ÉRTE-m TE-tted díj 2018
PÁLYÁZATOK
Kategória: AKI MEGLÁTTA BENNEM
Kategória leírása: szakkörök, művészeti és tudományos diákcsoportok vezetője, aki türelmesen és jó
szervezőkészséggel támogatott és felkészített a tanulmányi versenyekre, csapatmunkára, aki energiákat
mozgatott meg benned céljaid elérése érdekében.
Kategóriában jelölt: 15 fő

Jelölő neve

GJG Színpad (13-18)

Jelölt neve

Báló Marianna

Foglalkozás

színjátszó szakkör és versmondó műhely

Ajánlás

Báló Marianna tanárnő (nekünk csak Tanci néni) kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez
iskolánkban. 26 éves pedagógusi pályafutása alatt az számtalan eredményt ért el diákjaival.
Közel 100 alkalommal nyújtottak/nyújtottunk kiváló eredményt országos és Kárpát-medencei
versenyeken, főként művészeti (vers- és prózamondás, valamint színjátszás) téren. Két
művészeti szakkör vezetője: az iskolai színjátszó csoportot és a versmondó műhelyt irányítja.
(A GJG Színpad 2005 óta működik, az elmúlt 13 évben 1 bronz, 5 ezüst és 7 arany minősítést
nyertünk). A tanárnő a tehetséggondozó munkája részeként a Szép magyar beszéd (Kazinczy)
versenyre is felkészíti iskolánk diákjait (eddig 19 alkalomból 17-szer nyertünk Kazinczyaranyat). Emellett színvonalas iskolai és városi műsorokkal színesíti a gimnázium és
Szekszárd életét. Rengeteg időt fordít a velünk való foglalkozásra, hétvégeken versenyekre
kísér minket. Pályázatokat ír, hogy a színjátszó körünk minél színvonalasabban tudjon
működni, hogy táborokba mehessünk, hogy kiváló szakemberek (színészek, előadóművészek,
drámapedagógusok) foglalkozzanak velünk. Most is szakmai napra visz bennünket
Budapestre, ahol színházi nevelési foglalkozáson fogunk részt venni. Elhivatottságát mutatja
még az is, hogy nyomon követi végzett diákjai sorsát, ha kell, továbbra is segíti őket. Több
diákja választotta már a művészi pályát: van, aki már színész, van, aki jelenleg végzi a rendező
szakot és van, aki most készül a színészi pályára. Ezért javasoljuk a díjra őt.

Jelölő neve

Jávorszki Ferenc (15)

Jelölt neve

Fejes Bence

Foglalkozás

Tanfolyam

Ajánlás

Fociban egy csapatban játszunk,mint amúgy tanulunk sok jó eredményt értünk el!

Jelölt száma

ÉT_2018_24

Jelölt lakhelye

Szekszárd

Jelölt száma

ÉT_2018_25

Jelölt lakhelye

Jelölő neve

Szabolcs Vezér Gimnázium - Pusztaszabolcs,
Színparódiák Csoport (16-26)

Jelölt neve

Tánczos Krisztina

Foglalkozás

színjátszó csoport

Ajánlás

A tanárnő 28 éve vezeti ezt a csoportot, mi 6 évig voltunk tagjai. Az Ádámok és Évák színházi
projektben Székesfehérváron és Dunaújvárosban az utóbbi 2 évben 4 fődíjat szereztünk, a
legjobb előadások díjait. Diákmentorként most is részt veszünk a munkában, pl.
tánctanításban. 6 éve járunk a színházi projektekre, s egyre kiválóbb eredményeket érünk el.
Remek próbafolyamatok során igazi tehetséggondozás folyik itt, a már érettségizett diákok
továbbtanulását és munkába állását is segítették az együtt töltött évek. Számtalan fellépés
során megismertük a magyar irodalom legszebb műveit, játszottunk musicalt /pl. Valahol
Európában/és vígjátékot, kötelező olvasmányok modern változatait és tanulságos
életjátékokat. Segítette a kommunikációs készségünk fejlődését, igazi közösséget épített.
Nemcsak magyarból motivált bennünket, hogy országos versenyeket nyerjünk, hanem
drámából is. Bár vidéki középiskola vagyunk, mégis sorra nyertük a pályázatokat. A tanárnő
saját példával is ösztönzött bennünket, ő is folyamatosan pályázik, hogy eljuthassunk
színházba, kirándulni. Városi színjátszó csoportot is létrehozott az iskola fennállásának 55.
évfordulója alkalmából, hogy a végzett és jelenlegi tanulók együtt játszhassanak népi
komédiát. Mindannyian úgy érezzük, hogy az ő támogatása és ösztönzése nélkül nehezebben
állnánk meg helyünket a világban. A kutató diákok önképzőkörét /irodalom és magyar nyelv/ is
ő vezette, több esszépályázaton értünk el országos dobogós helyezéseket. Amit azonban a
legjobban szerettünk, azok a színjátszó próbák voltak: remek hangulat, az együtt dolgozás
sikere, s egymás segítése. Beszéd- és mozgástechnikai gyakorlatok által magabiztosabbak
lettünk, ennek hasznát ma is tapasztaljuk. Jó volt együtt lenni!

