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FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM KIVÁLÓ DIÁKJA CÍMET 

KAPOTT: 

 

12. B OSZTÁLY 

 
 Bendicskó Laura 

Országos tanulmányi versenyeredményekkel rendelkezik, 6 éven át kitűnő tanuló. 

Kulturális és sport- eseményeken rendszeresen eredményesen szerepelt. Közösségi 

feladatokat önként vállalt, osztály és iskola érdekében egyaránt. 

 

 angol C1 komplex nyelvvizsga, német B2 komplex nyelvvizsga 

 

2014/15 

 kulturális nap: alkotói p. bronz, diákszínpad bronz, fotó p. dicséret 

 

2015/16 

 Bolyai anyanyelvi csapatverseny 4. hely 

 Bolyai matematika csapatverseny 3. hely 

 Bolyai természettudományi megyei 1. hely, országos 9. hely 

 Dürer matematika országos 5. hely 

 Varga Tamás megyei 4. hely 

 kulturális nap: alkotói p. dicséret, fotó p. dicséret, angol projekt dicséret, diákszínpad 

ezüst 

 

2016/17 

 Bolyai matematika regionális 9. hely  

 kulturális nap: EU pályázat arany, angol projekt arany, alkotói p. ezüst, fotó p. dicséret, 

tánc: dicséret 

 Egyéb: Karácsonyi előadás az Éltes Mátyás Iskola tanulóinak 

 Avalon mikulásfutás 2. 

 Disznókő futóverseny 5km 1. hely 

 sport nap tollaslabda 1. hely 

 

2017/18 

 4 for Europe regionális 4. hely 

 Modell Európa Parlament nemzeti ülés delegált 

 European Youth Forum Switzerland delegált 
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 Junior Európai Parlament Nagykövet kinevezve 

 sport nap (szervező) 

 kulturális nap: tánc: bronz, alkotói pályázat ezüst 

 Egyéb: ballagáson konferanszié 

 duathlon csapat megyei 1., országos 5. 

 duathlon egyéni megyei 1., országos 43. 

 Görömbölyi terepfutó verseny 2. 

 Barátság maraton női félmaraton váltó 3. 

 World Mountain Running Assosiation Youth Cup magyar válogatott tagja 

 

2018/19 

 Babits Mihály szavalóverseny megyei 2. hely 

 Megyei matematika verseny megyei 2. hely 

 4 for Europe regionális 4. hely 

 túl az első X-en regionális 4. hely 

 Modell Európa Parlament nemzeti ülés delegált 

 kulturális nap: matematika arany, képzőművészet arany 

 Egyéb: ballagás konferanszié, búcsúztató beszéd 

 Barátság maraton női félmaraton váltó 3. 

 Avalon mikulásfutás 1. 

 sport nap: tollaslabda 1., szkander 2., kézi labda 1., röplabda 1. 

 

2019/20 

 Megyei matematika verseny megyei 3. hely 

 Bolyai matematika verseny regionális 5. hely 

 Földes szavaló verseny 2. hely 

 Miskolc város ifjú szónoka retorika verseny megyei 2. hely 

 4 for Europe regionális 3. hely 

 Túl az első X-en regionális 4. hely 

 Modell Európa Parlament nemzeti ülés delegált 

 52. nemzetközi ülés delegált 

 

 

 Kedves Lilla 
Kimagasló tanulmányi versenyeredményekkel rendelkezik, 6 éven át jeles tanuló. A 

kulturális napra a diákszínpad kategóriában többször saját ötletét valósította meg 

osztálytársai bevonásával. Közösségi munkája meghatározó, a diákigazgatói választás 

kampány valamint a szalagavató műsor kialakításában meghatározó részt vállalt.  

 

2019/20 

 dráma OKTV 3. hely 

 irodalom OKTV 31 hely 

 Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia válogatóversenyének középdöntőjébe jutás 
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2018/19 

 kulturális nap diákszínpad kategória ezüst minősítés (Rókavadászat);  

 EDÜ diákszínpad kategória ezüst minősítés 

 kulturális nap novella kategória arany minősítés (Beszélgetés a folyónál) 

 dráma OKTV második forduló 

 Összpont 6.0 emberi jogi csapatverseny 5. hely 

 Cambridge felsőfokú nyelvvizsga 

 

2017/18 

 kulturális nap diákszínpad kategória bronz minősítés (Hősök tere 221B) 

 kulturális nap novella kategória ezüst minősítés (Ördögi jóság) 

 

2016/17 

 kulturális nap diákszínpad kategória bronz minősítés, szerzői különdíj (Tíz élet) 

 

 

 Purgel Dóra 

Országos tanulmányi versenyeredményekkel rendelkezik, 6 éven át kitűnő tanuló. Kiváló 

tanulmányi eredményei mellett sporteseményeken rendszeresen eredményesen szerepelt. 

