
A 2014/2015. tanév ballagási ünnepségen átadott díjak ismertetése: 

 

 

-  K O S S U T H  G I M N Á Z I U M É R T  D Í J  

A Kossuth Gimnáziumért Díj a gimnázium olyan végzős tanulójának adományozható, akinek a 9-12. 

évfolyamon magatartása és szorgalma példás, tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő volt, és legalább egy 

nyelvből felsőfokú vagy két nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgát szerzett. Szempontként szolgál még 

a tanuló OKTV-döntőbe jutása, magas színvonalú tanulmányi munkája, kiemelkedő kulturális tevékenysége 

vagy sporteredményei. A díj könyv- és pénzjutalom, amelynek mértéke nem lehet kevesebb, mint a 

mindenkori minimálbér ötven százaléka. 

 

- Horváth Bálint 12. a: 

Bálint tanulmányai négy éve alatt végig kitűnő tanuló volt, magatartása és szorgalma példás. Először 

középfokú C típusú, majd felsőfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből, illetve tavaly előrehozott 

érettségit is tett ebből a tárgyból, amit 96%-os eredménnyel teljesített. Mivel orvosi egyetemre készül, 

biológia és kémia, tantárgyakból tanulmányi eredménye kiemelkedő. Emellett azonban minden évben 

számos egyéb tantárgyi dicséretben részesült. 

Egyenletes és megbízhatóan jó tanulmányi eredményei mellett több versenyen is részt vett. Tavaly indult 

először OKTV versenyen biológia tárgyból, ahol a 21. helyezést ért el. Idén a TUDOK országos fordulóján 

ért el 1. helyezést Környezet-és Földtudomány szekcióban, illetve a TUDOK kárpát-medencei fordulóját is 

megnyerte. Idén is indult OKTV versenyen biológia tárgyból, ahol 4. helyezést ért el. 

Bálint kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett más területen is jeleskedik, az iskolánkban tartott rajz 

szakkörön aktívan vesz részt, valamint rajz versenyeken is indult, saját festményeit és rajzait is küldte már 

kiállításokra. Szenvedélyesen szereti a latin nyelvet, ezért latin szakkörön is részt vett iskolánkban. 

Sokoldalúságához az is hozzájárul, hogy két évig a CIN néptánccsoport tagja is volt, emellett pedig szívesen 

gitározik is. 

Bálint egy sokoldalú, határozott, őszinte egyéniség, akire tanárai és diák társai is számíthatnak, véleményére 

osztálytársai is sokat adnak.   

 

- Solymosi Gergely Tamás 12. d: 

Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményű (minden évben nevelőtestületi dicséretet kapott) és 

példás magatartású diák, aki angolból komplex felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

A további eredményei: 

Tantárgyi versenyek: 

Kémia OKTV országos 13. helyezett (11. évf.) 

Kémia OKTV országos 1. helyezett (12. évf.) 

További országos versenyeredményei:  

kémia: Oláh György Orsz. Középisk. Verseny: 1. helyezett (12. évf.); Irinyi János Országos Középiskolai 

Verseny 13. helyezett (10. évf.) 

történelem: Cultura Nostra Tört. Vetélkedő 9. helyezett csapatban (9. évf.); Cultura Nostra Tört. Vetélkedő 

5. helyezett csapatban (10. évf.) 

matematika: Gordiusz Matematika Verseny 21.helyezett 

Országos eredményei mellett 7 alkalommal megyei fordulóig jutott matematikából, kémiából és fizikából. 

Kulturális tevékenységek: 10 éve zeneiskolás, furulya szakon, négyszer kiemelt nívódíjat kapott a Pest 

Megyei Kamarazenei Versenyen. 

Éneklő osztályok versenyén legjobb hangszeres közreműködésért járó különdíjat kapott. 

ODN-n több előadott darabban szerepelt. 

Dél-Pest megyei Erkel Vetélkedő győztes csapatának tagja. 

Etika tantárgyból kiemelkedő pályamunkát készített. 

Kémia tantárgyból 98 %-os emelt érettségivel rendelkezik, angolból előrehozott érettségit tett 94 %-os 

eredménnyel. 