Jelölő neve

Palmer Sofie (10)

Jelölt neve

Andrea Molnarne Laszlo

Foglalkozás

FOWL - Future Outstanding World Leaders

Ajánlás

Andrea Molnarne Laszlo a szekesfehervari II. Rakoczi Ferenc Kettannyelvu Altalanos
Iskolaban tanit Szekesfehervaron. A Tanarno egy kollegajatol hallottunk a programrol amit az
iskolaban faradhatatlanul szervez es vezet. FOWL - Future Outstanding World Leaders nevu
csoportjanak, amiben nemcsak az iskola tanuloi hanem kulonbozo iskolakbol is reszt vesznek
diakok - havonta egyszer tart foglalkoztato orat az iskolaban amivel segiti a kreativ, logikus
gondolkodasmenetet, amit neha oly nehez megtalalni egy oktatasi intezmenyben. Ezenkivul
rengeteg kirandulasra viszi a gyerekeket az orszagba olyan helyekre ahol valamilyen erdekes
programmal tudja lefoglalni oket. Kulonbozo tortenelmi helyek, egyetemek,
oooooooooooooooooooragos kiallitasok, kiserletezeseket szervez. Mindig faradhatatlanul, es
ezt a tanitasi idejen kivul teszi, a csaladi idejebol adja fel az aldozatot a gyerekek
tovabbfejleszetsi lehetosegere. Ezenkivul a szervezest a kulonbozo intezmenyekkel is o maga
intezi, szallitast, hajszalpontos reszleteket - es ezt mindig reszletesen kommunikalja a
szulokkel. Andrea Molnarne Laszlo egy nagyon ritka, onfelaldozo tanar, akiben a
segitokeszseg rendkivuli - ezert valoban dijat erdemel.

Jelölt száma

ÉT_2018_26

Jelölt lakhelye

Pusztaszabolcs

Jelölt száma

ÉT_2018_27

Jelölt lakhelye

Székesfehérvár

Jelölő neve

Nagy Bence (19)

Jelölt neve

Aleva Tünde

Foglalkozás

középiskolai francia órák, szakkörök, tehetséggondozó pályázatok

Ajánlás

Nagy Bencének hívnak, egy debreceni gimnázium francia nyelvi osztályának végzős tanulója
vagyok és a díjra a franciatanáromat, Aleva Tündét szeretném jelölni. Kilencedikes korom óta
számos szakkör és tehetséggondozó pályázat keretében dolgoztunk, kutattunk alkottunk
együtt. A foglalkozások során Tünde néni felfigyelt a motivációmra és szorgalmamra és ezek
mellett még idejét feláldozva a nyelvtanítás öröméért segített a további fejlődésemben.
Mindemellett akármilyen más jellegű problémám volt, akár személyes, akár iskolai jellegű,
tudtam, hogy Tünde nénire bármikor számíthatok és fogunk valami megoldást találni rá. A
legnagyobb produktum, amit e 4 év alatt a segítségével elértem, elértünk a 2017-es francia
OKTV első helyezése. Ahogy komolyodott a verseny, úgy nőtt a készüléssel eltöltött óráink
száma, amik végül a hétvégi maratoni foglalkozásokkal zárultak. Ha Tünde néni nem mutatja
meg az irányt, nem igazit útba és önt belém bizalmat, mikor már teljesen elbizonytalanodtam a
verseny sikeressége kapcsán, sem én, sem előző 2 diáktársam a megelőző években, nem
tudtunk volna első helyezést elérni a francia OKTV-n. Neki köszönhetjük, hogy megismertünk
és megszerettünk egy másik idegennyelvet, egy másik kultúrát, toleranciát tanultunk és végül
azt az eredményt, amire a legbüszkébbek vagyunk. Ezzel a nevezéssel szeretnénk kifejezni
hálánkat Tünde néni felé a kedvességéért, szeretetéért és sok évi áldozatos munkájáért.

