ÉRTE-m TE-tted díj 2018
PÁLYÁZATOK
Kategória: AKI HITT BENNEM
Kategória leírása: Mentor és nevelő tanárok, akiknek lelkesítésére, irányítására, támogatására, határozottságára
mindig bátran számíthattál.
Kategóriában jelölt: 21 fő

Jelölő neve

TáncFMJ Alapítvány (15-29)

Jelölt neve

Sándor Judit Ildikó

Foglalkozás

társastánc - stenderd oktatás

Ajánlás

Sándor Judit – TáncFMJ Alapítvány kuratóriumi tagja, DS Táncsport egyesület alapitótagja,
versenytánc tréner, táncoktató, a standard táncosok válogatott keretének hazai edzője és
WDSF nemzetközi pontozóbíró. Versenyzői múltja legkiemelkedőbb eredményei közé
sorolható a standard táncok magyar bajnoki döntőse és argentin tangó, mambó világbajnoki
harmadik és második helyezései. Diplomáit a Tanítóképző Főiskolán szerezte 1991-ben és a
Magyar Táncművészeti Főiskolán 2004-ben. Több száz tánciskolás páros tanítása mellett, a
versenytánc sportban is bajnokokat nevelt ki. A Szombat esti láz műsor sztárjai- és táncosai,
továbbá nagykövetek és házasulandók is növendékei közé tartoznak. Hiszi, hogy a tánctanulás
boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi az emberek életét!

Jelölő neve

Gajdán Attila (27)

Jelölt neve

Rádai Attila

Foglalkozás

gyakorlati ,elméleti oktatási órákon

Ajánlás

Sokat beszélt szakmai sikereiről, a világversenyem elért eredményeiről. Érdeklődve hallgattam.
Az ember komolyan gondolja, a szakmáját messzire eljuthat. Eldöntöttem én is szeretnénk
ilyen eredményeket. Megkérdeztem, hogyan lehetséges? Elmondta mindenben segít, akin
látja, komolyan dolgozik a célért. Megkértem segítsen, nekem én is akarok olyan fotókat,
melyek a világversenyein készültek. Fontos neki, hogy a tehetséges gyermekeket felfedezze,
segítse, a tudását átadja, szakmai versenyekre felkészítése, kidolgozza a tematikát és
megtanítja. A kitartás, elérhető célok, ösztönzése az esetleges kudarcokat megtanulni elviselni
és új erőt adjon a következő célhoz, fontos tematikája. A felkészítéseken magabiztosságot,
önálló munkavégzést tanultam, így dolgozhatok neves étteremben. Átadja a szakács szakma
minden fortélyát. Bizalmasan odamehetek, kérdezhetek, mindig ott van a megfelelő válasz, ha
a szakma vagy a magánélet kérdéseit, tapasztalatait kell megválaszolnia. Nem ismer
lehetetlent, ha látja diákjaiban az akaratot, az előrébb jutási vágyat, a szakma iránti
elkötelezettséget, akkor a versenyre napokon át fáradságot, időt nem sajnálva, képes a
felkészítéssel foglalkozni munka mellett. Közös sikereket hazai és nemzetközi versenyeken
értem el, így többszörös magyar bajnok, XXIII.Ika/Olimpiade Der Köche Németország 2012
bronzérem, 2016 diploma egyéniben, csapatban, Villeroy&Bosch Culinary World Cup
Luxembourg 2014 ezüstérmes schéf, szakácsmester, a nemzet fiatal tehetségeiért kétszer
részesült ösztöndíjasa lettem.
Különleges és kivételes személy számomra, mert szakmabeli társai nem fordít figyelmet a
szakma átadására a fiataloknak, addig Ő idejét, energiáját nem sajnálva önzetlenül segít.

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Budapest

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Debrecen

Jelölő neve

Greguricz Mercédesz Katalin (13)