Német nyelvből a nyelvvizsgája folyamatban van. A CVSE Atlétika szakosztályában sportol, több éven 

keresztül az osztály Diákparlamenti küldöttje volt. 

 

 



-  A M B A S S A D O R - D Í J  

Az Ambassador Alapítvány díjával olyan, a nyolcosztályos képzésben részt vevő tanuló jutalmazható, 

akinek a 12. osztály befejezésekor kitűnő a tanulmányi eredménye, példás a magatartása, és aki kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott az idegen nyelvekben. A díj könyv- és pénzjutalom, amelynek mértéke nem lehet 

kevesebb, mint a mindenkori minimálbér ötven százaléka. 

 

- Tóth Balázs 12. d: 

Nyolc éven keresztül jeles, kitűnő tanulmányi eredményű, (4-5 tantárgyi dicsérettel) és példamutató 

magatartású diák, aki az idegen nyelvekből kimagasló teljesítményt nyújtott. 

Elsőként szerzett az osztályban német nyelvből középfokú nyelvvizsgát, és lett felsőfokú nyelvvizsgája 

ugyanebből a nyelvből. A német középszintű (96%), majd emelt (96%) érettségije után a második nyelvként 

tanult angol kezdő csoportból különbözeti vizsgával átment a haladó csoportba, ahol ebből a nyelvből is 

kimagaslóan teljesített. Angolból is megszerezte a komplex középfokú nyelvvizsgát. Minden nyelvvizsgája 

nemzetközi, így már ezzel is tudatosan készült a felsőfokú tanulmányaira. Első helyként a Bécsi Műszaki 

Egyetem gazdasági, gépészmérnöki szakjára jelentkezik. Tehát németül folytatja tanulmányait. 

Nyelvtanárai szerint kiváló képességekkel, szorgalommal és magas szintű nyelvi kultúrával rendelkezik.  

További eredményei, tevékenységei: 

A díjnak nincs további szempontrendszere, de a nyolc osztályos képzésben résztvevő diákok kaphatják, így 

azok az eredmények, tevékenységek, melyek ehhez a nyolc évhez kapcsolódnak, erősíthetik az odaítélést. 

Balázs a fizika, matematika, informatika (98%-os érettségi) tantárgyak mellett kiváló teljesítményt nyújtott 

földrajzból, magyar nyelv és irodalomból. Nagy szorgalmú, kitartó, céltudatos diák. 

Kulturális tevékenysége is említésre méltó, hiszen éveken keresztül indult versmondó versenyeke, melyet 

idén egy első helyezéssel zárt. Évek óta az iskolai nagy rendezvények (ODN, Szalagavató, Éneklő osztályok 

versenye, 56-os megemlékezések) szereplője, bemondója, de munkája nem csak a felolvasásban merül ki, 

aktívan részt vesz a szervezésben, a szövegek megírásában. 8 éven keresztül tanult a zeneiskolában, klarinét 

szakon, zenekarban is dolgozott. 

Közösségi munkájával szintén hozzájárult iskolájának, osztályának az életéhez. Aktívan részt vett a 

cserekapcsolatokban (belga, német, erdélyi). A Tudományok éjszakája előadás egyik segítője, az 

Egészségnevelési és Sportnap keretében megszervezte a kettlebell és mediball bemutatókat és tavaly egy 

másik nagy hobbiját, a vitorlázórepülést ismertette meg a gimnazistákkal. Az osztály egyik fő mozgatója, 

programszervezés, lebonyolítás, tárgyalás mind- mind jól megy neki. 

A nyolc éves munkájának, az idegen nyelvek területén nyújtott teljesítményének méltó elismerése lenne ez a 

díj. 

 

 



-  J Ó  T A N U L Ó ,  J Ó  S P O R T O L Ó - D Í J  

A Jó tanuló, jó sportoló díjat az 1956-ban érettségizett 4. A osztály alapította. A díjazott oklevelet és 

vándorserleget kap, utóbbira évente rávésik a díjazott tanuló nevét, osztályát és az évszámot. Évente egy 

tanuló veheti át, aki kimagasló teljesítményt nyújtott a tanulás és a sport területén egyaránt. 

 

- Szabó Zita 12. b: 

Tanulmányi eredmények: Az eltelt 4 évben jeles tanulmányi átlag, minden tanévben tantárgyi dicséretek 

angol nyelv, informatika, testnevelés tárgyakból. 