Jelölő neve

Géró Ádám (19)

Jelölt neve

Tánczos Krisztina

Foglalkozás

Dráma

Ajánlás

Személy szerint igenis erős okom van amellett, hogy a Tanárnőt jelöljem. Nagyon sokat
köszönhetek neki, és ezzel nem vagyok egyedül. Amellett, hogy a legjobb osztályfőnökömet
ismertem meg személyében, remek szervezőképességéről, kreatív ötleteiről tett
tanúbizonyságot. Az iskolánk legaktívabb tanáraként jelentős szerepet vállalt, és szinte minden
egyes pályázatot megnyert nekünk. Legyen az a Határtalanul, az Erasmus, hogy csak két
példát mondjak. A drámaszakkör egyedüli irányítójaként a megyei színjátszóversenyekre,
kisebb helyi rendezvényekre vezényeli ki csapatát évről évre és rendszeresen sikereket érnek
el. Az elmúlt két évben 4 alkalommal léptünk fel megyei színházban, egy kivételével pedig
mindig nyertünk valamit. 2 legjobb előadás, 2 legjobb főszereplőnek járó díjjal karöltve.
Megszámolni nem tudom, hogy hány alkalommal léptem fel velük közösen, de a Tanárnő
minden fellépéskor bizalmat szavazott nekem, többek között az egyik főszereplőnek járó díjat
is ennek hála nyertem meg.
A legapróbb tehetséget is képes meglátni a diákokban, azokra külön tekintettel van, és a
legkülönfélébb kategóriákban indítja is őket versenyeken, pályázatokon. Leginkább irodalmi
jellegű munkákról van szó. Az elmúlt évben 4 alkalommal küldte be az én munkáimat és mindig
valamilyen kitüntetéssel jutalmazták azt. A Forradalom velünk él című megmérettetésen fődíjat
nyertem.
Mindez persze nem sikerült volna a Tanárnő támogatása és segítőkészsége nélkül. Ő volt az,
aki egyengette az utamat elejétől fogva, s ez csupán egy egyéni vélemény, hiszen nem csak
én köszönhetek sokat neki.

Jelölt száma

ÉT_2018_28

Jelölt lakhelye

Debrecen

Jelölt száma

ÉT_2018_29

Jelölt lakhelye

Dunaújváros

Jelölő neve

Hollósi Nikoletta (14)

Jelölt neve

Verbulecz Valéria

Foglalkozás

matematikaóra

Ajánlás

Rólam annyit, hogy nem szeretem a matematikát. Mindig azt kérdezem azoktól, akik szeretik,
hogy milyen betegségben szenvednek. :)
Vali néni óráin mégsem azt érzem, hogy jaj, már megint matekóra van. Órái színesek és
érdekesek, látszik, hogy szereti és élvezi a tanítást. Ha kell, egy feladatot többször is
elmagyaráz nekünk, fontos neki, hogy megértsük az anyagot. Nyugodt légkörben tanulunk,
ahol lehet kérdezni, lehet nem érteni valamit. Világos, logikus, egyszerű magyarázataival
képes a gyengébb képességűekhez is közelebb hozni a matematikát, sikerélményhez juttatni
minket. Ha lankad a figyelem, akkor fiatalos temperamentumával, egyedi humorával képes
feldobni az órát.
Ha egy dolgozat nagyon rosszul sikerül, akkor leviszi a ponthatárokat. Tavaly az egyik
dolgozatnál nekem csak 1 pont hiányzott a négyeshez. Azt mondta, hogy ha megcsinálok a
legrosszabbul sikerült feladatból 10 darabot másnapra, akkor megadja a négyest.
Megcsináltam, mert ösztönzött, hogy lehetek jobb is. Idén félévkor már jeles voltam, és két
versenyre is elmegyek, pedig nem is szeretem a matematikát, ahogy írtam. (A nyelvtant viszont
annál jobban.) Szerinte jó „gyakorlás” lesz a következő évi felvételire.
Vali néni, ha kell ösztönöz, ha kell vígasztal minket. Az a fajta pedagógus, aki időt és figyelmet
szentel ránk és magánügyi problémáinkkal is bátran fordulhatunk hozzá. Ő aztán A
PEDAGÓGUS.
Én nem, de korábbi tanítványai nagyon jól szerepeltek több országos, megyei, területi és
városi versenyen.