Jelölt neve

Hajdu Henrietta

Foglalkozás

Szakkör, tehetséggondozás

Ajánlás

Greguricz Mercédesz Katalin 13 éves, 6. osztályos vagyok a Szabolcs-Szatmár- Bereg
megyében található Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Tagintézmény-tanulója.
Hajdu Henrietta Tagintézmény vezetőt szeretném jelölni az Év Mentora díjra.
Mindig is csodáltam az ő hivatástudatát és szellemét egyaránt. A tanárnőnek köszönhetően,
egyre többen és többen, szeretnénk ellátogatni a kis iskolánkba, a szeretetet, biztonságot
sugárzó községbe, az iskolájukba. A gyerekek első pillanattól kezdve elfogadják, barátságos
és vidám természete miatt. Rövid időn belül kiderült, hogy gyermekorientált. Ha a folyosón
végig megy (saját tapasztalat), a gyermekek megölelgetik, és azt mondják: „nagyon szeretlek,
Heni néni!” Intézményében elengedhetetlen pedagógussá teszi Őt a humánus, tapintatos
viselkedése, módszertani tudása. Szívéből látja el munkáját. Az évek alatt nyilvánvalóvá vált,
hogy kiváló pedagógiai tevékenységével nemcsak koordinálni, hanem motiválni, ösztönözni is
tudja tanulóit. Elhivatottan azon munkálkodik, hogy rátaláljon a tehetséges gyermekekre és
támogassa őket. Nem arra vágyik, hogy a külvilág lássa el dicsérőszavakkal. Számára az a
legfontosabb, hogy diákjai érjék el a lehető legnagyobb sikert, elismerést. Mindennapi munkája
során a gondoskodása és a gyermekek iránti szeretete kellőképpen párosul a szigorúsággal és
következetességgel. Megnyugvás tölti el a szülők szívét, ha az Ő „szárnyai alatt” hagyják
gyermekeiket. Kiváló példaként szolgál bárki számára a tanulók körében végzett nem
mindennapi munkássága.
Nagy mennyiségű oklevél, és különféle díjak azok, amelyek a felelősségteljes munkájának,
valamint eredményes tehetséggondozásának köszönhető. Évente sok, különféle pályázatban
vesznek részt a diákjaival. Ennek során az iskolánk, illetve Penészlek Község szélesebb
értelemben vett jó hírnevének öregbítéséhez is hozzájárul. A tanárnő a tanulók személyiségére
koncentrál, érdeklődésük, szükségleteik, igényeik kielégítésére törekszik. Az óráin, és sokszor
a szabadidejében is, hangsúlyt kap az emberi kapcsolattartás legalapvetőbb eszköze, a
beszélgetés. Amióta tanít folytat tehetséggondozó munkát. Tanítási gyakorlatát áthatja a
tanulók adottságainak felderítése és azok képességgé fejlesztése. Nem lezárt, biztos
ismereteket ad a diákoknak, hanem építve kíváncsiságukra, alkotóképességükre, közösen
törekszik a tananyag feldolgozására, újragondolására.
Jellemző Rá a megújulás, mindig van egy új ötlete, amelyet érdemes megvalósítani.
Figyelemre méltó versenyeredményei között jó néhány országos döntő dobogója. Szakmai
eredményeit, fáradhatatlanságát és elhivatottságát mi sem tükrözi jobban, mint a növendékei
sikeres szereplései. Mindezt maximális odaadással, gyermekszeretettel, a szülők, a
munkatársak támogatásával teszi a tanulók örömére, melyet mosolyukkal, ölelésükkel fejeznek
ki Heni néni iránt. A számtalan pályázás és verseny újabb és újabb lehetőségeket tár elé. Az
iskolai tevékenysége során elsősorban a diákok aktív tevékenységére, a közösségi szellem
erősítésére koncentrál. Iskolán belül-és kívül végzett tevékenységei fő célja a kreativitás, a
fantázia fejlesztése, a hagyományok megőrzése, valamint a környezettudatos nevelés.
A kis falunkban nem sok szórákozási lehetőség van. Nincs egy cukrászda, egy játszótér. Heni
néni akár hétvégére is szervez programokat nekünk pl.: kirándulás, vetítés, film készítés, sport
stb. Azt hittem „csak” egy közepes tanuló vagyok. A tanárnő segített, támogatott mindenben.
Mára eljutottam odáig, hogy film készítés kategóriájában első helyezést értem el országos
szinten. Azt vallja, hogy mindenkiben ott van a tehetség, csak fel kell ismerni benne! Az
iskolánkba járó diákok többsége halmozottan hátrányos helyzetű diák, nap, mint nap a
mélyszegénységből érkezik. De nem mindegy hogyan?! Szeretnek iskolába járni a gyerekek.
Itt mi nem csak tanulunk, hanem valami olyasmit kapunk, amiből mi is tudjuk, hogy a világban
különlegesek és értékesek vagyunk! Tan évente 120-150 versenyen, pályázaton veszünk részt
Heni néni, és a kollégái, a tanáraink segítségével. Egyre többet szerepel már az iskolánk a
médiában, a sajtóban ezeknek az eredményeknek köszönhetően!
Bízom a jelölésem pozitív elbírálásában! Minden diáktársamnak ilyen pedagógust kívánok,
mint a „mi” Heni nénink!

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Penészlek

Jelölő neve

Gábor Anna (28)

