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Végzős diákjaink eredményeinek elismerése
A végzős tanulók több éves teljesítményét, eredményeit a ballagáson rangos díjakkal, címek-
kel, oklevelekkel és könyvjutalmakkal ismerjük el. 

A tanévben jutalmazott végzős tanulóink:

A 9/13. osztály 28 tanulójából 26-nak van komplex középfokú nyelvvizsgája angol nyelvből. 
Mindenki rendelkezik angol nyelvből előrehozott érettségivel. Az előző években részt vettek 
az országos angol nyelvű diák dráma fesztiválon, ahol 3. helyen végeztek.

Nyertes Comenius Iskolai Együttműködés Pályázat keretében 22 tanuló volt Mallorcán, Dá-
niában és Németországban.

Könyvjutalomban részesültek:
Balogh Szonja: Jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. A di-
ákönkormányzat elnöke volt 4 éven át. 2014-ig a röplabdacsapat tagja, kétszeres országos 
bajnok.

Bucsák Regina: Jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. 

Chrenkó Noémi: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 

Czifra Gitta: 9 éven át jeles tanulmányi eredményéért. 

Hadobás Dániel: Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. Az iskolai zene-
kar tagja. Középfokú angol mellett, német nyelvvizsgája van.
Huzsvári Patrik: Közösségi munkájáért. 

Jónás Dalma: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 

Kozák Dávid: Kitűnő tanulmányi eredményéért, úszásban elért kiemelkedő eredményeiért 
(diákolimpia). Felsőfokú nyelvvizsgája van angol nyelvből, 2010-ben megkapta a várostól a 
Jó tanuló, jó sportoló címet

Nagy Martin: Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. Az iskolai zenekar 
tagja. Felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Terdik Boglárka: 9 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért. Felsőfokú angol, kö-
zépfokú német nyelvvizsgája van.

Tóth Bettina: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 9 évig volt az iskolai röplabdacsapat tagja, 
kétszeres magyar bajnok.

Tóth Enikő: 9 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. 
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Enikő már felvételt nyert Dániai egyetemre. Középfokú angol nyelvvizsga mellett felsőfokú 
szóbelije is van.

Vass Alexandra: Jeles tanulmányi eredményéért.

Verbényi Dániel: Jeles tanulmányi eredményéért.

8/12. osztály minden tanulója előrehozott érettségit tett angol nyelvből
Bajkó Kinga: kiemelkedő közösségi munkájáért, jeles tanulmányi eredményéért, Orszá-
gos Diákolimpián elért dobogós helyezéséért, angolból középfokú nyelvvizsgája van.

Berecz László: jeles tanulmányi eredményéért, atlétika és úszás sportágakban nyújtott telje-
sítményéért.

Darkó Balázs: a kézilabda sportágban 8 éven át nyújtott szerepléséért, a diákolimpián elért 
országos 8., 7., 4. helyezésért.

Darkó Márton: kitűnő tanulmányi eredményéért, középfokú nyelvvizsgája van angol nyelv-
ből.

Horváth Ernő: jeles tanulmányi eredményéért, a Diákönkormányzatban végzett kiemelke-
dő munkájáért, fizika és biológia versenyeken, valamint a kézilabdában 8 éven át elért számos 
kiváló eredményéért, köztük az országos 4. helyért, középfokú angol nyelvvizsgája is van.

Kalenda Mihály: kitűnő tanulmányi eredményéért, diákolimpián és  sportversenyeken, nyol-
cosztályos tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért, honvédelmi versenyen elért 3. 
helyezéséért, angol középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Kende Richárd: Jeles tanulmányi eredményéért, 6 éven át lövészetben elért sikereiért,  or-
szágos bajnokság I. hely, STEYR kupa I.hely, Diákolimpia Szabadpisztoly III. hely,angolból 
nyelvvizsgája van

Koncz Karolina: Jeles tanulmányi eredményéért. 4 évig atletizált, 8 osztályos versenyeken és 
diákolimpiákon számos alkalommal ért el dobogós helyezést , angolból felsőfokú nyelvvizs-
gája van.

Kovács Gréta: jeles tanulmányi eredmény, közösségi munkájáért.

Mező Zsanett: kitűnő tanulmányi eredményéért, előrehozott érettségi közép- és emelt szin-
ten angolból és informatika tantárgyból. Középfokú és felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Oláh Fanni: Jeles tanulmányi eredményéért. Középfokú nyelvvizsgája van angolból.

Regős Regina: jeles tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. 7 évig úszott, diáko-
limpiát nyert, középfokú nyelvvizsgája van angolból.