Az iskola és az osztály közösségi életében is szerepet vállal. Két éve ő az iskolai sportkör diákelnöke. Az 

osztályközösség kedveli, társaival jó kapcsolatot ápol, kedves, segítőkész, barátságos, 

Tanulmányi átlagai: 

9. évfolyamon: 4.6 

10. évfolyamon: 4.5 

11. évfolyamon: 4.4 

12. évfolyam I. félév: 4.4 

Az iskola és az osztály közösségi életében is szerepet vállal. Két éve ő az iskolai sportkör diákelnöke. Az 

osztályközösség kedveli, társaival jó kapcsolatot ápol, kedves, segítőkész, barátságos. 

Sporteredmények: 

2011/2012. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoport megyei döntő; Magasugrás 1. hely, Távolugrás 1. 

hely 

2011/2012. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntő; Magasugrás 1. hely, Távolugrás 

2. hely 

A Magyar Köztársaság 2011. évi Serdülő Egyéni Országos Bajnoksága; Magasugrás 1. hely 151 cm 

117. Atlétika Felnőtt Magyar Bajnokság; Magasugrás 12. hely, Távolugrás 10. hely 

U18-as Válogatott Viadal Magasugrás 4. hely 

Magyarország 2012. évi Utánpótlás Országos Bajnoksága; Magasugrás 5. hely, Távolugrás 4. hely 

2012/2013. tanévi Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság V-VI. korcsoportos 

országos döntő; Távolugrás 9. hely 4,3750 cm 

„Év Sportolója” Albertirsán, 2012. március 15. 

„Pest megye legjobb diáksportolója középiskolai korosztály 3 díj” 

Magyarország 2013. évi Felnőtt Fedett pályás atlétikai bajnoksága Távolugrás 10. hely 540 cm 

Magyarország 2013. évi Fedett pályás Ifjúsági atlétikai bajnokság; Távolugrás 1. hely, Magasugrás 6. hely 

2012/2013. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoport megyei döntő; Távolugrás 1. hely, Magasugrás 2. 

hely 

2012/2013. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntő; Magasugrás 4. hely, Távolugrás 

6. hely 

Magyarország 2013. évi Ifjúsági Atlétikai Bajnoksága Távolugrás 1. hely 564 cm 

118. Felnőtt Atlétikai Bajnokság; Távolugrás 8. hely 

2014. Magyarország 40. Felnőtt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága; Távolugrás 8. hely  

Magyarország 2014. évi Junior Fedett Pályás atlétikai bajnoksága; Távolugrás 5. hely  

2013/2014. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoport megyei döntő; Magasugrás 1. hely,Távolugrás 2. 

hely 

2013/2014. tanév Atlétika Diákolimpia V-VI. korcsoport országos döntő; Távolugrás 1. hely, Magasugrás 1. 

hely 

Magyarország 2014. évi Junior egyéni Atlétikai bajnoksága; Távolugrás 2. hely, Magasugrás 2. hely 

2014/2015. Tanévi Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó csapatbajnokság V-VI. korcsoport 

Országos Döntő, Távolugrás 8. hely 

„Pest megye Legjobb Sportolója Leány Utánpótlás Korosztály 3. díj” Budapest, Megyeháza 

2015. Magyarország Fedett pályás Ifjúsági és Junior Atlétikai Bajnoksága 

Távolugrás 3. hely, Magasugrás 5. hely 

„Év Sportolója” Albertirsán, 2015. március 15. 

 

 



-  T R A U B - D Í J  

A Traub-díjat az 1921-ben érettségizett dr. Traub István alapította édesapja tiszteletére olyan gimnazista 

jutalmazására, aki jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású és a humán tárgyakból 

kimagasló eredményt ért el. Ha a tanuló munkája magyar nyelv és irodalomból kiemelkedő, a díjat egykori 

magyartanárának emlékére Simon László-díjként kell kiadni. 

 

Törőcsik Gábor 12. d: 

Nyolc éven keresztül jeles tanulmányi eredményű és példás magatartású diák, aki minden évben dicséretet 

kapott magyar nyelv és irodalomból.  