Jelölt neve

Andics Attila

Foglalkozás

témavezetés, mentorálás

Ajánlás

Kisgyermekkoromtól vágytam arra, hogy etológiával foglalkozhassak, de ez a lehetőség
egészen PhD-ig nem adatott meg, hiszen Pécsen erre nem volt lehetőség, Budapestre pedig
anyagi okok miatt előbb nem költözhettem. Az utolsó pillanatban, minden etológiai háttér és
tudás nélkül, óriási hátránnyal jelentkeztem egy olyan helyre, amire sokszoros túljelentkezés
volt, de amire mindig is vágytam. Természetesen elsőre nem vettek fel. Miután bemutattak a
Tanszék dolgozóinak, hogy magamtól boldoguljak a következő évi felkészülésben, Attila
észrevett és lehetőséget kínált arra, hogy etológia mellett agykutatni is tanulhassak, amit
egyébként igazán drága külföldi egyetemi képzéseken sajátíthattam volna el. Innentől egy évet
töltött azzal, hogy megtanítson fMRI adatok felvételére, elemzésére családi kutyákon. Akkor
még az idő felében Pécsen voltam és dolgoztam, így sokszor telefonon, e-mailben tartotta
velem a kapcsolatot, heti több napot szánt arra, hogy tanítson engem, mindig elérhető volt és
ha elakadtam azonnal válaszolt, akár éjjel is. Ha szükség volt rá hívhattam otthon, hétvégén is.
Támogatott akkor is, ha sírtam vagy féltem a felvételi miatt. Mindezt fizetség nélkül tette. Azóta
eltelt 3 év, agykutató lettem és mérhetetlenül hálás vagyok neki, amiért kivétel nélkül mindig
számíthattam rá. Azt gondolom ez egy nagyon jó példa arra, mikor az egyik ember egyetlen
döntése (hogy írjon nekem egy e-mail és meghívjon magához dolgozni) egy másik ember
életét örökre megváltoztatja.

Jelölő neve

Potyók Csaba (16)

Jelölt neve

Bencs Zoltán János

Foglalkozás

szakkör

Ajánlás

Számos versenyre készített fel matematikából, s nemcsak a felkészülésben segített, de el is
kísért azokra. Lelkileg is támogatott, ha bármilyen gondom akadt, mindig ott volt mellettem.
bátran elmondhattam neki azt. Lelkesített, támogatott céljaim elérésében. Legfontosabb
eredményeim matematika versenyeken, amelyeket az ö felkészítésében értem el : Bereznai
Gyula megyei 1.hely, Országos Alapműveleti 1.hely, Dienes Pál megyei 2. hely, Zrínyi Ilona
megyei 6.hely, Nemzetközi Magyar Matematikaverseny : dicséretben részesültem.

Jelölő neve

Somogyi Izabella (19)

Jelölt neve

Kis Enikő

Foglalkozás

tanóra

Ajánlás

BTMN-es , végzős diák vagyok, aki diszkalkulia miatt nehezebben halad előre a matematika
tantárgyban.
Kis Enikő tanárnő személyében volt alkalmam megtapasztalni milyen az, hogyha van aki hisz
és támogat bennünket. Sose tanácsolta azt, hogy adjam fel. Mindig bátorított abban hogy
küzdjek és ha elegendőt próbálkozom és törődünk a problémámmal megoldható a fejlődésem.
Mind ezek következtében a matematika érettségit is megcsinálom annak ellenére, hogy
felmentést is kaphattam volna helyette.
Ezzel a jelöléssel szeretném megköszönni mind azt amit értem tett, és hogy idáig is
eljuthattam.
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Budapest

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Kisvárda

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Debrecen

Jelölő neve

Szabó Krisztián (15)

Jelölt neve

Takácsné Csontos Timea

Foglalkozás

osztályfőnök, angol nyelvtanár, pályázatíró

Ajánlás

Jelenleg 9.osztályos tanuló vagyok. Szeptembertől osztályfőnököm segítségével számos
iskolai és országos versenyen és pályázaton indulhattam. PL: a biztonságos internet veled
kezdődik digitális történetmesélő pályázaton, az Országos Középiskolai Diákvállalkozó
Versenyen, a III.Nemzetközi Adventi Illusztrációs pályázaton, az iskolai nyelvi és
rajzversenyen. Folyamatosan tájékoztat a lehetőségekről, támogatja a részvételt, segít a
felkészülésben és a kivitelezésben. Minden tanulóban meglátja a tehetséget és segít
kibontakoztatni azt.

Jelölő neve

Kiss Bettina, Mezei Boglárka, Kőrizs Petra Ramóna,
Tárkányi Tekla, Filipcsuk Péter Gusztáv (19)

