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Végig kitűnő tanulók 
 

Hegyi Tamara 12.A 

Balogh Zsuzsanna 12.B 

Farkas Réka 12.C 

 

 

"Kiváló tanuló"  
 

Pál Dóra 12.A 

Mindvégig kitűnő tanuló volt. Nagyon aktívan részt vett az osztály életében, rendkívül sokat dolgozott a 

közösségért. Nagyon sokoldalú, színes egyéniség. Sok éve, magas színvonalon táncol a Hajdú 

Néptáncegyüttesben. B2 típusú nyelvvizsgája van angol és olasz nyelvből. Tavaly a Festival d’Italianon 

megnyerte a Budapesti Műszaki Egyetem által kiírt fordítói pályázatot.   

Kiss János 12.B 

Jeles tanuló. Osztályközösségért dolgozott. Több területen kiváló, iskolai csapatversenyeken részt vesz. 

Angolból felső, németből középfokúja van.  

 

Makay Mariann 12.C 

2015 – SzókraKész országos vitaverseny – I. hely csapatban 

2016 – SzókraKész országos vitaverseny – III. hely csapatban 

2015, 2016 – országos disputaversenyek résztvevője 

2016 – KarMUN – az iskola delegációjának tagja 

olasz B2 komplex nyelvvizsga 

minden erejét megfeszítve tanul, szorgalma, segítőkészsége példamutató 

C-Day 2015 – II. helyezés (Civilisation section) 

C-Day 2016 - II. helyezés (Civilisation section) 

Olasz Fesztivál 2015 – olasz nyelvű énekversenyen képviselte az iskolát 

Iskolai és Ady-napi versenyek kiemelkedően aktív résztvevője (énekverseny – 2. és 1. helyezés, olvass 

többet verseny, irodalmi pályázat, versmondó verseny, rajzverseny, olasz prezentációs verseny, spanyol 

prezentációs verseny, a tésztahíd építő verseny – 2. helyezés, történelem verseny 

Az Ady-napi pontgyűjtő versenyen összesítettben az elmúlt két évben mindig az első öt között volt. 

2017 – iskolai kreatív közösségi problémamegoldó workshop aktív részese, az egyik megoldási javaslat 

(pályaorientációs programok) szóvivője 

Hospice programokon vesz részt 

Számos 1-2-3. helyezést szerzett országos táncversenyeken különböző formációkban. (kortárs modelltánc) 
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Till Zsanett 12.D 

Végig kitűnő és jeles rendű. C típusú angol nyelvű nyelvvizsgával rendelkezik. Több városi és országos 

színjátszó fesztiválon eredményesen vett részt, legutóbb az ODE Fesztiválon a Hamlet című előadáson arany 

minősítést kapott. Közösségi életét karakánul szervezte, neki köszönhetően az osztály két alkalommal is 

megnyerte az Ady-napi pontversenyt.  

 

 

"Az év természettudósa" 

 

Rácz Gréta 12.A 

2011 óta foglalkozik akvapóniás berendezések fejlesztésével, több nemzetközi, innovációs versenyen ért el 

dobogós helyezést az akvapónia hatásfok növelésére készített projektjükkel. 

Legfontosabb eredményei: 

 

24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny 2.díj 

20. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó kiállítás 2.díj 

Devik- üzleti innovációs klub "startup-standup" verseny 3.díj 

 

"Az év társadalomtudósa”  

 

A disputa versenyek csapatának tagjai : Velős érv  (VelőSérv)  

Volosinovszki Bence, Nagy Attila és Atyi Ádám 12.C 

2016 DEbate (Debreceni Egyetem által szervezett országos angol nyelvű vitaverseny) – I. hely csapatban  

2017 DEbate (Debreceni Egyetem által szervezett országos angol nyelvű vitaverseny) – I. hely csapatban 

MCC (Matthias Corvinus Collegium) Debate Országos vitaverseny 2016 – II. helyezés csapatban 

XXXIV. Országos Disputa Verseny 2016 – II. helyezés csapatban 

XXXII. Országos Disputa Verseny 2015 – II. helyezés csapatban 

O:DA 4U Online Demokrácia Activity 2016 – II. fordulóba jutottunk csapatban 

2017 – iskolai kreatív közösségi problémamegoldó workshop aktív résztvevői 

A versenyeken kapott tételmondatokból ízelítő a teljesség igénye nélkül: 

KarMUN központi témák: 

2017 – Fenntartható fejlődés 

2016 – Terrorizmus és menekültek 

DEbate angol nyelvű versenyein: 

„Feltétel nélküli alapjövedelmet kellene fizetni minden polgárnak, tekintet nélkül munkájukra, vagyonukra 

vagy akár társadalmi hozzájárulásukra.” 

„A multikulturalizmus jobb társadalmi modell, mint az asszimiláció.” 

„A külföldön szerzett diploma sikeresebbé tesz.” 

Selejtező körök feladatai: esszék közösségi média, ill. Brexit témában. 

 

 

Disputaszövetség: 

„A pénz felfalja az olimpiai eszmét.” 

„Az iskolatípusok sokfélesége hatékonyabbá teszi a közoktatást.” 

 

SzókraKész 2015: 

„A magyar államnak nem kellene katonákat küldenie Irakba az Iszlám Állam elleni harcra.” 

„Világszintű sporteseményeket rendezni jó befektetés egy ország számára.” 

 

MCC 2016: 

„A jelenlegi menekülthullámmal érkező bevándorlók integrálhatóak a nyugati társadalmakba.” 
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"Az év nyelvésze"  

Hegyi Tamara 12.A 

Bejutott az olasz  nyelvi OKTV döntőjébe. 

„C” típusú felsőfokú nyelvvizsga angol és olasz nyelvből.  