Rendszeresen részt vett szavalóversenyeken, ahol általában az első vagy második helyezést érte el. Az 

ODN-n is minden évben szerepelt, általában meghatározó karaktert játszott a különböző színpadi 

produkciókban. Több iskolai nagy rendezvényen részt vett (Szalagavató, 56-os megemlékezés, Öregdiák 

találkozó), ahol a versek mellet saját maga által írt szöveget, köszöntőt mondott el. Kisgimnazista korában a 

szolnoki Szigligeti Színházban az Oliver című musical címszerepét játszotta. Ezért a műfajért azóta is 

rajong. Az osztályunk színházlátogatásának egyik fő szervezője volt, a darabok kiválasztásában sokat 

segített. 

OKTV-n kétszer is indult magyar nyelv és irodalomból, szaktanára szerint nagyon szépen teljesített. Az 

osztályközösségünk meghatározó egyénisége, aktívan részt vesz az iskolai programokban. Jókedvű, 

segítőkész tele humánummal.  

Emelt szintű érettségire jelentkezett magyar nyelv és irodalomból. A pszichológia, mint választott irány is 

jelzi, hogy Gábor a humán tantárgyakból kimagasló teljesítményű diák. 

 

 

-  G Y Á N Y I - T Ú R I - D Í J  

A Gyányi-Túri-díj az egészséges életmód propagálásáért és a példamutatóan élő diákok megjutalmazására 

jött létre, idén másodszor adjuk át. Egy tanuló kaphatja meg a díjat, amely pénz- és tárgyjutalommal jár. 

Elnyerésének feltétele a legalább jeles tanulmányi eredmény, valamint az, hogy a tanuló példamutató az 

egészséges életmód megvalósításában, az iskolában és szabadidejében is, és igényes a környezetére. 

 

- Juhász Tibor Péter 12. d: 

Nyolc éven keresztül jeles, kitűnő tanulmányi eredményű és példamutató magatartású diák. 

Példamutató az egészséges életmód megvalósításában, az iskolában és szabadidőben is. 

Rendszeresen sportol, kettlebellezik, ebben a sportágban Guinness rekorder. Félmaratonista, aki az iskolai 

kötélhúzó bajnok-csapat örökös tagja. Rendszeres véradó. 

Tibor fegyelmezett, céltudatos, szorgalmas és kitartó diák, aki a kitűzött cél érdekében mindent megtesz. 

Földrajzból és német nyelvből előrehozott érettségivel, valamint németből középfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik. Két éve tanulja a matematikát és fizikát emelt szinten, a feladatmegoldásokban is nevezhetnénk 

maratonistának, hiszen ezt is teljes erőbedobással végzi. 

Matematikából emelt szinten érettségizik, tervei szerint tanulmányit műszaki egyetemen folytatja. 

 

 



V E L K E Y  A L A P Í T V Á N Y  K Ö N Y V J U T A L M A  

A Velkey Imre-díjat az 1959-ben érettségizett 4. D osztály alapította a magyar nyelv és irodalomban átlagon 

felül teljesítő vagy a történelemben jeleskedő diákok részére. 

 

- Bai Dorottya 12. d: 

Jeles, kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató diák, aki magyar nyelv és irodalom tantárgyból kimagasló 

teljesítményt nyújtott. Szinte minden évben tantárgyi dicséretet kapott ebből a tantárgyból is. Többször vett 

részt helyesírási versenyen, kiselőadásait, prezentációit magas színvonalon készítette el nemcsak magyarból, 

hanem történelemből és művészettörténetből is. Éveken keresztül az osztály kultúrfelelőse volt. Az ODN-en 

is szerepelt, a fordított napon rendszeresen tartott órát, angol és német órákat, németből OKTV-en is indult. 

Két középfokú nyelvvizsgával és két előrehozott érettségivel rendelkezik. Szorgalmas, kötelességtudó diák, 

aki a kimagasló humán képessége mellett a reáltantárgyakat is szereti. Kémiából tesz emelt szintű érettségit, 

vegyész szakra készül. 