Az évek során egyre több közösségi feladatot vállalt, többek között a kampány és a 

szalagavató szervezésében. 

 

Tanulmányi eredmények 

2015/2016-os tanév 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny B-A-Z megyei fordulójának 8. osztályos gimnáziumi 

kategóriájában 4. helyezés 

 Bolyai Matematikai Csapatverseny B-A-Z megyei fordulójának 8. osztályos gimnáziumi 

kategóriájában 3. helyezés 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny Észak-Hunnia Körzeti fordulójának 8. 

osztályos gimnáziumi kategóriájában 1. helyezés 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny Országos Döntő 8. osztályos gimnáziumi 

kategóriájában 9. helyezés 

 2015/2016-es tanévben természettudományokból nyújtott kimagasló eredményért oklevél 

 9. Dürer versenyen B- Matematika kategóriában országos döntő 5. hely 

 

2016/2017-es tanév 

 10. Dürer versenyen C-kategóriában (9-10 matematika) országos döntő 13. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny 9. évfolyam emelt kategória regionális 8. hely 

 2016/2017-es tanévben matematika tantárgyból nyújtott kimagasló eredményért oklevél 

 

2018/2019-es tanév 

 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 2. hely (spec. mat. kategória) 

 2018/2019-es tanévben matematika tantárgyból nyújtott kimagasló eredményért oklevél 
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2019/2020-as tanév 

 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 5. hely 

 

Sport eredmények 

2014/2015-ös tanév 

 Kosárlabda 4. korcsoport városi döntő 3. hely (diákolimpia) 

 Kosárlabda „A” 5. korcsoport megyei döntő 2. hely (diákolimpia) 

 Város napi futóverseny (váltó, csapat) 2. hely 

 

2015/2016-os tanév 

 30. Kamarás Kupa (Diósgyőri Gimnáziumban, kosárlabda) 3. hely 

 Kosárlabda „A” 5-6 korcsoport megyei döntő 4. hely (diákolimpia) 

 Mezei futás megyei döntő (csapat, 4. korcsoport) 2. hely (diákolimpia) 

 

2016/2017-es tanév 

 Kosárlabda „A” 5-6 korcsoport megyei döntő 3. hely (diákolimpia) 

 

2017/2018-as tanév 

 Népkerti futóverseny 5-6 korcsoport csapat 1. hely 

 Kosárlabda „B” (amatőr) 5-6 korcsoport országos döntő 8. hely (diákolimpia) 

 32. Kamarás Kupa (Diósgyőri Gimnáziumban, kosárlabda) 3. hely + All Star ötös tagja 

 Kosárlabda „B” (amatőr) 5-6 korcsoport megyei döntő 1. hely (diákolimpia) 

 Kosárlabda „A” 5-6 korcsoport megyei döntő 3. hely (diákolimpia) 

 Földes karácsonyi kosárlabda kupa 1. hely + legjobb lány játékos különdíj 

 2017/2018-as tanévben elért kimagasló sport eredményért oklevél 

 

2018/2019-es tanév 

 Kosárlabda „A” 5-6 korcsoport megyei döntő 4. hely (diákolimpia) 

 2018 december Fáy kupa (kosárlabda) 1. hely + All Star ötös tagja 

 Földes karácsonyi kosárlabda kupa 1. hely 

 Kosárlabda „B” (amatőr) 5-6 korcsoport országos döntő 9. hely (diákolimpia) 

 Kosárlabda „B” (amatőr) 5-6 korcsoport megyei döntő 1. hely (diákolimpia) 

 33. Kamarás Kupa (Diósgyőri Gimnáziumban, kosárlabda) 4.hely 

 2019 június Fáy kupa (kosárlabda) 1.hely 

 2018/2019-es tanévben elért kimagasló sport eredményért oklevél 

 

2019/2020-as tanév 

 Kosárlabda „A” 5-6 korcsoport megyei döntő 4. hely (diákolimpia) 

 Földes karácsonyi kosárlabda kupa 1. hely 

 Kosárlabda „B” (amatőr) 5-6 korcsoport megyei döntőbe jutás (diákolimpia) 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

12. C OSZTÁLY 

 
 Csécsi Marcell 

Jeles tanulmányi eredmény, példamutató magatartás. Iskolai és iskolán kívüli 

programokon is aktív, ugyanakkor szerény, önzetlen diák, az osztályközösség elismert 

tagja. 

