
Díj: A tanév legeredményesebb megyei/budapesti Diákolimpia® testnevelője

Megye Díjazott Iskola Település Indoklás

Bács-Kiskun Seremet Attila
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
Kecskemét

A kecskeméti férfi röplabdát, mint helyi értéket kiemelkedően képviseli. Ezt mutatja, hogy csapataival az elmúlt 5 

évben rendszeresen a korosztályos 8-as döntő résztvevője a Diákolimpia®-n. Iskolája utánpótlás bázis iskola ahol 

pedagógiai munkájával gyerekek százaival szerettette meg sportágát. A 2015/2016-os tanévben mind a III mind a 

IV. kcs versenyéről országos bajnokként térhetett haza csapataival.

Békés Nagy Lídia
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 

Gimnázium
Békéscsaba

Az iskola évről-évre egyre több országos döntőn vesz részt, ahol a kiemelkedően szerepelnek. Az elmúlt tanévben 

tanítványai egyéniben és csapatban az atlétika sportág országos döntőin hatszor álltak a dobogó legmagasabb 

fokára és négyszer szerepeltek pontszerző helyen.

Csongrád Polányi Géza
Bethlen Gábor Református Gimnázium és 

Szathmáry Kollégium
Hódmezővásárhely

1993. szeptember 1-től dolgozik a Bethlen Gábor Református Gimnázium megbecsült, elismert testnevelő 

tanáraként. Korrekt, határozott gondolkodása, magas szintű pedagógiai munkája példaértékű közössége számára. 

Diákjait rendszeresen versenyezteti, számos sportágban: kosárlabdában, labdarúgásban, atlétikai sportágakban és 

úszásban is. Városi, megyei és országos bajnokságok szereplői az általa felkészített diákok. A kiemelkedő 

diákolimpiai szereplés érdekében a sportolók egyesületi munkáját követi, a sportági edzőkkel harmonikus szakmai 

együttműködést alakít ki.

Baranya Bedő Gergely
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakközépiskola
Pécs

A tavalyi tanévben a leányok versenyében, amatőr röplabda országos döntőn csapatával a harmadik helyezést ért 

el, ami alapján a csapatsportok közül és a középiskolások mezőnyében - megyei viszonylatban - a legjobb 

eredményt produkálta. Ezt az eredményt önállóan, segítő és közreműködő edző nélkül érte el. A tanár úr a 

"nehezen megmozgatható" korosztállyal, évek óta erőn felül dolgozik.

Somogy Gaál Csilla Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár

Tanítványaival a Röplabda Diákolimpia Országos Döntőkön 4. helyezett a V-VI. korcsoport fiú csapattal, és 6. 

helyezett a V-VI. korcsoport leány csapattal. Tanárnő a röplabda sportágon kívül  más sportági versenyekre is 

kiséri a diákokat, valamint szervezi iskolájában a diákolimpiai bajnoki mérkőzéseket és fordulókat.

Tolna Poór József Deák Ferenc Általános Iskola Paks
Tanítványaival a röplabda és floorball diákolimpiák rendszeres résztvevője. A 2015-2016-os tanévben az iskola 4 

csapattal végzett dobogós helyeken a floorball diákolimpiák országos döntőiben.

Hajdú Melkó Károly Balmazújvárosi Általános Iskola Balmazújváros

32 éve tanít a Balmazújvárosi Általános Iskolában. Eddigi pályafutása alatt 24x szerepelt valamilyen kvalifikációs 

bajnokság országos döntőjében. Felvételt nyert az MDSZ és az MKSZ szivacskézilabda képzői csapatába, valamint 

trénerként 30 órás akkreditált tanfolyamokat tart országszerte. A 4. korcsoportos lány kézilabda Diákolimpián 251 

együttesből megyei, majd országos elődöntőbeli elsőség után, 100%-os teljesítménnyel megnyerte lányaival a 

miskolci döntőt is. Ezzel a gárda Magyarország kétszeres diákolimpiai bajnoka lett.

