Liska-díjjal jutalmazott tanulók
Ginál Péter 12.A osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül.
A matematika iránti elkötelezettségét több versenyen is bizonyította: a Zrínyi
Matematikaversenyeken valamennyi tanévben sikeresen szerepelt, 10. évfolyamon megyei
1. helyezett volt. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy fizika OKTV-n megyei 3. helyezett lett,
továbbá az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyeken is szép eredményeket ért el.
Kollégistaként bekapcsolódott az iskolai hitéletbe, a diákok által színre vitt passióban is
szerepelt.
Babinszki Tamás 12.D osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül.
Rendkívül széles látókörű tanuló, tehetsége szinte minden területen megmutatkozik.
Érdeklődésének középpontjában a hittan és a történelem tantárgyak állnak, tanulmányait is
ezeken a területeken szeretné folytatni. A hittan iránti elkötelezettségét több versenyen is
bizonyította dobogós helyezéseivel.
Az iskolai közösségi élet meghatározó egyénisége, több rendezvényen is szerepelt.
Az iskolai hitélet aktív szereplője volt, de lakóhelyén is rendszeresen minisztrál, ezzel is
segítve egyházközösségét.
Harangozó Márton 2/14.C osztályos tanuló
A szakképző évfolyamon példamutató tanulmányi eredményt ért el, szorgalmával élen járt
társai között.
Ezt mutatja lelkiismeretes felkészülése is, amellyel részt vett a Szakma Sztár keretein belül
megrendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, ahol erősáramú elektrotechnikus
szakma kategóriában bekerült az országos döntőbe és 2. helyezést ért el. Kiemelkedő
teljesítményével tovább öregbítette iskolánk hírnevét.
Zolnai Áron 2/14.C osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül.
A szakmai tantárgyak iránti elkötelezettségét több versenyen is bizonyította: a Szakma Sztár
Fesztivál kereteiben megrendezésre került Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 3.
helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményével tovább öregbítette iskolánk hírnevét.

Liska József Alapítvány díjazottjai
Kimák Patrik 12.A osztályos tanuló
Osztályközösségének meghatározó személyisége, lelkiismeretes munkájával, példamutató
magatartásával és szorgalmával kitűnt diáktársai közül.
Tanulmányai során kiemelkedő érdeklődést tanúsított a műszaki tárgyak iránt.
Az iskolai kulturális élet meghatározó egyénisége: gitárjátékával rendszeresen szerepelt
iskolai rendezvényeken és megemlékezéseken, ezzel is emelve azok színvonalát.
Bathó Barbara 12.G osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül. Kedves és szerény jelleme osztálytársai számára is iránymutatást jelentett.
A humán tantárgyak iránti érdeklődése kiemelkedő, a tanulmányi versenyeken elsősorban az
angol nyelvből tűnt ki.
Az iskolai énekkar tagjaként a közösségi élet aktív résztvevője volt.
Tanulmányai során angol nyelvből középfokú (B2) nyelvvizsgát szerzett
Urbán Orsolya 12.G osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül.
Számos tanulmányi versenyen részt vett, legjobb eredményeit a biológiához és a
helytörténethez kötődő területeken érte el.
Valamennyi tanévben aktív és kitartó tagja volt az iskola énekkarának.
A hitélet iránti elkötelezettsége példaértékű volt, aminek jóvoltából Morus-díjra lett jelölve.
Tanulmányai során angol nyelvből (B2) középfokú nyelvvizsgát szerzett.
Bóna László 2/14.A osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, példamutató szorgalmával és magatartásával kitűnt diáktársai
közül.
A szakmai tantárgyak iránti elkötelezettségét több versenyen is bizonyította. A Csernyánszky
Imre Országos Középiskolai Pneumatika Versenyen csapatban 4., a VI. Samsung Elektronika
Versenyen pedig 1. helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményével tovább öregbítette iskolánk
hírnevét.