 

Tanulmányi eredmények 

2016/17 

 VIII. Anyagtudományi Verseny csapat, országos 2. hely 

 XLIX. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny egyéni, országos 27. hely (I.A kategória) 

(megyei 2.hely) 

 Mikola Sándor Középiskolai Fizikaverseny - egyéni, 2. forduló 

 Földes Kulturális Nap - rajz: arany; fizika: ezüst; informatika: bronz; fotó: dicséret 

minősítések 

 

2017/18 

 L. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny egyéni, országos 7. hely (II.B kategória) 

 IV. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny egyéni, országos 5. hely (II. 

kategória) (megyei 1. hely) 

 Mikola Sándor Középiskolai Fizikaverseny - egyéni, 2. forduló 

 Földes Kulturális Nap - fizika: arany, dicséret; informatika: dicséret minősítések 

 

2018/19 

 V. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny egyéni, országos 3. hely (II. 

kategória) 

 Hungarian Young Physicists’ Tournament egyéni, országos 5. hely 

 Austrian Young Physicists’ Tournament csapat, nemzetközi 14. hely 

 Középiskolai Kémiai Lapok „Keresd a kémiát!” feladatmegoldó versenye – egyéni, 

országos 1. hely 

 XLIII. Felvidéki Magyar Matematikaverseny egyéni dicséret (6. hely, gimnáziumi 

kategória) 

 Kémia OKTV - egyéni, 2. forduló (I. kategória) 

 MaTECHverseny - csapat, 2. forduló 

 Földes Kulturális Nap - matematika: arany; fizika: arany, ezüst, bronz minősítések 

 

2019/20 

 Dürer Fizikaverseny regionális 2. hely (csapatban) 

 Nagy László Fizikaverseny 1. hely (csapatban) 

 Kémia OKTV –döntőn 28. hely (a korábbi fordulók alapján) 

 Kulturális napon arany minősítés: magyar irodalom, fizika 
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Egyéb tevékenységek és díjak: 

 robotika-mikrokontroller szakkör aktív tagja, tanársegédje 

 nyílt napok, bemutatók (pl. Kutatók Éjszakája) állandó résztvevője 

 ODK, fotoszakkör 

 Matehetsz tutorált, Arago és Pirko ösztöndíjak, nyári táborok nyertese 

 

 

 Detki Pongrác 

Kitűnő tanuló, példamutató magatartás, kiemelkedő közösségi munka  

Arago ösztöndíjas, Magyarország „Jó tanulója, jó sportolója- 2019” cím birtokosa. 

 

Versenyeredmények:  

 

2016/17 

 Nagy László megyei fizikaverseny 4. hely 

 Diákolimpia Atlétika Megyei Döntő 400m síkfutás 1. hely 

 

2017/18 

  Diákolimpia Országos Döntő Duatlon B kategória egyéni 7. csapatban 1. helyezés 

 Diákolimpia ÜCSB 4×1500m síkfutás váltó országos 3. helyezés 

  Nagy László megyei fizikaverseny csapatban 2. hely  

  Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny megyei 4. hely 

 

2018/19 

 Náboj Fizikaverseny 7. hely (csapatban) 

 Diákolimpia Atlétika Megyei Döntő 400m síkfutás 2. hely 800m síkfutás 2. hely 

 Nagy László Fizikaverseny 2. hely (csapatban) 

 Diákolimpia Duatlon B kategória Országos Döntő egyéni 3. csapatban 4. helyezés 

 Diákolimpia ÜCSB 4×1500m váltó síkfutás Országos Döntő 7. helyezés 

 Diákolimpia Atlétika Országos döntő 4×400m váltó síkfutás 8. helyezés 

 

2019/20 

 Diákolimpia Atlétika Megyei Döntő Svédváltó 1. hely 

 Dürer Fizikaverseny regionális 3. hely 

 Nagy László Fizikaverseny: egyéniben és csapatban is 1. hely 

 

 Kulturális napokon fizika kategóriában arany, ezüst, diákszínpad bronz minősítés 
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12. D OSZTÁLY 

 

 Szobonya Hanga 

A tanulmányi eredménye jeles. B2-es angol nyelvvizsgája is van. Szorgalmas, megbízható, 

széles érdeklődésű tanuló.  

