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32 ÉVE TANÍTÓ PEDAGÓGUS LETT A 2021-ES ÉV SZUPERTANÁRA  

 

Budapest, 2021.08.26 – Sarkadi Ferenc, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 

Iskola biológia-testnevelés szakos tanára nyerte el 2021-ben a Lidl és a Dívány közös 

pályázatán Az év Szupertanára címet. A 32 éve tanító pedagógus a kreatív, fejlesztő 

feladatok sokasága mellett idén egy virtuális osztálykirándulással is megajándékozta 

diákjait.  

 

A nagy hagyománnyal bíró, immáron ötödik alkalommal meghirdetett Az év Szupertanára 

pályázat célja, hogy megtalálja azt a pedagógust, akinek tanóráiért, többek között a rendhagyó 

oktatási módszerek és eszköztár miatt rajonganak a tanulók. A kezdeményezés platformot 

biztosít a példaértékű tanári teljesítmények bemutatására, s nem utolsósorban a nyertes tanár 

és annak iskolája értékes nyereménnyel is gazdagodik.  A kampány 2021-ben is nagy sikerrel 

zárult, több tucat pedagógusi pályázat, valamint a közönségszavazás során több mint 14 000 

voks érkezett.  

 

Idén a szakmai zsűri értékelése és a közönségszavazás végeredményének összesítése alapján 

Sarkadi Ferenc érdemelte ki a Szupertanár elismerést. A több mint három évtizede oktató 

biológia-testnevelés szakos pedagógus 1989 óta tanít a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 

Általános Iskolában, mely idő alatt több mint 70 szabadidős tábort szervezett és 8 osztályt 

ballagtatott el osztályfőnökként. Célja a logikus gondolkodás fejlesztése a problémaalapú 

oktatás módszerével, így számos rendhagyó feladatokkal találkozhatnak óráin a diákok. 

„Örülünk, hogy a Szupertanár kampány keretében ezúttal is lelkiismeretes és elkötelezett 

pedagógusokat ismerhettünk meg és kaphattunk betekintést munkájukba. A Lidl Magyarország 

számára kiemelten fontos az iskolás korú gyermekek edukációja, így fontosnak érezzük a 

kihívásokkal folyamatosan megküzdő, újdonságokat kereső, elhivatott pedagógusok elismerését 

is” – mondta Tőzsér Judit, az áruházlánc vállalati kommunikációs vezetője. 

 

A 2021-es év Szupertanára munkája elismeréseként egy iPad Pro készüléket, valamint 100 000 

forint értékű Lidl utalványkártyát vehetett át a Lidl Magyarország jóvoltából, ezenfelül az 

áruházlánc a Szupertanár iskoláját 1.000.000 Ft értékű egészséges élelmiszerrel is 

megajándékozza. 

------------------------------ 

Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl 
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 187 áruházzal van jelen hazánkban, 
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és több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a 
diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a 
legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.  

A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyéb en, 
ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.  
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