
Széchenyi-díj 2012. 

 

Nier Janka 

 

Nier Janka a BONI Széchenyi István Általános Iskola 2012-ben 

végzett tanulója. 

8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 

magatartásáért dicséretet kapott. Az osztályközösség aktív tagja volt, jó 

szervező munkájával nagy segítséget nyújtott az osztály farsangi és 

kulturális műsorainak megszervezésében.  

Janka a megyei tantárgyi tanulmányi versenyeken is eredményesen 

szerepelt. Rendszeresen megméretette tudását matematikából, német 

nemzetiségi nyelvből, történelemből. A Kossuth Szövetség és a Széchenyi 

Kör közösen rendezett Országos Szónoklatversenyén 2011-ben olyan 

átéléssel adta elő szónoklatát, hogy a zsűri különdíjban részesítette. Ha 

szükség volt tudására iskolánk csapatát erősítette az ifjúsági 

katasztrófavédelmi, vagy a vöröskeresztes és a takarékszövetkezet 

versenyén is. Sokoldalú személyiségét bizonyítja, hogy a versenyek mellett a 

táncművészetben is kiváló eredményeket ért el.  



2003 szeptemberétől, a tánctagozat beindítása óta tanul 

moderntáncot Szarvas Szilvia tanárnő irányításával. Az előképzős csoport 

egyik legösszeszedettebb tanulója volt, játékos, örökmozgó lénye ellenére, 

figyelme soha nem kalandozott el az órákon. Küzdeni tudása és kitartása 

egyre kiemelkedőbbé tette csoportjában. Tehetsége a moderntánc órák 

mellett a klasszikus balett órákon is megmutatkozott. Színpadi 

rátermettségét először a Dzsungel Könyve Mauglijaként bizonyította 

2005-ben. 2007-ben felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Főiskola 

balett-művész szakára is, a lehetőséggel nem élt, azonban a 2012-2013-as 

tanévben felvételt nyert a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába. 

A 2008. évi Apáczai Táncfesztiválon jazztánc-szóló kategóriában első 

helyezett lett. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének Fesztiváljain 

2009. és 2012. között több ízben a középiskolás korosztályban 

versenyzett, mert saját korosztályában szóló versenyt még nem írtak ki. 

Ezeket a versenyeket rendszeresen megnyerte. A Modern-Kortárstánc 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen is első helyezést ért el. 

A táncművészet területén nyújtott kimagasló teljesítményéért, 

testi-lelki rátermettségéért, kitartásáért és a táncművészet iránti 

szeretete miatt 2009-ben Janka „Völgység Talentuma” díjat kapott.  

Tetteivel, sokoldalúságával, pozitív hozzáállásával nagy szerepet 

játszott a közösség formálásában. Szorgalma, kitartása példaként 

állítható társai elé. A fent felsorolt tevékenységei és emberi tulajdonságai 

alapján a BONI Széchenyi István Általános Iskola nevelői és tanulói 

egyaránt javasolják a „Széchenyi-díj” elnyerésére. 
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