2020-ban végzettek
„Jó tanuló, jó sportoló díj” Ócsai Sándor 12. b
Sándor az egyik legkiválóbb példája a jó tanuló - jó sportolónak. 4 éven át törekedett arra, hogy
a kiváló sporteredmények mellett, az egyik legjobb korosztályos cselgáncsozó, a tanulás se szoruljon a háttérbe. Ezt jelzi, hogy a számtalan kimagasló sikeren túl, melyek közül kiemelkedik
az Ifjúsági csapat EB. 2. helye, az U23 OB. 1. helyezése, a felnőtt OB. 1. helye, ezek a 2019/20as tanév kiemelkedő eredményei.
Sándor a 4 év folyamán egyenletesen jó teljesítményt nyújtott az iskolai munkájában is. A gimnáziumi tanulmányait 4,67-es átlaggal fejezte be, megszerezte a középfokú írásbeli nyelvvizsgát is angol nyelvből, ami tiszteletre méltó ilyen komoly sportteljesítmény mellett.
Gyányi – Túri díj – Gaál Gréta Anna 12. a
Gréti a négy év során mindig jeles tanuló volt, ami valójában két négyes osztályzatot jelentett.
A 12 évfolyam végén is 4,85-os lett a tanulmányi átlaga. A sport mindig is fontos szerepet
játszott az életében, a 9 év kosárlabda és a rövidebb spártai edzés után a ketlebellben érte el
legkiemelkedőbb eredményeit: két országos első hely 2019-ben és 2020-ban, továbbá egy Szerbiában rendezett nemzetközi versenyen elért 2.hely). Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy
ő fényképezett 3 és fél éven keresztül az iskolai rendezvényeken, és ő volt az egyik zászlótartó,
melyek az iskolaközösségért való áldozatos munkáját is bizonyítják. Összegezve Gaál Gréti
tanulmányi és sporteredményei, emberi tulajdonságai miatt méltán kapja a rangos elismerést.
Simon László-díj - Rákosi Csenge 12. d
Tanulmányi eredmények: 8 éven keresztül jeles tanulmányi átlag, 2020-ban 4,83-dal, 5 tantárgyi dicsérettel zárt. Nyelvvizsgák: angol nyelv középfokú. Előrehozott érettségik angol nyelv
jeles, német nyelv jeles. Tanulmányi versenyek: „Hebe” Országos Levelező földrajzi verseny
2. helyezés csapatban. Csapatban a Pest megyei Értéktár versenyen 3 hely. Pázmány Péter Katolikus Egyetem országos "Bölcs - Ész" versenyén 3. hely. „120 év 120 diák” gimnáziumi pályázat nyertese volt. Több éve rendszeresen részt vesz a sportnapon az élményszintű elsősegélynyújtó programon, segíti az elsősegély-oktatást diák és felnőtt tanfolyamokon egyaránt.
Munkájával segíti az elsősegélyvizsgára készülőket, illetve közreműködik a versenyzők felkészítésében is!
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Kulturális tevékenységek: 5- 8. évfolyamon rendszeresen indult s városi versmondó versenyen,
legjobb helyezés 2. helyezett, Wass Albert verssel. Portugáliában, Viseu városban önkéntes volt
az egyhetes nemzetközi néptánc fesztiválon. A magyar csapatok kísérőjeként. Gimizuvizu pályázatok állandó résztvevője. Iskolai ünnepélyeken mondott verset. A Corvinus Egyetem középiskolásoknak szóló mentor programjában vesz részt, ahova több lépcsős felvételi eljárás
volt. Közösségi munkák: Menzafelelős 4 évig, Papírgyűjtés segítése, Éneklő Osztályok szólista,
produkciók segítője, szervezője. Példás tanulmányi eredménye és szorgalma, illetve társadalomtudományokból kifejtett kreatív és eredményes munkája elismeréséül!

