ÉRTE-m TE-tted díj 2018
PÁLYÁZATOK
Kategória: AKI ÉSZREVETT
Kategória leírása: Művészeti, természettudományos és informatikai ismereteket átadó pedagógus, nevelőtanár,
aki felfedezte és támogatta benned az alkotóképességet és a tudásvágyat és aki erre szabadidejéből is sokat
áldozott.
Kategóriában jelölt: 21 fő

Jelölő neve

Dolfin Benedek (15)

Jelölt neve

Antók Zsuzsanna

Foglalkozás

Gordonka tanár

Ajánlás

Zsuzsa nénit egész kicsi korom óta ismerem.Még óvodás sem voltam talán amikor anyukám
mindig elvitt a bátyám csellóóráira.Itt ismertem meg Zsuzsa nénit.Sokszor gondoltam arra,hogy
milyen jó lenne ha én is járhatnék hozzá csellózni...Aztán négy évesen elkezdtük...Nem volt
könnyű dolga velem, mert nagyon izgő-mozgó gyerek voltam.Volt olyan óra amikor a szék alatt
bujkáltam,és egész órán mesét akartam hallgatni,mert ez is az óra része volt.
Zsuzsa néni mindig megtalálta a módját,hogy hogyan ültessen le és játékosan mesékkel
fűszerezve kezembe adja a vonót és a csellót.Még ujjbábokat is varrt nekem gyönyörű színes
filcből amiket az ujjvégeimre húzva megtanította a csellón az ujjak helyét.Hát így kezdődött
minden.Ahogy telt múlt az idő egyre nagyobb feladatok jöttek.Már komolyabbra fordult a
dolog.Emlékszem,hogy mindig mennyire vártam a csellóórákat.Olyan is volt ,hogy egész
napokat töltöttem vele.Anya reggel kivitt Gödre,mert itt lakik Zsuzsa néni és egész nap együtt
voltunk.Gyakoroltunk,sétáltunk zenét hallgattunk, újra gyakoroltunk,ettünk ugyanis Zsuzsa néni
nagyon finomakat főz. És elérkezett az első komoly versenyem.Egy olaszországi nemzetközi
versenyre készítette fel bátyámat és annyira bízott bennem,hogy azt mondta,hogy nevezzünk
be engem is.
Persze ő is velünk utazott,felejthetetlen néhány napot töltöttünk együtt, nagy sikerrel jöttünk
haza. Azóta számtalan hazai és nemzetközi versenyen voltunk együtt.Nemzetközi kurzusokra
is kettesben utazunk.Ő jegyzetel az órákon,ezeket megbeszéljük majd begyakoroljuk az
instrukciókat.Legutóbb 2017 tavaszán egy ausztriai koncertfelkérésem volt és Zsuzsa néni
kísért el engem.Nagyon szeretek vele együtt lenni. Fantasztikus rálátással és tapasztalattal
rendelkezik.Mindig tudja,hogy mikor milyen darabot vagy etűdöt,technikai feladatot kell
tanulni.Gondosan válogatja ki például egy versenyre is a hozzám leginkább illő
darabokat.Mindig bátorít,bízik bennem,megért engem,ugyanakkor nagyon komoly munkát vár
el tőlem. Zsuzsa néni nagyon szereti a növendékeit, képességüktől függetlenül.Mindenkiből a
lehető legjobbat hozza ki. Áldozatot, időt, energiát nem kímélve hihetetlen energiával és
gyengéd szeretettel terelget minket.Mind amellett,hogy nagyon sikeres tanár hisz páratlan
eredményei vannak,csendben,alázattal végzi munkáját.
Azóta nagyon sok év telt el,most már a Zeneakadémia Előkészítő Tagozatának hallgatója
vagyok de még mindig rendszeresen foglalkozik velem.Ő jelenti számomra a
biztonságot.Minden kérdésemmel először hozzá fordulok.
Ahogy bátyám legutóbb nyilatkozott róla én is mondhatom róla "Ő az én örök tanárom!"

Jelölt száma

ÉT_2018_01

Jelölt lakhelye

Budapest

Jelölő neve

Szalkai Bálint (19)

Jelölt neve

Tóth Kinga

Foglalkozás

Irodalom tanár

Ajánlás

Hogy miért szeretném, hogy megismerjék és elismerjék volt magyartanárom? Nos, a
válaszom nagyon egyszerű. Munkájában a legkiválóbban végzi dolgát, fantasztikusan tanít,
nagyon kedves, türelmes. Ám, ami a legfontosabb, mindig gondoskodik diákjairól. Nem
hazudok, ha azt mondom, miatta kedveltem meg (talán életem értelmét) az irodalmat. Előtte
mindig is unalmasnak véltem, de tanárnő órái mindig színesek és érdekesek voltak. Ha ő nem
látta volna meg bennem a tehetséget és az érdeklődést az írás iránt, akkor még most sem
hinném el magamról, hogy írásom talán másoknak is tetszik. Viszont Kinga tanárnő hitt
bennem, bízott bennem és szerette volna, ha ezzel foglalkoznék. Továbbá számtalan órát
áldozott rám szabadidejéből, novelláim javítására, értékelésére és megbeszélésére, hibáimról,
erősségeimről. Az összes novellapályázat, amin indultam, mind az ő megkeresésével jutott el
hozzám. Soha nem mondott nemet, amikor kérdéssel fordultam hozzá, s mindig új tanáccsal
és tippel tudott szolgálni. Bár még komolyabb eredményem nem született, büszkén tudom
elmondani magamról, lassan már túl vagyok 10 novellán közel 3 hónap leforgása alatt, amit
csak tanárnőnek és az ő véget nem érő törődésének köszönhetek, amiért életem végig hálás
leszek. Hozzáteszem ezt mind úgy tette, hogy már 1 éve nem tanít. Minden diáknak ilyen
tanárt kívánok, és a tanítóknak pedig azt, hogy vegyenek önzetlenségeről, odaadásról példát.

