
„Évfolyam legjobb tanulója”  

díj kitüntetettjei a 2017/2018. tanévben 

 

 

Zelei Diána, a 7K osztály legjobb tanulója 

Dia kedves, közvetlen diák, tisztelettudó és barátságos, mind társai, mind tanárai kedvelik. 

Segítőkész, szorgalmas és érdeklődő. A tanévet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. 

Magatartása is példamutató, az osztályközösség életében aktív munkát végez. 

Tanulmányi versenyeken is elindult, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen 

megyei 4. helyezést ért el, a Bolyai Matematika Versenyen 6. helyezett lett. 

Mindemellett aktívan sportol, a Maklári Bosch Kötélugró Klub tagjaként számos országos és 

Európa bajnokság egyéni és csapatversenyének dobogós helyezettje, világverseny győztese.  

Gratulálunk Diának, a 7K osztály legkiemelkedőbb tanulójának! 

 

 

Csillag Virág Sára, a 8K osztály legjobb tanulója 

Sára rendkívül tájékozott, sokoldalúan művelt tanuló. Kiemelkedő tanulmányi eredményekkel 

büszkélkedhet, rutinos versenyző, aki az egyéni megmérettetéseket érzi igazán kihívásnak, de 

a csapatmunka öröme is vonzza. Kiemelkedő megyei és országos sikerei voltak az idén:  

 a Bolyai Matematika Csapatversenyen regionális 2. helyezett lett, 

 az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen megyei 6. helyet ért el, 

 a Reading in English levelező versenyen országos 3. helyezést ért el.  

Sára határozott fellépésű lány, kiáll igazáért. Céltudatosságát mutatja, hogy az elsők között tett 

angolból középfokú nyelvvizsgát.  

Sportolni is szeret, floorball csapata ebben a tanévben az országos 2. helyet szerezte meg.  

Csillag Sára kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeivel példát mutat társainak. Gratulálunk 

a 8K osztály legjobb tanulójának! 

 

 

 

Bocsi Dominik 9D/Ny osztályos tanuló a 9. előkészítő évfolyam legjobb tanulója 

Dominik érdeklődésének középpontjában a reál tantárgyak állnak, szívesen teszi próbára 

tudását különböző tanulmányi versenyeken.  

 a Kenguru Matematikaversenyen országos 7. helyezést ért el 

 a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen országos 12. 

helyezett lett, 

 csapatban a BiTrió Megyei Informatikai Versenyen első helyezést ért el. 

De nem csupán versenyeredményei lenyűgözőek, az iskolai mindennapokban is 

megmutatkoznak képességei, hiszen többnyire csak ötös érdemjegyeket szerzett. Az idei 

tanévben angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. Nyílt, segítőkész, szerény diák, könnyen 

beilleszkedett az osztályközösség életébe. Eredményei, kitartása, megnyerő személyisége miatt 

példaként állítható társai elé. Sok szeretettel gratulálunk és további szép eredményeket 

kívánunk. 

 



Dobi Dorina Lili 9K osztályos tanuló, a 9. évfolyam legjobb tanulója 

Dorina ebben a tanévben is kiemelkedő tanulmányi munkát végzett, kitűnő bizonyítvánnyal 

büszkélkedhet. Lelkiismeretesen készül az órákra, a rá bízott feladatokat precízen és nagy 

elkötelezettséggel oldja meg. Méltán lehetünk rá büszkék, hiszen számtalan tanulmányi 

versenyen mérette meg magát. Legkiválóbb eredményeit matematika és angol tantárgyakból 

szerezte. 

 

 a MEDVE Szabadtéri Matematikaverseny Nagymedve kategóriában csapata regionális 

13. helyezést ért el 

 a MOZAIK Országos Tanulmányi Versenyen Matematikából az országos 4. helyen 

végzett 

 a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen csapatban és egyéniben egyaránt a megyei verseny 

győztese volt és egyéni országos 13. helyezett lett. 

 a Palotás József Megyei Matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el 

 az Arany Dániel Matematikaverseny országos listáján a 47. helyen áll 

 a Sziporka Országos Matematikaverseny országos 1. helyezettje 

 a Play and Win országos verseny Teens kategóriájának győztese 

 

A sport iránti elkötelezettsége és szeretete diákolimpiai sikereiben mutatkoznak meg: 100 

méteres mellúszás és pillangó úszás kategóriákban megyei 1. helyezett lett, az országos leány, 

serdülő vízilabda bajnokságban pedig csapattársaival a 6. helyet szerezték meg.  

 

Gratulálunk Dorinának, a 9. évfolyam legjobb tanulójának! 

 

 

 

Zsiga Tamás 10D osztályos tanuló a tizedik évfolyam legjobb tanulója 

Tamás tanulmányi eredményei kiemelkedőek, kitűnő tanuló, aki több tantárgyból is dicsérettel 

zárta az évet. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, de tanulmányi versenyeken is 

próbára tette tudását. 

 a Bolyai Matematika Csapatversenyen körzeti 6. helyezést ért el, 

 a Mátrai Tibor Fizika Versenyen 4. helyezett volt, 

 a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizika Versenyen megyei 2. 

helyezést szerzett. 

A tanulás mellett zenével is foglalkozik, tíz éve játszik zongorán és kürtön. Jövőbeli terveit 

céltudatos hozzáállással igyekszik elérni, elméleti fizikus szeretne lenni.  

Szeretettel gratulálunk és további szép versenysikereket kívánunk a tizedik évfolyam legjobb 

tanulójának! 

 

 

Udvari Panna, 11E osztályos tanuló a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója 

Panna kitűnő tanuló, de nemcsak tanulmányi teljesítményéért lett évfolyamának példamutató 

tanulója. Túl a mindennapi iskolai kihívásokon hatalmas lelkesedéssel vágott bele az Amnesty 

International szervezésében zajló Összpont- Emberi Jogi versenybe. A többfordulós 



csapatversenyen több fordulóban, több tantárgycsoportot érintő feladatokkal dolgozva 

Bánhegyi Flórával és Török Eszterrel megnyerte, a győztesnek járó díjként Belgiumba 

utazhatnak. 

Angol nyelvből is szép sikereket ért el, nyelvvizsgái a továbbtanulásban komoly előnyt 

jelentenek majd számára.  

Panna nemcsak tanulmányi téren emelkedik ki a közösségből, hanem kitűnő szervezői 

képességei révén már évek óta az IDÖ oszlopos tagja, az iskolai diákönkormányzat által 

szervezett programok lelkes támogatója és szervezője, a gólyatáboros csapat egyik 

legmegbízhatóbb tagja.  

Gratulálunk Pannának, a 11. évfolyam legjobb tanulójának! 

 

 

 
 