JNSZ Török Judit Széchenyi István Gimnázium Szolnok

Sportoló családból származik. Több sportágat kipróbálva válogatott dobó atlétaként ért el sikereket. Később 

atlétikából és röplabdából edzői végzettséget is szerzett, harmincéves nevelői pályafutása alatt eddig két 

iskolában tanított Szolnokon testnevelést és biológiát. Több klasszikus sportágban nyert az iskola csapataival 

diákolimpiát, pl. röplabda és atlétika sportágban. A tanulói igényeknek és a csoportok összetételének megfelelően 

olyan sportágakat is tanított, amelyeknek korábban nem volt hagyományai iskolájában. Floorballban nem csak 

megnyerte az országos döntőt, de országos szintű és helyi versenyek szervezését, lebonyolítását is vállalta. A 

sportolók tanulásban és sportban elért eredményeit folyamatosan nyomon követi, segíti őket a felmerülő 

problémáik megoldásában.

SzSzB Kisgáti Istvánné Kodály Zoltán Általános Iskola Nyíregyháza

A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógusa, testnevelő tanára számára mindig a gyermek állt-áll a 

középpontban. Elsődleges célja a mozgás iránti vágy felkeltése, a sport megszerettetése.  Teszi ezt a mindennapos 

testnevelés órákon, azon belül úszásórákon, futó szakkörön, úszó edzéseken. Tanítványai minden évben 

kiemelkedően szerepelnek az országos diákolimpia döntőjén úszó, mezei futóverseny sportágakban.

BAZ Stefánné Hegedűs Zsuzsanna

A tavalyi tanévben a Fráter György 

Katolikus Gimnázium és Kollégium-ban 

tanított, az idei tanévtől a Fényi Gyula 

Jezsuita Gimnázium

Miskolc

Rendkívül lelkes és céltudatos testnevelő. Kosárlabda sportágban ért el figyelemre méltó eredményeket. A IV. 

korcsoportos leány csapatával megnyerte a Miskolcon rendezett Országos Döntőt, míg az V-VI. korcsoportos 

csapatával Országos Elődöntőben ért el 2. helyezést. B33-as leány csapatával az Országos Döntőben Bronzéremig 

jutott. El nem múló szeretettel végzi munkáját, tanítványai tisztelik, szeretik őt!

Heves Leitner Tamás Hunyadi Mátyás Általános Iskola Eger

Több évtizede vesz részt tanítványaival a diákolimpiai versenyeken. Pályája elején kosárlabda, majd több mint tíz 

éve a floorball sportágban ért el kimagasló eredményeket. Tanítványi nemcsak a diákolimpiákon, hanem a 

nemzeti válogatott tagjaként is eredményesen szerepeltek. A 2015/2016-os tanévben csapatai a Kispályás 

Floorball Diákolimpián számtalan dobogós helyezést értek el több korcsoportban. A versenyeztetés mellett 

szerepet vállal a diákolimpiai versenyek szervezésében, lebonyolításában. Munkássága eredményeként Eger a 

floorball sportág egyik fellegvára lett. 

Nógrád Pálfalvai Zoltán Bolyai János Gimnázium Salgótarján

Mezei futásban a leány csapat országos bajnok volt, de hosszú évek óta rendszeres résztvevői a döntőknek, 

többnyire eredményesen is szerepeltek, de a Tanár Úr magasugrásban és más atlétikai számokban is sok gyereket 

készít fel és jut el velük a diákolimpia országos döntőire.

Fejér Fésüs Irén
Székesfehérvári Felsővárosi Általános 

Iskola
Székesfehérvár

Szakmai elkötelezettsége példaértékű, elhivatottsága messzemenőkig követendő példa tanítványai számára. Az 

általa vezetett testnevelés órákat a szakmai megbízhatóság, a következetes fegyelem és a mindig kész pedagógiai 

bizonyítási vágy jellemzi. A röplabda sport szerelmese, már az 1. osztályosoknak is tart röplabdaedzéseket. A 

2015/16-os tanévben a III. és IV. korcsoportos lány csapata Országos Diákolimpiai Bajnok lett. A röplabda sport 

mellett, szinte valamennyi sportágban ott van és ér el szép eredményeket a városi, megyei versenyeken.