Jelölő neve

Gyenge L. Ervin (21)

Jelölt száma

ÉT_2018_03

Jelölt neve

dr. Mara Gyöngyvér

Jelölt lakhelye

Csíkszereda

Foglalkozás

Innovációs verseny, Kutatási projekt, Tudománynépszerűsítés

Ajánlás

Alulírott Gyenge L. Ervin, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia BSc. szakos hallgatója,
valamint az Erdélyi Innovációs Műhely (EIM) kurátora, az elmúlt években középiskolás
diákként, illetve egyetemi hallgatóként is megtapasztalhattam Mara Gyöngyvérnek, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatójának, odaadó és lelkesítő munkásságát.
Az általam nevezett pedagógus tevékenységét 2014-óta követem figyelemmel és a
legnagyobb őszinteséggel elmondhatom, hogy Mara Gyöngyvér az erdélyi fiatal tehetségek
egyik meghatározó támogatója.
Középiskolásként hatalmas előrelépést jelentett számomra és diáktársaimnak, amikor
Gyöngyvér irányításával becsatlakozhattam az egyetemen zajló kutatásokban. 2015-ben
fáradhatatlan lelkesedéssel támogatott engem és akkori osztálytársamat a Magyar Innovációs
Szövetség Ifjúsági versenyén.
Egyetemi éveim során is mindig bizalommal fordulhattam hozzá. Segítőkészségét mi sem
bizonyíthatná jobban annál, hogy egy másik egyetem hallgatójaként is olyan neves
versenyeken támogatott, mint a Barabási A.-László Ösztöndíj, 8. Ifjúsági Bolyai Pályázat,
Székely Előfutár stb. .
Továbbá, Gyöngyvér azon pedagógusok közé tartozik, akik támogatják az erdélyi fiatalokat
összetartó diákmozgalmat, az EIM-et, és lehetőségéhez mérten számos segítséget nyújt a
hozzá forduló diákoknak és tanítványainak.
Ezeknek fényében jelölöm Mara Gyöngyvért az ÉRTE-m TE-tted Díj elnyerésére, hiszen mind
tudománynépszerűsítő munkássága, mind a tehetséggondozása a magyar tudományos élet
fejlődéséhez és ápolásához járul hozzá. Tisztelettel, GY. L. ERVIN

Jelölt száma

ÉT_2018_02

Jelölt lakhelye

Eger

Jelölő neve

Potyók Csaba (16)

Jelölt neve

Nagy Istvánné

Foglalkozás

matematika tanárom volt 3. - és 4.osztályban

Ajánlás

Nagyon sokat köszönhetek neki. Ő volt az aki már általános iskolás koromban észrevette a
matematika iránti érdeklődésemet. Sok időt és energiát fektetett abba, hogy megismertesse
velem a matematika csodálatos világát. Bevezetett a feladatok megoldásának rejtélyeibe.
Olyan alapokat kaptam, melyre még most is támaszkodni tudok. Számos matematika
versenyre készített fel, melyek közül csak néhányat sorolok fel. Eredményeim: Vértesi Géza
megyei 1.hely (kétszer), Mozaik Országos 3.hely, Refi-Matek megyei 1.hely, Apáczai megyei II.
díj, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny megyei 3.hely(kétszer), Alapműveleti megyei 4hely

Jelölő neve

Simon Éva (13)

Jelölt neve

Janó Valéria

Foglalkozás

Emelt szintű ének,kórus és tehetséggondozás

Ajánlás

Valika néni énektanár és tehetséggondozó is.Emelt szintű énekórákat tart lehetőség képpen
aki szeret énekelni és a kórusnak.A kórusunkban több mint 40-en vagyunk és több fiú is van
benne.Olyan tanárnéni aki szívből tanit a gyerekeket rá tudja vezetni a zene és az éneklés
örömére,megszeretésére.Az iskolában mindenki szereti mert,mindenkivel kedves és sohasem
követel,látja kitől mit lehet elérni.Nekem ő a második anyukám is ,lehet így mondanom.Én
Túrkevéről járok át busszal mert saját városomban nem igazán foglalkoztak velem.Egy véletlen
hogy látott a tanárnénim és utánna hívott a tanítványai közé.Felajánlotta hogy mindenben segít
,hisz én szegény családból való vagyok.Édesanyám súlyos látássérült és édesapám is
beteg.Szépen lassan megtanitott sok mindenre a klasszikus éneklést tanítja főleg,de nekem
mivel én szeretem a népi zenét és éneket segít ebben is.Nem is hittem volna hogy milyen szép
eredményeket érek el.Olyan szép sikerek lettek ,országos arany fokozataim és minősítéseim
népdaléneklésben.A népzenében klarinéttal országos ezüst és bronz fokozatot is elértem már.
Vass Lajos népzenei verseny középdöntőjébe is bejutottam. Népdaléneklésben már van egy
nemzetközi arany fokozatom is 2017 nyarán kaptam Birinyi József tanárúrtól.Voltam
különdijként a Szeredás tehetségtáborban.Különdijként a Csutorás tehetségtáborban is voltam
.Nekem Valika néni mindig segitett és tanitott soha nem várt el viszonzást,csak mindig azt
mondja örül a szive ha egy ilyen szorgalmas tehetséget segithet!A legkedvesebb dicséretet Dr.
Alföldi Boruss Istvántól és Birinyi Józseftől kapta amikor személyesen megdicsértek és neki
elmondták milyen fantasztikusan szép munkát végzett velem és értem.Nekem az lenne az
ajándékom az én kedves tanárnénimnek,Valika néninek ha kaphatna egy elismerést a sok -sok
gyermek tanitásáért,ezek közül én csak egy vagyok.de nekem Valika néni a
példaképem.Nagyon -nagy dolog lenne ha méltónak tartanák rá hogy elismerést kaphasson,mi
igy is nagyon büszkék vagyunk rá.Nagyon szeretjük Valika nénit !!!

