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DEFFENT LILIEN MERCÉDESZ 

 

 

 Lili kitűnő tanulmányi eredménnyel érkezett a gimnáziumba és itt is 

minden tanév végén kitűnő volt, 7-8 tantárgyi dicsérettel. Kitartó, szorgalmas 

munkája példaértékű az osztálytársai számára is.  

 10. osztály végén angol nyelvből 94 %-os középszintű érettségit tett majd 

megszerezte a B2 angol nyelvvizsgát is. 

 Orosz nyelvből középszinten érettségizett 11. osztály végén, most pedig 

emelt szintre készül. 

 Választott fakultációi: matematika és kémia, mindkét tárgyból 

kiemelkedően teljesít. Matematikából emelt, kémiából középszintű érettségire 

készül 

 Az ELTE kémia alapszakára szeretne jelentkezni, majd vegyésznek, 

vegyészmérnöknek tanulni. Ha ezen a szakon nem érezné jól magát, akkor a 

gazdasági szakok is érdeklik. 

 7 évig társastáncolt versenyszerűen, amit a végzős tanév szeptemberében 

hagyott abba, hogy az érettségire tudjon koncentrálni. A táncot az egyetemi évek 

alatt folytatni szeretné. 

 Harmadik éve nyeri el lakhelyén, Szigethalmon az iskolai ösztöndíj 

pályázatot. 

 Osztályközösségünk aktív tagja, ötleteivel, optimista hozzáállásával segíti 

a közösséget. Többször tanított be táncot az osztálynak és a szalagavatós keringőt 

is kitartóan gyakorolta velük, ha kellett akkor személyenként is, amíg nem ment 

mindenkinek. 

 Lili nyíltszívű és barátságos, céltudatosan dolgozik a céljai eléréséért, idejét 

és energiáit jól osztja be, társai mindenben számíthatnak rá. 

 A fentiek alapján Deffent Lilien Mercédeszt a Kiváló Ady-Diák címre 

javaslom. 

 

       Tóth Szilvia osztályfőnök 
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BARANYI BARNABÁS 

 

 Barnabás kitűnő általános iskolai és felvételi eredményeivel jutott be a 

gimnáziumunkba, ahol az évek során példás szorgalmával, kiegyensúlyozott 

teljesítményével kitűnt a többiek közül. Minden tanév végén kitűnő volt, számos 

tantárgyi dicsérettel. Az órák aktív résztvevője, érdeklődő, felkészült diák. 

 Angol nyelvből már 10. évfolyam végén középszinten érettségizett, majd 

felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. 

 Német nyelvből középszinten érettségizett, most középfokú nyelvvizsgára 

készül. 

 Informatikából az elmúlt tanév végén tett 98 %-os középszintű érettségit, 

matematikából emelt szintre készül. 

 Erősségei a reál tárgyak, kiemelkedő matematikából 

 Eredményei:  

7. Osztály:  -Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei 4. Helyezés 

-Bolyai Természettudományi Csapatverseny Megyei 5. Helyezés 

-Zrínyi Ilona Matematikaverseny Országos Döntő (megyei 2. Hely) 

-Alapműveleti Matematika Verseny Megyei 1. Országos 6. Hely  

8.osztály:  -Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei 2. Hely  

-Alapműveleti Matematika Verseny Megyei 1.hely Országos 7. Hely  

és különdíj  

11.osztály: -OKTV 1. Fordulóján továbbküldött dolgozat 

12.osztály: -OKTV 2. Forduló (folyamatban)  

Adymatek: minden évben 1. Hely, kivéve 8.osztályban, akkor 2. Hely 

 A természettudományos vetélkedők állandó résztvevője, a fenntarthatósági 

projekt során ő fogta össze és irányította a többiek munkáját és készítette el az 

osztály prezentációját 
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 A Ráckevei Szabadidő Sport Egyesület és a taksonyi Brózik Tibor 

Diáksport Egyesület tagjaként versenyszerűen terem röplabdázik, emellett részt 

vesz az iskolai röplabdaedzéseken is. Az idei tanévben az Ady-Röpi egyik 

szervezője. Számos megyei szintű eredménnyel büszkélkedhet e sportágban is. 

 Az Ady Olimpia bajnokcsapatának tagja 

 A Budapesti Corvinus Egyetemen tervezi tanulmányai folytatását 

gazdaságinformatikus szakon. 

 Az osztályközösség aktív tagja, ötletgazdaként és szervezőként is szívesen 

segít a feladtok megoldásában. Többször szerepelt iskolai rendezvényeken. 

Magaviselete, tanuláshoz, tanáraihoz és társaihoz való hozzáállása példamutató 

mindenki számára.  

 A fentiek alapján Baranyi Barnabást a Kiváló Ady-Diák címre javaslom. 

 

       Tóth Szilvia osztályfőnök 

 

 


