
  



 
 

ÉRTE-m TE-tted díj 2018 

Nyertesek 
 

 

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. 

 

Jelölő neve Dévény Zoltán (18) Jelölt száma ÉT_2018_15 

Jelölt neve Barocsai Zoltán Intézmény Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium 

Foglalkozás Tehetséggondozás - földrajz tanár Város Szekszárd 

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. 

 

  



 
 

AKI MEGÉRTETT 

 

Kategória leírása: iskolapszichológus, gyermekpszichológus, családgondozó, akivel bizalmas kapcsolatban, 

nehézségeiddel és problémáiddal mindig őszintén fordulhattál és aki humorával, kedvességével, nyitottságával 

segített leküzdeni a nehézségeidet. 

 

Jelölő neve Csiszár Tamás (17) Jelölt száma ÉT_2018_22 

Jelölt neve Gersei Viktória Intézmény Kanizsai Dorottya Gimnázium  

Foglalkozás gyógypedagógiai asszisztens Város Szombathely 

Ajánlás Tisztelt Alapítvány! 
Nagy örömmel olvastam felhívásukat! Reménykedem, talán lenne módom így is kifejezni 
hálámat és köszönetemet annak, aki immár 10 éve segít az iskolai munkám során: Gersei 
Viktória gyógypedagógiai asszisztensem. Természetesen valamennyi tanáromnak , nevelőmnek 
ezer hálával tartozom, de Viki néni nélkül azt gondolom, nem értem volna el olyan 
eredményeket, mint amiket eddig sikerült. Gyengénlátó és mozgássérült is vagyok, 
kézrendellenességgel születtem. Mindezek ellenére sikerül viszonylag teljes életet élnem, 
sikereket elérnem. Mivel az általános iskolában is kitűnő eredménnyel végeztem, így lehetőség 
nyílt arra, hogy Viki néni a gimnáziumba is kísérhessen tovább. Mellettem ül égész nap, segít 
mindenben, írja a vázlatokat. Általában szóban felelek. Viki néni úgy segít, hogy nem helyettem 
dolgozik, hanem mindent elkövet hogy sikeres legyen az órákra való felkészülésem. Jelenlegi 
átlagom 4,7 idén előrehozott érettségit szeretnék tenni németből, és érettségi után pedig 
magyar tanári szakra pályáznék. Nagyon szeretem az irodalmat, nem csak olvasni hanem írni 
is. Számos országos és helyi irodalmi pályázaton és versenyen szerepeltem már sikerrel 
verseimmel és esszéimmel, novelláimmal. Viki néni őszinte kritikusom, támogatóm. De nem 
csak a tanulásban és iskolai munkában támaszom, hisz a lelkemnek is kiváló orvosa. Ha néha 
túl nehéz a puttony, amit az élet rám mért, megértésével, humorával és empátiájával segít át a 
gondokon. Megértő a kamasz lélekkel, hisz otthon három hasonló korú gyermeket nevelnek 
példásan. Nélküle nem tudnék részt venni a kirándulásokon, iskolai programokon. Társaim és a 
tanáraim is nagyon szeretik, ő már az osztályunk része. Véleményem szerint nagyon 
megérdemli az elismerést, kitűnő ember, nevelő és" pótanyuka" is. Az én aggódós anyukám a 
legnagyobb bizalommal bíz rá, hisz az elmúlt hosszú évek során Viki néni már a családunk 
része lett. 
Bízom a kedvező elbírálásban, bár tudom, nagyon sok kitűnő ember vesz bennünk körül, 
számomra mégis ő a csúcs: nélküle nem lennék az, aki most vagyok! 
Nagy tisztelettel kívánok munkájukhoz minden jót: 
Csiszár Tamás 
Szombathely 

 

 

  



 
 

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. 

 

Jelölő neve Szabolcs Vezér Gimnázium, Színparódiák 
Csoport (16-26) 

Jelölt száma ÉT_2018_26 

Jelölt neve Tánczos Krisztina Intézmény Szabolcs Vezér Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Foglalkozás színjátszó csoport vezető Város Pusztaszabolcs 

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 Géró Ádám (19) Jelölt száma ÉT_2018_29 

Jelölt neve Tánczos Krisztina Intézmény Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Szabolcs Vezér Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma 

Foglalkozás Dráma tanár Város Dunaújváros 

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. 

 

 

Jelölő neve Várkonyi Flóra (25) Jelölt száma ÉT_2018_38 

Jelölt neve Tánczos Krisztina Intézmény Szabolcs Vezér Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Foglalkozás magyartanár, drámaszakkör vezetője Város Pusztaszabolcs 

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. 

 

 

  



 
 

AKI HITT BENNEM 

 

Kategória leírása: Mentor és nevelő tanárok akiknek lelkesítésére, irányítására, támogatására, határozottságára 

mindig bátran számíthattál. 

Kategóriában jelölt: 21 fő 

 

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

Jelölt száma ÉT_2018_46 

Jelölt neve dr. Koncz Gábor Intézmény Kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium és Kollégium 

Foglalkozás biológia tanár Város Kisvárda 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

A KURATÓRIUM KÜLÖNDÍJA 

 

Kategória: Aki hitt bennem 

Kategória leírása: Mentor és nevelő tanárok akiknek lelkesítésére, irányítására, támogatására, határozottságára 

mindig bátran számíthattál. 

Kategóriában jelölt: 21 fő 

 

 

Jelölő neve Kerekes Zsuzsanna (14) Jelölt száma ÉT_2018_56 

Jelölt neve Kövér Gábor Intézmény Bárczi Géza Általános Iskola 

Foglalkozás matematika tanár Város Budapest 

Ajánlás Gábor bácsi 
 
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 

 