Jelölt száma

ÉT_2018_04

Jelölt lakhelye

Kisvárda

Jelölt száma

ÉT_2018_05

Jelölt lakhelye

Kisújszállás

Jelölő neve

Horváth Bendegúz (14)

Jelölt neve

Horváthné Vlasics Zsuzsanna

Foglalkozás

Természettudományos tehetséggondozó szakkör, Versben mondom el versmondó-kör

Ajánlás

Horváthné Vlasics Zsuzsanna oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus és matematikafizika szakos általános iskolai tanár (summa cum laude diplomával). 16 évig foglalkozott
értelmileg sérült gyermekekkel, 12 éve a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
matematika-fizika szakos tanára. És 14 éve az Édesanyám. Nyitott, tudományokra és
művészetekre egyaránt fogékony, rendkívüli humorérzékkel, játékossággal, empátiával és
optimizmussal. Tanítványai rajonganak érte: ha kell, rímet alkot, játszik, vagy éppen bohóccá
válik és varázsol matek- és fizikaórán. Elszánt életvédő és elkötelezett kultúraközvetítő:
fáradhatatlanul ösztönzi, bátorítja tanulóit - a felnövekvő nemzedéket-, hogy kreatív, aktív
szereplői legyenek a város kulturális életének.
Segítségével jelentős eredményeket értem el tanulmányi, vers- és prózamondó versenyeken
is.
József Attila Megyei Versmondó Verseny, Lendva, Nagykanizsa 1. hely
A Költő Hazatér Országos Vers- és Prózamondó Találkozó, Vasvár: kiemelkedő művészi
teljesítményéért fődíj
Regösök húrján országos vers- és prózamondó verseny, Budapest: arany oklevél
Dudás Kálmán Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó, Szerbia: 2. hely
Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat, Szombathely 2. díj
7. osztályosok megyei fizikaversenye, Zalaegerszeg 2. hely
Csokonai Alapműveleti Matematika Verseny, Keszthely 1. hely
Büszke vagyok ANYURA, AKI ÉSZREVETT, AKI MEGÉRTETT, AKI MEGLÁTTA BENNEM,
AKI HISZ BENNEM, és AKI NEM CSAK ÉRTE-m, a GYERMEKEKÉRT TE-szi.

Jelölő neve

Korda Erika (12)

Jelölt neve

Vajda Emese

Foglalkozás

Képzőművészeti pedagógus

Ajánlás

Vajda Emese tanárnő egy csupa szív pedagógus. A diákok bármikor bizalommal fordulhatnak
hozzá. Hivatása egyben hobbija is, látszik rajta, hogy szívből végzi munkáját, és imádja ezt
csinálni. Mindig legjobb tudása szerint tanítja a diákokat, és arra törekszik, hogy a diákok ne
úgy tekintsenek a képzőművészetre mint egy kötelező feladatra amit el kell végezni, hanem
sokkal inkább úgy mint ahol kreativitásuk életre kelhet. A diákokból a legjobbat szeretné
kihozni, és törekszik arra, hogy pályázatokon, versenyeken vegyenek részt, elismerést
szerezzenek. Vajda Emese tanárnő mindössze öt hónapja oktatja a képzőművészetet
osztályunknak. Ez idő alatt a diákok egyik kedvenc pedagógusává vált, kedves, barátságos,
segítőkész és lelkes. Számos pályázaton vettek részt a diákok neki köszönhetően. Nem
csupán az iskolai pályázatokra hívja fel a figyelmet, hanem egyéb más civil szervezetek,
községek által szervezett pályázatokra is, illetve nem csupán iskolai keretek között. Jó
kapcsolatot ápol a szülőkkel, így a különböző internetes portálokon keresztül külön a szülők
figyelmét is felhívja egy-egy pályázatra. Soha nem erőlteti a diákoknak a részvételt, viszont ha
valaki szeretne részt venni, annak nagyon szívesen segít. A segítség pedig nem csak abból áll,
hogy megnézi a diák által elkészített munkát, hanem segítséget nyújt az elküldésben, egyéb
formai elemek megírásában is. Neki köszönhetően az osztályból többen is nyertek
pályázatokon, oklevelet kaptak, ami egy gyerek számára örök emlék. A díjkiosztón Ő maga is
minidig részt vesz, és hatalmas büszkeséggel tölti el Őt, ha az általa tanított diák is a díjazottak
között szerepel.