Jelölő neve

Magda Tivadar (12)

Jelölt neve

Molnárné dr. László Andrea

Foglalkozás

Future Outstanding World Leader

Ajánlás

Molnárné László Andrea, Andi néni több éve alapította, és azóta is odaadó lelkesedéssel,
példaértékű kitartással vezeti a “Future Outstanding World Leader” szakkört iskolánkban.
Rendkívül fontos számára, hogy széles látókörűek legyünk, megismerjünk számos
tudományterületet. E cél érdekében sok színvonalas eseményre, előadásra vitt el
bennünket.(Futura Park, Óbudai Egyetemre, kísérleti bemutatók, tudományos piknik meetup Budapest, Kutatók Éjszakája és még sorolhatnám.)
Versenyekre is felkészít minket, sőt! Minikutatásokat végez velünk, annak ellenére, hogy még
nagyon fiatalok vagyunk. Volt olyan diák, akinek segített egy CERN-ben dolgozó magyarral
interjút készíteni, mással nyelvekről szóló kérdőívet készített, nekem pedig abban segített,
hogy kijussak Svájcba a nyertes animációs kisfilmemmel, bejussak a Tutor programba, illetve
megtaláljam a 70 éve eltűnt hadifoglyot, akit 84 éves “kislánya” még mindig hazavárt.
1500 karakter igen kevés. Mikor megkértük a csoportba járó többi diákot, hogy írjon Andi
néniről 1-2 mondatot, több, mint 8 oldalnyi gyűlt össze! Nehéz azt a sok pozitívumot most pár
mondatba összesűríteni. Abban azonban mind egyetértünk, hogy ezt a díjat Neki találták ki, aki
elképesztően lelkes, elhivatott, céltudatos, és nagyon fontos számára, hogy az általa
“kisembereknek” nevezett gyerekekből a legjobbat hozza ki. Segít abban, hogy
magabiztosabbá, felkészültebbé váljunk, hogy sikeresek legyünk a további életünkben,
megálljuk a helyünket mindenhol, mindenkor.

Jelölt száma

ÉT_2018_30

Jelölt lakhelye

Dunakeszi

Jelölt száma

ÉT_2018_31

Jelölt lakhelye

Székesfehérvár

Jelölő neve

Dunaharaszti Hunyadi János Ném.Nem.Ált.Isk.4/c
(10)

Jelölt neve

Kerekesné Adorján Anikó

Foglalkozás

ÖKO szakkör

Ajánlás

AKI MEGLÁTTA BENNEM: környezetvédelem iránti érdeklődésemet
2017. októberében indult az ÖKO-tudatos Alkotók projekt komplex tehetséggondozó program a
4. osztályosok részére.
Az Öko szakkörön hetente egyszer másfél órában, 20-an veszünk részt. Játékos, vicces
hangulatban mélyítjük el a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinket, értékes
alkotásokat hozunk létre. Megtanulunk csapatban dolgozni, előadás formájában mutatjuk be
egymásnak a munkánkat, kreatívak, innovatívak és kezdeményezőek lehetünk.Elsajátítjuk és
igyekszünk továbbadni az öko-tudatos szemléletet.
Az Öko-Tudatos Alkotók versenyén újrahasznosítható anyagokból használati- és dísztárgyakat
készítettünk, mint például tárolóeszközök újságpapírból, növénytartó, seprű, lámpa.
Nagy izgalommal várjuk a 3 napos tavaszi tanulmányi kirándulást a Babatvölgyi Bio
Tangazdaságban, ahol aktívan környezetvédelmi tevékenységet fogunk végezni és
belekóstolunk a mezőgazdasági munkafolyamatokba.
Anikó néni nem csak a környezetvédelem iránti érdeklődésünket látta meg bennünk, hanem
- a matematika szeretetét, fejleszti a logikus gondolkodásunkat és eredményesen felkészít
minket a versenyekre
- az irodalom iránti tiszteletet, támogatja a szavaló- és mesemondó versenyeken való
részvételünket
- a meseírás tehetségét
- a képzőművészet iránti érdeklődésünket és kifejezőkészségünket
Hálásak vagyunk Anikó néninek, hogy felismeri bennünk ezeket az értékeket, segít
kiteljesednünk,ezzel a jelöléssel szeretnénk megköszönni az odaadó munkáját.
4/c.

