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A 2018/2019. tanév tanári díjazottjai  

 

Diákjaink sikereihez, tanáraik alapos szakmai felkészültsége, lelkiismeretes munkája, 

szeretetteljes támogatása is szükséges. Iskolánkban hagyomány a kiemelkedő munkát végző 

pedagógusok elismerése. Az idei év díjazottjairól a Neumann Iskola Alapítvány Kuratóriuma, 

iskolánk Szülői Választmányának Elnöke, az iskola Érdekvédelmi Csoportjának vezetője, a 

Diák Önkormányzat és intézményünk igazgatója döntött.  

Az Igazgatói Díjat azok a fiatal, tehetséges tanárok kapják, akik lendületükkel, kiemelkedő 

munkájukkal színesítik iskolánk tantestületét.  

A Neumannban végzett munka meghatározó területe az idegen nyelvek oktatása. Sok hatodik 

és nyolcadik osztályos tanuló iskolaválasztásában meghatározó szempont az, hogy a mi 

iskolánkban különösen magas színvonalú a nyelvoktatás, tanulóink nemzetközi 

cserekapcsolatok és pályázatok résztvevői lehetnek, nyelvtanulásukat magasan képzett, nagy 

szaktudással és felkészültséggel bíró nyelvtanárok és idegen nyelvi lektorok segítik. A 

nyelvoktatás eredményességét közép-és felsőfokú nyelvvizsgák sokasága, kimagasló közép- és 

emelt szintű érettségi eredmények bizonyítják. 

Az idegen nyelvi szakmacsoport tagja az a fiatal 

nyelvtanár kolléganő, aki az idei tanév Igazgatói 

Díjának kitüntetettje: Csikós Nóra tanárnő. 

Egykori tanítványunk ma iskolánk angol 

nyelvoktatásának fontos szereplője. Munkája 

sikerességét tanítványai közép- és felsőfokú 

nyelvvizsgabizonyítványai, kiemelkedő emelt érettségi 

eredményei bizonyítják. A Cambridge 

nyelvvizsgarendszer vizsgáztató tanáraként komoly 

szakértelemmel és mély elkötelezettséggel készíti fel 

tanítványait a Cambridge felsőfokú nyelvvizsgákra is. 

Gyakorlatias módszertanának köszönhetően diákjai 

pontosan tudják, mire számítsanak a nyelvvizsgákon és a 

tanulmányi versenyeken, gazdag szókinccsel és 

vizsgarutinnal felvértezve sikerrel veszik az akadályokat. 

Fiatal kora ellenére jelentős szakmai tapasztalattal, mély elkötelezettséggel végzi munkáját, 

mindig a diákok fejlődése érdekében. Egy-egy nyelvcsoporton belül is differenciáltan oktatja 

az angol nyelvet, tanítványai mindig pontosan azt kapják tőle, amihez fejlődésük érdekében a 

leginkább szükség van. Kedves, segítőkész személyisége, a tanórák jó hangulata, a sokszínű 

módszertani repertoár, a folyamatos megújulásra való törekvés nagymértékben hozzájárul 

tanítványai sikereihez. Eddigi munkájához szívből gratulálunk, és további szép sikereket 

kívánunk Csikós Nóra tanárnőnek, az idei Igazgatói Díj méltó kitüntetettjének. 

 

Iskolánk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek a 

legrangosabb tanulmányi versenyeken. Ehhez elengedhetetlenül fontos a lelkiismeretes 

versenyfelkészítő munka. Ezt méltatja az évről évre megítélt Az év felkészítő tanára díj. 
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A tanulmányi versenyekre való felkészítés, a tanulók sokszínű motiválása és a versenyeken 

elért kiemelkedő sikerek miatt a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

sokadszorra is Az Év Versenyfelkészítő Tanára címmel tünteti ki Dr. Király Sándor tanár 

urat.  

Dr. Király Sándor tanár úr sokoldalúan képzett szaktanár, 28 éve tanít az iskolában. Korábbi 

években informatikai és közgazdasági tantárgyakat is oktatott, ma már csak informatika 

tantárgyat igen jó hatékonysággal. Számítástechnikát angol nyelven is tanít a két tanítási nyelvű 

osztályainkban. Kollégánk a rendkívül gyors tudományos fejlődést naprakészen követi és 

egyetemi oktató, nevelő munkáját, tudományos tevékenységét kamatoztatja a neumannos 

tanulók felkészítése során is.  