Jelölt száma

ÉT_2018_06

Jelölt lakhelye

Letenye

Jelölt száma

ÉT_2018_07

Jelölt lakhelye

Törökfalu
(Szerbia)

Jelölő neve

Lekka Ákos (19)

Jelölt neve

dr. Jámbrik Katalain

Foglalkozás

tanóra, kutatási segítő

Ajánlás

Dr. Jámbrik Katalinnal a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia szakos
tanárával középiskolai tanulmányaim során kerültem kapcsolatba, mint biológia tanár, és
tudományos kutatásom segítője, irányítója. A munka kezdetétől mellettem volt tanórán,
szabadidejében, szünetekbe, és amikor csak szükségem volt rá; bármikor. A közös
tudományos munka során a klasszikus tanár-diák/alá-fölérendelt viszonyból egy mai napig
tartó eleinte munkakapcsolat, de már egy szerintem életen áttartó barátság lett. Ő mellettem
volt a konferenciák előkészítése során, a konferenciákon. Javaslataival nem csak az
előadásokhoz, illetve versenyekhez segített hozzá egy lépéssel hanem hozzájárult ahhoz,
hogy ha kikerülök a nagybetűs életbe sikeresen megtudjak állni önállóan a saját lábamon. A
közös sikerek haza, illetve nemzetközi konferenciákra való eljutáson mutatkozott meg. Közös
munkánknak köszönhetően számos országos és nemzetközi konferenciáról/versenyről sikerült
elhozni dobogós helyezéseket. Ezen sorok után meggyőződésem, hogy Dr. Jámbrik Katalin
alkalmas ezen díj elnyerésére, és bízok abban, hogy a tisztelt bíráló bizottság is így foglya
gondolni.

Jelölő neve

Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecse, Szerbia, 5.c
osztály (12)

Jelölt neve

Vajda Emese

Foglalkozás

Képzőművészeti tantárgy és szakkör

Ajánlás

Tárgy: Ajánlólevél

Jelölt száma

ÉT_2018_08

Jelölt lakhelye

Kisvárda

Jelölt száma

ÉT_2018_09

Jelölt lakhelye

Óbecse
(Szerbia)

Mint az óbecsei Általános Iskola 5.c osztály tanulói, örömmel mutatnánk be képzőművészet
tanárnőnket, Vajda Emesét.
Tanárnőnk mindössze 24 éves fiatal nő. Kezdettől fogva kiváló kapcsolatot alakított ki velünk a
tanórákon és szakkörökön. Senki sem szeret hétfő reggel korán kelni, hogy 7.15re odaérjen
előórára, de mi nagy örömmel megyünk, mert a hétfői napot jó indítani egy olyan valakivel, aki
jókedvű és kedves. A mi tanárnőnk nemcsak kedves, de nagyon kreatív, mindig érdekes
ötletekkel áll elő. Művészi érzékének köszönhetően a tanóra is sokkal érdekesebb. Különböző
művészeket, képzőművészeti technikákat ismerhetünk meg általa. Az ő tanóráján zene is szól,
ami még jobb hangulatot varázsol a tanterembe.
Tanárnőnk fiatal és lendületes, ezért folyamatosan pályázatokkal bombáz bennünket, amiken
igyekszünk részt venni és bizonyítani. Legutóbb osztályunk tagja Varnyú Viola 1. helyezést ért
el Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium rajzpályázatán. Részt vettünk
más pályázatokon is, munkáinkat küldtük Budapestre és Kínába is.
Tanárnőnk nullahuszonnégyben elérhető, interneten keresztül is tartjuk vele a kapcsolatot. Ha
bármi kérdésünk lenne, hozzá bármikor fordulhatunk és ő segít. Az iskolában és iskolán kívül
is fordulhatunk hozzá tanácsért, mert sosem utasít vissza bennünket. Mindig törekszik arra,
hogy nekünk a legjobb legyen.
Jó kapcsolatot ápol a szüleinkkel is.
Örülünk, hogy bemutathattuk tanárnőnket és szívből ajánljuk az ÉRTE-m TE-tted Díj
elnyeréséhez.
Tisztelettel az 5.c osztály.

Jelölő neve

Baksa Flóra Laura (16)

Jelölt neve

Tánczos Krisztina

Foglalkozás

magyar irodalom és nyelvtan órák, illetve dráma tagozat

Ajánlás

Közös sikereink: A dunaújvárosi Bartók Színházban a dráma csoportunk első helyezés ért el,
sőt még a csapat egyik tagja a "A legjobb szereplő" díjat is elhozhatta.
Rengeteg sikeres pályázatra nevezett be minket, amivel még országos helyezést is elért
néhányunk, vagy akár kisebb helyezéseket is.
Mindig tudja, hogy ki, miben tehetséges vagy éppen kiemelkedő és a megfelelő útmutatással
lát el bennünket, hogy miként képezzük azt tovább.
A tanárnő olyan számomra, mint egy családtag, minden esetben számíthatok az útmutatásaira
és segítségére. Mindig mellettem állt a kellemetlen időszakokban és támaszt nyújtott.