Jelölt neve

dr. Koncz Gábor

Foglalkozás

biológia fakultáció, kutatás

Ajánlás

Dr. Koncz Gábor a biológia tanárunk. Ő az, aki megmutatta, hogy van, amiben igenis
tehetségesek vagyunk, ahogy ő mondaná: „Semmiből nem lesz semmi”. Mindig is nagy
figyelmet fordított a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók szakmai és lelki fejlődésére, nem
volt ez másképp a mi helyzetünkben sem. Rengeteg plusz órát biztosít számunkra saját
szabadidejét nem sajnálva. Felénk való közvetlen jókedve, humora és bizalma minket is arra
motivál, hogy mi is legalább ilyen jó emberekké váljunk majd. A legjobban úgy tudjuk az effajta
segítségét meghálálni, ha szorgalmasan készülünk az érettségire és a versenyekre. Hátrányos
helyzetünk révén nem tudnánk a versenyeket magunktól finanszírozni, így anyagi támogatást
is biztosít számunkra. Vele készülünk többek között az OKTV-re és az Árokszállásy Zoltán
Biológiaversenyre. Az ő és kollégái nevéhez fűződik a Varázsvár című projekt is. Célja, hogy
már kisóvodás korban megszerettessék a tudományt a gyerekekkel. Segítőként mi is
rendszeresen részt veszünk interaktív előadásain. Ezáltal tanárúrhoz és a gyerekekhez is
közelebb kerülhetünk. Mindezek mellett lehetőséget biztosít számunkra, hogy kutató diákok
lehessünk. A Debreceni Egyetemmel való kapcsolatai által csoportunkból három ember
kutatásokat végez a pszichológia és szürkevizek újrahasznosítása terén, melyekkel
konferenciákon is eredményesen képviselik iskolánkat. Mindezek tanár úr hatalmas segítsége
nélkül nem valósulhattak volna meg. Úgy tűnhet, mintha versenylovakat szeretne nevelni
belőlünk, azonban tudjuk, hogy ezzel a célja az, hogy embereket faragjon belőlünk, akik
bármilyen élethelyzetben képesek lesznek megállni helyüket. Tudjuk, hogy rá mindig
számíthatunk és mindenben támogatni fog bennünket a jövőben is.

Jelölő neve

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 7.B
osztálya (13)

Jelölt neve

Fabiny Katalin

Foglalkozás

osztályfőnök, angol és német tanár

Ajánlás

Tanárnőnk angol és német nyelvet tanít az iskolánkban. Mi vagyunk az első osztálya. Hisz
bennünk, és szeret minket. Mik jellemzik őt?
- Elfogadás: már az első szülői értekezleten hangsúlyozta, hogy minden gyermek önmagában
érték, és mindenkiből a saját világának figyelembe vételével lehet kihozni a legjobbat. Ez az,

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Sátoraljaújhely

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Kisvárda

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Budapest

amit ő meg is tesz. Nem kell zseninek lennünk, akinek valami nem megy, azt is ugyanúgy
elfogadja.
- Összetartás: ezt erősíti a szülinaposokat köszöntő bulikkal, a kirándulásokkal, az apa-fia
futballmeccsekkel, a táborokkal. Soha nem érezzük, hogy terhes lenni neki, hogy kevés
szabadidejét ránk áldozza.
- Tolerancia: érzelmi intelligenciánk fejlesztésére bevezette a fordított adventi naptár-készítést,
amellyel nem egymást lepjük meg, hanem ajándékokat gyűjtünk egy rászoruló családnak.
- Figyelmesség: gyakran készít nekünk valami személyes apróságot. Minket is arra nevel, hogy
figyeljünk egymásra, drukkoljunk egymás versenyein, örüljünk a másik sikereinek.
- Kapcsolattartás: bármikor a szülők rendelkezésére áll. Mindenkivel igyekszik a problémákat
diszkréten rendezni.
- Életre nevelés: felvilágosításunkat úgy szervezte meg, hogy modern eszközökkel, játékos
módon kaptunk bevezetést a fiúk és lányok közötti különbség, a gyerek születése és
fogantatása világába. Utána közös pizzázás volt, mely segített, hogy meg tudjuk beszélni a
hallottakat.
- Talán a legfontosabb: tud megbocsátani, és tud bocsánatot kérni. Hisz bennünk, számára
értékesek vagyunk.

Jelölő neve

Sinka Eszti (19)

Jelölt neve

Kothencz Melinda

Foglalkozás

Szaktanár

Ajánlás

Kevés ember közül ő volt az egyik aki mindig hitt bennem és támogatott. Nélküle nem jutottam
volna el első versenyemre sem, ahonnan sikeresen 2. dijal jöttünk haza. Így 5 év után, úgy
érzem, valóra válthatom álmaimat amit neki köszönhetek!

Jelölő neve

Veres Éva (16)

Jelölt neve

Nagy Natália

Foglalkozás

tudományos diákcsoport

Ajánlás

Nagy Natália tanárnőt ötödik osztályos tanulóként ismertem meg. Ő akkor magyar nyelvet és
irodalmat oktatott nekünk a Papi Általános Iskolában. Mindig szerettem olvasni, de nem igazán
érdekeltek a humán tantárgyak. Így eleinte nem is figyeltem az órákon. El kell azonban
mondanom, hogy a tanárnő szeretette, s élvezetes órái felkeltették a figyelmemet. Eleinte a
versek, s a versalkotás terén, majd később a nyelvtan témakörében is. Külön foglalkozások
keretében fejlesztette tudásomat, s egy alkalommal elküldött egy szavalóversenyre, mellyen
első helyezést értem el. Ez annyira fellelkesített, akkora energiát adott, hogy segítségével
komolyabban kezdtem foglalkozni a magyar nyelvvel és irodalommal. El kell mondanom, hogy
a tanárnő számára nagyon fontos a tehetségek fejlesztése, kiemelten nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy tanulóiban, s most már diákjaiban is, a nemzeti identitástudatot fejlessze. Mindig
arra nevelt bennünket, hogy a kisebbségben élő embereknek elsődleges feladata, hogy
megőrizzék anyanyelvük tisztaságát, ismerjék nemzeti irodalmukat. Idejét, s energiáját nem
kímélve, számtalan versenyre készített fel, nem csupán irodalmi vonatkozásúra, de helyesírási
és nyelvhelyességire is, ahol neki köszönhetően dobogós helyezéseket érhettem el. Soha nem
gondoltam volna, hogy egy ember tud ennyire önzetlen lenni, mint Nagy Natália. Számára
kiemelkedően fontos, hogy a tanulóknak nem csak a szellemével, de a lelkével is foglalkozzon.
Volt eset, mikor nem volt elegendő pénzem, hogy eljussak egy--egy versenyre, de a tanárnő
saját pénzét sem sajnálta a cél érdekében. Ha problémáim vannak, még a mai napig is,
felhívhatom, s megbeszélhetem vele. Tanácsai reálisak, s jószándékúak.

