Az idei tanévben a tanári Neumann díjat pedagógus életpályája elismeréseként SIMKÓNÉ
KIS ÁGNES tanárnő kapja.
Simkóné Kis Ágnes tanárnő 35 éve dolgozik iskolánkban, a Neumann János Gimnázium,
Technikum és Kollégium egyik iskolaalapítója. Munkáját az iskola iránti példaértékű lojalitás
és elkötelezettség jellemzi. Szakmai munkájában sokoldalúan felkészült, nem csupán
tanítványai tudását pallérozza, de folyamatosan képzi önmagát is. Jelen van a történelem
tanításának különböző fórumain, továbbképzéseken, szakmai vitákon, tanítási módszereit is
folyamatosan csiszolja, finomítja.
Fontos számára a tanulók megismerése, ami túlnyúlik történelemtudásuk megismerésén. A
tanárnő számára fontos, hogy a diákokat tehetségük, személyiségük, környezetük, baráti körük
részleteiben is megismerje.
A humán szakmacsoport munkáját fáradtságot nem ismerve, rengeteg egyeztetés, beszélgetés
vállalásával lelkiismeretesen irányítja, ő maga is oroszlánrészt vállal a történelem tantárgyhoz
kapcsolódó közép- és emelt szintű érettségire történő felkészítésben, a médiaismeret és etika
tantárgyak oktatásában.
Elkötelezett abban, hogy a megfelelő viselkedés, az etikett és a protokoll részleteinek
megismertetésével a jövő értelmiségének személyiségét is alakítsa, formálja, meggyökereztesse
és erősítse tanulóinkban a neumannos szellemiséget. Az iskolai rendezvények, ünnepségek köztük a több évtizedes hagyományra visszatekintő Neumann Napok- fontos szervezője, aki a
sajtóval, médiával is folyamatosan ápolja a kapcsolatokat, törekedve arra, hogy iskolánkat
széles körben népszerűsítse, és a Neumann életének fontos eseményeiről külső környezetünk is
tudomást szerezzen.
Sok szeretettel gratulálunk tanárnőnek a Neumann díjhoz, és kívánjuk, hogy még számtalan
siker övezze a pedagógus pályáját!

A döntőbizottság a 2021-2022-es tanévben BEKE NOÉMI tanárnőt ismerte el az Év
tanáraként.
Beke Noémi tanárnő 18 éve dolgozik iskolánkban közgazdaságtan szakos tanárként és angol
gazdasági és üzleti szaknyelvtanárként. Munkáját kimagasló profizmus és gondos odafigyelés
jellemzi. Tanítványai nem csupán a középiskolai tanulmányok során állnak helyt magas szinten,
de az egyetemekre bekerülve is szárnyalva teljesítik a felsőfokú oktatában megjelenő
elvárásokat.
Iskolánkban hosszú évek óta készíti fel a tanulókat a gazdasági szakmai angol nyelvi közép- és
felsőfokú nyelvvizsgákra, közel 100%-os sikeraránnyal. Évente 25-30 tanuló sikeres
nyelvvizsgafelkészülését irányítja, nem csupán a két tanítási nyelvű osztályokban, de a
közgazdasági tagozatos gimnáziumi osztályokat választó diákok körében is. Az így megszerzett
nyelvvizsgák értékes többletpontokat jelentenek a tanulóknak, és hozzásegítik őket ahhoz, hogy
a legkiválóbb hazai vagy külföldi egyetemeken folytathassák egyetemi tanulmányaikat. Az
iskola iránti lojalitása, szellemisége és elkötelezettsége példaértékű.
Tisztelettel és elfogadással fordul tanítványai és kollégái felé egyaránt. Osztályfőnöki
munkájában a precizitás és a lelkiismeretesség jellemzi, és a szakmai értékekkel kombinálva
mindez azt jelenti, hogy minden osztályával szárnyalni tud, és tanítványai egyre fényesebb és
kimagaslóbb sikereket tudnak elérni.
Munkája az ökoiskola programban és jótékonysági gyűjtések terén is nagyon fontos. Személyes
példájával is mutatja diákjainak, hogy minden apró tett számít, akár a Föld bolygó jövőjéről,
akár a másokon való segítés szándékáról van szó. 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!

A 2021-22-es tanévben az iskolánk az Igazgatói Díjat NAGY ZOLTÁN tanár úrnak
adományozza.
Nagy Zoltán iskolánk népszerű ének-zene és történelem szakos középiskolai tanára, a Neumann
zenei-művészeti életének egyik meghatározó személyisége. 2018 őszétől örömmel és
várakozással fogadtuk a Neumann közösségébe. A pedagógusi pályája mellett a zeneiművészeti élet aktív részese, művelője, tagja több kórusnak, zenekarnak, ezzel is személyes
példát mutatva a jövő tehetségeinek, jelenlegi tanítványainak.
Nemcsak fiatal korának, közvetlenségének, hanem empátiájának, nyitottságának, művészi
érzékenységének, a diákjai irányába mutató figyelmének köszönhetően is hamar elnyerte azok
szimpátiáját, bizalmát. Folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a lehetőségeket, ahol a
tehetséges diákok megmérettethetik tudásokat, bemutatkozhatnak egyéni vagy kisebb zenekari
formációban.
Ha kell személyesen is beáll énekelni a kis csoportba, vagy trombitájával a kamaraegyüttesbe
ezzel is segítve, támogatva, megerősítve diákjait.
Az iskolai rendezvények állandó színfoltja a Neumann Zenei Műhely. Azon túl, hogy a
tehetséggondozásnak egy megahatározó színhelye ez a csoport, a keretein belül olyan érdeklődő
fiatalokkal is foglalkozik, akik csak kedvtelésből kezdenek énekelni, zenélni.
Az elmúlt években tanítványaival az iskolán kívül is számos szakmai sikert ért el. Nagy Zoltán
tanár úr tudja, hogy mit jelent egy diáknak megjelenni, megmutatni, előadni egy zenei
műsorszámot az iskolai színpadon, a Megyei Könyvtárban vagy a Dobó téren a nagyközönség
előtt.
Köszönjük a háttérben húzódó munkát, az időt, az energiát, lelkesedést, a megszülető
élményeket az iskolai eseményeken és továbbra is számítunk rá! Tanár úr igazgatói díjához
gratulálunk, és a munkája során további szép sikereket kívánunk!