 

- Csobán Tünde 12. d: 

Jeles tanulmányi eredményű, példamutató diák, aki éveken keresztül szerepelt az ODN műsoraiban, angol 

nyelven könyvet írt. Színes egyéniség. Az énekkar, a pedagógus kar és a YES nemzetközi ifjúsági kórus 

tagja, hét évig tanult fuvolázni. Festményeiből, rajzaiból kiállításnyi anyag gyűlt össze. A tervei között 

mégis teljesen más irány szerepel: matematikából és angolból tesz emeltszintű érettségit, és angol 

nyelvterületen szeretne továbbtanulni matematika tanári szakon. Sokszínűségét bizonyítja, hogy 

matematikából, angolból több versenyen is indult, de versmondó és fuvola versenyen is szép eredményt ért 

el. 

 

- Kemenczei Kitti 13. b: 

Jó tanuló, segítőkész diák, az osztályközösség és a DÖK aktív tagja. Iskolai és városi versenyek állandó 

szereplője. Gimnázium által szervezett prózamondó és versmondó versenyeken, valamint a szép kiejtési 

versenyen is jeleskedett. 

 

- Resli Lea 12. d: 

Jeles, kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató diák, aki magyar nyelv és irodalom valamint történelem 

tantárgyakból kimagasló teljesítményt nyújtott. Az idei Kossuth vetélkedő első helyezett csapatának tagja. 

Magyar nyelv és irodalom OKTV-n nagyon szépen szerepelt. Véleménye, olvasottsága, meglátásai, hamar 

kiemelték osztálytársai közül. Szabadidejében aktívan sportol: labdarúgás és kosárlabda megyei döntős 

eredményekkel rendelkezik. Magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból tesz emelt szint 

vizsgát és jogi karra felvételizik. 

 

- Retkes Noémi 12. b: 

Noémi 4 éven át jeles tanulmányi eredménnyel végezte a gimnáziumot, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyakból kitűnő eredménnyel 4 éven át. Az Implom József helyesírási verseny helyi fordulóján első 

helyezettként a megyei fordulóba továbbjutott. 

 

- Rugly Csaba 12. a: 

Csaba rendkívül segítőkész, türelmes és lelkes személyiség. Az elmúlt négy évben eredményesen dolgozott 

az osztályközösség egységgé kovácsolásában. Az ének- zene mellett nagy érdeklődéssel fordul magyar 

nyelv és irodalom felé, ebből a tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott az évek során. Több 

alkalommal is tantárgyi dicséretben részesült. Az elmúlt évben angol nyelvből középfokú C típusú 

nyelvvizsgát és előrehozott középszintű érettségit is tett jeles eredménnyel.  

Magyar nyelv és irodalom tárgy iránti érdeklődését mutatja, hogy rész vett az iskolánkban rendezett 

versmondó versenyen, ahol 3. helyezéstérte el ebből a tárgyból emelt szintű érettségit kíván tenni és 

tanulmányait pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar szakán szeretné folytatni. A zene és a 

költészet iránti elhivatottságát mutatja az is, hogy számos iskolai rendezvény aktív szereplője. Tanárának 

ilyen esetekben mindig önzetlenül segít. 

 

 

 



- Száraz Lili 12. d: 

Jeles tanulmányi eredményű, példamutató magatartású diák, akinek a kulturális tevékenysége kiemelkedő. 

Az ODN-en minden évben szerepelt, meghatározó karaktert játszott a különböző színpadi produkciókban. 

Több iskolai nagy rendezvényen (Szalagavató, ODN) szerepelt, mint bemondó. Nyolc éven keresztül az 

osztály könyvtárfelelőse. Angol középfokú nyelvvizsgával és előrehozott érettségivel rendelkezik. 

Kosárlabdázott, diákolimpián csapatban eredményesen szerepelt. Diákparlamenti tag volt 4 évig. 

Biológiából és kémiából jelentkezett emelt szintű érettségire, orvosnak készül. 

 

- Váróczy Viktória 13. c: 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott öt éven keresztül. A kultúra 

minden területével kapcsolatban (színház, kiállítások, stb.) érdeklődő és nyitott volt tanulmányai alatt. 

Munkáját precízen és pontosan végezte, legtöbbször idő előtt teljesítette a rá bízott feladatokat. Segítőkész, 

empatikus, embertársai sorsáért aggódó és felelősséget érző szenzitív ember, akire megbízhatósága miatt 

mindig lehetett számítani, ha plusz feladatot kellett valakire kiosztani, ő szívesen vállalta azt. Áldozatos 

munkával segíti lemaradó osztálytársait az érettségire való felkészülésben. Sokat olvasó, az irodalom iránt 

nagy érdeklődést mutató tanuló. 



