
Burom Mária 

1984 óta tanít az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban. Óriási munkabírású, nagy 

szaktudású, módszertanilag sokszínű, sokat követelő, de nagyon segítőkész tanáregyéniség, akit 

egyöntetű tisztelet övez. Kezdetektől fogva osztályfőnökként is tevékenykedik, eddig hét reál tagozatos 

osztályt kovácsolt össze és vitt végig. Következetes, szigorú, de szeretetteljes munkájának köszönhetően 

diákjaival megkedvelteti a matematikát, akik így eredményesen készülnek fel az érettségire és felvételire. 

Tanítványai nem csak a tanulás terén aktívak, hanem a közösségi életben is.  

 

Már kilencedikben tudatosan keresi és felismeri a tehetséges tanulókat, majd módszeresen foglalkozni 

kezd velük. Ennek eredményeként igen terjedelmes, kiváló OKTV döntős helyezésekkel is fémjelzett listát 

alkotnak diákjainak versenyeredményei. Bár a legkiválóbbakkal sokat foglalkozik, de a többiek sem érzik, 

hogy emiatt háttérbe szorulnának. A lemaradókat is motiválja, felzárkóztatja.  

 

Sikereit pedagógustársai is elismerik, akikkel szintén nagyon segítőkész, tapasztalatait folyamatosan 

megosztja velük. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 

Göncfalviné Cseh Éva 

Több mint 40 éves pedagógusi pályafutásának nagy részét az egri Eszterházy Károly Egyetem 

Gyakorlóiskolájában töltötte tanítóként, mentortanárként, pedagógiai szakértőként, az alsós 

munkaközösség vezetőjeként. Kiemelkedő munkát végzett a matematika tantárgy tanításában és 

megszerettetésében.  

 

A matematikán kívül környezetismeretet, ének-zenét, testnevelést és rajzot is tanított, de lételeme a 

matematikai tehetséggondozás volt, egy olyan korban, amikor az alsós gyerekek versenyeztetése, alsós 

matematika szakkörök szervezése még messze nem volt mindennapos gyakorlat. Óráin változatos 

módszerekkel, különböző munkaformákkal (egyéni, páros, kooperatív) érte el a jó légkört, a hatékony 

elsajátítást, az eredményes tanulást. Már nagyon korán alkalmazta a ma oly népszerű differenciálás elvét, 

a tanóra céljainak megfelelően az elsők között alkalmazott digitális, online eszközöket. 

 

Gyakorlóiskolai pedagógusként oroszlánrészt vállalt a frissen indult egri tanítóképzés gyakorlati 

megszervezésében, az egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatának vezetésében, módszertani 

fejlődésében. Tapasztalatait előadásokon, megyei és országos körben is sikerrel osztotta meg érdeklődő 

kollégáival. Szakértőként számos matematikai tudásszintmérés irányítója és adatelemzője volt. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 

  



Kiss Zoltán 

1989 óta a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium matematika tanára. Kimagasló tehetséggondozó munkáját 

dicséri, hogy diákjai rendszeresen érnek el komoly sikereket országos matematikaversenyeken. Többen 

(Fekete Panna, Lovas Lia Izabella, Szabó Attila) nemzetközi megmérettetéseken is érmeket szerezve 

képviselték hazánkat.  

 

Kiváló érzékkel tudja a diákokat rávezetni egy-egy feladat megoldására, ezáltal a diákoknak nemcsak a 

matematikatudásuk fejlődik, hanem a feladatmegoldás örömét, sikerélményét is gyakran 

megtapasztalhatják. Emellett a matematika iránt kevésbé fogékony diákokat is végtelen türelemmel 

igyekszik érettségihez segíteni. A tanításon kívül szívesen túrázik, biciklizik együtt tanítványaival, 

kollégákkal.  

 

A Pécsi Tudományegyetem és a MATEGO Alapítvány által közösen szervezett Matematikai 

Tehetséggondozó foglalkozásokon azok 2009-es alapítása óta részt vesz, a tematika és a tananyag 

összeállításában is szerepet vállal. Tagja az Arany Dániel Matematikaverseny Haladó bizottságának. 

Részt vett a megjelenés alatt álló középiskolai matematikai feladatgyűjtemény összeállításában, szakmai 

előadásokat is tart. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 

Nagyné Lelkes Anikó 

Nagyné Lelkes Anikó a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola matematika szakos tanára. Pályáját képesítés nélküliként 

kezdte, kitartását és szorgalmát dicséri, hogy először tanítói képesítést, majd ezután matematika szakos 

egyetemi tanári diplomát szerzett. Munkahelyein tanítóként, általános iskolai és középiskolai tanárként is 

kimagasló lelkesedéssel és szakmai tudással, díjakat is kiérdemelve végezte oktató-nevelő munkáját. 

