
GITT Díjat nyert Lámer Lotti 

Iskolánk volt tanára, Gál Ildikó nyugdíjba vonulásakor alapította meg a GITT közösséget, 

amely minden évben átadja a GITT díjat és a vele járó pénzjutalmat azoknak a tanulóknak, akik 

a magyar nyelv művelésében, ápolásában a legkiválóbb eredményt érték el az adott tanévben. 

A díjat idén iskolánkban Lámer Lotti 12E osztályos tanuló nyerte el. Szeretettel gratulálunk! 

 

Lámer Lotti bemutatkozása: 

Jó napot kívánok, a nevem Lámer Lotti és a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium kéttanítási nyelvű osztályának végzős tanulója vagyok. Bár ebben az osztályban a 

magyar nyelv és irodalom nem kap kiemelkedő szerepet, az olvasási élményeim és az 

anyanyelvemhez fűződő szoros kapcsolatom az elmúlt években tovább erősítették bennem azt 

az érzést, hogy a későbbiekben is a magyar nyelvvel szeretnék foglalkozni. Az első 

meghatározó sikerélményemet az Eszterházy Károly Egyetem által meghirdetett esszéíró 

pályázat jelentette, mely a Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból Tehetségútlevél nevet 

viseli, ahol a résztvevőkkel nem csupán az írásbeli, de a szóbeli képességeinket is 

megmérettettük az olvasmányélményeinket kamatoztatva. Mivel a témám a meseterápia volt, 

különös örömet okozott számomra, hogy találkozhattam a dolgozatomban is felhasznált 

irodalom szerzőjével, Boldizsár Ildikóval, s a vele történt beszélgetés élményét csak tetőzte, 

hogy a zsűri döntése alapján az első helyen végeztem a magyar nyelv és irodalom 

szekcióban. 

Ezután eldöntöttem, hogy magyar nyelv és irodalomból emelt szinten érettségizek, melyre már 

több, mint egy éve a szaktanárommal, Hadnagyné Kovács Judittal tudatosan készülünk. Az 

emelt szintű érettségi sikeressége érdekében a Nemzeti Tehetség Központ 

mentorprogramjának a mentoráltja vagyok. Mindemellett az irodalom és a magyar nyelvtan 

OKTV-n is részt vettem, az utóbbi tantárgyból a második fordulóba is bekerülve pár ponttal 

maradtam le a legjobb 30 diáktól. Külön élményt jelentett számomra a dolgozatom megírása, 

melyben a sportolók nyelvhasználatát vizsgáltam. A fent említett tevékenységeimnek sok 

hasznát vettem az érettségi vizsgán, ahol a fő célomat szem előtt tartva, hogy magyartanár 

lehessek, megpróbáltam a tőlem telhető legjobban teljesíteni.   

 

Gál Ildikó tanárnő rövid ismertetője a GITT közösségről: 

A GITT= Gál Ildikó Tanítványainak Társasága érték alapú közösség, amely ebben a mai, 

nagyon átpolitizált világban emlékeztetni szeretné tagjait és másokat a természetes, alapvető 

emberi értékekre, mint a szeretet, jóság, alázat, együttérzés, megértés, áldozathozatal, becsület, 

igényesség, bölcsesség, derű stb.  

A társaságot nyugdíjba vonulásom alkalmával hoztam létre (2014. szept. 6.). Az volt a tervem, 

hogy a 40 éves tanári pályám során a Dobóban, a Neumannban és a Szilágyiban tanított sok-

sok diák közül minél többet megkeresek, és velük együtt elindítunk egy „alapítványt”, ami a 

fent leírt értékek mentén tevékenykedik. Évente egyszer személyesen találkozunk egy 

szimpóziumon, ahol eszünk-iszunk, közben beszélgetünk, és előadásokat hallgatunk meg, 

melyeket a tagok tartanak. 



Emellett ezeken az alkalmakon sajátos árverést tartunk, ahol azok a „termékek” kerülnek 

kalapács alá, amelyeket minden egyes GITT-tag magával hoz a találkozóra és az árverésre 

felajánl. Fontos, hogy ez a termék saját alkotás – szellemi vagy tárgyi – legyen! Az így 

összegyűlt pénzt nemes célra használjuk fel: iskolánként 20 ezer Ft-os GITT-jutalmat adunk át 

az évzárón annak a diáknak, aki a magyar nyelv művelésében, ápolásában a legkiválóbb 

eredményt érte el az adott tanévben. 

A népmesei bölcsesség így szól: „Jótett helyébe jót várj!” 

Nos, tegyük meg az első felét, a jótettet! A második fele úgysem rajtunk múlik.  

 

 

 


