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 a   M O Z A I K  K i a d ó
t ö r t é n e l e m  t a n u l m á n y i 
versenyén egyéni országos 4. 
helyezés,
 az o rszá gos  Bendegúz 

Tudásbajnokságon anyanyelvből 
és matematikából Arany fokozat,
 Teki-Totó országos matema-

tikaversenyen Arany fokozat,
 a Neumann János Gimná-

zium, Szakgimnázium és Kol-
légium által szervezett tehet-
séggondozó versenyen magyar 
nyelv és irodalom tantárgyból 9. 
helyezés.

Jákó Barna
Tanulmányi eredménye a 

nyolc év során kitűnő vagy jeles 
volt.
 Intézményi tanulmányi 

versenyeken rendszerint kima-
gasló eredménnyel szerepelt.
 Iskolai és városi műso-

roknak aktív résztvevője volt, 
szereplésével  emel te  azok 
színvonalát.
 Első osztályos kora óta 

focizik az iskola i futbal l-
csapatban, melynek jelenleg 
kapusa és csapatkapitánya is.  A 
Diákolimpia  megyei fordu-
lójában az idén III. helyezést értek el, ő pedig megkapta a  
legjobb kapusnak járó díjat.
 7 évig néptáncolt a Pátria, 

ma jd  Ti sza- ta vi  Al apfokú 
Művészeti Iskolában.

Jámbor Kitti
Szorgalma és magatartása 

példás, alsó tagozatban kitűnő, 
felső tagozatban jeles tanuló.
 Iskolai és intézményi tanul-

mányi versenyek rendszeres 
résztvevője volt.
 A Szépművészeti Múzeum 

„ ” elnevezésű or-Ozirisz földjén
szágos műveltségi vetélkedőjén 
csapatával a legjobb 10 között 
végzett. 
 4. osztályos kora óta aktívan 

kézilabdázik; ebben az évben 
csapata, melynek kapusa, a 
Diákolimpia megyei döntőjében 
bronzérmet szerzett.

Szász Fruzsina
A Dózsa Diákönkormányzat 

elnöke, az iskolai rendezvények, 
szavalóversenyek, farsangok 
konferálója volt.
 Iskolánk kézilabda csapa-

tának egyik legjobb játékosa, 
irányítója;  és az Diákolimpiákon
Erima-  versenyeken nyújtott 

teljesítményével sokszor vitte győzelemre csapatát.
 A néptánccsoport tehetséges tagjaként iskolai és városi 

ünnepségek színvonalát emelte produkcióival.
 A  történelem tanulmányi levelezőversenyen TITOK

csapatával országos 2. helyezést ért el. 

Szilágyi Eszter
Bizonyítványa nyolc éven 

keresztül kitűnő volt,  több 
tantárgyból dicséretes ötös.

Intézményi és megyei tanul-
mányi versenyeken kimagasló 
eredményeket ért el:
 a  közötti tagintézmények

szövegértési versenyeken rend-
szerint dobogós helyen végzett,
 a megyei Jászsági Helyesíró 

Versenyen  I II . ,  il letve IV. 
helyezést ért el, 6. osztályban 
pedig a legjobb tollbamondást 
írta,
 iskolai és városi szavaló-

versenyeken, emlékműsorokban 
felejthetetlen élményt nyújtott fellépéseivel.

Szerénysége, szorgalma, közösségi munkája példaértékű 
minden diák számára.

Varga Viktória
Ta nu l m á n y i  e r e d m é ny e 

ki em elkedő ,  ma gata r tás a , 
szorgalma példás. 

Feladatait lelkiismeretesen, 
precízen, nagy igényességgel 
végzi el. A tantárgyi órákra való 
szorgalmas felkészülés mellett 
megyei és országos tanulmányi 
versenyeken, rajzpályázatokon, 
valamint helytörténeti vetél-
kedőn eredményesen szerepelt.
 A az „Kossuth Szövetség Itt 

születem én, ezen a tájon” pályá-
zatára benyújtott munkáját 
Arany oklevéllel jutalmazta. 
 A országos Hermann Ottó 

tanulmányi versenyen 10. helye-
zést ért el.

Gratulálunk kitartó, szorgalmas munkájukhoz, középiskolai 
tanulmányaikban további sikereket kívánunk!

A Nevelőtestület