 

-  R E Á L  T A N T Á R G Y A K  D Í J A  

A Reáltudományokban Kiemelkedő Tanulók Díját 2011-ben alapították a gimnázium természet- és 

reáltudományokat oktató munkaközösségei, hogy külön jutalmazzák az ezen a területen kiemelkedő 

eredményeket elérő tanulókat. A díj ötödik éve kerül kiadásra, idén a DPMG Rt. és az Ecseri Kft. önzetlen 

segítségének köszönhetően. 

 

- Czigelmajer Bence 12. b:  
Bence jeles, ill.. kitűnő tanulmányi eredményt elérő diák. A DÖK és az osztályközösség aktív tagja, 

megbízható segítőkész ember. Földrajz tantárgyból minden évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 2014 

őszén földrajz tantárgyból OKTV verseny 2. fordulójában 22. helyezést ért el. 

 

- Ferenczi Csongor 12. a: 

Rendkívül érdeklődő, tudatos, segítőkész személyiség. Az elmúlt négy évben tanulmánya jeles volt. 

Különösen nagy érdeklődést mutat a reáltárgyak iránt, de más tárgyakból is többször kapott már dicséretet. 

Az elmúlt évben angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett. Matematikából emelt szintű érettségit 

kíván tenni ebben az évben. A tantárgy iránti érdeklődését mutatja, hogy idén OKTV versenyen is indult 

matematika tárgyból, ahol a második fordulóba bejutott. Elkötelezettségét mutatja, hogy tanulmányait a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kívánja folytatni, valamint idővel kutatásokat is 

szeretne folytatni. Lelkesedéssel és aktívan áll hozzá minden új feladathoz, amivel osztályát is segítette. 

 

- Horváth Bálint 12. a: 

Bálint tanulmányai négy éve alatt végig kitűnő tanuló volt, magatartása és szorgalma példás. Először 

középfokú C típusú, majd felsőfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből, illetve tavaly előrehozott 

érettségit is tett ebből a tárgyból, amit 96%-os eredménnyel teljesített. Mivel orvosi egyetemre készül, 

biológia és kémia, tantárgyakból tanulmányi eredménye kiemelkedő. Emellett azonban minden évben 

számos egyéb tantárgyi dicséretben részesült. Egyenletes és megbízhatóan jó tanulmányi eredményei mellett 

több versenyen is részt vett. Tavaly indult először OKTV versenyen biológia tárgyból, ahol a 21. helyezést 

ért el. Idén a TUDOK országos fordulóján ért el 1. helyezést Környezet-és Földtudomány szekcióban, illetve 

a TUDOK kárpát-medencei fordulóját is megnyerte. Idén is indult OKTV versenyen biológia tárgyból, ahol 

4. helyezést ért el. Bálint egy sokoldalú, határozott, őszinte egyéniség, akire tanárai és diák társai is 

számíthatnak, véleményére osztálytársai is sokat adnak. 

 

- Solymosi Gergely Tamás 12. d: 

Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményű (minden évben nevelőtestületi dicséretet kapott) és 

példás magatartású diák. Idei versenyeredményi: 

Kémia OKTV országos 1. helyezett  

Kémia: Oláh György Országos Középiskolai Verseny: 1. helyezett  

Kémia tantárgyból 98 %-os emelt érettségivel rendelkezik. Mindkét fakultációs tantárgyából, –matematika, 

fizika - kiváló teljesítményt nyújtott. Vegyészmérnöki karon szeretne továbbtanulni. 

 

 



-  É V  D I Á K J A  D Í J  

Az Év Diákja díjat négy éve alapította a tantestület és az Iskolai Szülői Szervezet. Annak a diáknak adják át, 

akinek nemcsak jó a tanulmányi eredménye, hanem az iskolai közösségi programokban is aktívan részt vesz, 

sőt említésre méltó teljesítményt nyújt valamely iskolán kívüli tevékenységben is és méltó az iskola 

hírnevéhez. A díjazottat a Diákönkormányzat javaslatára 5 fő közül az Iskolatanács és a DÖK közösen 

választja ki. Jutalma komoly pénzjutalom és az iskola lépcsőházában elhelyezett fotó. 

