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Patocskai Emese
5.a

• Halasi Pacsirták háromtagú csoportjának 
tagjaként ezüst minősítést ért el a "Tiszán 
innen, Dunán túl..." országos népdaléneklési 
minősítő verseny megyei fordulóján, és a 
Béres Ferenc Országos Zsoltár és 
Népdaléneklő versenyen.

• A megyei fordulóban egyéni versenyben 
arany minősítést kapott.



Pepó Réka
5.a

• Halasi Pacsirták háromtagú csoportjának 
tagjaként ezüst minősítést ért el a "Tiszán 
innen, Dunán túl..." országos népdaléneklési 
minősítő verseny megyei fordulóján, és a 
Béres Ferenc Országos Zsoltár és 
Népdaléneklő versenyen.

• A megyei fordulóban egyéni versenyben 
arany minősítést kapott.

• Részt vett a Magyarkanizsai
Gyermekfesztiválon, ahol szólóének 
kategóriában az 5-8.osztályosok közötti 
versenyben
3. helyezést ért el.



Jónás Anna
5.b

• A Kárpát-medencei magyar iskolák részvételével 
megrendezett Nemzetközi Magyar 
Matematikaverseny döntőse, ahol 20. helyezést
ért el.

• A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei II. 
helyezettje.

• A prózamondó verseny II. helyezettje.



Tanács Nóra
6.a

• Nóra 5 éves kora óta asztaliteniszezik.

• 2018 ápr. 2-9: Luxemburgban 
beválasztották Európa 3 
legtehetségesebb lány játékosa közé.
Ezzel meghívást kapott az ITTF által 
szervezett tehetséggondozó táborba, 
Alicantéba (Spanyolo.).

• Serdülő (14-15 éves) kategóriában 
országos második helyezett lett, ezzel 
kivívta magának az európabajnokságon
való részvételt.

• Mindemellett kitűnő tanuló.



Ábrahám Bence
6.b

• Bence első osztályos korától csapat- és szólista tagja a  
Kiskunhasi Alapfokú Művészeti Iskolának

• Fölszállott a páva területi válogatójára kapott 
meghívást, ahol a legjobb tudását adta

• Bács-Kiskun Megyei Gyermek Ifjúsági 
Néptánctalálkozón arany minősítést kapott

• Tizedik jubileumi néptáncgálán györgyfalvi legényessel 
szintén arany minősítést kapott

• Gyermek Néptáncosok XIII. országos szólótánc 
fesztiváljának dél-alföldi regionális válogatóján 
egyenesági továbbjutóként kiemelt arany minősítést 
szerzett

• Gyermek Néptánc gálán kiemelt arany minősítésben 
részesült



Ficsór Flóra
6.b

• Évfolyamelső.
• Szilády Emlékverseny – csapat 3. hely

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny rendszeres 
indulója.

• Bolyai Természettudományi verseny - 6.hely

• Református Iskolák Angol Nyelvi versenye –
országos 9. hely

• A kosárlabda csapat oszlopos tagja, idén az 
országos döntőig jutottak; a területi 
fordulóban 2. helyzést értek el.



Horváth Léna
6.b

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  rendszeres 
résztvevője.

• Református Iskolák Angol Nyelvi versenye –
országos 16. hely

• A Stúdió 2000TSE tagjaként számos területi 
és országos táncverseny dobogós helyezettje.

Latin és Standard kategóriáikban indul, 
kezdetben Gyerek II. E osztályban, jelenleg 
Junior I. D osztályban.



Lengyel Zsigmond
6.b

• A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulójában 9. helyen végzett, és ezzel a Szilády 
Áron Gimnázium legeredményesebb 
versenyzője lett. 

• A IX. Robotprogramozó Országos 
Csapatverseny regionális fordulójában 
csapattársaival IV. helyezést ért el. 



Hómann Huba
6.a

• A IX. Robotprogramozó Országos Csapatverseny 
regionális fordulójában csapattársaival IV. 
helyezést ért el. 

• Kitartóan részt vesz a gimnázium robotika 
szakkörének munkájában.

• A Református Iskolák Országos Német Nyelvű 1. 
helyezést ért el.



