
Évfolyam díjas tanulók 

A 2014/2015-ös tanév tanévzáró ünnepségén került sor hagyományosan az évfolyam legjobb 

tanulója díj és a vele járó vándorserlegek átadására. A 9-11. évfolyamon a díjra felterjesztett 

tanulók közül a kitüntetetteket a diákokat, tanárokat és az iskolavezetést képviselő bizottság 

választotta ki. 

A tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója: 

Szilák Flóra 11H osztályos tanuló 

Flóra a humán gimnáziumi osztályban tanul. Bár könnyedén boldogul a természettudományos 

tantárgyakkal is, az utolsó két évben történelemből, magyar nyelv és irodalomból és két 

idegen nyelvből választott emelt szintű felkészítést. Angol nyelvből középfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik, emelt szintű érettségi vizsgát tett, felsőfokú nyelvvizsgára készül.  

Tagja a DSD csoportnak, német nyelvből is kitűzte magának a felsőfokú nyelvvizsga 

megszerzését. Az OKTV-n magyar nyelv tantárgyból kiemelkedően szép pályamunkát 

készített, melyben a megzenésített versektől a musicalszövegeken, a hangverseken, a 

dalszövegeken, a rap és slam különös világában a szöveg és hangzás elválaszthatatlan 

összefonódását vizsgálta. Dolgozatával bejutott az országos döntőbe, ahol 12. helyezést ért el.  

Flóra a közösségi munkából is kiveszi részét, jó szervező, de tud alkalmazkodni társai 

elképzeléséhez is, igazi csapatjátékos.  A sportok közül is a csapatjátékot űzi legszívesebben, 

röplabdásként a VIKSZ AGRIA RC csapatával idén a Nemzeti Bajnokság másodosztályában 

felnőtt korcsoportban 4. helyezett lett, junior korcsoportban pedig bajnoki címet szerzett.  

Flóra munkáját egyaránt elismerik társai és tanárai, véleményére fokozottan figyelnek, mert 

tudják, hogy a halk szavú lány lényeglátóan fogalmaz, fontos észrevételei vannak a minket 

körülvevő világra vonatkozóan. 

Nagyon sok szeretettel gratulálunk Flórának a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója 

vándordíjhoz! 

 

A tizedik évfolyam legjobb tanulója: 

Bartalis Dávid 10E osztályos tanuló: 

Dávid rendkívül tehetséges, nagy akaraterővel rendelkező, szorgalmas, színes egyéniség. 

Tanulmányi eredménye kitűnő, az idei tanévben az Arany Dániel Matematika Versenyen az 

országos döntőben 2. dicséretet kapott, a Palotás József Megyei Matematika Versenyen 1. 

helyezett lett. 

Rendszeresen és versenyszerűen táncol, több regionális akrobatikus rock and roll 

táncversenyen is szerzett győzelmet és szép helyezést.  Az iskola közösségi életének is fontos 

tagja, rendezvények, műsorok rendszeres szereplője. Tanáraival és osztálytársaival nagyon jó 

emberi kapcsolatokat alakított ki, munkáját és eredményeit osztálya is nagyra értékeli.  

Gratulálunk a tizedik évfolyam legjobb tanulója elismerő címhez! 



A kilencedik évfolyam legjobb tanulója: 

Bak Dominika 9K osztályos tanuló: 

Dominika kisgimis évei első perceitől kezdve igyekszik szinte minden tudományterületen 

eredményes munkát végezni. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett több tantárgyból kapott 

szaktárgyi dicséretet is, angol nyelvből megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. A tanév során 

több iskolai szakkörben is komoly munkát végzett, tudatosam készült az egyes 

tudományágakban meghirdetett versenyekre. 

 a FOODTESZT verseny országos fordulóján csapata 3. helyezést ért el, 

 a DANUBEBOX országos földrajz versenyen csapata 4. helyezett lett, 

 a városi „ÉV ISKOLÁJA” vetélkedőn csapata a 2. helyet szerezte meg, 

valamint szép eredménnyel szerepelt a PLAY and WIN országos angol versenye, fizika, 

kémia és biológia versenyeken. Az iskolai élet aktív szervezője, lelkes és hasznos tagja az 

osztályközösségnek és a diákönkormányzatnak egyaránt. Díjához gratulálunk, kívánunk 

további szép sikereket! 

   

Iskolánk sokszínű képzési palettáján a legújabb színfolt a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. 

A 7K és a 8K osztályok idén is kiváló tanulmányi eredményt értek el. Közülük egy-egy diák 

részesült a tanévzáró ünnepségen könyvjutalomban. 

A nyolcadik osztály kiemelkedő tanulója: 

Gyurina Dóra 

Dóri megbízható, kedves és tisztelettudó diák, társai és tanárai egyaránt kedvelik. Segítőkész 

és érdeklődő. Kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet, angol nyelvből az English is 



Easy versenyen 3. helyezést, a Reading in English versenyen egyénileg 2., csapatban 1. 

helyezést ért el.  

Mindemellett aktívan sportol, futásban, lovaglásban, fallabdában is jeleskedik. A barokk 

Futóparádén egyéni 3. helyezést ért el, a városi csapat futóversenyen 2. helyet, a XXI. Fejlődő 

Utánpótlás Squash Versenyen országos 1. , az országos Squash Diákolimpián 3., a lovas 

ügyességi versenyen 6. helyezést ért el. Magatartása is példamutató, az osztályközösség 

életében is aktívan részt vesz.  

A hetedik osztály kiemelkedő tanulója: 

Gotyár Olivér  

Olivér kiváló sportoló, ugyanakkor jeles tanulmányi eredménye és magatartása is 

példamutató. Német nyelvből, történelemből, testnevelésből és informatikából kiemelkedően 

teljesít, történelemből tanulmányi versenyen is részt vett osztálytársaival, akikkel a megyei 

döntőn 6. helyezést értek el.  

Olivér számos kiváló eredményt ért el a judo sportág területén, melyek közül a 

legjelentősebbek: 

 2014 Magyar Bajnokság 1. hely 

 2014 Tóth Péter Emlékverseny 1. hely 

 2014 Paksi Atom Kupa 1. hely 

 2015 Diákolimpia 1. hely 

Olivér remek sporteredményei és jeles tanulmányi eredménye mellett roppant szerény és 

fegyelmezett. Segítőkészsége, megbízhatósága, magatartása az osztály minden tanulója 

számára példaértékű. 

 