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Pécs

Jelölt száma

ÉT_2018_49

Jelölt lakhelye

Papi

Kérem, a bizottságot, hogy adja az én kedves mentoromnak ezt a magas kitűntetést, hiszen ő
az, aki tényleg megérdemli.

Jelölő neve

Implom József Általános Iskola 2/c (8)

Jelölt neve

Ökrös Márta

Foglalkozás

osztályfőnök

Ajánlás

Márti a gyermekeink számára egy új ajtót nyitott a világra. A hozzá járó gyermekeket már az
első pillanattól partnernek tekintette, bátorította őket. Az ő vezetésével napi szinten vesznek
részt a gyermekek különböző pályázatokon, legyen ez rajz-, mese-, vagy versíró pályázat,
saját dal komponálása, videófilm forgatása és érnek el rendszeresen csoportos, vagy egyéni
sikereket. Sok pályázaton együtt dolgozik az osztály, de az egyéni indulásnál sem tesz
különbséget a gyerekek között, minden pályázaton indulhat mindenki, a siker lehetősége
minden gyermeknek adott, ami önbizalommal tölti el gyermekeinket és megerősíti őket abban,
hogy önálló munkájuk elismerésre kerül. Megtanultak együtt örülni a közös, és az egyéni
sikereknek is. Amikor a pályázatra történő felkészülés jegyében az adott témát közösen
átbeszélik, feldolgozzák, legyen szó a védett állatokról, a klímaváltozás hatásairól, vagy a
környezetszennyezésről. Nem ritkák a rendhagyó tanórák a 2.c-ben. Hol a mézkészítés
rejtelmeiben merülnek el a gyermekek, de jártak már tehenészetben is. A gyermekek vittek már
közös ajándékot a közeli óvodába, műsorral szórakoztatták az idősek otthonának lakóit, ahol
az erőfeszítéseikért sok kedves ölelést, mosolyt kaptak, amelyet megtanultak értékelni. A sok
közös élmény mássá formálta gyermekeinket, valami jobbá, valami boldogabbá, teljesebbé,
amit nem tudunk eléggé megköszönni neki. „Kedves és vicces, de amikor kell szigorú. De jó
okkal szigorú azért, hogy mindent jól megtanuljunk.”

Jelölő neve

Implom Általános Iskola 2/c (8)

Jelölt neve

Árkusné Megyeri Veronika

Foglalkozás

tanító

Ajánlás

Vera az osztályba járó gyermekeket szíve teljes melegével veszi körbe. A törődéssel,
megértéssel egy szeretettel teli meleg kuckót alakított ki nekik. Egyik kiemelkedő tulajdonsága
az, hogy a kis tanulók minden megnyilvánulását érdeklődve hallgatja. A gyermekekkel való
kapcsolata nem korlátozódik a tananyagra, annál sokkal szélesebb. Elmesélik neki álmaikat,
beavatják titkos terveikbe, de elmerik mondani félelmeiket. Azzal, hogy megosztják a
gondjaikat, megkönnyebbülnek és már közösen kereshetik megoldást. Az előítélet fogalmát
nem ismeri, minden gyermekhez ugyanúgy viszonyul. Tanítóként is új, különleges élményekkel
gazdagítja a gyermekeket. Rendhagyó magyar óráinak nagy sikere van az osztályban,
foglalkozásokon vesznek részt a könyvtárban, közösen verset, dalokat írnak. A tanítás nem
korlátozódik az iskola falain belülre. Minden lehetőséget megragad, ahol a gyermekek
életszemléletét, tudását lehet fejleszteni. Számtalan rajz- és egyéb pályázaton indulnak
gyerekek. A közös és egyéni siker megerősíti őket abban, hogy van helyük a világban és a
munkájukkal elérhetnek bármit. Az osztályban a jótékonykodás sem ismeretlen fogalom, Vera
megtanította a gyermeket arra, hogy adni jobb, mint kapni. Segítettek már óvodásoknak, de az
idősek otthonának lakóit is lepték már meg egy kis közös műsorral. Köszönettel tartozunk neki,
amiért a gyermekeink fejlődését hihetetlen lelkesedésével, türelmével segíti e rohanó világban.
„Mindig lelkes és nagyon nagyon kedves”