Jelölő neve

Dimitrov Nikoleta (18)

Jelölt neve

Tóth Ágota

Foglalkozás

Irodalom órák és versmondó szakkör

Ajánlás

Tóth Ágota az irodalom tanárnőm már 4 éve a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó
Gimnáziumban. Nagyon sok időt töltöttem vele, ugyanis ő a szervezője a színjátszó
csoportunknak, amivel évek óta a KSZFV-n (Középiskolások Szín-és Filmművészeti
Vetélkedőjén) részt veszünk, kétszer pedig legjobb előadásnak járó díjat is elnyertük. A
tanárnő versmondó versenyekre készít fel, és el is kísér bennünket legtöbbször. Szinte napi
kapcsolatban vagyok vele, nem csak az iskolában, de gyakran cseten is. Ha versenyre, vagy
mint most pl. a Színművészeti Egyetem felvételijére készülök, mindig kikérem a véleményét a
szövegválasztáskor. Az ő ajánlatára megyek el egy-egy színházi előadásra, olvasok könyveket
és nézek filmeket. Mivel odafigyel a személyiségemre és jól ismer, olyan filmeket és könyveket
ajánlott már nekem, amik nagyban meghatározták az életem és a felfogásom. Az órái mindig
feldobják a napomat, ugyanis nem csak a száraz anyagot mondja el, és nem is unatkozom (a
legjobb példa erre, hogy az óráján eszembe sem jut az, hogy elővegyem a telefonom). Minden
órát előre megtervez, sok izgalmas feladatot készít, csoportokra bont bennünket, és úgy
dolgozzuk fel a feladatokat. Az óráit mindig aktualizálja, például azzal, hogy kortárs
irodalommal is foglalkozunk, aktuális dolgokról beszélünk. Ő az a tanárnő, akit mindig érdekel
a véleményünk, és azt meg is hallgatja. Ha az iskolában látja, hogy rossz a kedvem, félrehív és
megkérdezi, mi a baj. Ő az, aki megtanított a négy év alatt arra, hogy mindig legyen

Jelölt száma

ÉT_2018_32

Jelölt lakhelye

Dunaharaszti

Jelölt száma

ÉT_2018_33

Jelölt lakhelye

Szabadka
(Szerbia)

véleményem, és azt mondjam ki. Miatta szerettem meg ennyire az irodalmat, mert a ,,kötelező
anyag" mellett sok érdekes dolgot mutatott és mondott el nekünk. Ő az a tanárnő, aki nem
csak irodalomról beszél nekünk órán, hanem a zenéről, képzőművészetről, építészetről is.
Gondolkodó, értelmes diákokat akar belőlünk nevelni, és azt gondolom, az ő tanítványai kicsit
mindig mások lesznek a többinél.

Jelölő neve

Csabacsűdi Kispacsirták (12)

Jelölt neve

Hruskáné Hajdú Emese

Foglalkozás

hagyományőrző citera szakkör

Ajánlás

Jelöltünk az ÉRTE-m TE-tted DÍJ 2018 – ra a mi „Nagypacsirtánk”, Hruskáné Hajdú Emese, a
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola tanítója.
Ki ő?
Tanító néni az iskolánkban, aki 9 évvel ezelőtt kezdett el citerázni tanulni. Nem volt számára
ismeretlen a hangszer, mert gyerekkorában apukája sokszor megszólaltatta, de Emese néni
akkor még nem szerette, és csak 1 dalt tudott eljátszani.
Később ez megváltozott, sokat zenélt együtt a gyerekekkel, egyre több helyre hívták őket
fellépni. Szükségük volt hangszerekre, tokokra, húrokra, fellépő ruhákra, így ő egyre többször
pályázott, és nyert is.
Egyre több esemény fénypontja lett műsoruk, sokan kedvet kaptunk, hogy citerázzunk. Ahogy
ügyesedünk, Emese néni benevez minket különböző megmérettetésekre, ahol mindig
sikeresen szerepelünk: arany, ezüst minősítéseket szereznek a Kispacsirták.
Nem csak az iskolában, a fellépéseken citerázunk, hanem zenei táborokban is, melyeket
Emese néni szervez. Idén nyáron már a 3. nemzetiségi és a 8. kúti táborban lehetünk együtt.
Itt több éven keresztül közösen tanulhattunk Borsi Feri bácsitól, aki Emese néni javaslatára
idén megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet.
Mit tanultunk tőle?
Csapattagként gondolkodni, dolgozni.
Azt, hogy csak a kitartó munka hoz eredményt; azt, hogy a szabadidőnkben sokat citerázunk,
jókedvűen lépünk fel, ápoljuk hagyományainkat. Azt, hogy elismerjük mások kitartó, önzetlen
munkáját, higgyünk önmagunkban.
Csabacsűd, 2018. február 18.
A Csabacsűdi Kispacsirták csapata