 

Mindig a gyerekek érdeklődési képességeihez, képzettségükhöz igazítja a megtanítandó tananyagot. A 

gyengébb tanulóknak korrepetálásokat, a tehetséges tanulóknak szakköri foglalkozásokat vezet. 

Szorgalmazza és szervezi, hogy diákjai részt vegyenek a különböző matematikai versenyeken.  

 

2015 óta Zrínyi Ilona Matematikaverseny 3. osztályos feladatsorainak összeállítója, aktívan részt vesz a 

verseny három napos országos döntőjének lebonyolításában. Hasonló szerepet vállal a Megyei 

Matematikaverseny és a Kecske Kupa szervezésében is. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 

  



Szántó Zsuzsanna  

Szántó Zsuzsanna 2000 óta dolgozik a Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskolában, mint tanító 

és osztályfőnök. Módszertani tudása kimagasló, különös tekintettel a matematika tanításában. Tanítványai 

eredményesen vesznek részt kerületi, tankerületi és országos versenyeken. 

 

Mesterpedagógus, szaktanácsadó, a mérés és fejlesztő értékelés szakértője. Többek között kompetencia- 

ás DIFER-mérések szervezője, feladatírója. Iskolája alsó tagozatos szakmai munkaközösségének 

vezetője. Kerületi, majd tankerületi tantárgygondozó. Alkotóként vett részt iskolája szakmai 

innovációjában, a ,,Herman Digitális Transzformációs Modell’’ megalkotásában. 

 

Hosszú évek óta szakvezetőként támogatja az ELTE Tanító- és Óvóképző Karát. Csoportos és egyéni 

hallgatói gyakorlatot egyaránt szívesen vállal. Szaktárgyi és pedagógiai ötleteivel, meglátásaival bőséges 

útravalót ad hallgatóinak a tanítás mesterségének elsajátításához. 

 

A folyamatos megújulás és önművelés munkája szerves részét képezi. Rendszeresen részt vesz a 

szakvezetői továbbképzéseken, megbeszéléseken.  

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 

Székeli Andrea 

Székeli Andrea a kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatának tanítója. 

Emelt szinten tanít matematikát, nem osztályfőnökként más osztályban is. Az iskola beiskolázási 

programja keretében matematikai tehetségazonosítási tevékenységekben, mérésben vesz részt. Kedves 

egyéniségével, szeretetével eredményesebbé teszi a tanulók képzését. 

 

A gyengébb tanulókat is segíti, támogatja, hogy minél eredményesebben tudják elsajátítani a matematikai 

tananyagot.  

 

2015 óta Zrínyi Ilona Matematikaverseny 3. osztályos feladatsorainak összeállítója, aktívan részt vesz a 

verseny három napos országos döntőjének lebonyolításában és a Kecske Kupa szervezésében is. Több, 

mint 10 éven keresztül a Kvalitás levelezős matematikaverseny alsós feladatsorainak összeállítója volt.  

Hallgatók gyakorlati képzésében, pályakezdők mentorálásában is aktívan vesz részt. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 

 

 
 

  



Tóth Mariann   

2001 óta tanít a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, elsősorban a speciális matematika tagozaton. 

Korábban ugyanebben az intézményben érettségizett, majd matematikus és matematika tanári 

diplomájának megszerzését követően visszatért. 

 

A tanári pálya számára valódi hivatás. Lelkesedése magával ragadja tanítványait, ugyanakkor a tudomány 

iránti alázatra, tiszteletre neveli őket. A matematika szépségeit és rejtelmeit nagy átéléssel, igazi 

meggyőződéssel, élményszerűen adja át, az önálló felfedezéseknek is teret adva.  

Szabadidejéből is sokat áldoz az érdeklődő gyerekek sokoldalú fejlesztésére. Diákjai országos és 

nemzetközi matematikaversenyeken is kimagasló sikereket értek el, versenyfelkészítő munkáját miniszteri 

elismerő oklevelekkel és számos rangos díjjal is jutalmazták. 

 

Érdeklődő kollégáinak módszertani előadásokat és szemináriumokat vezet. 2020 óta a Debreceni 

Egyetemen is oktat, elsősorban matematika tanár szakos hallgatókat. Szívügyének tekinti, hogy a jövőben 

is legyenek jól képzett, elhivatott matematika tanárok. 

 

Szeretettel gratulálunk a Beke Manó Emlékdíjhoz! 


