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A DÓZSA-MEDÁL ÚJABB BÜSZKE 
TULAJDONOSAI

Ballagási és tanévzáró ünnepségünknek mindig nagy izga-
lommal várt eseménye a legmagasabb iskolai elismerés, az 
Arany Dózsa-medál átadása. Olyan ballagó diákok kapják, 
akik a nyolc év során kimagasló tanulmányi eredményt értek el, 
példamutató magatartást tanúsítottak és közösségi munkájuk-
kal kiemelkedtek. 

A nevelőtestület döntése alapján a 2019/2020-as tanév végén 
a jutalmat a következő tanulók vehették át:

Csala Petra
A nyolc évet nemcsak jeles tanulmányi eredménnyel, hanem 

nagyon sok tantárgyi dicsérettel végezte el. Emellett rend-
szeresen vett részt iskolai és megyei tanulmányi versenyeken: a 
Jászsági Helyesíró Verseny iskolai fordulójában 1., olvasás-
szövegértés versenyen 3. helyezést ért el. A  Tudásbajnokság 
megyei döntőjében biológiából 3., történelemből 5. lett.

Az iskolai és az osztály közösségi életében szerepe 
meghatározó volt. Lelkiismeretes, pontos munkájára mindig 
lehetett számítani. 

Nagy Péter Donát
Nyolc éve öregbíti iskolánk hírnevét. Bizonyítványa minden 

évben kitűnő volt. 
Irodalomból és szövegértésből többször bejutott a 

„Tudásbajnokság” tanulmányi verseny országos döntőjébe, az 
Aranyszáj versenyen 2. helyezést ért el. Kiválóan szerepelt 
angol nyelvi versenyeken: Litteratum megyei 3., a Neumann 
János Gimnázium tanulmányi versenyén 7. lett.

Informatikából szintén a Neumann Gimnázium versenyén 6. 
helyen végzett, illetve két éve tagja a  kreatív Digitális Témahét
csapatának. A központi felvételin magasan az országos átlag 
felett teljesített. 

A városi és iskolai szavalóversenyeken mindig dobogós 
helyezést ért el. Közösségi munkája is kiemelkedő: részt vett az 
iskolarádió újjá szervezésében és színvonalas működtetésében.

Tanulmányait Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 
folytatja.

Rácz Hilda
Nyolc éven keresztül kiváló tanulmányi eredményéért és pél-

damutató magatartásáért dicséretet kapott. Már alsó tagozatos 
diákként is számos verseny, vetélkedő résztvevője volt: szép 
eredményeket ért el matematikából, nyelvtanból, természetis-
meretből. A ,,  elneve-7mérföldes csizmában heted7 határon át”
zésű mesevetélkedőn országos III. helyezést ért el csapatával.

Felső tagozatban a  angol nyelvi versenyen London Bridge
országos 7. helyen végzett; szövegértés, matematika, fizika 
tantárgyakból szintén szép eredményeket ért el. 11 éve néptáncol, 3 
éve szertornázik, melynek keretében idén országos elődöntőbe 
jutott. Városi és iskolai rendezvények aktív tagja volt, az 
osztályközösségben mindig lehetett rá számítani. 

Sok sikert kívánunk a debreceni Fazekas Mihály 
Gimnáziumban folytatandó tanulmányaihoz.

Rózsa Gergő
Tanulmányi eredménye kimagasló, magatartása példás.
Rendszeresen és eredményesen vett részt különböző 

tanulmányi versenyeken: történelem és irodalom - szövegértés 
tantárgyakból ért el több alkalommal arany minősítést a 
Tudásbajnokság megyei fordulóin. 

A Neumann Gimnázium tanulmányi versenyén informatika 
tantárgyból 8. helyezést ért el, angol tantárgyból külön 
dicséretet kapott. Kiemelkedő informatikatudását a Digitális 
Témahét csapatában kamatoztatta. 

Hét éve néptáncol. Szavalóversenyek, iskolai és városi 
rendezvények aktív résztvevője volt. Társaival újjá szervezték 
és színvonalasan működtették az iskolarádiót. A közösség iránti 
felelősségérzete példaértékű. Tanulmányait Egerben, a 
Neumann János Gimnáziumban folytatja.

Szabó Larina
Nyolc éve iskolánk tanulója, kitűnő eredménnyel. A 

tanulmányi versenyeken több területen is kipróbálta magát. 
Részt vett matematika, rajz, irodalom-szövegértés, természet-
ismeret, helyesíró versenyeken. A  megyei Tudásbajnokság
döntőjében természetismeret tantárgyból 3. helyezést ért el. 

Rendszeresen képviselte iskolánkat városi szavaló verse-
nyeken, ahol dobogós helyeken végzett, a megyei Nagykun 
Vers- és Prózamondó versenyen pedig különdíjat kapott.

Kiváló közösségi ember, sokszor szerepelt iskolai és városi 