Jelölő neve

Kovács Vince Máté (10)

Jelölt neve

Vargáné Juranovics Beáta

Foglalkozás

Alsós műsoros

Ajánlás

Az előző iskolából, ahol az 1. osztályt töltöttem el kellett jönnöm, amikor kiderült, hogy autista
vagyok. Pedig az az iskola is integráló volt. Nagyon sok rossz tapasztalat ért az óvodában és
az első iskolában is. Az óvónénik, tanárok nem szerettek, mert azt hitték rossz vagyok. Aztán
megismertem osztályfőnökömet, Bea nénit. Segített beilleszkedni az új osztályomba és, hogy a
gyerekek elfogadják és tolerálják a másságomat. Az osztályban csend van akkor is, ha ő nincs
bent és ez nekem nagyon jó, mert elveszettnek érzem magama zajban. Megengedte, hogy az
asztalánál üljek, hogy ne zavarjuk egymást a többiekkel, mert sajnos könnyen elterelődik a
figyelmem és sokat izgek-mozgok. Amióta az asztalánál ülök, nincsenek magatartási
problémáim. Nagyon jó tanuló vagyok. Az osztálytársaimmal jól kijövök, mindenki barátom az
osztályból. A többi tanár is elfogadott és megszeretett. Anya és apa is megnyugodott. Végre
felhőtlenül boldog lehet a családunk. Szeretek központban lenni és szerepelni, de sajnos ez
mások számára zavaró. Emiatt sok bajom volt az előző iskolámban, mert például elrontottam
az osztály karácsonyi műsorát azzal, hogy mellékszereplőként felhívtam magamra a figyelmet.
De Bea néni nem elnyomni akarta bennem a figyelemfelkeltési vágyamat, hanem kihasználta.
Tavaly rám osztotta a főszerepet az alsós műsoros előadáson, amit minden évben
megrendeznek Tácon. Mi Lázár Ervin meséjét, a Soványító palacsinta című darabot mutattuk
be. Én lehettem a főszereplő, a kövér Krisztina királykisasszony. Igaz, hogy fiú létemre
szoknyában és parókában kellett lennem a színpadon, de minden osztálytársam és én is
nagyon élveztük a próbákat és az előadást, sokat nevettünk. A darab óriási sikert aratott. Azóta
másként néznek rám a tanárok és a szülők is.

Jelölő neve

Fürkész Központi Óvoda- gyermekei (6)

Jelölt neve

Bagolyné Szücs Andrea

Foglalkozás

Tehetség műhely foglalkozások- Zene óvoda

Ajánlás

Az óvodapedagógust innovatív, magas színvonalú szakmai munka jellemzi, hangsúlyozza a
szabad játékot előtérbe helyező pedagógiai gyakorlatot.
A zenei nevelés terén kiemelkedő pedagógiája. Zeneóvodai foglalkozásokat, Babusgató
játszóházat vezet.
Tagja az Ének-zene munkaközösségnek, bemutató foglalkozásokkal a jó gyakorlatok
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Tác
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Békés

megosztására törekszik. Tagja az óvónők kórusának, mely Békés kulturális életének egyik
színfoltja- A Nefelejcs Közhasznú szervezet Nefelejcs díjjal jutalmazta.
A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerek fejlesztése érdekében bővítette ismereteit
Romológia továbbképzésen. A felzárkóztatás mellett a kiemelkedő - különösen tehetséges
roma óvodásokra is felfigyelt. Ebben a témában elfogadott kutatása is van. Az óvodai
Tehetséggondozó munkaközösség vezetője, a tehetséggondozás teljes folyamatát koordinálja.
Az első lépéstől (a szülők tájékoztatása - a tehetség ígéretek azonosítása, beválogatás,
hatásvizsgálat) a tehetséges gyermekek nyomon követéséig. Tehetség gondozó óvodai
dokumentációnk kifejlesztője. Tehetség műhelyek , testvér óvodák, Tehetség segítő tanács
folyamatos kapcsolattartója. Prezentációi, előadásai segítik az intézményen belüli
tehetségműhelyek működését.
Kiváló munkájának köszönhetően 2015-ben óvodánk megkapta az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet. 2018-ban az intézmény a Regionális Akkreditált kiváló Tehetségpont
elismerést.
2016- ban Bonis Bona díjas lett.
2017-ben magkapta a Békés Megye pedagógusa elismerést.

Jelölő neve

Jegenyés Bence (17)

Jelölt neve

Kothencz Melinda

Foglalkozás

iskolai főtárgy órák

Ajánlás

Kivételesen sokat foglalkozik velem, már-már olyan, mintha a pótanyukám lenne. Az évek alatt
szerzett tapasztalatait mindig átadja, hogy ezzel a lehető legjobban segítse munkámat. Sokat
ösztönöz arra, hogy tegyek meg mindent azért, hogy a jövőben minél több sikerélményben
lehessen részem, és ő ezt folyamatosan és gondoskodással kíséri figyelemmel. Amiben pedig
jelöltem talán a legkülönlegesebb; igyekszik minket személyesen is megismerni, mert ő tudja,
hogy hatékonyabb a munka, ha nagyobb az együttműködés, és azt is tudja, hogy ezt csak a
tanítványaival kialakított személyes kapcsolatokkal lehet zökkenőmentesíteni. Ezért én úgy
gondolom, hogy jelölt szeretett tanárom is megérdemelne egy elismerést ezen kitartó, és időt
nem ismerő munkájáért.