Vállalt feladatait mindig lelkiismeretesen teljesítette. 

A tanulás mellett sportolt is, az iskolai röplabda csapat tagja volt. 

 

Eredményei: 

 2016/17-es évben Kitaibel Pál Tanulmányi verseny megyei 2. hely 

 2018/19-es évben Árokszállásy Zoltán biológia verseny országos 25. hely 

 2019/20-as évben OKTV Biológia II. fordulóba jutott. 

 

 

12. E OSZTÁLY 

 

 Tóth Botond 

 Aranykoszorús jelvény 

 BME B2 komplex angol nyelvvizsga, Language Cert C1 komplex angol nyelvvizsga 

 Diákönkormányzati tag 5 éve 

 Diákönkormányzati vezetőségi tag 

 Regionális Diákparlamenti póttag 

 Énekkari tag 5 éve 

 Rendszeres Földes-est fellépő 

 Dráma szakkör tagja 

 Erkel Diák Ünnepek Kamarakórus kategória, különdíj 2019 

 Erkel Diák Ünnepek irodalmi színpad kategória, különdíj (Golden Gate Klub) 2019 

 Manézs bronz minősítés (Golden Gate Klub) 2019 

 Kulturális nap, kamarazene kategória: bronz minősítés, 2017 

 Kulturális nap, diákszínpad kategória: arany minősítés, 2019 
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TANULMÁNYI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT KITÜNTETETTEK: 

 

12. A OSZTÁLY 
 

 Abkarovits Anna 

Jeles és kitűnő tanulmányi eredmény 

Az osztályközösség aktív tagjaként, részt vett az osztály közösségi életének szervezésében, 

az osztály- és iskolai rendezvények lebonyolításában. 

 

2019/2020 

 Aranykoszorús jelvény 

 Előrehozott középszintű informatika érettségi 

 

2016/2017 

 Országos Amatőr Kosárlabda Diákolimpia: megyei 3. hely 

 Városi utcai futóverseny 2. hely 

 Glória Victis történelmi verseny 61. hely 

 

2017/2018 

 Országos Amatőr Kosárlabda Diákolimpia: megyei 1. hely, országos 8. hely   

 

2018/2019 

 Országos Amatőr Kosárlabda Diákolimpia: megyei 1. hely, országos 9. hely  

 Karácsonyi Kosárlabda Kupa 1. hely 

 Kulturális nap: Asszonysorsok a történelemben című pályamunka: ezüst minősítés 

 

 

 Galajda Vera 

Kitűnő és jeles tanulmányi eredmény 

Osztálytitkár-helyettesként jelentős szerepet vállalt az osztály közösségi életének 

szervezésében, az osztály- és iskolai rendezvények lebonyolításában. 

 

2015/2016 

 Kulturális nap tánc: dicséret 

      

     2016/2017 

 Kulturális nap történelem pályázat: bronz minősítés 

 MLTSZ Területi Verseny: 2. hely 

 Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál: arany minősítés 

 MLTSZ Magyar Bajnokság: 3. hely 

 MLTSZ Európa Bajnokság: 1. hely 

 MLTSZ Területi Verseny: 1. hely + különdíj 



9 

 

 

 Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál: arany minősítés 

 MLTSZ Magyar Bajnokság: 5. hely 

 

2017/2018 

 Kulturális nap történelem pályázat: ezüst minősítés 

 Angol középfokú komplex nyelvvizsga 

 MLTSZ Interkontinentális Táncfesztivál: arany minősítés 

 Ritmuscsapatok Modern Táncok Őszi Bajnokság: 1. hely 

 Revolution Dance Cup: arany minősítés + kategória legjobbja díj 

 Ritmuscsapatok Modern Táncok első elődöntője és kvalifikációja: 1. hely 

 MLTSZ Területi kvalifikáció: arany minősítés 

 Revolution Dance Cup: arany minősítés 

 Ritmuscsapatok Modern Táncok Versenyének II. Nemzetközi elődöntője és Európa 

Bajnoki Kvalifikációja: 2. hely 

 VI. Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál: ezüst minősítés 

 

2018/2019 

 Előrehozott érettségi: 