Hornyák Krizosztom Boldizsár 2/14.A osztályos tanuló
Osztályközösségének meghatározó személyisége, tanárai és diáktársai bármikor
számíthattak a segítségére. Lelkiismeretes munkájával és példamutató magatartásával kitűnt
diáktársai közül. Átlagon felüli szorgalmának köszönhetően szakmailag folyamatosan
fejlődött, s ezt több versenyen is bizonyította. A Csernyánszky Imre Országos Középiskolai
Pneumatika Versenyen 4. helyezést elért csapat tagja volt. Kiemelkedő teljesítményével
tovább öregbítette iskolánk hírnevét.
Nagy Bálint 5/13.A osztályos tanuló
A szakképző évfolyamon példamutató magatartásával és kiváló tanulmányi munkájával
kitűnt diáktársai közül. Iskolánkat több szakmai versenyen is eredményesen képviselte.
Bekerült a Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny elődöntőjébe,
valamint az Energetikai Tanulmányi Verseny selejtezőjébe is.
A WorldSkills 2019. Kazan előkészítésein is sikerrel képviselte iskolánkat.
A SAMSUNG Elektronikai Versenyen 4. helyezést ért el.
Kun Gábor 5/13.A osztályos tanuló
A szakképző évfolyamon példamutató magatartásával és kiváló tanulmányi munkájával
kitűnt diáktársai közül. Iskolánkat több szakmai versenyen is eredményesen képviselte.
Az OSZTV elődöntőn eredményesen szerepelt. A Csernyánszky Imre Országos Középiskolai
Pneumatika Versenyen összetettben 1. helyezést ért el, a Samsung Elektronika versenyen 3.
helyezett lett.
Tanulmányai mellett aktív sportkarriert tudhat magáénak: lövészet terén elért kiemelkedő
eredményei alapján meghívást kapott Finnországba, a XIII. IMSSU. Sziluett Világbajnokságra.

Anna-díjjal jutalmazott tanulók
Jancsik Dániel 12.A osztályos tanuló
Osztályközösségének meghatározó személyisége, lelkiismeretes munkájával, példamutató
magatartásával és szorgalmával kitűnt diáktársai közül.
Az idegen nyelvek iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy tanulmányai során angol nyelvből
középfokú nyelvvizsgát szerzett, majd előrehozott érettségi vizsgát tett jeles eredménnyel.
Német nyelvből a középfokú nyelvvizsga írásbeli vizsgarészét kiváló eredménnyel teljesítette.
Az iskolai kulturális élet meghatározó egyénisége: gitárjátékával rendszeresen szerepelt
iskolai rendezvényeken és megemlékezéseken, ezzel is emelve azok színvonalát.
Bese Gábor 12.B osztályos tanuló
Osztályközösségének meghatározó személyisége, tanárai és diáktársai bármikor
számíthattak a segítségére. Lelkiismeretes munkájával, tanulmányi eredményével kitűnt
osztálytársai közül.
A történelem iránti érdeklődését több versenyen is bizonyította: két alkalommal is
eredményesen szerepelt a megyei történelemverseny döntőjében.
Az iskolai közösségi élet meghatározó egyénisége: a diákönkormányzat tagjaként és
vezetőjeként is aktív szerepet vállalt az intézmény diákéletében.
Tanulmányai során angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett
Tanulmányai mellett a Logiscool élményalapú programozó iskolában gyerekeket oktatott,
ezzel is kifejezve az informatika iránti elkötelezettségét.
Zámola Eszter Dóra 12.G osztályos tanuló
Szerénységével és példamutató szorgalmával kitűnt diáktársai közül.
Középiskolai tanulmányai alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott az irodalom és a
történelem tantárgyakból.
Tehetsége elsősorban képzőművészeti területen nyilvánul meg. Négy éven át aktív tagja volt
az iskola rajzszakkörének, emellett első helyezések és különdíjak sorát érte el a különböző
versenyeken és pályázatokon.
A hitélet iránti elkötelezettsége példaértékű volt.