Jelölő neve

Zentai Dániel Kristóf (10)

Jelölt neve

Petneházyné Naszradi Ágnes

Foglalkozás

Iskolaotthonos foglalkozási forma, tehetséggondozó szakkör

Ajánlás

Ági nénit nagyon szeretem az első iskolanap óta. Pedig nagyon féltem az iskolától, mert az
óvodában megállapították rólam, hogy nem fog menni a tanulás. Voltam Szegeden egy
vizsgálaton, és ott azt mondták, hogy baj van a logikus gondolkodásommal. Utána egész
nyáron nagyon rossz érzésem volt, hogy mi lesz velem az iskolában, biztos nem fog menni,
biztosan nem fognak szeretni. De nem így történt. A mi iskolánkban iskolaotthon van. Ez azt
jelenti, hogy egész nap az iskolában vagyunk, nagyon sokat játszunk, és amit délelőtt tanulunk,
azt délután sokat gyakoroljuk. Így nem viszünk haza feladatot, és hétvégén se kell tanulni.
Néha verset tanulok otthon. Pontosan így kezdődött, hogy Ági néni észrevett. Persze előbb is
észrevett, de egyik nap arra is rájött, hogy szeretem a verseket, szeretek verset mondani. Ági
néni megkérdezte, hogy lenne-e kedvem verset tanulni versenyre. Azóta nagyon sok
versenyen voltam, és sok jó helyezést, díjat sikerült nyernem. Ahogy nagyobbak lettünk,
nagyon megszerettem a környezetismeretet is. Ági nénivel ez is nagyon érdekes, mert mindent
megmutat a természetben, sokat sétálunk, és közben megfigyeljük a körülöttünk lévő dolgokat.
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Mórahalom

Így kaptam kedvet egy környezetvédelmi versenyhez is. A Curie verseny minden évben egy
nemzeti parkról és egy környezetvédelmi témáról szól. Tavaly két osztálytársammal bejutottunk
az országos döntőbe, és második helyezést értünk el. Ebben az évben újra elindultunk a
versenyen, és megnyertük a területi döntőt, és megint mehetünk áprilisban az országosra.
Nagyon boldog vagyok, Ági nénivel nagyon könnyű tanulni, biztos jól fog sikerülni idén is a
döntő. Szeretem a versenyeket, már nincs bennem félelem, jól megy a tanulás. Néha még
szoktam kérdezgetni, hogy tényleg rossz-e a logikus gondolkodásom, de ez már csak ritkán jut
eszembe. Ági néni mindig megdicsér minket, mindenkivel sokat foglalkozik. Szerintem nagyon
megérdemli ezt a díjat, remélem megkapja, és együtt örülhetünk. Szeretnék még sokat írni
róla, hogy hogy szoktunk énekelni, babzsákkal játszani, kirándulni, csak már nem fér el. Dani

Jelölő neve

Dévény Zoltán (18)

Jelölt neve

Barocsai Zoltán

Foglalkozás

Tehetséggondozás - földrajz szakkör

Ajánlás

A Tanár úr már kilencedikes koromban felfigyelt rám. Biztatott hogy induljak versenyeken és
készített fel ezekre heti két különóra keretében. Az évek során számos versenyen részt
vettem, némelyeken még országos helyezéseket is sikerült elérnünk. Tizenegyedikes
koromban már több megmérettetéssel és tapasztalattal a hátam mögött, a Tanár úr biztatására
elindultam az OKTV-n, ahol a második fordulóba jutottam. A Tanár úr az eddigi tapasztalatait
(sokadszorra segített diáknak TDK-szerű dolgozatban) és kapcsolatait is felhasználva
támogatott a dolgozat megírásában. Tanácsokkal látott el és a tehetséggondozó órákon kívül
is rám szánta az időt: kérdőívezésben, ha megakadtam vagy ha irodalom kellett, akár a téli
szünetben is segítségemre volt. Nagy részben ennek köszönhető a döntőben elért 26.
helyezésem is. A sikeren felbuzdulva és a Tanár úr folyamatos biztatására beadtam a
derekamat egy TDK dolgozat elkészítésére. A tavaly nyáron elkezdett kutatás során a Tanár
úrra mindig lehetett számítani, ahol kellett segített. A különórákon felül pluszórákban segített
az előadói készségemet is fejleszteni. Meg is lett az eredménye: házi TDK-n aranyminősítés,
megyei TDK-n oklevél, a TUDOK döntőjébe való bejutás. Emellett a versenyeket sem
hanyagoltuk, az OKTV-n és egy Kárpát-medencei versenyen is a második fordulóba jutottam.
Ezenfelül néhány megmérettetés eredményét pedig bizakodva várjuk, valamint a
dolgozatommal tervezünk az idei házi TDK-n, a TUDOK döntőjén és a miskolci TDK-n indulni.

Jelölő neve

Horváth Bence (8)

Jelölt neve

Bagyinszkyné Laczkó Ilona

Foglalkozás

szakkör, délutáni foglalkozás

Ajánlás

Ica néni tavaly óta tanít. Már az első napokban lenyűgözött, ahogyan figyelt ránk, bátorított
minket, hogy kitartóak legyünk.
Több tantárgyat tanít. Matematikából rengeteg játékos feladatot talál ki az órákra, a
szakkörökre, hogy megszeressük a számok világát. Kedvelem ezt, ám az olvasást még
jobban. Ica néni türelme olvasás órákon különös. Minden gyerekre gondot fordított, hogy
megszeresse a betűket. Sokat gyakoroltunk, de soha nem fáradtunk el. Amikor már
folyamatosan olvastunk, megkedveltette a meséket. Mindenki hozhatott mesekönyvet és abból
a többieknek olvashattunk. Ilyenkor sok játékos feladatot oldunk meg, eljátszhatjuk a
cselekményt.
Ica néni felfigyelt arra, hogy különös érzékem van a meseolvasáshoz. A mesemondó
szakkörön többször kiválasztott szerepelni, majd benevezett a mesemondó versenyre. Nagyon
sokat készültünk. Ica néni a szabad idejét áldozta arra, hogy a mesemondás minden csínját
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Szekszárd
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Budapest