8. osztályban 3. lett a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen.  

9. osztályban megnyerte és különdíjas lett.  
 

"Az év énekese"  
Papp Georgina 12.D 

 

"Az év drámása" 
Dánielfy Gergely 12.D és Kapusi Orsolya 12.D 

 

KIMIS díj 

Seprényi Ádám 12.D és Tar Dániel 12.D 
 

"Az év sportolója"  
Iskolai színekben: 

Kota Gabriella 12.C 

Futballban: 

2011-12 női felnőtt megyei bajnokság  

2012-13 női nagypálya U17 első osztály  

2013-14 női futsal NBII 4. hely  

2014-15 női futsal NBII 1. hely  

2015-16 női futsal NBI 6. hely, nagypálya NBII 6. hely  

2016-17 női futsal NBI 2. hely valamelyike  

2015-16 labdarúgó diákolimpia városi 2., megyei 2. hely  

Fair play kupa (diákolimpiának megfelelő iskolai egész éves labdarúgó torna)  

2013-14: körzeti 3. hely  

2014-15: körzeti 2. hely  

2015-16: körzeti 1., megyei 2. hely  

2x futsal válogatott  

 

Más sportágakban: 

2011-12 Asztalitenisz diákolimpia megyei 2. 

2011-12/2012-13 Kézilabda diákolimpia megyei 2. 

2015-16 Strandröplabda diákolimpia országos 3. hely 

2016-17 Röplabda diákolimpia megyei 4. hely 

2016-17 Floorball diákolimpia városi 1. hely 

Judo 6.-ik kyu 

Shotokan karate 4.-ik kyu 

 

 

Tréfa Dorottya 12.A, Szilágyi Réka 12.A, Fekete Nelli 12.A, Bráner Amanda 12.A 

Az iskola színeiben sportoló aerobikos lányok, és eredményeik: 

Minden eredmény az Aerobik Diákolimpia Országos Döntőjén született: 

2012. UP2. (utánpótlás 2. korcsoport) CH (challenge csapat) 3.hely  

2013. UP2 ST (step csapat) 4. hely 



4 
 

2014. UP1 CH 2.hely, ST 2.hely  

2015. UP1 CH 1. hely, ST 2. hely  

2016. UP1 ST 1. hely, CH 2. hely (Bráner Amanda) Basic Aerobic csapat 3. hely (Fekete Nelli, Szilágyi 

Réka, Tréfa Dorottya)  

 

Egyesületi színekben: 
Szabó Panna 12.B 

Iskolai és egyesületi kézilabda. 

Magyar ifjúsági válogatott, két évben is. NB 1-es játékos, 2017-re profi szerződést kapott a DVSC 

csapatánál. Kétszeres Diákolimpia III. helyezett, egyszer V. helyezést ért el iskolánk csapatával. A DVSC 

Junior csapatának meghatározó tagja, s iskolánk kézilabda csapatának is vezéregyénisége.  

 

 

 

 

 

„Az év legkreatívabb diákja”.  

 

Gáll Levente 12.D 

Jó rendű tanuló. Rendszeresen szerepelt/szerepel a Csokonai Színházban (Légy jó mindhalálig, Momo, 

időfutár, Fauszt). Saját verseiből és mások műveiből felolvasó esteket tartott, újságot szerkesztett. Több 

városi és országos színjátszó fesztiválon eredményesen vett részt, legutóbb az ODE Fesztiválon a Hamlet 

című előadáson arany minősítést kapott. Több saját rendezésű darabot is készített. Legutóbbi a Tavasz 

ébredése az ODE-n ezüst minősítést szerzett. 

 

 

„DÖK-Dió-díj” 
Kálmán Levente 12.C 

 
Magánszemélyek által alapított díjak nyertesei: 

 

Csikos Sándor Jászai díjas és Érdemes és kiváló művész, Debrecen város 

díszpolgára, az iskola művész tanára által alapított „Szép beszédért díj” 
Tar Dániel 12.D 

 

„Jóna Szabolcs iskolánk művésztanára által alapított „Mozgásművészeti 

díj” 
Seprényi Ádám 12.D 
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Papp Róbert-díj: 
Szemán Bence 12.D 

Bence az iskolánkba kerülése óta érdeklődést mutat az informatika, manapság már elsősorban az informatika 

határterületeinek művelése iránt. Nyelvi előkészítőre járását kihasználta arra, hogy megszerezze a 

négymodulos ECDL-Start bizonyítványt. Későbbi tanulmányai során érdeklődése egyre inkább az 

informatika kapcsolódó területei felé fordult, amelyek azonban nem nélkülözik az elmélyült alapvető 

informatikai tudást. Folyamatosan, elsősorban önképzéssel egyre jobban elmélyült a hang- és 

videoszerkesztés résztudományában. Ily módon szerzett tudását az iskola közösségének hasznára fordította. 

Sok esetben készített és szerkesztett filmfelvételeket a különböző iskolai eseményeken, továbbá fő 

technikusa volt a 2016. novemberi Olvass többet! konferenciának. Remélhetőleg sikeres érettségi vizsgát 

tesz majd informatikából. Tudomásunk szerint hangtechnikusi területen kívánja folytatni tanulmányait. 

 

 

Szülők, akik különösen sokat tettek az iskoláért 
 

12.A: Ruzicska Judit és Dr. Faragó Magdolna, Németh Katalin, Porkoláb Gyöngyi 

12.B: Győriné Tornyi Krisztina, Mózsi Krisztina, Gálné Kovács Éva, Tóth Lászlóné 

12.C: Sanyó Attila, Dr. Kota György 

12.D: Barabásné Forgács Edit, Bódor Edit,  Hamzáné Kelemen Adrienn, Szemánné Csendes Gyöngyi 

 