13

Szentléleki Nikolett: kitűnő tanulmányi eredményéért, előrehozott érettségi emelt szinten 
angolból, középszintű érettségije van japánból, továbbá nyelvvizsgája van angolból (felsőfo-
kú), középfokú komplex japánból.

Szilágyi Anita: kitűnő tanulmányi eredményéért, sportteljesítményéért. Országos röplabda 
diákolimpián 1. hely, 2014: a legjobb játékos különdíj, országos strandröplabda diákolimpia 
I. hely Angol középfokú nyelvvizsga, angol felsőfokú nyelvvizsgája van.

Szmolár Alexandra Bettina: Gimnáziumi évek alatt elért kitűnő tanulmányi eredményéért, 
Országos diákolimpián 2013 után idén újra I. helyen végzett a röplabdacsapattal, 8 osztályos 
tanulmányi versenyen biológiából I. hely, 8osztályos sportversenyen többször is dobogós he-
lyezést ért el.  Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Tóth Kristóf: jeles tanulmányi eredményéért. Középfokú nyelvvizsgája van angolból.

Tömöri Sándor Bence: kitűnő tanulmányi eredményéért, középfokú nyelvvizsgája van an-
golból, előrehozott érettségije német nyelvből.

Váradi Ákos:jeles tanulmányi eredmény

Varga Fruzsina Réka: Kitűnő tanulmányi eredményéért, fizika és matematika tantárgyi ver-
senyeken elért kimagasló eredményeiért. Sziporka Országos Matematikaversenyen 1. helyen 
végzett. Felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Zsila Barbara: 12 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért. Matematika, történelem, kémia, 
biológia versenyeken minden évben dobogós helyen végzett a nyolcosztályos gimnáziumok 
tanulmányi versenyén.  Curie Kémia Emlékversenyen területi fordulóban 2. helyen végzett.

4/12. osztályból könyvjutalomban részesültek:
Kopócs Enikő: 4 évig kitűnő tanulmányi eredményeiért, példamutató magatartásáért. Sza-
valóversenyen különdíjban részesült. Angol nyelvből nyelvvizsgája van.

Cserpák Nikoletta: 4 éven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért.

Jobbágy Roland: Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. Kézilabda 
országos korosztályos bajnokságon 1. és 3. helyen végzett, diákolimpián 4. lett a csapattal. 
Angolból középfokú nyelvvizsgája van. 

Bagdi Enikő: Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért.

Balogh Ákos: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 1. és 3. he-
lyen végzett, diákolimpián 4. lett csapatával.
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Ruzsinszki Benjamin: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 1. 
és 3. helyen végzett, diákolimpián 4. lett csapatával.

Varga Péter: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 2. végzett 
csapatával.

Iskolánkban hagyomány, hogy a legkiemelkedőbb tanulókat címmel jutalmazzuk.

Az idegen nyelvi munkaközösség által elindított 
„Az iskola kiváló nyelvtanulója” címet kapta Orosz 
Napsugár Panna 9/13. osztályos tanuló. 
Napsugár 9 éven át kitűnő bizonyítványt vehetett 
át év végén, és számos angol és német nyelvi ver-
senyen ért el dobogós helyezést: versmondásban, 
országismereti versenyen, prezentációs versenyen, 
nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyén. 
Angolból és német nyelvből is megszerezte a felső-
fokú  nyelvvizsgát. 86%os angol és 93%-os német 
emelt szintű érettségije van.

Az Iskolai Diáksport Egyesület Jó tanuló-jó spor-
toló címét ebben a tanévben 3 végzős diák is kiér-
demelte. Jó tanuló – Jó sportoló címet kapott:
Nagy Kornélia Kitti: aki 13 éve iskolánk jeles tanu-
lója és kiváló sportolója. Az iskolai úszó és aerobik 
csapat országos sikerei után váltott az ökölvívásra. 
Jelenleg a magyar válogatott tagja és már többször 
képviselte hazánkat nemzetközi versenyeken. Or-
szágos bajnok, a 2014-es Felnőtt Női Európa Baj-
nokságon 5. helyen végzett, részt vett a Dél-Koreai 
Világbajnokságon 

