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FÁBIÁN ELVIRA 

 2015-2020 között kollégiumunk AJTP-s diákja. 

A Klebelsberg-díjat az öt év alatt nyújtott kiemelkedő 

teljesítményéért kapta. 

A tehetsége mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, 

szeretet, kitartás és segítségnyújtás.  E szavak jellemzik  

Elvira életútját. A programba érkező csendes diák hamar 

beilleszkedett a 9-es osztály közösségébe, és egyre több 

területen mutatta meg tehetségét. Hamar megismerte 

mindenki közvetlen, nyitott, kedves személyiségét. Ennek 

köszönhetően gyorsan megtalálta a helyét diáktársai között. 

Az első perctől kezdve maximális teljesítményt nyújtott, 

teljes erőbedobással koncentrált a tanulásra, amit átlagai is 

bizonyították, hisz minden évben kitűnő eredményt ért el, nemcsak az évvégi de félévi 

átlagaiban is. Az ő tehetségét és szorgalmát bizonyítja, hogy nemcsak azokban a tantárgyakban 

teljesített jól, amin tovább kívánt tanulni, hanem a többiből is. Ezt bizonyította a minden évben 

kapott rengeteg tantárgyi dicsérete. Kiváló képességeit az országos matematika és német 

tanulmányi versenyeken is kamatoztatta, ahol mindig eredményesen szerepelt. 

De nem csak a tanulásban való maximális helytállás jellemezte, hanem energiát fordított saját 

személyiségének gazdagítására is. Sokat járt könyvtárba, rengeteget olvasott, rendszeres, 

megbízható tagja volt a kollégiumi versenyeknek és vidám rendezvényeknek. Fogékonnyá vált 

a színház, mint művészeti ág megismerésére ismereteit magas szintre emelte. Szakértői 

szemmel elemezte a színházi előadásokat, amiket mindig nagy élményként élt meg. 

Megnyerő személyisége, segítőkészsége pedagógusai, csoportvezetője, diáktársai számára is 

rögtön kiderült. Ő volt az osztály „segítő angyala”, aki nem sajnálta sem idejét sem energiáját, 

hogy segítséget nyújtson rendszeres korrepetálásaival. Mindig lehetett számítani rá, szeretettel 

fordult a környezetében lévők felé. Magatartásával, kivételes személyiségével kivívta társai, 

tanárai elismerését és szeretetét. 

A tehetségének fejlődését a sport területén is megcsillogtatta, hisz kollégiumunk röplabda 

csapatának eredményes és meghatározó tagja lett. Rengeteg kollégiumi és városi versenyen 

indult. Feladatait felelősségteljesen, precízen, maximálisan oldotta meg. Szeretett csapatban 

dolgozni, csapattagként is kiváló, mivel hozzáállásával, feladattudatával, szorgalmával 

motiválta, lelkesítette társait. Összetartotta a lány közösséget, elsimította a nézeteltéréseket. 

Támogatta az alsóbb éveseket mind a sportban, mind a tanulmányi munkában. 

Segítőkészségére, a közösségért végzett munkájára csoportvezetője is mindig számíthatott.  

Céltudatossága, akarat ereje, nyitottsága, értékrendje mind pozitív személyiségének 

meghatározó elemei. Viselkedése példaértékű volt az 5 éves AJTP-s tevékenysége során. 

Minden pedagógus sok ilyen diákot kívánna magának!  


