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Az Dózsa-medál büszke tulajdonosai
Az arany Dózsa-medál iskolánk diákjai számára a 

legrangosabb kitüntetés. Nyolc évi szorgalmas és eredményes 
tanulás, példamutató magatartás és a közösségért végzett 
munka jutalmaként vehetik át a végzős diákok közül a 
legjobbak. A 2015/2016-os tanévben a Dózsa-medál büszke 
tulajdonosai lettek:

Rácz Helga
Tanulmányi eredménye a 8 év során végig kitűnő, magatar-

tása példamutató. 
Országos törté-

nelem levelező-
v e r s e n y e n  é s 
megyei helyes-
írási versenyen 
több alkalommal 
is eredményesen 
szerepelt. Az Egri 
Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium tanul-
mányi versenyén 
7. osztályban ter-
mészetismeret kategóriában 1. helyen végzett. Első osztályos 
kora óta tagja a néptánccsoportnak. Két alkalommal indult 
szólótánc versenyen, mind a kétszer ezüstminősítést kapott. 5. 
osztályban kezdett el kézilabdázni, csapatával ebben az évben 
5. helyezést ért el a régióban. 6. és 8. osztályban megnyerte az 
iskolánk tagintézményei közötti atléti-kai versenyt.

Szilágyi Ágnes
Bizonyítványa a 8 év során kitűnő vagy jeles, magatartása 

példamutató. 
Csapatával az 

Ozirisz földjén cí-
mű országos mű-
veltségi vetélke-
dőn 4., országos 
történelem leve-
lező versenyen 6. 
helyezést ért el. 
Rendszerint ki-
emelkedő ered-
ménnyel szerepelt 
a megyei helyes-
írási versenyeken, 
illetve az iskolai tanulmányi versenyeken matematikából és 
szövegértésből. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
tanulmányi versenyén természet-ismeretből és matematikából 
2. helyezést ért el. Több évig néptáncolt, 4 évig zongorázott, 6 
évig furulyázott. A 
Zöldszív Mozga-
lom aktív tagja 
volt.

Takács László
Általános isko-

lai évei alatt bizo-
nyítványa végig 
kitűnő, magatar-
tása példamutató. 

A Mozaik Kiadó 
által szervezett 

országos tanulmányi versenyen 6. osztályosként angol nyelvből 
országos 1. helyezést ért el. Szintén angol nyelvből az idei 
tanévben a Tudásbajnokság megyei döntőjében 5. helyen 
végzett. A Jászsági Helyesíró Verseny állandó résztvevője volt, 
minden évben bejutott a döntőbe, s háromszor sikerült a legjobb 
10 között végeznie.

Laky Tamás
Tanulmányi eredménye végig kitűnő, magatartása 

példamutató.
Csapatával 5. és 

6. osztályban or-
szágos történelem 
versenyen ért el 
kimagasló ered-
ményt. Több éven 
kere szt ü l  s zé p 
sikerrel szerepelt 
az iskolai tanul-
mányi versenye-
ken szövegértés-
ből és matematikából. Szorgalma, kötelességtudata, önmagával 
szemben támasztott igényessége diáktársai számára 
példaértékű. 

Földes János
T a n u l m á n y i 

eredménye a nyolc 
év során kitűnő 
vagy jeles, maga-
tartása példás.

Iskolai tanul-
mányi versenye-
ken matematiká-
ból és szövegér-
tésből több alka-
lommal eredmé-
nyesen szerepelt, 
városi műsoroknak, megemlékezéseknek aktív résztvevője 
volt. Éveken keresztül bizonyította jó előadói készségét iskolai 
és városi szavalóversenyeken.

Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy az új iskolájukban is 
hasonló sikereket érjenek el.

az  Iskolavezetés

Horgászkaland a Dózsában
Iskolánk negyedikes diákjainak adódott lehetősége ebben a 

tanévben a  . Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft
jóvoltából a sporthorgászat rejtelmeinek kifürkészésére. 