Jelölő neve

Ábrók Aurél Kornél (16)

Jelölt neve

Molnárné Kövér Ibolya

Foglalkozás

Történelem és földrajz szaktanár, tehetséggondozó tanár

Ajánlás

„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű
tanár inspirál.”
William Arthur Ward szavait szeretném ajánlásom mottójául választani, hiszen tökéletesen
jellemzik Molnárné Kövér Ibolya Tanárnőt, akit nemcsak tanáromnak, hanem mentoromnak is
tartok. Bár még csak a 2017/18-as tanév során kezdtük meg a közös munkát, de az eltelt idő
alatt magát nem kímélve hatalmas energiákat mozgatott meg azért, hogy a lehető legtöbbet
hozza ki belőlem. A kötelező tanórákon kívül is bármikor számíthatok elhivatottságára, szakmai
felkészültségére és iránymutatására. Ezt bizonyítja, hogy jelenleg is több tanulmányi verseny
kapcsán dolgozunk együtt történelem tantárgyból.
„Aki meglátta bennem” kategóriában kívánom Tanárnőt jelölni, de nyugodt szívvel ajánlhatnám
az „Aki hitt bennem” elnevezésű témakörben is, hiszen ahogy már említettem mentoromként is
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felnézek rá.
Számomra az ÉRTE-m TE-tted DÍJ egy csodálatos lehetőséget jelent, hogy mások is
megismerjék és elismerjék azt a felnőttet, aki már most meghatározza gimnáziumi
tanulmányaimat, illetve a díjra való jelöléssel szeretném hálámat is kifejezni Tanárnő minden
erőfeszítéséért és a belém fektetett bizalmáért.

Jelölő neve

Stróbl Mariann (8)

Jelölt neve

Ungvárai Béla

Foglalkozás

MÓRmoták kosárlabdacsapat

Ajánlás

22 éve tornatanár, 4 éve a móri MÓRmoták nevű kosárlabdacsapat edzője.
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Mór

Igen nehéz volt meghatározni Béla bácsi jelölős témakörét, mert mindegyik jellemző rá:
észreveszi és meglátja a tehetséges labdaérzékű gyerekeket az edzésen, a kitartásukat és az
igyekezetüket folyamatosan dicséri és hisz a meccsek tapasztalataiban:-))
Szülőkkel gyakran beszélgetünk, míg átöltöznek a gyerekek és folyamatosan azt hallani,
milyen szituációkban mennyire szimpatikusan reagál az edző. Ezekre írnék néhány példát:
-Egyikőnk kisfiát elkérte volna anyukája egy családi program miatt a
napköziből, -ennek vonzataként az edzésről is lemaradt volna, mire ő határozottan elmondta
otthon, hogy Béla bácsi számít rá is, nem érdemes elmulasztani egyet sem, mert mindig másmás helyzet alakul ki és bizony a gyerkőc óhaja teljesült!
-Másik kisfiú, amikor otthon hagyta a tornacipőjét, nem engedte, hogy a kispadon kuksoljon,
hanem a szomszédos terembe küldte, hogy zokniban különböző erősítő gyakorlatokat
végezzen. Persze ő lelkesen tette, mert nem leszidást kapott, hanem lehetőséget!
-Rendszeresen elhangzik az edzéseken, hogy a jó sportoló vigyáz a testi épségére. Amikor
egyik edzőtárs otthon elesett a biciklijével és lenyúzta a tenyerét, kérte anyukáját, hogy csak
pici ragtapaszt tegyen rá, mert ha észreveszi Béla bácsi, meg fogja dorgálni, hogy nem
vigyázott eléggé magára...
-Sarkallja őket, hogy a jó sportoló jól is tanul. Ösztönzi a gyerekeket, hogy a házi feladataikat
lehetőleg edzés előttre igyekezzenek elkészíteni.
-A vesztes verseny után összefoglalja a hibákat és odafigyelésre, lelkesedésre biztatja őket.
Nyertes esetben részletesen indokolja a megérdemelt dicséreteket.
-Egyénileg is odafigyel a gyermekek családi, lelki hátterére.
A fenti néhány pozitív eset ösztönzött arra, hogy beküldjem a pályázatunkat.
A szülők is fellelkesülve hallották az eszmei értékű lehetőséget és csak biztattak, hogy igen,
Béla bácsi bizony megérdemelné!!
Türelemre, fegyelemre és kitartásra neveli őket a sport által. Otthon frappánsan idézik az
edzésen elhangzottakat. Egy életreszóló hozzáállást és családokat bámulatba ejtő egyéni
stílust ismerhetünk meg általa:-)
(A korosztálynál nem sikerült két számot beírni, vmiért nem engedte a rendszer sem számmal,
sem kötőjellel, sem anélkül, így ide írom, hogy az érintett korosztály: 8-12 év)
Bízunk a pályázat sikerességében, hogy megtalálják a valóban erre méltó személyt.

