Díjak és jutalmak a tanévzárón
Év diákjának járó elismerést Olajos Tamara 12. A osztályos tanuló veheti át.
Tamara szorgalmas, kiváló tanulmányi eredményű diákja iskolánknak. 8
tantárgyi dicséretet szerzett. Az iskolai műsorok szervezésében, azok
kivitelezésében és dokumentálásában is aktívan részt vesz.

Természettudományokban legeredményesebb diák Lengyel Zsigmond 10. B
osztályos. Zsigmond a kiváló versenyeredmények mellett kitűnő
bizonyítványába kilenc tantárgyi dicséretet szerzett.
Eredmények:
Református Iskolák Országos Fizikaversenye
III. helyezés
Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 1. helyezés és a legszebb
feladatmegoldásért járó különdíj
Budó Ágoston Országos Feladatmegoldó Fizikaverseny
III. helyezés

Jerémiás Béla matematika-díjban részesül Figura Márton 11. B osztályos
tanuló. Márton matematikából mind egyéniben, mind csapatban kiváló
teljesítményt nyújtott a tanév során. Kitűnő bizonyítványába öt tantárgyi
dicséretet szerzett.
Eredmények:
Református Iskolák Országos Matematikaversenyén II. hely, OKTV II. fordulóba
jutott,
Dürer verseny Dél-alföldi régió II. hely
(csapatban Markó Vivien és Horváth Marcellel)

Kiváló tanulmányi és kimagasló sporteredményért JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓnak járó elismerő oklevelet és jutalmat idén két tanuló is átvehette:
Rideg Iringó 9.A és Varga Médea 8.b

Iringó számos sporteredménye mellett Diákolimpiai Megyei Kosárlabda Bajnok
lett. Jeles bizonyítványa mellett több dicséretet is kapott. Szorgalma, kitartása,
pozitív attitűdje példaértékű társai előtt.
Eredmények:
Diákolimpiai Megyei Kosárlabda Bajnok lett és ezzel az eredménnyel országos
döntőbe jutott, ahol a Diákolimpia Országos Kosárlabda Döntőjének „A”
kategóriájában bronzérmet szerző csapat meghatározó tagja. A Diákolimpia
Mezei futóverseny megyei döntőjébe jutott IV. korcsoportos lány csapat tagja.
Médea
Kitűnő bizonyítványát tíz tantárgyi dicséret díszíti. Mezei futó Diákolimpián
megyei ezüstérmes. Szorgalma és céltudatossága követendő példa lehet
diáktársainak.
Eredményei:
Atléta (hosszú-, középtáv futó)
Felnőtt mezőnyben dobogós helyezéseket ért el Kiskunfélegyházán, Baján,
Szegeden 1000, 2000, 3000, 5000m-es távokon.
Mezei futó Diákolimpián megyei ezüstérmes, Országos 17. helyezett.
A kiskunhalasi Sportdíjak átadásán Polgármesteri Különdíjat érdemelt ki.
Német szavalóverseny nyertese, városi prózamondó verseny dobogósa, iskolai
szavalóverseny második helyezettje.

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból kiváló teljesítményért Simon Zsuzsannadíjat vehet át Szécsény Norina 12.B osztályos tanuló.
Norina szenvedélyesen szereti a könyveket, ennek eredményeként a Ki tud
többet olvasni? című országos versenyen I. helyezést ért el.
Megosztott Simon Zsuzsanna-díjat vehetnek át csapatban elért eredményükért
Kovács Rebeka, Kubas Panna Eleonóra, Vizi Zsófi 11.C osztályos tanulók.
Eredményük:
A IV. Eszterházy irodalmi verseny
országos döntőjében

harmadik helyen végeztek,
több mint 80 középiskolás csapat között.

Történelem tantárgyból az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen
elért eredményükért Simon Zsuzsanna-díjat vehetnek át Fodor Bence, Molnár
Levente, Schnürlein Áron Csongor 11.A osztályos tanulók.

Első ízben kerül átadásra a Viva la Musica zenei-díj, amelyet azok a tanulók
kaphatnak, akik hűségesen, kiválóan szolgálják zenei tehetségükkel az iskolát.
A díjazottak Samu Szimonetta és Vígh Viktória 12. A osztályos tanulók. A díjat
átadja Andáné Vastag Andrea ének-zenetanár.

A tanévben a legsportosabb osztálynak járó Varga Jenő vándorserleget a 11. B
osztály vehette át. Számos sportágban értek el sikereket az osztály tanulói
egyéniben és csapatban egyaránt

Tanulmányokban legjobban teljesítő nyolc évfolyamos osztálynak járó Tegzes
Miklós vándorserleget a 6. a osztály veheti át. Az osztály tanulmányi átlaga
4,74.

Gratulálunk!

