
Nemecskó István még egyetemi hallgatóként került a Berzsenyi Dániel Gimná-
ziumba. Kezdettől fogva nagyon alapos, igényes szakmai munkát végez. 

Folyamatosan törekszik a továbbképződésre, fejlődésre. Ez gyakran önálló 
munka, de sokszor vett részt szervezett képzéseken is: pl. oktatásinformatikus tanfo-
lyam, matematika tanári szakvizsga, sok éven át Rátz László Vándorgyűlés, emelt 
szintű érettségi vizsgáztatói tanfolyam, speciális matematika tagozatos iskolák találko-
zói.  

Megszerzett tudását lelkesen igyekszik átadni tanítványainak. Régóta tanít 
specmatos osztályokat, ahol mindennapos feladat a tehetséggondozás. Emellett min-
denféle korosztálynak tartott tehetséggondozó szakkört az ötödikes TIT szakkörtől 
kezdve az OKTV felkészítő szakkörig. Szakköreire – éppúgy, mint tanóráira - komo-
lyan felkészült, mindig változatosságra törekedett. Az iskola falain kívül is részt vesz a 
tehetséggondozásban. Szemináriumokat tartott a KöMaL Ankéton, a Nagy Károly Ma-
tematikai Diáktalálkozón, a Rátz László Vándorgyűlésen, a Balatonberényi Matema-
tika Táborban. 

Fontos számára, hogy tanítványait versenyzésre ösztönözze, komoly időt szán a 
versenyekre való felkészítésre. Tanítványai szépen szerepelnek mind az Abacus, 
mind a KÖMAL pontversenyén, mind pedig az országos Zrínyi, Varga Tamás, Arany 
Dániel, OKTV, Kenguru versenyeken. Fáradhatatlan munkáját, magával ragadó lelke-
sedését, ösztönző erejét mutatja, hogy sok olyan tanítványa van, aki nem kiemelkedő 
tehetség, mégis nagyon szorgalmas munkával kiváló eredményeket ért el. 

Tanítványainak az utóbbi években szerzett néhány versenyeredménye: 
 

OKTV díjazottak: 
2015: (III. kat.): Schwarcz Tamás (13. helyezés) 
2014: (III. kat.): Bognár Máté (17. helyezés), Forrás Bence (11. helyezés), Simon Péter 
(8. helyezés), Schwarcz Tamás (24. helyezés) 
2013: (III. kat. döntős): Simon Péter (2. helyezés);  
 

ADMV díjazottak:  
2013: Bognár Máté (dicséret), Schwarcz Tamás (3. díj) 
2012: Simon Péter (dicséret) 
 

Közép-európai Matematikai Olimpia:  
2013: Simon Péter ezüstérmes 
 

KöMaL (válogatás):  
2013: B pontverseny Schwarcz Tamás 3. helyezés, Forrás Bence 6. helyezés 

2011: B pontverseny Zsakó András 4. helyezés 
 

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny:  
2015: Schwarcz Tamás (2. díj) 
2014: Forrás Bence (1. díj), Schwarcz Tamás (3. díj), Simon Péter (1. díj) 
2013: Forrás Bence (3. díj), Schwarcz Tamás (3. díj), Simon Péter (1. díj), Venczel 
Tünde (2. díj) 
2012: Forrás Bence (1. díj), Simon Péter (1. díj)  

 

Kürschák Verseny:  
Simon Péter dicséret (2013, 2014) 
Versenyfelkészítő munkáját 2004-ben és 2013-ban Graphisoft-díjjal jutalmazták. 



A versenyekre nemcsak felkészít, hanem egyre nagyobb szerepet vállal létreho-
zásukban is. 22 éve részt vesz a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny szervezé-
sében, egy tanítványával közösen készítette a verseny honlapjának első változatát. Az 
idei budapesti verseny két fő szervezőjének egyike. 2012 óta az OKTV II. Kategória 
bizottságának tagja. Éveken át szervezte a Kenguru tesztverseny iskolai lebonyolítá-
sát, valamint az iskolánkban rendezett kerületi  versenyt. 

Talán egykori specmatos diákévei miatt is szívén viseli a tagozat sorsát. Sokat 
dolgozott a nálunk használt tanterv kidolgozásán, foglalkozott a felmerülő nehézségek 
megoldásával, küzdött időnként a tagozat fennmaradásáért. 

Iskolánkban a tehetséggondozás leginkább markáns megtestesítője az évenként 
megrendezett Matektábor. Nemcsak egyik megálmodója, hanem 12 éve főszervezője 
a tábornak. Minden évben igényes, változatos foglalkozásokat tart a táborozóknak. 
Ügyesen megtalálja az egyensúlyt az elmondandó újdonság és a diákok gondolkodta-
tása között. Foglalkozásai, csakúgy, mint tanórái jó hangulatúak, jó humorúak. A diákot 
mindig társnak tekinti a gondolkodásban, az együttes munkában. Tanári szemmel 
nézve is megragadóak foglalkozásai. Táborunknak része diákjaink önálló előadása, 
amit természetesen komoly tanári felkészítés előz meg. Felkészítései nyomán színvo-
nalas előadásokat hallhattunk diákjaitól. 

A matematika tanítás mellett sok féle dologgal foglalkozott az évek során. Volt 
diákönkormányzatot segítő tanár, vezetett „nulladikos”tábort. Tagja volt a Közalkalma-
zotti Tanácsnak, az Iskolaszéknek. Rendszeresen érettségi elnök, ill. vizsgáztat, javít 
az emelt szintű érettségi vizsgákon. 

Kollegaként, munkaközösség vezetőként, igazgatóhelyettesként egyaránt fan-

tasztikus munkatárs. Segítőkész, együttműködő, mindenkivel megtalálja a hangot. Jó-

zan, okos érvelései jó irányba terelik a vitás kérdéseket. Mindig a megoldásra, a komp-

romisszumra törekszik. Jó érzékkel tesz különbséget a lényeges és lényegtelen között. 

Gratulálunk az Ericsson-díjhoz! 


