
„Évfolyam legjobb tanulója” díj kitüntetettjei a 2015/2016. tanévben 

 

Krattinger Eszter 9K osztályos tanuló a kilencedik évfolyam legjobb tanulója 

Eszter segítőkész, tisztelettudó, érdeklődő és szorgalmas tanuló. Kitűnő tanulmányi 

eredménnyel zárta az évet, de csupa ötösei voltak év közben is. Csapatával a Frühling in den 

DACH Landern versenyen országos 6. helyezést értek el. Eszter az osztályközösség életének 

is aktív tagja. Mindemellett kitartóan sportol, a Maklári Bosch Kötélugró Klub tagjaként 

nagyon szép eredményeket ért el: 

 a németországi Európa Bajnokságon csapata 3 bronzérmet, 1 aranyérmet szerzett 

 Országos Csapatbajnokság, Szentes, összetett 1. hely 

 Országos Egyköteles Bajnokság, Mórahalom, szabadon választott gyakorlat, 3. hely, 

Páros összetett 1. hely, Formáció 1. hely 

 Diákolimpia, egyéni összetett 1. hely, formáció 1. hely 

 Kvalifikációs helyet szereztek az idei Svédországban megrendezendő 

világbajnokságra. 

Eszter jó példája annak, hogy a sport és tanulmányi sikerek összeegyeztethetőek, fegyelmezett 

munkával, kitartással és jó időbeosztással mindkét területen lehet kimagasló eredményeket 

elérni. Gratulálunk a kilencedik évfolyam legjobb tanulójának! 

 

Zsemberi Dániel 10D osztályos tanuló a tizedik évfolyam legjobb tanulója 

Dani a 10.D osztály egyik legjobb képességű és legnagyobb munkabírású tanulója. 

Érdeklődése sokrétű, de nemcsak tanulmányaiban, hanem az osztályközösségben is nagyon 

értékes ember. Kitűnő tanuló, angol nyelvből már felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, 

matematikából és informatikából is a legjobbak közé tartozik, legkiemelkedőbb eredményei is 

ezeken a területeken születtek: 

 Palotás József Megyei Matematika Verseny, 2. hely 

 Bolyai Matematika csapatverseny, regionális 16. hely 

 Zrínyi matematika verseny, megyei 4. hely 

 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmáyni Verseny, Alkalmazás kategória, 1. 

hely 

 Bakonyi Bitfaragó Országos Programozói Verseny, csapatban 2. hely 

 Pendroid Országos Mobilprogramozói Verseny, csapatban 3. hely 

 Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny 7. hely 

Gratulálunk, további szép versenysikereket kívánunk a tizedik évfolyam legjobb tanulójának! 

 

Laurinyecz Levente, 11. I osztályos tanuló a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója 

Levente a hat évfolyamos gimnáziumi osztályban kezdte tanulmányait, jelenleg az 

informatikai szakközépiskolai osztály tanulója. Kitűnő tanulmányi eredménye mellé 



történelem, német és fizika tantárgyakból szaktárgyi dicséretet kapott. Angol nyelvből 

felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, német nyelvből a DSD programba kapcsolódott be, és a 

vizsgára való felkészülés mellett négyhetes németországi ösztöndíjat nyert azzal a filmmel, 

melyet társaival az IPP német nyelvi pályázatára készítettek. 

Levi a matematikai tanulmányi versenyeken is kiemelkedőt nyújtott: a Palotás 

Emlékversenyen megyei 1. helyet szerzett, a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen is az élen 

végzett. 

Szorgalma mellett kedvessége és szerénysége is példaértékű, munkájára az osztályközösség is 

mindig számíthat. Tanulmányi eredményei és emberi értékei miatt a tizenegyedik évfolyam 

legjobb tanulója díj méltó kitüntettje. 

Gratulálunk neki, és valamennyi díjazottnak, további kitartó munkát és szépen csillogó 

sikereket kívánunk valamennyiüknek a jövőben is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsemberi Dániel, Krattinger Eszter, Laurinyecz Levente 

 

Dobi Dorina Lili, a 7K osztály legjobb tanulója 

Dorina a kiemelkedő tanulmányi átlagot elért hetedikes kisgimnazista osztály tagja. Mindig 

felkészülten érkezik iskolába, az órákon aktívan vesz részt, tanulmányi munkájában 

maximálisan teljesít. Kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet, de a tanév során is szinte csak 

jeles osztályzatot szerzett. Tanulmányi versenyeken is megcsillogtatta tehetségét, idei 

eredményei közül a legkiemelkedőbbek: 

 On-Lion Országos Angol Verseny  országos 4. hely 

 Play and Win Angol nyelvű csapatverseny csapatban országos 10. hely 

 Bolyai csapatverseny, magyar nyelv regionális 6. hely 

 Bolyai matematika csapatverseny regionális 2. hely 

 Varga Tamás Matematikaverseny megyei 3., országos 24. hely 



 Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 1., országos 31. hely 

 Alapműveleti Matematikaverseny megyei 1., országos 2. hely 

Dorina nemcsak kiváló tanuló, de kiváló sportoló is, az évek óta tartó kemény, hajnali, 

délutáni és hétvégi edzések eredményeként számos szép sporteredménnyel büszkélkedhet, 

tagja az egri leány-gyermek vízilabda csapatnak is.  

Gratulálunk a 7K osztály legjobb tanulójának! 

 

Kis Benjámin, a 8K osztály tanulója 

Benjámin az előző és az idei tanévben is kitűnő tanulmányi eredményt ért el, több tantárgyi 

dicséretben részesült, a tanév során végig kimagaslóan teljesített, jelesnél rosszabb 

érdemjegye szinte nem is volt. Szorgalma kimagasló, mindig pontos, precíz, lelkiismeretes 

munkát végez. Határozott fellépésű, kiváló szervező, ezeknek a tulajdonságoknak jó hasznát 

vette az osztályközösség a 8K osztályprogramjainak megrendezésekor.  

Benji szabadidejét is hasznosan tölti, több éve kosárlabdázik, a kollégiumok közötti 

versenyeken is erősíti a csapatot. Szorgalma és lelkiismeretes tanulmányi munkája miatt elért 

eredményéhez gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsemberi Dániel, Krattinger Eszter, Laurinyecz Levente, Dobi Dorina, Kis Benjámin 

 