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Gyula

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Gyula

Jelölő neve

Debreczeni Dorina, Dremák Csenge (14, 16)

Jelölt neve

Kiss Virág

Foglalkozás

Fotokémia és reakció kinetika alapjai

Ajánlás

„Arra kérem a jövőt (…), hogy könyörüljön legalább az ajtóknak (…); hagyja meg őket kézzel
nyithatónak. Mert milyen világ is az, ahol nem lehet (…) úgy nyitni ajtót, hogy annak lendülése
– és nyikorgása – helyettünk is kimondja: alig győztelek várni.” (Ancsel Éva)

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Debrecen

Egy olyan ember, aki mindig ott van, amikor szükségünk van Rá. Példát és utat mutat
számunkra. Soha nem erőlteti tanítványaira az ő gondolkodásmódját, hanem megmutatja
azokat az „ajtókat”, amelyeken ha belépünk, mindig úgy érezhetjük, hogy egy újabb lépést
tettünk afelé, hogy önálló gondolkodó emberekké váljunk.
Ez a pár mondat elég hűen leírja Kiss Virág PhD hallgató egész személyiségét, akit én
(Dremák Csenge, gimnáziumi tanuló) a TTK Nyári Tábor során témavezetőmként ismerhettem
meg és bevezetett a fotokémiai alapismeretekbe. Ekkor vált bizonyossá számomra, hogy a
legjobb helyen vagyok, és 2 hónap múlva szeptemberben megkezdhettük Debreczeni Dorina
(gimnáziumi tanuló) csatlakozásával kutatási munkánkat Virág vezetésével, amely során
nemcsak a gyakorlati tapasztalatok kerülnek előtérbe, hanem az egyéni bánásmód, kreativitás,
az ösztönző légkör megteremtése is fontos feladat Számára. Laborgyakorlataink során
különböző kinonok és szulfition között lejátszódó fotoreakciót vizsgáljuk, emellett célunk a
redukciós folyamat elkülönítése és a reakció kinetikájának meghatározása.
A kudarcot mellette sohasem úgy éljük meg, mint negatív tapasztalatot, hanem mint ösztönző
erőt, amely megadja a kellő motivációt céljaink eléréséhez. Úgy véljük, ez a kulcs a már
említett ajtóhoz, a világhoz és annak megismeréséhez. Virág szabadidejét feláldozva segít
nekünk különböző konferenciákra való felkészülésben, nemcsak a mérésekben, hanem a
szakmai tájékozottság mellett különös figyelmet fordít arra, hogy jól érezzük magunkat.

Jelölő neve

Huszár Petra (19)

Jelölt neve

Csernyiné Tóth Éva

Foglalkozás

Kollégiumi csoportfoglalkozás

Ajánlás

Az én jelöltem egy nagyon különleges személy. Sajnos csak egy kategóriát lehet megjelölni, de
az én jelöltem mind a 4-be beletartozik. „Aki észrevett”, mert mindig támogatott akármennyire is
volt nehéz a mi utunk amelyen haladtunk, aki nagyon sok szabadidőt rám áldozott, hogy
taníthasson és minél több tudását átadjon. „Aki megértett”, akiben mindig bíztam és
bizalommal fordultam hozzá bármilyen problémám is volt, aki mindig megnevettetett ha rossz
volt a hangulatom, akivel egyszerűbb volt bármilyen nehéz akadályon túllendülni. „Aki meglátta
bennem” azt, amit az előtt én sem tudtam magamról és segített abban, hogy elérjem a
céljaimat. Aki tudta, hogy mi mindenre vagyok képes. „Aki hitt bennem”, hitt a
képességeinkben, aki mindig lelkesített akármennyire is volt nehéz egy feladat, aki segített
előre haladni. Az én jelöltem azért egy különleges személy, mert 4 éven keresztül Ő volt az én
„pótmamám”. Bármivel fordulhattam hozzá, és Ő is akármilyen problémával fordulhatott
hozzám. Több közös országos és megyei versenyen is részt vettünk. A legsikeresebb a 2014ben megrendezett IKTV versenyen elért 3. helyezés volt. 2017-ben részt vehettem a
Magyarországi Szlovén Nagykövetség versenyén, ahol egy hetes gyakornokságot és
betekintést kaptam a nagykövetségen töltött idő alatt. Ezen kívül számos versenyen indultunk,
amin csak lehetett, hogy minél több tapasztalatot szerezhessek. Az én jelöltem segített végig a
4 éves utamon, és ezzel együtt segített kialakítani és megismerni azt a személyt, aki ma én
vagyok.