Lakatos Edmond
6.a

• A IX. Robotprogramozó 
Országos Csapatverseny 
regionális fordulójában 
csapattársaival IV. helyezést ért 
el. 

• Kitartóan részt vesz a 
gimnázium robotika 
szakkörének munkájában.



Tóth Jázmin
6.b

• Magas szintű zenei képzésben részesül zongora 
tanszakon.

• Kiskőrösi Tankerületi Központ Alapfokú Művészeti 
iskoláinak versenyén Nívódíjban részesült.

• Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiemelt Nívódíjasa.

• Számos iskolai rendezvény színvonalát emeli, 
színesíti zongorajátékával.



Tóth Marcell
6.b

• A Stúdió 2000TSE tagjaként számos Junior 
területi és országos táncverseny dobogós 
helyezettje.

• Junior Latin és Standard kategóriáikban indul

• DanceNet Kupa Táncverseny – 5. hely (latin)

• Fortuna TSE Tánciskolás verseny – 3. hely (latin)

• Garay Kupa – 2. hely (latin) és 4. hely (standard)



Molnár Levente
7.a

• A Református Iskolák Országos Német Nyelvű 
Versenyének rendszeres résztvevője és 
díjazottja, több nyelvi verseny díjat tudhat 
magáénak.

• Idei tanévben a  Református Iskolák Országos 
Német Nyelvű Versenyén  2. helyezést ért el.



Kopasz Bence
7.a

• A Magyar Madártani Egyesület Madarak és 
Fák napja országos verseny területi 
fordulóján 3.  helyezést ért el.



Harnóczi Virág
7.a

• A Szóvarázs prózamondó versenyen 1. 
helyezést ért el.

• Színes egyéniség, magatartása, szorgalma 
példaértékű.



Olajos Tamara
7.a

• Történelemből képes összefoglaló órát 
tartani, mivel társai elfogadják, mert valódi 
tekintélye van.

• Természettudományos, matematika és 
prózamondó versenyek rendszeres, 
eredményes részt vevője.

• Kiemelkedő közösségi munkájával segíti 
osztályfőnökét.



Eke Mónika
7.a

• A Béres Ferenc Országos Református 
Éneklő Versenyen ezüst minősítést ért el.
• Jeles tanulmányi eredményt ért el.
• Magatartása, szorgalma példaértékű.



Bata Vince
7.b

• A Sziládys Legényekkel a "Tiszán innen, Dunán 
túl..." országos népdaléneklési minősítő 
versenyen hetedmagával arany minősítést és 
ezen felül első helyezést ért el.

• Hetedik osztályos létére a gimnázium Vegyes 
Karának tagja, a ballagási ünnepségen egyedüli 
szólamot vitt családjának tagjaival közös 
éneklésben. Biztos hallása, tiszta éneklése 
további eredmények elérésére ad biztatást.



Figura Márton
7.b

• Matematika tehetséggondozó szakkör tagja.

• Református Iskolák Országos 
Matematikaversenyén 4. helyezettje.

• Bács-Kiskun megyei Matematikaverseny 
döntőjében 6. helyezett.



Szabó Áron Timóteus
7.b

• A Wass Albert vers és prózamondó 
versenyen 2. helyezett.

• A Kányádi Sándor szavalóversenyen 1. 
helyezést ért el.

• Részt vett a Magyarkanizsai 
Gyermekfesztiválon, ahol versmondóként 
szintén 1. helyezést ért el.



Markó Vivien
7.b

• Matematika versenyek eredményes 
résztvevője.

• Fődi János Országos Biológiaverseny 
döntőse

• Mesemondó versenyeken képviseli 
iskolánkat.



Patai Nóra Alexa
7.b

• Fő érdeklődési területe a biológia.

• A Magyar Madártani Egyesület Madarak és 
Fák napja országos verseny területi fordulóján 
3.  helyezést ért el.



Hegedüs Gabriella
8.a

• Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 
II. helyezettje csapattársaival.

• Meglelni hont a hazában – történelmi 
vetélkedő II. helyezettje társaival.

• Református Iskolák Német Versenyén 4. 
helyezett. 