Komárom-Esztergom Németh Attila Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Tatabánya

Hosszú évek óta foglalkozik szertornával. Az iskola - igen csak aprónak mondható - tornatermében minden 

lehetőséget és eszközt megragadva mutatja be és szeretteti meg a torna sportágat tanítványaival. Versenyzői 

rendszeres résztvevői az országos versenyeknek, győztesei az országos elődöntőknek. Évről évre az országos 

döntők résztvevői, helyezettjei. A 2015/16. tanévben pedig sikerült a bajnoki címet elhódítaniuk. Tanítványai nem 

csak a tornában, hanem az úszás és az atlétika versenyeinek aktív résztvevői, eredményes sportolói.

Szervezőként Németh Attila tanár úr aktív közreműködője a diákolimpia városi és megyei versenyeknek.

Veszprém Papréti Emese Hriszto Botev Általános Iskola Veszprém

Évtizedek óta lelkes testnevelő tanárként dolgozik a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskolában, ahol nagy 

szakértelemmel vezeti az iskolai torna szakkört. Diákjai minden évben eredményesen szerepelnek az országos 

Diákolimpián, érmekkel térnek haza. A 2015/16-os tanévben tanítványai közül a II. kcs-os lány csapata nyerte a 

Diákolimpiai bajnoki címet összetettben, míg egyéniben 1 arany, 1 ezüst érmet és egy negyedik helyezést 

gyűjtöttek tanítványai.

Budapest Villám Károlyné
XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános 

Iskola 
Budapest

Hosszú évek óta állandó szerepelője csapataival és többszörös győztese a torna diákolimpia  országos döntőnek. A 

2015/2016-os tanévbe két csapattal az I. korcsoportos és a III-IV korcsoportos leány torna csapattal  is első 

helyezést ért el, eddig hét országos  bajnoki címet szerzett tornász csapataival.

Pest Nagy Péter
Váci SZC Boronkay György Műszaki 

Szakgimnáziuma és Gimnáziuma
Vác

Tanítványai évek óta több sportágban értek el kiváló eredményeket az országos diákolimpiákon. Tanítványai a 

2015/2016-os tanévben úszás sportágban szerepeltek a legeredményesebben. Nagy szerepe van abban, hogy 

iskolája az eredményességi pontversenyben évek óta az elsők között végez.

GyMS Kun Attila Kölcsey Ferenc Középiskola Győr

A Győri ETO KC ifjúsági csapatának edzője, aki III. korcsoportban országos bajnoki, IV. korcsoportban pedig OD 

ezüstérmet szerzett kézilabda csapatával, valamint a Bercsényivel megnyerte az iskolai világbajnokságot. Csak 

pár éve költözött Győrbe, de már meghatározó személy a győri kézilabdázásban és a megyei Diáksportban.

Vas Szalai János 
Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és 

Informatikai Szakgimnáziuma
Szombathely

Középiskolai testnevelő és középiskolai fiú kosárlabda szakágvezető. A tanár úr hosszú évek óta eredményesen 

szerepel a diákolimpiák felmenő rendszerű versenysorozatában. A tavalyi tanév számára az eredményesség 

tekintetében kimagasló volt, hiszen több atlétája szerzett bajnoki címet, amatőr kosárlabda csapatával ezüst 

érmet szereztek, kispályás labdarúgóival pedig országos döntő középmezőnyében végeztek.

Zala Bognár Szabolcs Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Tanítványai a 2015/2016 tanévben az Atlétika Diákolimpia Zala megyei döntőin 11 első,5 második és1 harmadik 

helyezést értek el. Az Atlétika Diákolimpia Országos Döntőn versenyzői 1 arany és 2 ezüst érmet szereztek.



Díj: A tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézménye

Kategória Helyezés Díjazott iskola Megye Település Intézményvezető Méltatás

Általános iskola I.
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola 
Bács-Kiskun Kecskemét Lovrity Sándorné

A legeredményesebb 

általános iskola, amely 

atlétika, röplabda, torna 

sportágakban remekelt a 

tavalyi tanév során

Általános iskola II. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Somogy Kaposvár
Szabó Zoltánné Kudomrák 

Zsuzsanna

Számtalan kiváló helyezést 

értek el atlétika, kosárlabda, 

úszás, labdarúgás és 

röplabda sportágakban, 

amellyel a második 

helyezést érték el.