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

versenyeken, vetélkedőkön bizonyítanak. A fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi 

versenyekre való felkészülés motiválásában, a tehetség kibontakoztatásában és fejlesztésében 

kiemelkedő sikereket ér el. 

Minden évben nagyon sok diákja jut be és végez előkelő helyen a legszínvonalasabb tanulmányi 

versenyeken. Csak az idei tanévben több mint tíz tanítványa jutott a legjobb tíz közé a 

legnívósabb országos informatikai versenyeken. Döntő érdemeket szerzett abban, hogy 

iskolánkat az elmúlt 20 tanévben a megye legeredményesebb iskolája kitüntető címmel 

jutalmazta a Heves Megyei Pedagógiai Intézet.  

 

Az Év Tanára Díj jelentős megtiszteltetés. A díjazottak mindegyike évek óta elismert tagja a 

tantestületnek. Ennek a munkának egyik fontos része a diákokkal, a szülőkkel és a tanárokkal 

való szoros együttműködés. De mindenképpen hozzá tartozik valami kiemelkedő teljesítmény 

is, mely akár több évhez is kötődik. 

A nyelvoktató munkában a nyelvtanári szakmacsoporton belül is kiemelkedő szerepe van 

Karacs Rudolfné és Kripkó Zoltánné tanárnőknek, akiknek a Neumann Alapítvány 

Kuratóriuma sikeres és eredményes munkájukért a 2018-2019-es tanévben A Tanév Tanára 

kitüntetést adományozza. 

Karacs Rudolfné tanárnő 2012 óta tanít német 

nyelvtanárként iskolánkban. Az első perctől 

kezdve mély lojalitással kapcsolódott be a 

Neumann középiskola életébe, hamarosan pedig 

a DSD program iskolai koordinátora lett. Bár 

nem osztályfőnök, de az iskolai DSD család 

munkáját ahhoz hasonlítható alapossággal, 

odafigyeléssel és szeretettel végzi. Tanítványai 

szigora és következetessége mögött érzik a 

szeretetet, a jóindulatot, a támogatást. 

Folyamatosan kapcsolatot tart a magyarországi 

DSD központ munkatársaival, 

továbbképzéseken készül arra, hogy a 

vizsgafelkészítés diákot és tanárt egyaránt 

komoly kihívás elé állító feladatát a lehető 

legeredményesebben végezze. A kilencedik 

évfolyamtól kezdve figyeli és segíti azokat a tanulókat, akik szeretnének az utolsó két év DSD 

programjába bekapcsolódni, a másfél éves intenzív felkészítő során pedig komoly szakmai 
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támogatást nyújt a programban vele együtt dolgozó német nyelvtanár kollégáknak. Koordinálja, 

segíti az iskolában oktató német anyanyelvi tanárok munkáját is, a DSD programban tanuló 

diákok közül pedig már többen az ő támogatásának eredményeként tölthettek el néhány hetet a 

nyári hónapokban német nyelvterületen. 

Munkájának eredményeként évente közel húsz diákunk szerzi meg a nemzetközileg is elismert, 

felsőfokú német nyelvvizsgát, amely gyakorta német és osztrák egyetemek kapuját is kinyitja 

előttük. 

Iskolai szervezője a Fiatalok Vitáznak című versenynek, az idei regionális elődöntő során –

melynek szintén ő volt a fő szervezője- tanítványa a döntőbe jutott. Karacs Rudolné tanítványai 

a német OKTV döntőjének is voltak már versenyzői.  

Kripkó Zoltánné 2006 óta tanít iskolánkban. Kezdettől fogva érezhettük: számára a diákok a 

legfontosabbak. Nyelvtanárként, osztályfőnökként, innovatív mesterpedagógusként dolgozik 

azért, hogy a keze alatt formálódó diákok igényes nyelvtudással, nyelvvizsgákkal felvértezve 

vághassanak neki az egyetemi éveknek. Teszi mindezt úgy, hogy közben számtalan kedves 

élményt is becsempész a diákok életébe: angol teázást a 100. órán, fantasztikus 

osztálykirándulásokat, izgalmas tabletes nyelvvizsgafelkészítő foglalkozásokat. 

