
AZ ÉV TANÁRA és AZ ÉV VERSENYFELKÉSZÍTŐ TANÁRA kitüntető címmel 

iskolánk 1998. óta ismeri el 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 iskola közgazdász tanárai évtizedeken keresztül bizonyították, hogy az ilyen irányú 

szakképzésre rászolgál a Neumann.  

A változások, az úgynevezett kvótarendszer bevezetése sajnos nem teszi lehetővé a 

hagyományok folytatását. Pedig tudjuk, hogy évekig elképzelhetetlenek voltak az elméleti 

gazdaságtan, az üzleti gazdaságtan versenyek döntői a mi tanulóink nélkül.  

Számos győzelem, s értékes helyezések gazdagították az iskolánk hírnevét, dicsőséget szerezve 

tanítónak és tanítottnak egyaránt. 

Az utóbbi két tanévben a versenyek neve és tartalma is megváltozott. ÁSZÉV = Ágazati és 

Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye. A sikerhez tehetséges tanulókra, 

a közgazdász tanárok sokoldalú együttműködésére van szükség.  

A szakképzésünk „romjain” ez meg is történt, s nem maradt el az eredmény. A legnagyobb 

létszámú, legrangosabb szakmai versenyen 2. helyezést ért el tanítványunk. 

További szép versenyeredmények: 

- PénzÜgyesek vetélkedő országos 6. hely 

- PénzSztár verseny regionális 2. hely 

- ELTE Con „Legyél Te is közgazdász” két csapat, mindkettő országos 2. hely 

- Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozói verseny regionális különdíj 

Vízi Izabella, Beke Noémi, Tózsáné Talyiga Anikó, Czuforné Kleszó Éva példát adtak a 

kollektív gondolkodásból és cselekvésből, s méltón érdemlik ki az 

 

Év Versenyfelkészítője címet. 

 

Közülük kiemelkedett Vízi Izabella teljesítménye, aki egységbe öntötte a tanárok munkáját is. 

Büszkék vagyunk rájuk, s gratulálunk az elismeréshez. 

 

 



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

elért kiemelkedő sikerek miatt a Neumann Középiskola sokadszorra is az Év Versenyfelkészítő 

Tanára címmel tünteti ki Dr. Király Sándor tanár urat. 

 

Dr. Király Sándor tanár úr sokoldalúan képzett szaktanár, 1991-től dolgozik a Neumann János 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban.  Korábbi években informatikai és közgazdasági 

tantárgyakat is oktatott, ma már csak informatika tantárgyat igen jó hatékonysággal.  

Tanítványai kimagasló szintű tudásra tesznek szert évről évre, amit a különböző 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. 

Kollégánk a rendkívül gyors tudományos fejlődést naprakészen követi és egyetemi oktató, 

nevelő munkáját, tudományos tevékenységét kamatoztatja a neumannos tanulók felkészítése 

során is. Minden évben nagyon sok diákja jut be és végez előkelő helyen a legszínvonalasabb 

tanulmányi versenyeken. 

A tanár úr 2017/18-as tanévben elért kimagasló eredményei a következők: 

Informatika OKTV-n I. alkalmazás kategóriában országos 1. , 4., 5., 6., 9., 12., 18. helyezés 

Informatika OKTV-n II. programozás kategóriában országos 36. helyezés 

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny országos 12. és 32. helyezés 

Dusza Árpád Országos Programozás Emlékverseny webprogramozás kategóriában országos 5. 

helyezett csapat 

Bakonyi Bitfaragók Országos Programozási Bajnokság országos 5. helyezett csapat 

Eszterházy Károly Egyetem Webgraf programozási versenyén 3. helyezés 

BiTrió Megyei Informatika Csapatverseny 9-10. osztályos kategóriájában első helyezett csapat 

2018. június 1-jén az OKTV díjkiosztó ünnepségen áldozatos és kiemelkedően eredményes 

tehetségsegítő munkájának elismeréseképpen Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal 

tüntették ki.  

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

gratulálunk. 

 

 
 



 

A 2017/2018-as tanévben az Az év tanára díj kitüntetettje Nagy Ilona tanárnő. 

 

Nagy Ilona tanárnő 25 évvel ezelőtt az iskolai kollégium első nevelőtanáraként kezdte 

munkáját. Állandó éjszakás nevelőtanár volt, itt lakott az akkor megnyitott tetőtéri 

kollégiumban, nagy szeretettel és teljes odaadással dolgozott a kollégiumi gyerekekkel az első 

pillanattól kezdve. Történelem szakos tanárként nemcsak a kollégium, de az iskola életében is 

szerepet játszott, és bár másik szakja az orosz volt, később angol szakos nyelvtanári diplomát 

is szerzett. Történelemből és angolból is folyamatosan nagyon sokat segít a gyerekeknek most 

már a Servita úti Kollégiumban a tanórákra való felkészülésben. Folyamatosan képzi magát, 

néhány éve pedagógus szakvizsgát tett egyéni bánásmód és differenciált tanulásszervezés 

területen. Kezdettől fogva tanít a tanulásmódszertant az Arany program diákjainak. 

Elvitathatatlan szerepe van a 9 év szinte töretlen „Év Kollégiuma” elismerés elnyerésében is, a 

különböző versenyek és színes kollégiumi rendezvények koordinálása fontos szerepet játszik a 

díj odaítélésében. Évek óta irányítja, inspirálja és lelkiismeretesen segíti a női nevelőtanárok 

munkáját, sok színes szakkör és a népszerű kollégiumi reformkonyha szervezője.  

Az Arany János Tehetséggondozó Program szervezésében is nagyon fontos szerepet játszik, 7 

éve programgazdaként egyik legmeghatározóbb alakja ennek a képzésnek iskolánkban.  

A tanulókkal való együttműködése, a szülőkkel való kapcsolattartása példaértékű. Nagy Ilona 

számára a kollégiumi nevelés életre szóló hivatássá vált.  

Szívből gratulálunk Nagy Ilona tanárnőnek, az „Év tanárá”-nak! 

 

 