Általános iskola III. Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Budapest Budapest Csébi András

Atlétikában, labdarúgásban, 

illetve tornában elért 

kiemelkedő helyezésekkel a 

dobogó harmadik fokára 

állhatnak fel.

Középiskola I. Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest Budapest Fazekas Csaba György

A legeredményesebb 

középiskola atlétikában, 

floorballban, futsalban értek 

el kimagasló eredményeket.

Középiskola II.
Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma 

és Gimnáziuma
Pest Vác Fábián Gábor

Számos helyezést értek el 

atlétika, labdarúgás, úszás 

és szellemi diákolimpián, 

amelynek köszönhetően a 

középiskolák között a 

második helyen végeztek.

Középiskola III. Vetési Albert Gimnázium Veszprém Veszprém Szántai Erzsébet Ágnes

atlétika és torna sportágban 

elért helyezéseiknek 

köszönhetően a harmadik 

helyen végeztek.

Kis iskola I. Szügyi Madách Imre Általános Iskola Nógrád Szügy Csábi Csaba

A kisiskolák sportversenyén 

atlétika és labdarúgás 

sportágakban remekeltek.

Kis iskola II.
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Békés Köröstarcsa Török Imre Mihály

Kézilabda elért 

helyezésükkel a dobogó 

második fokára állhatnak.

Kis iskola III. Teveli Általános Iskola Tolna Tevel Propszt János

Labdarúgásban elért 

eredményüknek 

köszönhetően kerültek a 

legeredményesebb 

Kisiskolák közé.



Díj : Egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód

Kategória Helyezés Díjazott iskola Megye Település intézményvezető Méltatás

Általános iskola I.
Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
BAZ Igrici Tenczelné Tompa Ilona

Kiemelkedő nevezési 

arányával méltán 

érdemlte ki az első 

helyet.

Általános iskola II. Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola BAZ Ároktő Monokiné Bujdosó Hajnal

A diákok fizikai 

aktivitásának 

ösztönzésében 

kiemelkedő 

eredményt értek el.

Általános iskola III.
Drégelypalánki Szondi György Általános Iskola Mikszáth 

Kálmán Tagiskolája 
Nógrád Dejtár Smitnya Sándorné

Egy hajszállal 

lemaradva a második 

helyezettől végeztek

Középiskola I. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium Veszprém Veszprém Sándor Mátyás

Az egészségfejlesztő 

testmozágsra 

nevelésben a 

középiskolák között 

kiemelkedő 

eredménnyel zártak 

az első helyen.

Középiskola II. Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium Nógrád Bátonyterenye Tóth Lászlóné

A nevezési számok 

alapján az egyik 

legkiemelkedőbb 

intézmény a diákok 

fizikai aktivitásra való 

ösztönzésében.

Középiskola III.
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma
Tolna Bonyhád Ziegler Teréz

A diákok 

testmozágását 

ösztönző 

intézmények egyik 

zászlóshajója.



Díj: A tanév diákolimpiai rendezvénye

Díjazott Esemény Elnök Titkár

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület IV. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia® - Miskolc Fazekas Miklósné Benőcs Dávid

Somogy Megyei Diáksport Szövetség Labdarúgó Diákolimpia® - Fonyódliget Körmendiné Hajdu Gyöngyi Rózsáné Ősz Márta

Békés Megyei Diáksport Egyesület Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpia® - Gyula Kormos Mihály Molnár Diána

Díj : Fair Play Díj

Díjazott Intézmény

Milusné Orvos Anita testnevelő
Szegő Gábor Általános Iskola, III. korcsoportos Röplabda Diákolimpia® 

csapat

Zámbó Tibor testnevelő
 Mezőszilasi Németh László Általános Iskola,  Körzeti Kézilabda 

Diákolimpia®