 Középszint: angol nyelv és informatika 

 Emelt szint: angol nyelv 

 MTMSZ Területi Verseny: 3. hely 

 Revolution Dance Cup: arany minősítés + különdíj 

 Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál: ezüst minősítés 

 TOSZ Területi Verseny 3. hely 

 MLTSZ Területi Verseny: 1. hely 

 Ritmuscsapatok Modern Táncok Versenye: 1. hely 

 Revolution Dance Cup: arany minősítés + különdíj 

 Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál: arany minősítés + koreográfusi különdíj 

 

 

2019/2020 

 Földes Aranykoszorús jelvény 

 Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga 

 Revolution Dance Cup: ezüst minősítés 
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 Papp Lilla 

Kitűnő és jeles tanulmányi eredmény 

Az osztályközösség aktív tagjaként, részt vett az osztály közösségi életének szervezésében, az 

osztály- és iskolai rendezvények lebonyolításában. 

 

2014/2015 

 Kulturális nap: ének kategória: ezüst minősítés, Földes esten való részvétel. 

 

2015/2016 

 Kulturális nap: történelem pályázat: dicséret  

 

2016/2017 

 Kulturális nap: történelem pályázat:  arany minősítés  

 

2018/2019 

 Kulturális nap: tánc kategória: arany minősítés 

 Földes esten való részvétel  

 Angol középfokú komplex nyelvvizsga  

 Semmelweis Egészségverseny 

 

 

 

12. B OSZTÁLY 

 
 Antal Réka 

Hat éven át kitűnő vagy jeles tanuló. Sok matematikaverseny és történelemverseny 

eredményes résztvevője. Az alsóbb évfolyamokon ellátott osztálytitkári feladatokat, azóta 

is jelentős a közösségi munkája. 

  

2014/2015 

 Varga Tamás Matematikaverseny megyei 3. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 2. hely 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 6. hely 

 Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny országos 1. hely 

 Nemzetközi Magyar Matematikaverseny dicséret 

 Avastetői angol verseny 2. hely 

 Szilágyi városi angol verseny 4. hely 

 Kulturális nap angol projektmunka ezüst minősítés 

 Kulturális nap angol vers-és prózamondó dicséret 

 

2015/2016 

 Dürer Matematika Csapatverseny országos 1. hely 
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 Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 2., csapatban 2. hely 

 Megyei Matematikaverseny megyei 2. hely 

 Varga Tamás Matematikaverseny megyei 4. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 3. hely 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 4. hely 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei 1., országos 9. hely 

 Öveges József Fizikaverseny megyei 1., országos döntős 

 Kulturális nap angol projektmunka arany minősítés 

 

2016/2017 

 Kenguru Matematikaverseny megyei 3. hely 

 Savaria Történelemverseny megyei 3. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 8. hely 

 Kulturális nap angol projektmunka ezüst minősítés 

 Kulturális nap színdarab bronz minősítés 

 NMMV részvétel 

 

2017/2018 

 Kenguru Matematikaverseny megyei 2. hely 

 Kulturális nap matematika pályázat arany minősítés 

 Kulturális nap angol prezentáció ezüst 

 Kulturális nap színdarab bronz 

 

2018/2019 

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 5. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 2. hely 

 Kenguru Matematikaverseny megyei 2. hely 

 Kulturális nap angol projektmunka különdíj 

 Kulturális nap történelem pályázat bronz minősítés 

 Kulturális nap matematika pályázat ezüst minősítés 

 

 

 Bárczi Enikő 

Hat éven át kitűnő tanuló, német és matematika versenyeken ért el kimagasló eredményt. 

A közösségért sokat dolgozott, szervező munkája segítette az osztály programjainak 

eredményes szervezését. Az osztály színdarabjaiban többször főszereplő volt. 

 

2014/2015 

 Bolyai Matek Csapatverseny, megyei 3. hely 

 Varga Tamás Matematika Verseny, megyei 2. hely 

 Langwest Országos Német Verseny országos döntős 

 Spiel und Gewinn: Országos Német levelező Csapatverseny, országos 1. hely 

 Nemzetközi Magyar Matekverseny, III. díj 
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 Nemzetközi Kenguru Matek Verseny, megyei 4. hely 

 OÁTV Német nyelv, megyei 2. hely 

 XXIII. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál modern tánc kategória, 1. hely 

 Földes kulturális napon német projektmunka kategóriában, arany minősítés 

 

2015/2016 

 Dürer Matek Verseny, országos 1. hely 

 Varga Tamás Matekverseny, megyei 1. hely 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, megyei 4. hely 

