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Nagy László Tanár Úr a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

mozgóképkultúra és médiaismeret tanára. Közel 650 gyereket tanít minden tanévben.  14 éve egyengeti a 

fiatalok útját. A Tömörkény iskola újság, a Hírkút szerkesztését fogta össze tanítványaival. Nagyon jó 

kapcsolatot épített ki a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció - és Médiatudomány Tanszékével, illetve 

az ELTE Média-és Kommunikáció Tanszékével. Gyakran visz el bennünket stúdiólátogatásokra, 

gyakorlatokra, illetve vendég előadókat hív meg a tanórákra.  Fotós, videós és 3D-s animációs szakköröket 

is tartott és tart. Azon kívül, hogy az órákon igyekszik a maximumot nyújtani, illetve belőlünk azt kihozni, 

energiát és időt nem sajnálva az órán kívül segít felkészülni az aktuális megmérettetéseken induló 

versenyzőknek, pályázóknak. Ilyen típusú tevékenysége nyomán fontos említést tenni az Országos 

Tandíjfelező pályázaton évek óta elért dobogós helyezésekről, valamint a Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV első, illetve az Európai Parlament által szervezett Fedezd Fel Európát! versenyen elért Fődíjas 

helyezésről. Az utóbbi versenyre készített filmnek személy szerint én voltam a vágója. Minden évben indít 

tanítványokat a DUE verseny több kategóriájában, amelyen tanítványai sikeresen szerepelnek. 

Nagy érdeklődés övezi a szakköreit, fakultációit. Párhuzamosan két fakultációt is kell indítani, hogy 

mindenki bejuthasson az órákra. Az alapoktól kezdve segíti a fejlődésünket, megismertet bennünket a 

fényképzés és filmezés rejtelmeivel és fogásaival. A sajtóműfajok rendszerét mind elméletben, mind 

gyakorlatban átvesszük, elemezzük, és végül produktumokban (iskolaújság, blogok, pályázatok, versenyek) 

be is mutatjuk. A Tanár Úr sikeresen készíti fel a médiásokat az érettségire és a szakirányú felvételikre. 

Diákjai közül többen a filmrendezői, operatőri, szerkesztői, újságírói és fotós pályán indultak, majd 

helyezkedtek el. 

Eredmények: 

-  Diákjai a városi, országos és nemzetközi versenyeken nagy sikerekkel mérettetik meg magukat – ezt több 

mint 100 versenyeredmény igazolja 

- Média szakos egyetemi hallgatók szakvezetője  

- Rendszeresen szervez fotókiállításokat iskolán belül és kívül  

- Tehetségápoló nyári szakkört hozott létre  

- 3 dimenziós animációs szakkör szervezése - Tóth Pál Balázs Béla-díjas animációs rendezővel  

- 2015-ben diákja, Babos Anna OKTV I. helyezést ért el Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 

- 2016-ban diákja Polner Laura OKTV VI. helyezést ért el Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 

- az iskolaújság (Tömörkény Hírkút) szerkesztőségének összefogása, ellenőrzése 

- hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok mentora  

- Kapcsolat a Finn és az Indonéz nagykövetséggel - tehetséges diákjai kiutazhattak Finnországba  

- Az Európai Unio által szervezett videofilm készítő Fedezd fel Európát! című országos versenyen média 

csapata Fődíjat nyert 2017-ben  
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Linkek, cikkek, sajtópublikációk  

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV 1. helyezés Délmagyarország cikk 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/tortenelmet_irtak_a_tomorkenyes_diakok/2424516/ 

 

Finn nagykövetséggel való kapcsolat – 2 győztes tanítványa utazhatott Turkuba 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/turkuba_utazhatnak/2203976/ 

 

Tóth Pál Paja – Balázs Béla díjas rendezővel közösen szervezett 3D animációs szakkör 

http://w3.hdsnet.hu/pajafilm/oktatas7.html 

 

Tandíjfelező verseny nyertesei 2014-ben   

http://www.delmagyar.hu/szte/koszontottek_a_tandijfelezo_program_elso_nyerteseit/2372631/ 

 

Tandíjfelező verseny nyertesei 2016-ban  

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gimnazista_nyertesek_a_bolcseszkaron/2462302/ 

 

Tandíjfelező verseny nyertesei 2017-ben  

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/tandijat_feleztek_a_legtehetsegesebbeknek/2506493/ 

 

Fedezd Fel Európát! videó-pályázat Fődíj 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/fodijas_lett_a_tomorkenyes_diakok_kisfilmje/2503423/ 

 

Pedagógus Oscar-díj 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedre_is_kerult_iden_oscar-

dij_a_tomorkeny_tanara_lett_a_legjobb/2509381/ 
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