Jelölő neve

Tóth Bence (17)

Jelölt neve

Zsigó Zsolt

Foglalkozás

robotika szakkör

Ajánlás

Közös eredményeket 2016 óta érünk el. Hiszen Tanárom akkor fedezett fel engem. Ő mindig a
tenni akarást látja meg az emberekben, mert a tehetséget így lehet fejleszteni. Szabadidejét
feláldozva foglalkozik velünk, és ad tanácsokat számunkra. Mindezt nagy elszántsággal és
kitartással teszi. Számos verseny előtt felkészített az ottani nehézségekre, így azok már nem
értek váratlanul. A projektek melyeket a segítségével valósítottam meg( Jeltolmács kesztyű,
Vízalatti kutatórobot), nagy sikereket értek el. A szakkör mely Bánkirobot Team néven fut,
nagyban hozzájárult szakmai fejlődésemhez. Itt mindig találkozhattam volt diákokkal akik már
cégvezetők, vagy mérnökök. Egykor ők is ugyan ebben a csapatban kezdték Zsigó Zsolt Tanár
úr kezei alatt. Így mostanra egy nagy közösséggé kovácsolódott a csapat.

Jelölő neve

Várkonyi Flóra (25)
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Tánczos Krisztina
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Pusztaszabolcs

Foglalkozás

magyartanár, drámaszakkör vezetője

Ajánlás

Kriszta - akivel ma már tegező, jó ismerősi viszonyban vagyunk - rengeteget segített a szakmai
és lelki fejlődésben azzal, hogy a gimnáziumban észrevette az irodalmi és nyelvészeti
tehetségemet. Bizonytalan, félénk és kiközösített kamasz voltam, és az ő támogatása nélkül
nem mertem volna tanulmányi versenyekbe vágni, vagy arra gondolni, hogy tehetséges vagyok
valamiben. (A versenyekre mindig lelkiismeretesen felkészített, és több országos nyelvtani és
helyesírási versenyen, illetve esszéíró pályázaton értem el jó eredményeket.) Kriszta biztatása
nélkül nem jutott volna eszembe magyar szakra menni, sőt az is lehet, hogy nem is
jelentkeztem volna egyetemre, mert annyira alulértékeltem magam. Az egyetemi évek alatt is
tartottuk a kapcsolatot, többször beültem a gimnáziumban Kriszta óráira, mert mindig is
csodáltam a színvonalas és lelkes munkáját. Közben elkezdtem finnt tanulni, majd fennisztika
mesterszakot végeztem. Ezalatt többször voltam Finnországban cserediákként, egy fél évet
pedig a Turkui Egyetemen voltam gyakornok, magyart tanítottam. Kriszta folyton biztatott, hogy
próbáljak Finnországba jönni tanulni, akkor is, amikor sokáig úgy tűnt, hogy ez anyagi okok
miatt nem lesz lehetséges. Végül finn irodalmi doktori ösztöndíjat kaptam a Tamperei
Egyetemen, két hónapja kezdtem el a tanulmányaimat. Kriszta az elsők között volt, akivel
megosztottam a jó hírt, mert tudom, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, és ha Ő nem látta
volna meg bennem a tehetséget, sosem jutottam volna idáig.
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