Velkey-díj
Garami Bence 12. b
Az irodalomhoz kapcsolódó társművészetek – film, szinkronizálás – lelkes művelője. Iskolai
rendezvények állandó műsorvezetője, szavalója. A Költészet napja alkalmából meghirdetett
versírópályázaton több éve nyújt be pályamunkákat. A gimnázium fennállásának 120. évfordulójára is ő írta az un. „osztályverset”. Pályaválasztásában meghatározó a művészetek iránti fogékonysága. Ezek mellett a Gimázs c. kisfilm készítője, amellyel intézménye most is reklámozza magát, és szerénységére jellemző, hogy a nevét nem engedte felírni a film végén.
Koncz Benő 12. b
4 éven át kimagasló teljesítményt nyújtott a humán tárgyakból, melyet jeleznek a tantárgyi dicséretek. Érdeklődését jelzi, hogy komoly gyűjteménye van a történelemhez kapcsolódó tárgyakból, dokumentumokból, melyek a hozzászólásain túl színesítették a történelemórákat. 11.12. évfolyamon indult a történelem OKTV-én, a Savaria történelem versenyen, ahol 85 % -os
teljesítményt nyújtott. A történelem iránti érdeklődése, szorgalma egyedülálló volt az osztályban.
Lemnyi Péter 12. b
Pétert elsősorban a történelem tárgyból mutatott érdeklődése teszi alkalmassá e díj jelölésére.
11.-12. évfolyamon indult a történelem OKTV-én, valamint a Pest Megyei Történelem Versenyen, ahol 78 %-os eredményt ért el.
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Tóth Domonkos 12. b
Domonkos irodalom iránti fogékonyságát jelzi, hogy évek óta nyújt be pályaműveket különböző vers- és novellaíró pályázatokra. Mind a fakultációs, mind az alapórákon kiemelkedő érdeklődéssel fordul a művészeti témák felé. 11. évfolyamon indult az irodalom OKTV-én is,
ahol csak néhány ponttal maradt le a továbbküldéshez szükséges pontszámtól. Kiemelkedő
eredménynek számít, hogy a Pázmány BÖLCS - ÉSZ Verseny országos döntőjébe jutott irodalomból, valamint a Hyperion ókori humántárgyakat érintő műveltségi versenye, ahol az országos döntőben 11. helyezést ért el társával, ifj. Vágó Sándorral. Domonkos jeles tanulmányi
munkája mellett zenél és a közösség aktív szervezője. Pszichológia szakra készül és a későbbiekben klinikai szakpszichológusként ill. kriminálpszichológusként szeretne dolgozni.
Ványi Flóra 12. b
Magyar nyelv és irodalom tárgyakból 4 éven át jeles osztályzatot kapott. Az iskolai és a Rákóczi-szövetség által finanszírozott szlovákiai megemlékezések valamint az iskolai rendezvények
állandó műsorvezetője.
Ócsai Richárd 12. c
Richárd a 11. és 12. évfolyamon is kitűnő volt. Magyar nyelv és irodalom tantárgyból dicséretben részesült. Angolból felsőfokú-, németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Angol
OKTV-n vett részt. Történelemből kiemelkedő teljesítményt nyújtott 4 éven keresztül. Számos
történelem versenyen indult (történelem OKTV, Pest-megyei történelem tanulmányi verseny,
„120 év – 120 sikeres ember” című pályázat, gazdasági verseny).
Rákosi Csenge 12. d
Csapatban a Pest megyei Értéktár versenyen 3 hely. Pázmány Péter Katolikus Egyetem országos "Bölcs - Ész" versenyén 3. hely