Jelölt száma
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Eger

Jelölő neve

Nagyberegi Református Líceum 11/a (17)

Jelölt neve

Kovács András

Foglalkozás

Iskola

Ajánlás

„Amilyen a remény, olyan az eredmény˝- a már oly sokszor, tanárunktól, Kovács Andrástól
elhangzott mondat, aki bizalmával és szeretetével lassan negyedik éve támogat minket.
Ezalatt az idő alatt számtalanszor biztatott bennünket és hitt abban, hogy pusztán
akaraterőnkkel és kitartásunkkal képesek vagyunk a leglehetetlenebb álmainkat is
megvalósítani.
Minden kezdet nehéz- ez velünk sem volt másképp, hisz egy új közösség felépítése nagy
erőfeszítést igényel egy osztályfőnök számára, de ő mégis könnyűszerrel vette az akadályt. A
tanár úr által szervezett rengeteg programnak köszönhetően (közös sütögetések, filmnézések,
kirándulások, továbbá a fellépéseink (pl.: szalagavató), amelyek nem jöhettek volna létre az ő
segítsége és támogatása nélkül) ma már nem terem nálunk összeszokottabb osztály. Bár a mi
osztályunk sem tökéletes, sok bolondságot elkövettünk, ő mégis mindig kiáll értünk.
A tanári pálya rendkívül nagy felelősséggel jár, de ő saját erejét meghaladva, éjszakába
nyúlóan, minden szabadidejét feláldozva töri magát értünk, hogy hozzásegítsen minket céljaink
eléréséhez és egyengesse számunkra a sikeres felvételihez vezető utat. Ezáltal nagy
felelősséget is vállal magára, amelyet nem tudunk neki elégszer megköszönni.
„A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít”- mondja Karl Augustus Menninger. Ezt mi
elsőkézből tapasztalhattuk, hisz Kovács András tanár úr tanárunk és nevelőnk is egyben.
Nemcsak az irodalomra és a magyar nyelvtanra tanít minket, hanem magára az életre is.

Jelölő neve

Vincze Éva Boglárka (24)

Jelölt neve

Mara Gyöngyvér

Foglalkozás

Diákvetélkedő

Ajánlás

Tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Mara Gyöngyvért, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem docensét az ÉRTE-m TE-tted Díj elnyerésére. 2012-ben ismerhettem meg.
A Laborkukac diákvetélkedőn vettem részt középiskolásként, amely főszervezőjeként nagy
benyomást tett rám személyiségével és a vele való beszélgetés után döntöttem el, hogy hol és
mit szeretnék tovább tanulni. Pályaválasztásom a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán folyó
Ipari biotechnológia mérnöki képzésre esett.
Már első éves egyetemista koromban felkértem, hogy legyen a témavezetőm, mivel
tudományos kutatásban szerettem volna részt venni. Rengeteg erőt, időt fordított rám,
mindenben segített a közös munka során. Általa sok konferencián mutathattam be tudományos
kutatásunk eredményeit.
Mara Gyöngyvér docens asszony mosolygós, kedves, energiával teli, mindig fordulhatunk
hozzá kérdéseinkkel, gondjainkkal, ötleteinkkel, hiszen segít azok megvalósításában. A
középiskolások mentorálása is céljai közé tartozik, hiszen már nagyon sok diákot vontunk be
egyetemi kutatásokba, illetve segítettünk a szakdolgozataik megvalósításában.
A diákok iránti nevelő, reális, de mély szeretetével méltán nevezhető az egyetem egyik legjobb
és legjobban tisztelt oktatójának, akit ÉRTE-m TE-tted Díjra ajánlok.
Csíkszereda, 2018. február 19.
Vincze Éva Boglárka
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Nagybereg
(Ukrajna)

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Kolozsvár
(Erdély)

Jelölő neve

Kerekes Zsuzsanna (14)

Jelölt neve

Kövér Gábor

Foglalkozás

emelt szintű matematika óra

Ajánlás

Gábor bácsi

Jelölt száma

ÉT_2018_56

Jelölt lakhelye

Budapest

A Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola matematika-kémia szakos tanárát, Kövér
Gábort szeretném jelölni az Önök által létrehozott ÉRTE-m TE-tted Díjra.
Iskolánk Akkreditált kiváló Tehetségpont, ahol Gábor bácsi a matematikában tehetséget
mutató tanulókkal foglalkozik.
Gábor bácsi 8 éve dolgozik értünk. Az iskolánk országos matematika versenyeken elért
eredményeiben benne volt lelkiismeretes munkája. Sok-sok tanítványa tanul tovább
gimnáziumokban és egyetemeken.
Minden nap 5 órakor kelt fel és este 7 órára ért haza, mert ilyen messze lakik az iskolánktól,
mégsem jutott soha eszébe, hogy itt hagyjon bennünket. Szeptemberben az öcsém is hozzá
került emelt szintű matematikára. Nagyon megszerette Gábor bácsit, szívesen járt a
csoportjába.
Sajnos az ősszel tudtuk meg, hogy kedves tanár bácsink súlyos beteg lett és a kezelések miatt
időnként hiányzik majd az iskolából. Először csak 1-1 nap telt nélküle, de azóta már új
pedagógust vettek fel a helyettesítésére, mert nem tud rendszeresen bejárni.
Nagyon bízunk benne, hogy Gábor bácsi meggyógyul és visszajön hozzánk hamarosan.
Bár nem pedagógusnak készült, a tanítás lett az élete. Az a fajta tanár, akire minden gyerek
vágyik. Érthetően magyaráz, szigorú (ez először rossz, de aztán rájössz, hogy érted az), és
vicces. Mesélt nekünk a gyerekkoráról, amikor kémiai kísérlet során „sikerült” a körtefájukat
felrobbantani.
Szeret velünk lenni és mi is örömmel vagyunk vele. Azok az alapok, amiket
megtanított olyan szilárdak, hogy bátran építhetünk rá.
Nagyon hálás vagyok neki, hogy tőle tanulhattam. Az iskola emelt szintű matematika csoportjai
nevében ez úton is szeretném kifejezni köszönetünket Gábor bácsinak és remélem, hogy az
önök díja általi elismerés is segít neki a felépülésében.
Kerekes Zsuzsanna 8.b osztályos tanuló
a Diák Önkörmányzat Elnöke