Iskolai koordinátora volt a Work, Rest, Play című nemzetközi Comenius pályázatnak, 

résztvevője az EYON és ExpertICTize Erasmus+ projektnek, melyek során tanítványai európai 

középiskolák diákjaival közösen szerkeszthettek nemzetközi blogot és fedezték fel a digitális 

tanulásban rejlő lehetőségeket, kötöttek határokon átívelő barátságokat. 

Kripkó Zoltánné tanárnő kollégái munkáját is támogatja nyelvvizsgáztatóként és emelt 

érettségiztető vizsgáztató tanárként szerzett tapasztalatainak megosztásával. A munkatársaival 

közösen szervezett próbavizsgákon és az általa tartott, az Egri Rotary Klub által támogatott 

nyelvvizsgafelkészítő foglalkozásokon azoknak a hátrányos helyzetű neumannos diákoknak is 

értékes segítséget nyújt a nyelvvizsgafelkészülésben, akik nem az ő tanítványai.  

Munkája során segíti a tanulókat abban, hogy megtalálják továbbtanulási céljukat, és olyan 

magas szintű, igényes angol nyelvtudást szerezzenek, amely segítségével a jövőben bármilyen 

professzionális nemzetközi környezetben bizonyítani tudják majd szakmai és emberi értékeiket. 

Szeretettel gratulálunk Kripkó Zoltánné és Karacs Rudolfné tanárnőknek, a tanév tanárainak, 

mely kitüntető cím egyben az idegen nyelvi szakmacsoport sikeres és eredményes munkájának 

is elismerése. 

 

Nem minden évben kerül átadásra iskolánk életmű elismerése a Neumann díj. Az elismerésben 

részesülő pedagógus iskolánk évtizedek óta meghatározó alakja. Sokoldalú eredményes 

munkája, egyénisége meghatározta iskolánk arculatát. 

Ebben az évben iskolánk Neumann díjjal ismeri el Temesvári János tanár urat. Tanár úr 

a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium biológia szakos tanára. 40 éve 

van a pályán, iskolánkban 1988 óta dolgozik. 

Rendkívül magas szaktudással rendelkezik, sokoldalúan képzett pedagógus. Olvasottságát, 

állandó önképzésre való törekvését, naprakész tudását tanárok, tanulók egyarán tisztelik és 

elismerik. A környezetvédelem, az egészségvédelem, a mentális egészség megőrzésének 

tudatos képviselője, sokat tesz azért, hogy a tanulók szemléletét ezeken a kiemelkedően fontos 
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területeken megfelelő irányba fordítsa. Magával ragadó tanóráira volt tanítványai gyakran 

évtizedek elteltével is szeretettel emlékeznek vissza, gondolatait, oktató-nevelő munkájának 

nem mindennapi hatását magukkal vitték a nagybetűs életbe is.  

Tehetséges diákjai kiváló, országos dobogós 

helyezéseket értek el a Kitaibel Pál Országos 

Biológia versenyen, de nagyon sok tanulót 

készített fel az Árokszállásy biológia és 

Mentovich természetismereti versenyekre is. 

Tudatos oktató-nevelő munkájának köszönhető, 

hogy tanítványai sikeresen szerepelnek a közép-

és emelt szintű érettségi vizsgákon, jól 

megalapozott tudással folytatják felsőfokú 

tanulmányaikat az orvosi, fogorvosi, 

gyógyszerészeti, gyógytornászi pályán, 

állatorvosi egyetemeken. 

Kollégáival jó szakmai és emberi kapcsolatot 

alakított ki, a természettudományi szakmacsoport 

elismert tagjává vált. Sok segítséget nyújt a 

pályakezdő pedagógusok számára is. Tanári 

pályájára, a pályán eltöltött hosszú évekre, pedagógusi tevékenységére az emberség, az 

empátia, a megértés, a humánus hozzáállás a jellemző. 

Mindezek alapján a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriuma a korábbi évek munkájának 

elismerése, valamint az idei, 2018/2019-es tanévben elért eredményei, sikeres pedagógiai 

tevékenysége alapján Temesvári János tanár úrnak a Neumann Díj kitüntetést adományozza. 

Sok szeretettel gratulálunk neki, kívánunk egészségben eltöltött tartalmas, hosszú nyugdíjas 

éveket. Tapasztalatára, szaktudására, oktató-nevelő munkájára a jövőben is számítunk.  

 


