
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 János 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban nagyon sok tanár végez értékes, kiemelkedő 

munkát. Végül a döntőbizottság a 2016/17-es tanévben iskolánk három 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 Vizi 

Izabella tanárnőt és Dr. Király Sándor tanár urat.  

A sokoldalúan képzett kollégák igen jelentős érdemeket szereztek abban, hogy iskolánkat az 

elmúlt 18 tanévben a Heves Megyei Pedagógiai Intézet (később a Pedagógiai Oktatási Központ) 

a megye legeredményesebb iskolája kitüntető címmel jutalmazta. Az Oktatási Hivatal 

ranglistáján pedig az ország legeredményesebb iskolái között szerepel a Neumann János 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium.  

 

 

Vizi Izabella tanárnő 30 éve dolgozik a pedagógus 

pályán, intézményünk alapító tagja. 

Szakmai felkészültsége igen magas szintű. Sokoldalú 

közgazdász tanár, aki ismereteit folyamatosan aktualizálja 

és gyarapítja. A pedagógushivatás 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 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. Kiemelkedő a 

számítástechnika gyakorlati alkalmazásában végzett munkája. Aktívan részt vesz pályázati 

projektek megvalósításában. Pl. a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése területén. A tanulók, 

pedagógusok és nem pedagógus dolgozók munkahelyi körülményeinek javítására 

fáradhatatlanul és harcosan dolgozik. 

 

Az idei tanévben elért kiemelkedő versenyeredményei a következők: 

- a PénzSztár versenyen csapata a végső döntő kapujáig jutott, s így csaknem 1000 

csapatból a 16. helyen végzett, 

- a Tőzsdejátékon tanítványa az országos 3. helyezést érte el, 

- az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén közgazdaság ismeretekből 

országos 1. helyezést ért el tanítványa, 

- az RTL Klub által meghirdetett Bankfiókák nevű versenyen a tanítványai a döntőbe 

jutottak, s az ő nyilvános szereplésüket ősztől követhetjük a televízióban. 



A kiváló versenyeredmények mellett a kolléganő kiválóan adja át tapasztalatait a kollégáinak, 

akiket jól tud mozgatni a versenyfelkészítésben is. 

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. 

 

Dr. Király Sándor tanár úr: a sokoldalúan képzett kolléga 

1991-től dolgozik a Neumann János Gimnázium, 

Szakgimnázium 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 egyetemi oktató, 

nevelő munkáját, tudományos tevékenységét kamatoztatja a neumannos tanulók felkészítése 

során is. Az utóbbi évtizedben nem volt olyan év, hogy diákjai az OKTV, SZÉTV, Nemes 

Tihamér versenyeken ne szereztek volna első helyet.  Többen jutottak ki a Nemzetközi 

Diákolimpiára, ahol Magyarországot képviselték.  

 

A tanár úr 2016/17-es tanévben elért kimagasló eredményei a következők: 

- Az Informatika OKTV-n II. kategóriában programozás kategóriában országos 17. és 44. 

helyezést, 

-  Az Informatika OKTV II. kategóriában  alkalmazás kategóriában  országos 2. 4. 10 11. 

helyezést értek el a tanítványai, 

- a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi verseny alkalmazás 

kategóriájában  diákjai az országos 2., 4., 7., 15. és 73. helyen végeztek, 

- a BiTrió Megyei Informatika Csapatverseny 9-10. osztályos kategóriájában a csapata a 

megyei első helyen végzett, 

- az Ericsson SzerCODE Challenge 2016. országos versenyen tanítványa az országos első 

helyen végzett. 

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

gratulálunk. 

 

Tanítványaink oktatásában és nevelésében végzett lelkiismeretes és példaértékű munkája, az 

intézmény iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása miatt a Neumann Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium az Év Tanára címmel tünteti ki Dr. Hekeliné Balázs Andrea 

tanárnőt. 

 

    



Dr. Hekeliné Balázs Andrea magyar nyelv- és irodalom 

szakos tanárnő 1996-tól erősíti a humán szakmacsoportot. 

 A következő tanévben az Implom József helyesírási 

versenyen tanítványa már országos helyezést ért el.  

Azóta is elkötelezetten tanítja az irodalom mellett a magyar 

nyelvtant. Szemléletét tükrözi a verseny elnevezése is: 

„Édes Anyanyelvünk”, ahol tanítványai rendszeresen 

díjazottak, ahogy ez az idei évben is történt. 

Csapatai ugyancsak sikeres résztvevői a Bolyai Anyanyelvi 

csapatversenyeknek, ahol szintén szép helyezést érnek el a 

tanítványai. 

A tanárnő „ ars poétikája” is lehetne:  „A műveltség nem 

ünneplőruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás 

segédeszköze”. Ezért fordít óráin, szakkörein, az iskolán 

kívüli programok szervezésénél nagy hangsúlyt a helyes, 

igényes kommunikációra, és a hagyományos értékek 

őrzésére. Az iskola szellemiségét erősíti a színvonalas műsorok, megemlékezések 

szervezésével. Osztályfőnökként a problémák megoldásában mindig segítő kéz, aki a közösség 

alakításában is meghatározó. Kollégaként igazi csapatjátékos, aki az alsóbb évfolyamokon 

megalapozza, hogy tanítványai az utolsó két éven országos eredményeket érjenek el, és 

kiválóan érettségizzenek. Dr. Hekeliné Balázs Andrea tanárnőről elmondhatjuk: hogy modern 

ember, klasszikus értékekkel. 

Nagyon sok szeretettel gratulálunk a kitüntetéséhez.  

 

Négy évvel ezelőtt a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium 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 2016/17-es tanévben az iskolánk az Igazgatói Díjat 

Fodor Gerda tanárnőnek adományozza. 

 

Fodor Gerda tanárnő 2013 szeptemberétől tanít 

iskolánkban spanyol nyelvet. A fiatal kolléganő kezei alatt 

új lendületet kapott a nyelv, a korábban is kedvelt második 

idegen nyelvként tanított tantárgy a tanulók körében még 

népszerűbbé vált. 

A fiatal tanárnőt rendkívüli határozottság és 

következetesség jellemzi. Dinamikus tanítási 

módszereivel eléri, hogy már a teljesen kezdő 

csoportokban is spanyol nyelven kommunikáljanak a 

tanulók, tanulmányaik végére pedig sokan tesznek sikeres 

középfokú nyelvvizsgát és érettségit. 

Tanítványai rendszeres szereplői a spanyol OKTV 

fordulóinak, a döntőnek is. Két éve tanítványa az OKTV 

12. helyezettje volt.  A tavalyi tanévben 5 tanulója jutott 

tovább a második fordulóba, egyikük a döntőben is szépen 



helyt állt. Idén hét tanítványát hívták be az országos verseny második fordulójába, ahol 

valamennyien méltóképpen képviselték iskolánkat.  

Most már hagyomány az a tíz napos spanyolországi utazás is, amit Fodor Gerda tanárnő évente 

szervez. Kiváló lehetőség ez a programba bekapcsolódó diákoknak és tanároknak az 

egyedülálló spanyol kultúra, táj, gasztronómia megismerésére, hazatérve életre szóló 

élményeket hoznak magukkal.  

Köszönjük Fodor Gerda tanárnő szervező és szakmai felkészítő munkáját, gratulálunk az 

Igazgatói Díjhoz, kívánunk további sok szép sikert a spanyol nyelv oktatásában. 

 

 

 

 

 