Kovács Kristóf-díjjal jutalmazott tanulók
Horvát Róbert 12. G osztályos tanuló

A négy év során végig meghatározó tagja volt az iskola énekkarának.
Valamennyi jelentős fellépésen részt vett, több esetben szóló énekesi szerepet vállalva a
húsvéti passió előadásában.
Közösségformáló szerepe és segítőkészsége társai számára is példát mutatott. Tagja volt a
megyei elsősegélynyújtó versenyen negyedik helyezést elérő csapatnak.
Lencse Milán 12. G osztályos tanuló
A négy év során végig aktív és kitartó szereplője volt az iskola énekkarának.
Időt és energiát nem sajnálva vett részt a különböző iskolai, városi, illetve egyházi fellépéseken.
Közösségépítő szerepe a társai számára is példát jelentett.
Végig jó tanulmányi eredményt ért el.
Tagja volt a megyei elsősegélynyújtó versenyen negyedik helyet elérő csapatnak.
Durucz Andrea 12. D osztályos tanuló
Iskolánk életének meghatározó egyénisége.
Kiemelkedő szorgalmával és kötelességteljesítésével példaként áll a tanulóközösség előtt. Iskolai
rendezvényeken vállalta a műsorközlő feladatát.
Kedves, megbízható személyiség. Nyitottságával, önzetlenségével sok társának nyújt segítséget,
tanáraival tisztelettudó.
Aktív hitéletet él, az iskolai hittanversenyek résztvevője, többször dobogós helyezettje volt.

Károlyi Bernát- díjjal jutalmazott tanulók
Galbács Attila 12.A osztályos tanuló
Lelkiismeretes munkájával, művészi megnyilvánulásaival kitűnt diáktársai közül.
Művészi munkái kiemelkedőek, ahogyan ezt több versenyen elért kiváló eredményei is bizonyították
helyi és országos szinten egyaránt. A Hamza múzeum által kiírt illusztrációs pályázatokon
rendszeresen kiállították munkáit.
Csendes, megbízható személyiség, aki leginkább rajzain keresztül szólal meg.
Kispál Lilla 12. G osztályos tanuló
A négy év során végig kimagasló tagja volt az iskola énekkarának.
Szoprán hangja nélkülözhetetlenné tette a különböző városi, illetve egyházi fellépéseken, emellett a
közösségépítő szerepe is kimagasló volt.
Hitéleti elkötelezettsége jóvoltából a Morus-díj fődíjára lett jelölve.
Angol nyelvből B2-es középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Adamecz József 12. D osztályos tanuló
Iskolánk zenei életének kiemelkedő egyénisége.
Kiváló zenei érzékével segítette az énekkar munkáját. A kórusfellépések nélkülözhetetlen tagjaként
színesítette énekével az iskolai és iskolán kívüli programokat. Legkiemelkedőbb ezek közül a
virágvasárnapi passiók elbeszélőjeként nyújtott színvonalas szereplése.
Kiemelkedő zenei teljesítménye és az iskola kulturális életében végzett munkája hozzájárult az
intézmény hírnevének erősítéséhez.

Jó tanuló – jó sportoló
Cserepes Balázs 12. G osztályos tanuló
A négy év során folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el, aminek jóvoltából meghatározó tagja
volt az osztályközösségnek.
Sportolóként a legnagyobb sikereit a kyokushin karate sportágban érte el. Két ízben is korosztályos
magyar bajnoki címet szerzett, illetve elődöntős volt a diákolimpián. Nemzetközi szinten egy Világ
Kupa harmadik hely, illetve a bulgáriai Európa-bajnokságon a legjobb tizenhat közé jutás a legjobb
eredménye.
Tanulmányait testnevelő tanári szakon kívánja folytatni.