megtanuljam. Segített a mese kiválasztásában is. Ha valamit nem jól mondtam, nagy
szeretettel, végtelen türelemmel javított ki. Azt is észrevette, mit mondok jól, s ilyenkor
megdicsért, ami lelkesített. Végül a kerületi mesemondó versenyen első lettem.
Ica néni hátrányos helyzetű (roma származású) gyerekként támogatott. Áldozatos munkájának
köszönhetem életem első nagy sikerét, azt is, hogy s szeretek és tudok olvasni.
Az idén újra együtt készülünk a kerületi mesemondó versenyre. Ica néni ugyanolyan kedvesen,
de következetesen gyakorol velem. Nagyon boldog vagyok, mert segítségével már az iskolai
énekkar tagja lehetek. Így egy másik álmom is valóra vált, a gyerekeknek és a felnőtteknek
harmonikázhattam. Ica néni másokat is fáradhatatlanul készít a kerületi, budapesti
megmérettetésekre, s a diákjai mindig sikert érnek el, mint én.
Ezért szeretném, ma megkaphatná az Érted díjat 2018-ban.

Jelölő neve

Pilissy Orsolya (10)

Jelölt neve

Rábainé Vörös Györgyi

Foglalkozás

hegedű óra

Ajánlás

Kisóvodás koromtól kezdve szerettem volna hegedülni. Amikor Györgyi néni (aki anyukám
hegedű tanára volt) ezt meghallotta, felajánlotta, hogy már nagycsoportban elkezd velem
foglalkozni, aminek én nagyon örültem. Györgyi néninek hat gyermeke van, akik közül többen
hegedülnek, így a családnak mindenféle méretű hegedűje van. A legkisebben kezdett el
engem tanítani a szabadidejében, majd amikor már elég idős lettem, beiratkoztam a Szent
István Király Zeneiskolába. A következő tanévben (2016. tavaszán) a zeneiskola versenyt
hirdetett az összes hegedülni tanuló diákjának. Ezen a versenyen a saját korcsoportomban
kiemelt arany minősítést kaptam, de rajtam kívül is Györgyi néni tanítványai mind arany vagy
kiemelt arany minősítést kaptak. Ő szerintem azért nagyon jó tanár, mert nagyon kedves,
mindig figyel rá, hogy ne szomorodjunk el, még akkor se, ha éppen nem megy olyan jól a
hegedülés. Ha órán eljátszom a házi feladatot, mindig először elmondja, hogy mi az, ami
tetszett neki abban, amit hallott, mindig talál benne valamit, ami jó. Utána persze elmondja,
hogy min kell még javítanom, de dicséret után az ember szívesebben figyel oda a feladatokra
is. Bár Györgyi néni nem tűri a hamis hangot, az óráin mégis jól érzem magam és sosem
érzem úgy, hogy haragudna azért, ha hibázok. Otthon gyakorlás közben néha elkeseredek,
hogy hegedülni nagyon nehéz, de a gondoskodó, szeretetteljes légkör, ami Györgyi nénit
körbeveszi mindig új lendületet ad. Idén Szombathelyre vitt a XVI. Sistrum Zenei Versenyekre,
ahol arany minősítést kaptam. Külön kiemelték, hogy mennyire illett hozzám a darab, amit
játszottam. Ezt a darabot Györgyi néni választotta nekem. Ebből is látszik, mennyire odafigyel
rám.

Jelölő neve

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és
Zeneiskola-AMI (6)

Jelölt neve

Versánszky Ildikó

Foglalkozás

zeneiskolai hegedű órák

Ajánlás

Ezúton szeretnem benevezni Versánszky Ildikót a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakgimnázium és Zeneiskola-AMI hegedű tanszakának vezetőjét az ÉRTE-m TE-tted Díjra.
Szülőként képviselem a tanszak minden növendéket. Amikor értesültünk erről a díjról,
mindnyájan azt gondoltuk hogy itt a lehetőség hogy ilyen formában mondjunk köszönetet
annak a pedagógusnak aki olyan határtalan szeretettel és hozzáértéssel foglalkozik a
gyerekekkel, ahogyan csak nagyon kevesen képesek. A zenetanítás mellett Ildikó aktív zenei
életet él, tagja a debreceni Lyra Zenekarnak, illetve hegedűművészként nagyon sok
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Debrecen

rendezvényen hallhatjuk.
Tanít igen kicsi gyerekeket, és nagyokat is. Minden növendékkel önzetlenül foglalkozik, minden
lehetőséget megad nekik a fejlődésre, tanulásra. Sokan közülük versenyeken vesznek részt és
igen jó eredményeket érnek el. Együtt örülnek az elért eredményeknek, és nagyon sokszor
együtt is dolgoznak. Duóznak, kamaráznak, zeneiskolások és szakiskolások együtt. Így a
gyerekek megismerik egymást, közösséggé kovácsolódnak. Együtt ünnepelik a
születésnapokat, természetesen zenével.
Lehetőséget ad a tanítványoknak olyan koncertekre, rendezvényekre eljutni, amik segítik
előmenetelüket, de egyben élvezetesek is. Sokszor mintegy második anyaként szerepel,
igyekszik a kríziseket megoldani, tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Az egész tanszak nevében
mondhatom hogy nagyon szerencsések vagyunk amiért Ő tanítja a gyerekeket.