 OÁTV Német nyelv, megyei 2. hely 

 Nemzetközi Kenguru Matekverseny, megyei 7. hely 

 XXIV. Országos Junior Táncművészeti Fesztiválon karakter tánc kategóriában, 1. hely 

 Klauzál Kupa modern tánc kategóriában, országos 3. hely 

 ESDU Dance Star világbajnokság, 9. hely 

 Földes kulturális napon német projektmunka kategóriában, arany minősítés 

 Földes kulturális napon diákszínpad kategóriában, ezüst minősítés 

 Földes kulturális napon diákszínpad kategóriában, színészi teljesítményért dicséret 

 

2016/2017 

 Bolyai Matematika Csapatverseny, regionális 9. hely 

 Nemzetközi Kenguru Matekverseny, megyei 4. hely 

 XXV. Jubileumi Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválon modern tánc kategóriában, 2. hely 

 European Youth Forum Trogen, részvétel 

 Földes kulturális napon német projektmunka kategóriában, arany minősítés 

 Földes kulturális napon diákszínpad kategóriában, bronz minősítés 

 Földes kulturális napon tánc kategóriában, dicséret 

 

2017/2018 

 Nemzetközi Kenguru matekverseny, megyei 4. hely 

 XXVI. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválon modern Tánc kategóriában, 3. hely 

 Földes kulturális napon diákszínpad kategóriában ezüst minősítés 

 Földes kulturális napon diákszínpad kategóriában a legjobb női alakítás díja 

 Földes kulturális napon tánc kategóriában bronz minősítés 

 

2019/2020 

 Dürer Matematikaverseny E kategória országos 10. hely 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 Fenyvesi Tamás Kornél 

Hat éven át jeles tanuló, országos tanulmányi eredményekkel rendelkezik, közösségi, 

közéleti tevékenysége is aktív. Ballagáson, hangversenyen sikeresen töltötte be a 

konferanszié szerepet. A MEP rendezvényein sikeresen képviselte csapattársaival együtt 

az iskolát, egyéni teljesítménye alapján a nemzetközi ülés részt vevője lehetett. 

 

 2016 Miskolc Városi Kosárlabda Diákbajnokság 1. hely 

 2016 Diákolimpia Kosárlabda megyei forduló 1. hely 

 2016 HFT Magyar Kupa Ond Ifjúsági 1. hely 

 2016 Köztársaság Kupa Légpuska 3. hely 

 2016 Görgey Artúr Országos Légfegyveres Emlékverseny Csapat 1. hely 

 2016 Országos Angol Nyelvi Verseny (OKTV) megyei 2. hely 

 2016 Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei csapat 2. hely 

 2016 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 9. hely 

 2016 Földes Kulturális Nap - Színdarab Ezüst minősítés 

 

 2017 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpisztoly egyéni 2. hely 

 2017 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpuska egyéni 1. hely 

 2017 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpisztoly csapat 1. hely 

 2017 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpuska csapat 1. hely 

 2017 In Memoriam Városi Sportlövész Kupa Légpisztoly egyéni 1. hely 

 2017 In Memoriam Városi Sportlövész Kupa Légpuska egyéni 1. hely 

 2017 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sportlövő bajnokság U18 egyéni 3. hely 

 2017 Miskolci Mikulás Kupa Légfegyveres verseny egyéni 3. hely 

 2017 Földes Kulturális Nap - Színdarab Bronz minősítés 

 

 2018 Diákolimpia Sportlövészet országos döntő 2. hely 

 2018 MTTSZ Többtusa Csapatverseny 2. hely 

 2018 Görgey Artúr Országos Légfegyveres Emlékverseny Csapat 1. hely 

 2018 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpisztoly egyéni 3. hely 

 2018 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpuska egyéni 1. hely 

 2018 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpisztoly csapat 2. hely 

 2018 B-A-Z Megyei Ált. és Középisk. Megye Bajnokság Légpuska csapat 1. hely 

 2018 Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei 6. hely 

 2018 Európai Fiatalok Fóruma Trogen részvétel 

 2018 Földes Kulturális Nap Német Szépkiejtési Verseny Arany Minősítés 

 2018 4ForEurope regionális 4. hely 

 2018 Szép Magyar Beszéd megyei 5. hely 

 2018 Földes Kulturális Nap - Színdarab Ezüst minősítés 

 2018 Felsőfokú komplex angol nyelvvizsga 

 2018 MATEHETSZ Tehetségkutató Pályázat nyertese 
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 2018 Független Diákparlament Képviselő 

 

