Pintér Benedek 8.b
Benedek kitartó szorgalommal és lelkesedéssel bíró, minden iránt
aktívan érdeklődő diák. Nemcsak tanulmányi eredményével, hanem
tiszteletteljes magatartásával is kitűnik társai közül, és követendő példát
állít eléjük.
Tanulmányait eddig mindig kitűnőre értékeltük, félévkor a tizenöt
tantárgy közül tízből dicséretet is kapott. Magatartása és szorgalma
példás.
Jó szervező- és kommunikációs készséggel bír, társait mindig érvekkel
próbálja meggyőzni, ötleteivel segíti az osztályközösséget.
Az elmúlt tanévekben a matematika tantárgyból szervezett versenyeken
elért kimagasló eredményei miatt meghívták a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium rendkívüli felvételijére, ahol sikeres vizsgát tett, így a jövő tanévtől
tanulmányait ott folytatja majd.
Tehetségét és tudását az idei tanévben is számos versenyen kamatoztatta:
• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján csapatával 1. helyezést, az országos
fordulón 7. helyezést ért el.
• Varga Tamás matematikaverseny: megyei 3., országos 25. helyezést ért el.
(7. osztályban: megyei forduló 1. helyezés, országos döntő 24. helyezés.)
• Bolyai matematikaverseny: csapatával megyei 2. helyezést ért el.
(6. osztály: országos 6. helyezés
5 . osztály: országos 11. helyezés)
• Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei fordulóján csapatával 3. helyezést ért el.
7. osztályban: csapatával az országos döntőbe jutottak és az 5. helyen végeztek.
5. osztályban: – csapatával megyei 2. helyezést értek el.
• Curie Kémia Emlékversenyen országos 17. helyezést ért el.
7. osztályban: az országos döntőbe jutott, a versenyt a vírus miatt nem bonyolították le.
• Ábel Jenő országos latin fordítóversenyen megyei továbbjutó volt az országos versenyre.
• Öveges József Országos Fizikaverseny: megyei 3. helyezést ért el.
• Zrínyi Ilona matematikaverseny – idén még nincs meg a végeredmény
7. osztályban: egyéniben 3. helyezés – bejutott az országos döntőre, amit a járvány miatt
nem rendeztek meg; a területi fordulón csapatban 1. helyezés,
6. osztályban: az országos döntőn egyéniben 13. helyezést, csapatban 1. helyezést ért el.
5. osztályban megyei egyéni 10. helyezést ért el.
Szabadidejében versenyszerűen vív, az országos kardvívó versenyen 3. helyezést ért el.
Szívből gratulálunk Benedek teljesítményéhez és eredményeihez!

Pintér Levente 12.b
Ha egyetlen szóval lehetne jellemezni Leventét, a legmegfelelőbb az
lenne: lenyűgöző – legalábbis így tartják Levi osztálytársai, akik
ajánlották őt a díjra. De rögtön hozzátehetjük, ez az egyetlen szó kevés
ahhoz, hogy kifejezze rendkívüli sokoldalúságát, tehetségét, tudását,
célorientáltságát. Értékrendje, értelmes meglátásai nagy hatással
vannak a körülötte levő emberekre.
Levente iskolai teljesítménye kifogástalan: 12 éven keresztül
nemcsak kitűnő tanuló volt, hanem minden alkalommal számos
tantárgyból dicsérettel is illették. A 10. évfolyam óta négy fakultációra
járt: történelmet, matematikát, angolt és földrajzot emelt szinten tanult.
Gimnáziumi tanulmányai alatt minden évben részt vett különféle versenyeken. A 11. és a 12.
évfolyamban kipróbálta magát az OKTV-n történelem és földrajz tantárgyakból, utóbbin idén
kimagasló eredményt ért el. Emellett előrehozott érettségit tett angolból és földrajzból, mindkettőt
szinte hibátlanul teljesítette. Magyar, matematika és történelem tárgyakból is remekelt a májusi
érettségi vizsgákon.
Levente tanáraihoz, társaihoz mindig tiszteletteljesen viszonyult. Osztálytársai körében kedvelt,
népszerű, ami annak köszönhető, hogy nyitott, barátságos: előszeretettel segít mindenkinek akár
tanulási, akár személyes problémák esetén. Az osztályt érintő feladatok elvégzését szívesen
elvállalta számos elfoglaltsága, kötelezettsége ellenére is. A közös programokban közreműködött,
szervezésükhöz is örömmel hozzájárult.
Mindezen felül Levente az iskolán kívül is számos különböző tevékenységet folytat, szereti
fejleszteni önmagát, illetve fontos számára új kihívásokkal megküzdeni, új akadályokat legyőzni.
Már 9.-ben középfokú nyelvvizsgát tett angolból, majd 12.-ben a felsőfokút is sikeresen teljesítette.
Remélhetőleg középfokú francia nyelvvizsgája sikeres eredményét is kézbe veheti hamarosan. Az
utóbbi években többször volt retorika táborban, ami szóbeli képességeinek fejlesztését szolgálta,
emellett a DrPrezi Fesztelen Érettségi képzését is látogatta. Részt vett továbbá a Budapesti
Corvinus Egyetem diákjai által tartott szemináriumi oktatáson, a Studium Generale érettségi
előkészítőjén, hisz célja ezen az egyetemen az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakon
tanulni.
Levente több mint 9 éve versenyszerűen vív, minden hétköznap jár edzésre, hétvégente sokszor
vannak versenyei. 16 évesen magyar kadet válogatott tag lett, majd egy év elteltével magyar junior
válogatott kerettag. Egyéni és csapatversenyekben is számos meghatározó, kiemelkedő
teljesítményt ért el a Budapesti Honvéd Sportegyesület Vívószakosztályának tagjaként. A vívóbíró
tanfolyamot elvégezve hétvégente sokszor hívják bíráskodni, akár nemzetközi versenyekre is.
Leventének minden elfoglaltsága ellenére szabadideje is marad: ekkor szeret családjával,
barátaival minőségi időt tölteni, utazni, új kultúrákat, tájakat megismerni. Szívesen sakkozik,
kedveli a fejlesztő játékokat, műveltségi társasjátékokat.