Reál-díj - Szele Nóra12. a
Nóra kiváló tanulója az iskolának. Értelemszerűen a reáltudományokból mindvégig jeles eredményeket ért el, a legtöbb tanulmányi versenyen ő indult ezekből a tárgyakból, és itt az év végi
finisben egy országos pénzügyi versenyen X. helyezést szerzett csapatban. Ugyanakkor dicséretesen szerepelt tavaly ősszel egy történelmi vetélkedőn-szintén csapattal, amely Nóra sokoldalúságát bizonyítja.
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2021-ban végzettek
„Kossuth Gimnáziumért díj” - Vágó Sándor 12.c
Sándornak az osztályban betöltött szerepe igen jelentős. Az osztályfőnök, az osztálytársai , a tanító tanárok
mindenben számíthatnak Rá. Nincs olyan osztályt érintő vagy tanulással kapcsolatos szervezési ügy, amivel ne lehetne megbízni. Sándornak, öt éven keresztül, minden félévi és évvégi bizonyítványa kitűnő volt
és ez a 12. év végén is így volt. Minden bizonyítványában megtelik a tantárgyi dicséretek rész (irodalom,
nyelvtan, történelem, biológia).
Öt éves Gimnáziumi tanulmányai alatt Angol nyelvből felsőfokú komplex, míg Német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett. Remek képességeit az is jellemzi, hogy míg Magyarból és Történelemből tanulmányi versenyeken vesz részt, közben Matematika és Fizika fakultációt választott. Sándor
éveken át volt a CVSE Vizilabda szakosztály sportolója volt.
A sok megemlített tanulmányi eredmény mellett Sándor a Gimnázium kulturális életében igen kiemelkedő szerepet vállalt az öt év alatt. Szinte minden megemlékezésen vagy műsorvezetőként, vagy versmondóként közreműködött. Vezette az Éneklő Osztályok Versenyét és a Szalagavató Ünnepélyt, amin
nem mellesleg alsóbb évesként háromszor táncolt is, szerepelt a Kulturális bemutatón. Tanulmányi és kulturális aktivitása mellett szívesen részt vesz az Iskola szociális életében is, az Erdélyi cserekapcsolatban
vett részt.
Cegléd város hagyományait tisztelve a Ceglédi 144. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat tagja, és most
már egyik vezetője. Előrehozott érettségin angolból (98%) és németből (96%) tett szinte hibátlan vizsgát.
Sok sikert kívánok neki a jövőjéhez! Megérdemli.

„Ambassador díj” - Fülöp Attila 12. d
Attila az utóbbi hat évben kitűnő tanuló volt, több tantárgyi dicsérettel minden évben, emellett
pedig magatartása és szorgalma 8 éven keresztül mindig példás volt. Angolból középfokú
komplex, németből közép- és felsőfokú komplex nyelvvizsgája van – ez utóbbiból előrehozott
érettségit tett 99%-os eredménnyel. Előrehozott érettségije van emellett angolból: 97%-os, és
informatikából 98%-os eredménnyel.
Tanulmányi verseny eredményei:


Tőzsdejáték középiskolásoknak, országos döntő 5. hely
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Részvényfutam, országos 19. hely



Elsősegélyverseny, városi 2. hely



Kossuth-vetélkedő, iskolai 1. hely



KEBA tőzsdeverseny országos 5. hely
Attila sporteredményei a következők:



Kosárlabda, diákolimpia, országos 11. hely



Kézilabda, Ceglédi KKSE U14, II. osztály, regionális 1. hely



Atlétika, iskolai csapatban kislabda-dobás, városi 3. hely



Labdarúgás, iskolák közötti Fair-play kupa, térségi 2. hely
Zenei téren is nagy tehetséget mutatott. Kulturális tevékenységei:



ODN: Szikravik lángja c. darab főszerepét játszotta



Fellépett az ODN-en a vegyeskarral előadás



A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darab egyik főszereplője volt



Vegyeskarral adventi koncertek Cegléden, Ceglédbercelen, Kocséron
A közösségi munkája is kiemelkedő:



Gopnik megye – ötletgazda, filmek, fotók, stb



Christmas party műsorvezetés



Német cserediák kapcsolat

„Jó tanuló, jó sportoló díj” - Kocsis Kamilla 12. a
Kamilla 11 éve sportol, 6 éve karatézik. Gimnáziumi évei alatt - 2017-2021- a kék övfokozatból
eljutott a barna fokozatig. (kék, sárga, zöld, barna).
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Néhány eredménye:
2017: Athén Világkupa 2. helyezés,
2018: Győr bajnokság 2. helyezés, Hollandia Codo Cup Nemzetközi verseny 1. helyezés,
Bushido Kupa 3. helyezés, Győr Világbajnokság 4. helyezés
2019: Hollandia Codo Cup Nemzetközi verseny 1. helyezést ért el, így 3x Holland Bajnoki cím
birtokosa.
Kamilla az osztályközösség aktív tagja, 4 éven át az osztály sportfelelőse volt. Az utolsó évben
SZMK-s szülő gyermekeként a gazdasági, szervezési feladatok nagy részét ő végezte. Tanulmányi eredménye a négy év alatt végig jeles volt: 4,6-4,8 közötti. Német nyelvből középfokú
komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Tavaly előrehozott érettségit tett németből.
Mindezek alapján ajánlom Kamillát a szaktanárral egyeztetve a Jó tanuló, jó sportoló díjra.

Simon László-díj - Párdi Koppány 12. d
A humán tárgyak iránti fogékonysága, valamint a 2019/2020-as tanév Implom József Helyesírási Verseny iskolai fordulóján elért I. helyezéséért, valamint a megyei fordulón elért VI. helyezéséért javasoltuk a díjra. Koppány szinte minden évben részt vett a költészet napi versíró
pályázaton, „kisgimisként” kétszer meg is nyerte azt. Az irodalomhoz való vonzódása a tanórákon is példaértékű volt. Rendre vállalt órát magyarból a fordított napokon is, melyekre változatos, mindenki figyelmét lekötő feladatokkal készült. Tanulmányi eredménye irodalomból és
magyar nyelvből 8 éven át jeles volt. Történelemből is kiemelkedik osztálytársai közül, mindig
alaposan felkészül az órákra, segít osztálytársainak a dolgozatok előtt. Nyitott minden érdekes
feladatra, tavaly a családfa-kutatás keltette fel az érdeklődését és fantasztikus eredményt ért el.
Csapatával a Kossuth-vetélkedőn 1. helyen végzett. Aktív részese az óráknak, eredeti ötletei
vannak. Minden évben jeles tanulmányi eredménye volt.

Gyányi – Túri díj - Fülöp Attila 12. d
Attila ötödikes kora óta részt vett az iskola elsősegélynyújtó életében: imitátorként kezdte, volt
versenyző is és végül több éven át végzett koordináló feladatokat az oktatások, versenyek, vizsgák során. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen végezte el! És annak ellenére, hogy
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nem ilyen irányban tanul tovább, mégis a legmagasabb színvonalon tett eleget a feladatainak.
Kitartása, elkötelezettsége, megbízhatósága példaértékű. Attila minden szempontból érdemes
lenne a Gyányi-Túri díjra, hiszen sporteredményei egyértelműen mutatják, hogy a másik szempontnak is tökéletesen megfelel, egészséges életmódot folytat
Attila az utóbbi hat évben kitűnő tanuló volt, több tantárgyi dicsérettel minden évben, emellett
pedig magatartása és szorgalma 8 éven keresztül mindig példás volt.

Reál-díj
1. Fodor Janka 12. a
2. Bakonyi Szabolcs 12. d
3. Pócsik Bálint 12. d
4. Tulik György Áron 12. d
Velkey-díj
1. Vágó Sándor 12. c
2. Jurászik Bálint 12. c
3. Máté Réka Anna 12. d
4. Dósa-Rácz Vivien 12. a
5. Csányi Anna 12. d
6. Nagy Bernadett 12. a
7. Orgován Dorina 12. d
8. Lovas Gyöngyi 12. d
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