Palkó Bianka, aki 13 éven keresztül minden év-
ben kitűnő tanuló volt, felsőfokú nyelvvizsgája is 
van; Nyolcosztályos Gimnáziumok tanulmányi 
versenyén földrajzból, angolból és sportversenyen 
atlétikából állhatott 6 alkalommal a dobogón. 9 év 
alatt 40 érmet szerzett a röplabdacsapattal, kétsze-
res magyar bajnok. 2013-ban a megyei sportgálán 
elismerésben részesült. 
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Szurovcsják Ádám, aki 13 éve minden évben ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért el. Informatika és 
matematika tantárgyból versenyzett eredménye-
sen, weblapszerkesztésben megyei 3. hely, orszá-
gos egyenletmegoldó versenyen 3. helyen végzett. 
10 éven keresztül versenyszerűen úszott. Orszá-
gos Diákolimpián kétszer nyert csapatban, 2015-
ben egyéniben állhatott a dobogóra, nemzetközi 
úszóversenyen Németországban 1. helyen végzett. 
2012-ben elnyerte a város Jó tanuló- Jó sportoló cí-
met. Az iskolai zenekarban gitározik

Szondy György címzetes igazgató úr, az Arany Ala-
pítvány Kuratóriumának elnöke adta át az alapít-
vány kitüntetését, az Iskola Kiváló Tanulója címet, 
amelyet ebben a tanévben 2 diák érdemelt ki:
A 9/13. osztályból Mokos Réka, aki 13 éven át ért 
el kitűnő tanulmányi eredményt, angolból és fran-
ciából középfokú nyelvvizsgája van. 9 évig volt az 
iskolai röplabdacsapat tagja, amelyikkel kétszeres 
magyar bajnok. 2011-ben Jó tanuló – Jó sportoló 
elismerésben részesült eredményei alapján. Réka 
iskolatörténelmet írt azzal, hogy bejutott az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyen döntőjébe 
francia nyelvből.

A 8/12. osztályból a címet kapja: Gyebróczki 
Máté, aki az osztályban eltöltött 8 év alatt mindig 
jeles, vagy kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Na-
gyon sok iskolai fellépés, versenyeredmény kötődik 
a nevéhez. Legtöbb eredménye úszás sportághoz 
köthető. Minden évben felállhatott a dobogóra di-
ákolimpiai döntőn. Pontszerző és dobogós helyen 
végzett Lengyelországban, Romániában, Szlováki-
ában, Németországban. 2009 óta rajta van az or-
szágos ranglistán. Méltón képviselte iskolánkat, és 
dobogós helyen végzett honvédelmi, katasztrófavé-
delmi, atlétikai versenyeken is. 2012-ben elnyerte a 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jó Tanuló – Jó sportoló díját. 2015-ben a kéttusa diákolim-
pia döntőben egyéniben 1. helyen végzett. Az iskolai zenekar többi tagjával együtt várja a 
május 9-ei Like tehetségkutató verseny döntőjét.  
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Az Arany Emlékplakettet minden évben olyan diák kapja, aki az iskola hírnevét méltán 
öregbíti. A nevelőtestület döntése alapján ebben a tanévben az Arany Emlékplakettet 2 ta-
nuló kapta:

A 9/13. osztályból
Berecz Judit, aki 13 éven át kitűnő ta-
nulmányi eredményt ért el, aktívan részt 
vállalt az iskola életében, közösségi mun-
kájában, eredményesen szerepelt tanul-
mányi és sportversenyeken. 2006-tól a 
Diákönkormányzat tagja. 2014-ig az is-
kolai röplabdacsapattal kétszeres magyar 
bajnok. 2012-ben Nyíregyháza Város Jó 
tanuló- Jó sportoló elismerésben része-
sült. Nyolcosztályos Tanulmányi Verse-
nyeken történelem tantárgyból 3-szor 

lett 2. helyezett és 4-szer állt a dobogó legfelső fokán. Országos és Határon túli Középiskolai 
Rákóczi versenyen 3. helyen végzett. 

A 8/12. osztályból
Gégény Flóra Enikő, aki 8 éven át ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért el és 
számos területen megmutatta kimagas-
ló képességeit, tudását. Dobogós helyen 
végzett versmondásból, megyei kémia-
versenyeken, Jedlik Ányos fizikaverse-
nyen, angol nyelvű szavaló és szónok-
versenyen. Amikor a matematika mellett 
döntött, sorra hozta az eredményeket: 
Zrínyi Ilona 12., Gordiusz 9. Ambrózy 
Géza 3. Bereznay 2. Sziporka matema-
tikaversenyen országos 2. helyen végzett. 

Emellett életének fontos része a sport. Többször állhatott a dobogóra súlylökésben, valamint 
az iskolai röplabdacsapattal országos diákolimpiai 6. helyen, az amatőr kategóriában pedig 
kétszer is 1. helyen végeztek. 