Végezetül legfontosabb eredményei a korábbi évekből:
9. évfolyam
• Jakucs László Földrajzverseny 15. helyezés
• Országos Diákolimpia Kard Egyéni 5. helyezés
10. évfolyam
• Foggia Kadet-Junior Európa-bajnokság 3. helyezés
• Kadet Egyéni Magyar Kupa 3. helyezés (2 alkalommal az évben)
• Nemzetközi Náboj Matematikaverseny 72. helyezés
• Országos Diákolimpia Kard Egyéni 3. helyezés
• magyar kadet válogatott tag
11. évfolyam
• Földrajz OKTV 35. helyezés
• Országos Csapatbajnokság 1. helyezés
• Junior Csapat Magyar Kupa 1. helyezés
• Országos Diákolimpia Tőr Csapat 1. helyezés
• magyar junior válogatott kerettag
Idei eredményei (12. évfolyam):
• Junior Egyéni Magyar Kupa 3. helyezés
• Felnőtt Egyéni Magyar Kupa 8. helyezés
• angol C1 nyelvvizsga (Euroexam)
• magyar junior válogatott kerettag
• Földrajz OKTV döntőjében 13. helyezés
• és kitűnő érettségi bizonyítványt fog kapni, 98%-os átlag eredménnyel
Szívből gratulálunk Levente teljesítményéhez!

Haraszti Zsuzsanna
Haraszti Zsuzsanna tanárnő iskolánk egyik oszlopos tagja, tartó pillére.
• 31 éve van a pedagóguspályán angol szakos tanárként, az idei a 29.
tanéve a gimnáziumban
• 27 éve érettségiztető tanár középszinten, 90% fölötti
átlageredménnyel
• 4 éve már emelt szinten is érettségiztető tanár
• a BME nyelvvizsgaközpont javító és szóbeliztető tanára 16 éve
• a nyelvi előkészítős osztályok egyik tanára legtöbbször a 9.ny-ben
tanuló angolos tanítványainak 100%-a nyelvvizsgát szerez az év végén
• osztályfőnök volt két alkalommal is 8 éven keresztül (2000-2008 és
2010-2018)
• munkaközösség-vezető volt 15 éven keresztül (2001-2016)
• a végzős évfolyam szalagavató báljának főszervezője volt 8 éven át (2008-2015)
• a 8 éven át tartó angol nyelvű svéd cserekapcsolat (Alvdalen) egyik kezdeményezője volt
Bár ezek a feladatok, amiket a tanárnő végez, illetve végzett hosszú éveken keresztül, rengeteg
energia befektetésével valósulhatnak meg és bizonyítják a tanárnő fáradtságot nem ismerő, odaadó
és lelkiismeretes munkáját, mégsem fejezik ki azt, ami miatt olyan sok szavazatot kapott a
diákoktól és a tanártársaktól egyaránt. Ezért megkértem egyik tanítványát, mondja el, hogy miért
szeretik őt. Idézem:
Hogy miért is szeretjük Haraszti tanárnőt? Azt hiszem, hogy ezt nem lehet egy fél mondattal
megválaszolni. Amellett, hogy kiváló tanár, hiszen sikeresen felkészített mindenkit a
nyelvvizsgára, a tanórákon mindig kellemes a légkör, a tananyagokat mindig érthetően tanítja,
bármilyen kérdésünk van, ő megválaszolja és sokszor még a szabadidejét is feláldozza a munkáért.
Emellett saját problémával is bármikor fordulhatunk hozzá, számíthatunk rá és mindig érdeklődik
a hogylétünk felől.
Szerintem most egy kicsit minden angolos osztálytársam nevében beszélhetek, ha azt mondom,
hogy ha a tanárnő nincsen, nem 100% az esély, hogy sikeresen nyelvvizsgázunk. Nagy részben
hozzájárult a tudásunkhoz, és ha néha kicsit keménynek kellett lennie, akkor sem volt rettegés és
feszültség az órákon. A jókedv jellemzi az angol órákat és néha (vagy inkább minél gyakrabban)
még egy-egy vicc is belefér.
A 10 éves iskolai tanulmányaim alapján ő az a tanár, akire igazán fel tudok nézni, az ő munkája
még azon is elgondolkoztat, hogy ezt a pályát válasszam. Mert igen, számomra ő a nagybetűs tanár.
Azt kívánom, hogy még rengeteg diákot tanítson és szerettesse meg velük az angolt. Összességében
Haraszti tanárnő egy példás tanár egy sokszínű személyiséggel.
Méltán érdemli meg Haraszti Zsuzsanna tanárnő 2021-ben az év tanára címet.