Jelölő neve

Rappay Bence Zsolt (18)

Jelölt neve

Barocsai Zoltán

Foglalkozás

Földrajz szakkör, Egyéni tehetséggondozó műhely

Ajánlás

Barocsai Zoltán a Szekszárdi I.Béla Gimnázium kiváló földrajz-történelem szakos tanára, Ő az
egyetlen igazi mentorom. Három éve foglalkozik velem, együtt nagyon sok országos
eredményt értük el különböző környezettudományos és matematikai kutatásainkkal.
Tanár úr precíz, magabiztos és képes arra, hogy egyensúlyba tartsa a komoly munkát és a
szórakozást. Mindig meglátja a diákokban a jót. Felkarolja a tehetségeket, szüntelenül
törekszik arra, hogy új világokat tárjon fel előttünk. Földrajz szakkört és egyéni
tehetséggondozó órákat tart, ezek mellett sose mondd nemet egy felzárkóztató foglalkozásra
sem. A tanórákon új módszereket alkalmaz, a tananyagot mindig színesen és interaktívan adja
le. Tanórán kívül környezetvédelmi akciókat és kirándulásokat szervez.
Ha segítségre van szükségem kutatásaim során, azonnal rendelkezésemre áll, ha kell meglévő
kapcsolatait képes mozgósítani és ha úgy alakul soha nem fél egy új ismeretség
megszerzésétől. Nem a verseny, hanem a lehetőség hajtja Őt, ezért is lehet türelmes és
gondos emellett valahogy laza de mégis szigorú. Nagyon sokat köszönhetek neki, és remélem
a jövőben számtalan lehetőségem lesz ennek kifejezésére.
Jelentősebb országos eredményeink mentorommal: Országos Középiskolai Földtudományi
Diákkonferencia (Miskolc) 2015 és 2016 I. helyezés, TUDOK Kárpát-medencei Konferencia
fizika-matek szekció 2.helyezés, KutDiák Tudományos Poszterverseny 2., Esszépályázat
1.helyezés és Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyar döntő 3. helyezés. Emellett 2018-ban az Ifjú
Kutatók Nemzetközi Konferenciáján Magyarországot képviselő csapatba is bejutottunk.

Jelölő neve

Veréb Sándor Andor (17)

Jelölt neve

Nagy Czirok Lászlóné

Foglalkozás

Fizika óra

Ajánlás

Aki engem észre vett: Nagy-Czirok Lászlóné, Magdi néni. Aki megmutatta nekem, ha
szorgalmas vagyok és kitartó, szárnyakat kapok. Aki tanulási nehézségeim mellett is, elhitette
velem, nem buta vagyok, hanem különleges. Aki időt fordít rám, még most is, pedig már három
éve nem az iskolájába járok. Aki a tanácsokat ad és a bátorít. Aki szemmel tartja útkeresésem
és együtt örül velem a sikereimnek. A sikereknek melyeket közösen értünk el. A regionális
Diákszimpóziumon egy első, egy harmadik hely és egy különdíj. A Természet Világa
tudományos folyóirat Természet-Tudomány Diákpályázatán 2016-ban Biofizika elsődíj, 2017ben Természettudományos múltunk felkutatása kategóriában második díj. Mind a két évben a
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat különdíja. Írásunk meg is jelent a folyóiratban, ami a

Jelölt száma

ÉT_2018_19

Jelölt lakhelye

Szekszárd
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Kiskunhalas

világ egyik legrégebbi tudományos ismeretterjesztő folyóirata. Az idén két dolgozattal is
neveztünk, az előzetes tájékoztatás szerint mind a két pályamunkát díjazásra érdemesnek
ítélte a zsűri. Pontos eredményt március 3-án tudunk meg. 2016-ban a Kutató Diákok
Poszterversenyen szekció második hely. De humán területen is Magdi néni támogatta
felkészülésem. 2016-ban a győri Batthyány Lajos Szakkollégium hirdette Mond el a
véleményed! esszépályázaton és 2017-ben a Tehetségkutató Diákmédia Pályázaton az Év
Diákújságírója kategóriában is harmadik díjat kaptam. Hálás vagyok Magdi néninek, mert
megértette velem, bár különböző adottságokkal indulunk az életben, nincs olyan, hogy
esélytelen.
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Kothencz Melinda

Foglalkozás

Oboa tanszak tanára

Ajánlás

Ötödéves tanuló vagyok a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban. Kothencz Melinda tanárnőt az
első perctől kezdve kiváló pedagógusnak tartottam,könnyen megtalálja mindenkivel a közös
hangot, tanítási módszereivel már az első perctől hatékonyan ment a munka. Emberileg is
nagyon nagyra tartom, könnyű vele megtalálni a közös hangot, számításba veszi az egyén
kedvét,helyzetét tanításkor. Szakmailag is kiválóan helyt áll, alapos munkára és precizításra
törekszik, ezt bizonyítja nem egy nemzetközi és országos verseny helyezése ami az ő
nagyszerű felkészítése nélkül nem sikerült volna.
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