van a tantestület 

szinte minden tagjának. 



Az iskola tanulói szinte rajongásig szeretik a nyitott gondolkodású, empatikus tanárnőt. Egyéni 

beszélgetései, a gyerekek bátorítása, önbizalmuk növelése, motivációjuk fokozása nélkül 

gyengébb lenne az iskola, jóval kevésbé sikeres az Arany János Tehetséggondozó Programunk. 

Havasné tanárnő ugyanakkor rendszeresen részt vesz az iskolai stratégia, a pedagógiai program 

újragondolásában, a célkitűzések megfogalmazásában és a célok megvalósításában. Nagyon sok 

szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez! 

 

 

Két 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 2014-15-ös tanévben az iskolánk az Igazgatói Díjat Szabó Julianna tanárnőnek adományozza. 

 

Szabó Julianna tanárnő 2009 óta tagja a Neumann János Középiskola és Kollégium 

tantestületének. Magyar –történelem szakos tanárként mindkét tárgyból kiváló szakmai 

felkészültséggel igen energikusan oktatja a diákjait. Munkája minden egyes területén érezhető az 

iskola és a tanítás iránti elkötelezettsége. 

 

Neumannos pályája kezdetén az Arany János Tehetséggondozó 

Programban vállalt szerepet, ahol igen hatékony munkát 

könyvelhetett el az osztályához kapcsolódóan. Ez 

természetesen nemcsak az egyéniségéből, de a hozzáadott 

pedagógiai érték magas színvonalából is fakad. 

Új kihívás volt számára a hatosztályos gimnáziumi osztályban 

rábízott osztályfőnöki szerep is, ahol a szeretet, ugyanakkor a 

szigor, következetesség és erélyesség eszközeivel éri el céljait. 

A munkájából áradó humánumot, segítőkészséget a diákjai 

ragaszkodásukkal, szeretetükkel viszonozzák. A kolléganő az 

iskolánk humán szakmacsoportjában is kiemelkedő szerepet 

vállal minden tanévben, például az iskolai ünnepi műsorok 

szervezésével, a tanulók motiválásával. Ebben a tanévben 

egyrészt az ő tanítványai képviselték az iskolánkat a 

városunkban megrendezett költészet napi megemlékezésen. A 

tanulók versenyfelkészítésével ugyancsak hozzájárul az 

iskolánk eredményességéhez: tanítványai szép sikereket értek el az Országos Történelmi 

Tanulmányi versenyen és a Simonyi Zsigmondról elnevezett helyesírási verseny megyei 

fordulóján egyaránt. 

 

Kívánunk neki még sok szép szakmai sikert és gratulálunk a kitüntetéséhez! 

 

 

 