 2019 Modell Európai Parlament Nemzeti Ülés 10. hely 

 2019 Modell Európai Parlament Nemzeti Ülés – Legjobb nyitóbeszéd különdíj 

 2019 1956 emléke városi versmondó verseny - Különdíj 

 2019 Miskolc Város Ifjú Szónoka - Különdíj 

 2019 Túl az első X-en regionális 4. hely 

 2019 4ForEurope regionális 5. hely 

 2019 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei 1. hely 

 2019 Erkel Diák Ünnepek – Színdarab 2. hely 

 2019 Nemzetközi MEP Franciaország – Részvétel és nyitóbeszéd, Erasmus+ Youthpass 

 2019 Földes Kulturális Nap - Színdarab Ezüst minősítés 

 2019 Euroscola csapat országos 1. hely 

 2020 Cambridge Angol Nyelvvizsga C2 szint 

 

 

 Ivacs Laura 

Jeles eredménye mellett aktív közösségi munkát végez. Kulturális programok, közösségi 

rendezvények szervezését segíti. 

 

 2018/19-től – SZTA tag 

 2018/2019 - osztálytitkár 

 2014/2015 - OATV megyei 1. hely 

 2015/2016 - Sportnap floorball 1. hely 

 2016/2017 - Sportnap floorball 1. hely 

 2016/2017 - Sportnap projektmunka 1. hely 

 2015/16 - Kulturális nap biológia pályamunka dicséret 

 2016/17 - Kulturális nap nyelvtan pályamunka ezüst minősítés 

 2016/17 - Kulturális nap angol nyelvű szavalóverseny dicséret 

 2016/17 - Kulturális nap biológia pályamunka arany minősítés 

 2016/17 - Kulturális nap diákszínpad bronz minősítés: 10 élet 

 2017/18 - Kulturális nap diákszínpad bronz minősítés: Sherlock 

 2017/18 - Kulturális nap filozófia pályamunka ezüst minősítés 

 2017/18 - Kulturális nap versmondás dicséret 

 2017/18 - Kulturális nap moderntánc: Grease dicséret 

 2018/19 - Kulturális nap angol projektmunka ezüst minősítés 

 2014/15 - Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 14. hely 

 2014/15 - Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 9. hely 

 2015/16 - Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 11. hely 

 2016/17 - Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 72. hely 

 2016/17 - Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 8. hely 

 2017/18 - Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 17. hely 
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 2018/19 - Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 33. hely 

 2018/19 - Amnesty International Összpont 6.0 emberi jogi vitaverseny országos 5. hel 

 Matiz Eszter 

Hat éven át jeles tanuló, országos tehetséggondozó program részt vevője. Kiemelkedő 

közösségi munkát végez. 

 

2014/2015 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 14. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny 9. hely 

 

2015/2016 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 4. hely 

 Bolyai Természettudományos Csapatverseny megyei 1. hely; országos 9. hely 

 

2016/2017 

 Földes Kult. nap - 10 élet (színdarab) - bronz minősítés 

 

2017/2018 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 17. hely 

 Földes Kult. nap - Hősök tere 221B (színdarab) - bronz minősítés 

 Földes Kult. nap - Grease (osztálytánc) - bronz minősítés 

 Földes Kult. nap - Dance of the Sugar Plum Fairy (zongoraduett Purzsa Alettával) - bronz 

minősítés 

 

2018/2019 

 17. Miskolci Barátság Maraton futóverseny (minimaraton, 5, 27 km) korcsoportos 12. 

hely 

 Fuss a Népkertért! futóverseny korcsoportos 3. hely 

 Földes Kult. nap irodalmi pályamunka ("Léda vagy vagy Csinszka?") - bronz minősítés 

 Földes Kult. nap biológia pályamunka ("Mikroelemek az egészséges táplálkozásban") - 

ezüst minősítés 

 Földes Kult. nap angol nyelvű prezentáció ("Gravity Falls") - ezüst minősítés 

 Földes Kult. nap rajzpályázat – ezüst minősítés 

 Felvétel a Debreceni Egyetem TTK nyári táborába 

 ECDL bizonyítvány megszerzése 

 

2019/2020 

 18. Miskolci Barátság Maraton futóverseny (minimaraton, 5,27 km) korcsoportos 4. hely 

 Mikulás futás 2019 futóverseny 1. helyezés a lányok között 
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12. C OSZTÁLY 
 

 Faitli Zoltán 

Jeles tanulmányi eredmény, példás magaviselet és közösségi munka. 