 

- Budai Dóra 12. d: 

A díjazottról osztálytársai írtak jellemzést: 

Az osztályunk negyedik éve vesz részt az Év diákja díj versenyében. Eddig minden évben többkörös 

szavazással döntötték el az osztály tanulói, kit jelölnek erre a díjra. A jelöltek elkészítették a plakátot, 

megírták magukról a jellemzést, kértek tőlem néhány mondatos bemutatást, és várták az eredményt. Eddig 

nem volt nyertesünk, pedig igazán tehetséges, szorgalmas, sok tevékenységet magas színvonalon űző 

jelöltekkel álltunk versenyben. Ezekben is, mint mindenben Dóri aktívan részt vett, segített a plakátok 

készítésében, a jellemzés megírásában. 

IDÉN ŐT JELÖLJÜK!! 

Az én javaslatomra és az osztály teljes támogatásával a 2014-2015.tanév „Év diákja díj” megérdemelt 

győztese Budai Dóra lehetne. 

Miért gondoljuk így?  

DÖK: Hat éve lelkes tagja a DÖK-nek, aktívan segíti a vezetőségi tagok munkáját, a ráosztott feladatokat 

nagy odaadással végzi, a gyűjtések, támogatások fő szervezője, a tavalyi, diákok által szervezett Kulturális 

bemutató egyik irányítója  

SPORT: Iskolai szinten több szakosztályban sportol, röplabdázik, focizik, és ha kellett, kosarazni is beállt. 

Legeredményesebb ezek közül a labdarúgás: országos 19. hely, megyei fordulóban gólkirály, ahol Dórit 

idézem: „Dobtam egy gólt!” 

TANULMÁNYI VERSENYEK: Matematikából és történelemből több tanulmányi versenyen vett részt. 

Legbüszkébb arra, hogy az idei Kossuth vetélkedő győztes csapatának tagja lehetett  

TANULMÁNYI ERDEMÉNYEK: Tanárai dicsérik munkáját, a tanuláshoz való hozzáállását, 

reáltárgyakból, humántárgyakból és a készségtárgyakból egyaránt tehetséges. Figyelmével, aktivitásával az 

órákat előreviszi, jó ötletei vannak, és a megvalósításukban is részt vesz. A bizonyítványába beírt általános 

dicséretek, tantárgyi dicséretek száma is igazolja, hogy a sok tevékenység mellett a tanulást sem hanyagolja 

el. Két középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, az angol érettségi mellé idén,- egyedüliként a csoportjából-

németből is érettségizni fog. 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG: Minden szinten, mindenkinek, mindenben segít. Jó érzékkel oldja meg a nehezebb, 

kényesebb problémákat. A legfontosabb, hogy megoldja! Tervez, gondolkodik, szervez, irányít! Mi minden 

fér bele az idejébe? Irányítja a végzős osztályának valamennyi fontosabb feladatait: tablóterveket készít, 

tanárok ajándékozását készíti elő. De komoly feladata volt a szalagavató sikeres lebonyolításában is. 

Emellett figyel arra, kinek mikor lehet meglepetést szerezni, legyen akár osztálytársa vagy tanára: az idei 

születésnapon nekem mindenképpen emlékezetes marad. 

A Fordított napon, az utóbbi két évében komoly funkciókat töltött be, a tavalyi nyertes USA megye oszlopos 

tagja volt. Az erdélyi és dachaui cserekapcsolatok sikeréhez hozzájárult ötleteivel, kitartó munkájával. A 

Xmas party, a Fasching kellemes perceit nem hagyta ki sosem, így mindig volt osztályunkból csapat ezeken 

a rendezvényeken is. 

Osztálytársai mondták róla: 

„Nélkülözhetetlen, legfőbb szervező, kifogyhatatlan energiákkal rendelkezik.” 

„Nyolc éve a lelki támaszom!” 

„Még a közös óvodai évekre is emlékszem.” 

„Nagyon aranyos, nagyon szép, nagyon csinos” 

„Egy nap sem lenne elég, hogy elmondjam, milyen!” 

„Mert Ő legyen!” 