Horváth Rebeka
8.a

• A VII. Wass Albert Országos Vers-és 
Prózamondó Versenyen a III. helyezett lett.

• Igazi „irodalmi vénája van”, számos 
szavaló- és prózamondó versenyről hozott 
díjat.

• A Szent-Györgyi Albert kémiaverseny 
előadás kategória különdíjasa.



Samu Szimonetta
8.a

• Meglelni hont a hazában – történelmi 
vetélkedő II. helyezettje társaival.

• 18. Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom 
Kárpát-medencei prózafelolvasó 
versenyen:Kiskunhalas város különdíja.

• „Tiszán innen, Dunán túl” 
népdaléneklési verseny: ezüst 
minősítés.



Vigh Viktória
8.a

• A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
Hittanversenyének Kiskunmajsai 
Espereskerületi fodrulóján 2. helyezést ért 
el csapattársaival.

• A Kossuth-kupát megnyerő Sziládys Leány 
Labdarugó csapat tagja.



Kószó Kata
8.b

• A diákolimpia megyei döntőjén
asztalitenisz "B" kategóriában
első helyezést ért el és az
országos döntőbe jutott.



Baranyai Brúnó
8.b

• Református iskolák országos 
matematika verseny 3. helyezést ért 
el.

• Továbbá:

• Bolyai matematika csapatverseny 
megyei 6. helyezés. 

• Bács-Kiskun megyei 
matematikaverseny 5. helyezés



Varga Luca
9.a

• Református Iskolák Országos 
Matematikaversenyének II. helyezettje.

• a LOTZ szövegértési és helyesírási 
verseny országos döntőjében 4. 
helyezést ért el.

• Kalocsán a Bács-Kiskun Megyei 
Zongoristák XIII. találkozóján kiemelt 
nívódíjat és ezen felül még különdíjat 
ítéltek neki.



Piszmann Zsófia
9.b

• Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémiaverseny döntőjében 39. 
helyezést ért el.

• Református Középiskolák 
Természettudományos 
Diákkonferenciáján Földrajz II. 
szekcióban 2. helyezést ért el.

• a Curie kémiaverseny területi 
fordulóján 3. helyezést ért el, így 
továbbjutott az országos döntőbe.



Kosóczki Balázs
9.c

• A Budapesti Műszaki Egyetem 
Országos Matematikaversenyének 
5. helyezettje.

• Az Arany Dániel Országos 
Matematikaverseny döntőse.

• A Medve Szabadtéri 
Matematikaverseny 6. helyezettje 
csapattársaival, Klem Zsolttal és 
Varga Lucával.



Bús Johanna
10.a

• Másodikos kora óta néptáncol: 
kezdetben a Művészeti Iskola, jelenleg a 
Kiskun Táncegyüttes keretein belül 
Mándity László vezetése alatt.

• Halasi rendezvények fellépésein 
rendszeresen részt vesz, külföldön is 
szerepelt.

• Elhivatottságát jelzi, hogy háromnapos 
néptánckurzuson vett részt kitűnő 
tanulmányi eredménye mellett.



Fodor Fruzsina
10.a

• A kiskunhalasi karaoke verseny 
különdíjasa.

• A IV. Országos Zeneiskolai Kodály 
Zoltánné Schlesinger Emma 
emlékére rendezett Énekes Találkozó 
és Versenyen nívódíjat kapott.

• Továbbá: Számtalan ének versenyen ért el 
bronz, ezüst, és arany minősítést és a halasi 
ünnepségek egyik fellépője



Fődi Anna
10.a

• Kiskunhalasi AMI zenei tanszék 
többszörös kiemelt nívódíjasa.

• A kiskunhalasi Fúvós Zenekarral 
a dombóvári Zeneiskolai Fúvós és 
Ütőhangszeres Tanárok III. 
Országos Versenyén ezüst 
minősítést kapott.



Fődi Ildikó
10.a

• 5. éve birkózik.

• Idei eredményei: 

• Serdülő Leány Országos Bajnokság 1.hely

• Kadet Női Országos Minősítő Verseny 
2.hely

• Idén még részt vett a XV. Református 
Iskolák Országos Röplabda Bajnokságán 
Debrecenben,ahol IX. helyezést értek el.

