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rendezvényeken. Az osztályközösségben irányító, formáló erő, 
nagyon sokat segített társainak.

Szatmári Dorina
Jeles tanulmányi munkája mellett 3. és 4. osztályban országos 

mesevetélkedőn szerepelt eredményesen osztálytársaival. 
Felső tagozatban indult a  és a  Zrínyi Ilona Tudásbajnokság
tanulmányi versenyeken matematika és történelem tantárgyból, 
ahol történelemből megyei 7. helyezést ért el. Városi rajzver-
senyeken különdíjjal jutalmazták alkotásait. Hat éve néptáncol 
a Tisza-Tavi Alapfokú Művészeti Iskolában. A sportágak közül 
a kézilabdát választotta, jelenleg kapusként erősíti a csapatot. 

Közösségi munkája kiemelkedő, városi és iskolai rendezvé-
nyeken rendszeresen szerepelt. 

Szorgalmat, kitartást kívánunk új középiskolájában, az Egri 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban is.

Tóth Petra
Minden tanévet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárt. Már 

kisiskolásként sokoldalú volt az érdeklődése: különböző tantár-
gyi tanulmányi versenyeken vett részt, néptáncolt, kézilabdá-
zott. Alsósként tagja volt a mesevetélkedőn országos 3. helye-
zést elért csapatnak. 

Felső tagozatban több tanulmányi versenyt nyert meg. 
Különösen az angol nyelv tanulásában ért el kimagasló 
eredményeket: fáradhatatlan szorgalmának és kitartásának 
köszönhetően tavaly sikeres, középfokú komplex angol 
nyelvvizsgát tett. Kiváló előadói képességét szavalóversenye-
ken kamatoztatta.

Közösségi munkája is példaértékű: az osztály- és az iskolai 
közösség oszlopos tagjaként rendezvények szervezésében, 

megvalósításában aktívan részt vett. 
Nyolcadik osztályban ő lett a Dózsa Diákönkormányzat elnöke.
Kívánjuk, hogy tervei, céljai megvalósuljanak a Debreceni 

Ady Endre Gimnáziumban is.
Varga Dominika

Kitartó szorgalmának köszönhetően nyolc évig kitűnő volt. 
Több tanulmányi verseny résztvevőjeként ért el kimagasló 
eredményeket: helyesírás, szövegértés, matematika, versmon-
dó és rajzversenyek.

Az országos mesevetélkedőn 3. helyen végzett csoportnak 
szintén tagja volt. 

10 éve táncol a Dalma Dance Clubban, 3 éve szertornázik; 
mindkét területen nagyon szép eredményeket ért el egyéni és 
csapatversenyeken.

Az iskolai és városi rendezvények rendszeres szereplője volt, 
az osztályközösség munkáját aktívan segítette. Magatartása és 
szorgalma példamutató. 

Sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaihoz a 
Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban.

Kiemelt könyvjutalomban részesültek a következő 
tanulók:

Szívós Netti: kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi 
munkájáért, kézilabdázásért
Csörögi Fanni: példamutató magatartásáért, közösségi 
munkájáért, kézilabdázásért
Zabolai Adrienn: példamutató magatartásáért, közösségi 
munkájáért, kézilabdázásért
Fekete Janka: példamutató magatartásáért, közösségi 
munkájáért, néptáncért
Házi Szilvia: példamutató magatartásáért, tanulmányi 
versenyeken elért erdeményeiért, közösségi munkájáért
Kalmár Zsolt: közösségi munkájáért, tanulmányi 
versenyeken nyújtott teljesítményéért, a Digitális Témahét 
programjaiban kifejtett aktivitásáért
Bernát Patrik, Házi Dávid, Tyukodi Renátó: a 
futballcsapatban végzett kitartó munkájukért 

Gratulálunk diákjainknak a többéves, példaértékű munkájuk-
hoz és sikeres középiskolai tanulmányokat kívánunk!
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