Jelölő neve

Fodor Noémi (18)

Jelölt neve

Nyisztor Zsolt

Foglalkozás

biológia tanóra

Ajánlás

Nyisztor Zsolt tanár úr végigkísérte eddigi gimnáziumi éveim. Eleinte még nevelőszülőknél
éltem, majd állami gondozott, gyermekotthonban nevelt gyermek lettem. Hátterem miatt egyre
nehezebben ment a tanulás. Hirtelen romlott a tanulmányi átlagom és órai magatartásom is.
Felismerte, hogy sürgős segítségre van szükségem.

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Pécs

Szakszerűen segített, iskolapszichológushoz küldött. A tanulást sem hagyta, hogy feladjam:
amikor kórházba kerültem, behozta a biológiakönyvét, és megtartotta nekem az órát.
Nem csak tanulásban és módszertanban segített. Nehézségeimben sok „szentbeszédet”
kaptam tőle életvitelről és sok biztatást életem terveihez. Azóta is, ha csüggednék, bármikor
fordulhatok hozzá tanácsért. Egyre motiváltabb és bizakodóbb lettem jövőmmel kapcsolatban.
Később a gyermekotthonból is kikerültem. Ekkor olyan körülményeket sikerült segítsége által

teremteni egy kollégiumban, ami azóta is nyugodt tanulási lehetőséget és barátságos légkört
biztosít számomra. Hiányzásaim száma ismét kevés, érdemjegyeim ismét jobbak.
Legutóbb egy ösztöndíjprogramra jelentkeztünk. Ez lehetővé tenné, hogy ne kelljen iskola
mellett dolgoznom.
Tudok arról, hogy másoknak is hasonlóan segít. Hitelessége, következetessége példa
számomra, emberségéért felnézek rá.
Hálás vagyok, hogy nem hagyott elkallódni, így a gyermekotthon zaklatott évei után is van
esélyem jó körülmények között élni, tanulni. Hitt bennem, hogy megvalósíthatom álmaimat.
Most óráról órára egyre közelebb kerülök hozzájuk.

Jelölő neve

Meliska Luca (17)

Jelölt neve

Katona Fanni

Foglalkozás

Nyári Tábor és szombati érettségi felkészítő

Ajánlás

Katona Fannival a Studium Generale Nyári Táborában találkoztam először, amely egy
ingyenes érettségi felkészítő tábor. Matematika csoportba jártam, ahol ő volt az egyik tanárom.
Már ez alatt az egy hét alatt rengeteget tanulhattam tőle, sokat segített, hogy megértsem az
anyagot és bármikor fordulhattam hozzá, ha kérdésem volt. Ősztől elkezdtem járni a Studium
Generale szombati ingyenes érettségi felkészítőjére, ahol szintén Fannitól tanulhattam. Az
eltelt 5 hónap alatt még több ismerettel gazdagodtam és emellett további segítséget is kaptam.
A hónapok során nagyon jóban lettük és nem csak a matekban, hanem egyéb kérdésekben is
sokat segített. Mindig tudott motiválni, ha kissé elfáradtam és szívesen elmagyarázott bármit
többször, ha valamit nem értettem. A májusi érettségi vizsgák jelentősek lesznek számomra,
ugyanis szeretnénk bekerülni az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre. A felvételi ponthatárok
igen magasak, ezért igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból. A Studium Generale-nak
köszönhetően lehetőségem volt próbaérettségi vizsgákat írni, illetve az órán meg is beszéltük
ezeket. Bár az érettségi vizsgák csak májusban kezdődnek, azonban nagy eredmény az eddig
elért célok és a fejlődés, amin keresztülmentem. Nyár óta rengeteget tanultam és most már
magabiztosabban vágok neki az elkövetkezendőknek. Fanni segítségéért pedig
elmondhatatlanul hálás vagyok, aki nem csak a matektanárom, de mentorom is egyben. Lelki
kérdésekben és a felvételivel kapcsolatban egyaránt támogat.

Jelölt száma

ÉT_2018_58

Jelölt lakhelye

Budapest