• Részt vett több válogatott edzőtáborban és 
2 nemzetközi versenyen is. Az egyik Czarny 
Bórban( Lengyelország),a másik pedig 
Wolfurtban (Ausztria) került 
megrendezésre.



Kumich Áron
10.a

• A gimnázium stúdiójának, 
énekkarának, zenekarának aktív tagja.

• A Sziládys Legényekkel a "Tiszán 
innen, Dunán túl..." országos 
népdaléneklési minősítő 
versenyen hetedmagával arany 
minősítést és ezen felül első helyezést 
ért el.

• A Gimnázim U18-as kosárlabda 
csapatának tagja.



Klem Zsolt
10.b

• Református Középiskolák Országos 
Matematikaversenye II. helyezettje.

• részt vesz az MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet „Repülő Iskola”  elnevezésű két 
éves matematika tehetséggondozó kísérleti 
programjában.



Nagy Liza
10.b

• A Határőr Dózsa SE igazolt versenyzője.

• 4 éve kezdte el a díjugratást, azóta számos 
rangos versenyen indult, kiváló 
eredményekkel.

• „Életem a lovaglás, de másképp nem is 
lehetne ezt a sportot napi több órában űzni!” 
– vallja Liza.



Nedeljkovic Nikolasz
10.c

• Magyarkanizsán, a XI. Nemzetközi 
Gyermekfesztiválon a gimnáziumot 
képviselte, zongorajátékával indult el a 
szólóhangszeresek versenyén.

• A megyei elsősegélyverseny és a 
Semmelweis Egészségverseny visszatérő, 
eredményes versenyzője.



Szélig Attila
10.c

• Kiskunhalasi Városi Fúvószenekarral a 
saját szervezésű koncerteken kívül 
(Adventi koncert, Movie Night) minden 
nagyobb városi rendezvényen részt vesz.

• A Mezzofanti Országos Idegen Nyelvi 
Versenyen német nyelvből B2 
kategóriában III. helyezést ért el.

• 91%-os német középfokú nyelvvizsgája 
van.



Bata Viola
11.a

• A bajai Kodály Zoltánné Sándor Emma 
Magánénekes Versenyen nívódíjat kapott 
a Gulyás Dénes vezette zsűritől.

• A III. "Nits Márta" Országos Ökumenikus 
Népdaléneklési Versenyen ezüst 
minősítést ért el.



Jerémiás Donát
11.a 

• Kiskunhalas Város Önkormányzata 
által elismert többszörös év sportolója

• fedett pályás országos 
bajnokság 800m 4. hely

• diákolimpia megyei bajnokság

400m és 800m 1. hely



Tóbiás Anna
11.a

• Matematika, magyar nyelv és 
irodalom versenyek eredményes 
résztvevője.

• A 18. Klasszikus Erdélyi Magyar 
Irodalom Kárpát-medencei 
prózafelolvasó versenyén a zsűri 
különdíját kapta.



Tóth Kata
11.a

• A biológia OKTV országos döntőjében a 
41. helyen végzett. 

• Nem mindennapi hobbija van, 5 éve 
foglalkozik posta galambászással
versenyszerűen.



Szabó Mirjam Noémi
11.d 

• A Wass Albert vers és prózamondó 
versenyen az 1. helyezést szerezte 
meg.

• Számos vers – és prózamondó 
verseny eredményes résztvevője.



Tóth Lili (10.c) és 
Tóth Fanni (11.d)

• Hat éve versenyszerűen fitneszeznek, 
számos versenyen értek el szép 
eredményeket.

• Országos FitKid versenyen I. helyezettek, 
egyéniben is több érmet szereztek.



Az Éden Gyermekei

• A Nemzeti Színház saját történetét
feldolgozó színháztörténeti vetélkedőjén,
amelynek idei témája Madách Imre és Arany
János munkássága volt, a 96 csapatból a
legjobb 6 közé jutottak iskolánk tanulói,
megismételve tavalyi eredményüket, amikor
is szintén sikerült bejutniuk a szóbeli
döntőbe.



• Bata Viola, 11.a

• Ilovai Noémi, 11.d

• Kovács Viktória, 11.d

• Krizsán Laura, 11.d