 

Versenyeredmények: 

 VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál (2016) -kamarazene kategória: 1. 

helyezés  

 IX. Országos Czidra László Furulyaverseny (2016) -kamarazene kategória: 1. helyezés  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Zeneiskolások VI. Fazekas Zongoraversenye -6. 

korcsoport: 2. helyezés  

 Modell Európa Parlament (2018) -finn delegáció tagja  

 Egressy Béni Zeneiskola Nívó-díj (2019) 

 Földes Kulturális Nap: szólóhangszer kategória: ezüst minősítés (2017), arany minősítés 

(2018, 2019) ; diákszínpad kategória: bronz minősítés (2018)  

 Földes Est résztvevő 

 

 

 Kelemen Réka  

Kiemelkedő közösségi munka, kitűnő és jeles évvégi tanulmányi átlagok, példamutató 

magatartás. 

 

Versenyeredmények:  

 Megyei gyorskorcsolya váltó 1. hely  

 Kenguru matekverseny megyei 4. és 5. hely  

 Dürer fizika csapatverseny országos 5. hely  

 Kulturális napi eredmények: Német nyelvű projektmunka arany minősítés; Angol szavaló 

verseny arany minősítés; Alkotó pályázat ezüst minősítés; Diákszínpad bronz minősítés 

 Földes Est fellépés 

 

                                  

 Pecasz Krisztina 

Jeles tanulmányi eredmény, példamutató magatartás, kiemelkedő közösségi munka, DÖK 

elnökségi tag. 

 

Versenyeredményei: 

2016 

 Éva Funky hiphop országos táncverseny haladó kategória (JUNIOR csapat):  

1. helyezett csapatban 

4. helyezett csapatban 

4. helyezett csapatban 

„Év táncosa” díj 
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2017  

 Éva Funky hiphop országos táncverseny profi kategória (Felnőtt csapat): 1. hely 

 Szerbia, Dance Fest Novi Sad nemzetközi táncverseny (Felnőtt csapat): 4. hely 

 

      2018 

 Győr, Fusion Dance Contest profi kategória (több ország részvételével, FELNŐTT 

csapat): 4. helyezett 

 Magyarország egyik legnagyobb/legjobb tánciskolájától (Art Kingdom Dance 

Community) fél éves ösztöndíj 

 

2008-2019 

 kitűnő tanulmányi átlag a Manolisz Glezosz görög nyelvű 12 évfolyamos iskolában, 

tanulmányi (görög) jutalomút elnyerése 

 

2019 

 MaTech verseny : 2. forduló  

 Svájc, Trogen – Europian Youth Forum 

 Kulturális napi eredmények: rajz: ezüst és bronz minősítés; vers: dicséret; német plakát: 

arany minősítés; színdarab: bronz minősítés 

 Földes élet: aktív szereplő. 

 

 

 Veit Bence 

Kiemelkedő közösségi munka, példás magaviselet és szorgalom. 

 

 2019-2020 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Hunnia körzeti forduló 3. hely  

 2018-2019 Amnesty International Hungary : Összpont emberjogi verseny országos 4. hely 

 2019.  A Spanyolnátha Művészeti Folyóirat Ady 100 pályázatán különdíj 

 2019-2020 OKTV Magyar nyelv, döntő: 16. hely 

 

 

 Xu Dávid 

Jeles tanulmányi eredmény, példás magaviselet, kiemelkedő közösségi és kulturális 

tevékenység. 

 

Versenyeredmények: 

 2016-17. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny megyei 2. hely 

 2017-18. „Szinyei után szabadon” rajzverseny 3. hely 

 2018-19. Országos Szépíró Versenyen döntőbe jutott, Nyelvészeti Diákolimpián 

elődöntős. 

 Náboj Nemzetközi Fizikaverseny magyarországi fordulón 7. hely 
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Kulturális napi eredmények: 

 9. rajz arany; filozófia ezüst; fizika bronz; 

 10. filozófia dicséret, bronz; fizika dicséret; alkotó dicséret, bronz, ezüst, arany; média 

ezüst; 

 11. informatika arany; rajz arany; filozófia dicséret; fizika bronz; matematika arany 

 

 

 

12. D OSZTÁLY 
 Balga Lili 

Eddigi tanulmányai során jeles tanuló.  Földes aranykoszorúval kitüntetett. Angol 

nyelvből B2-es nyelvvizsgával és középszintű előrehozott érettségivel is rendelkezik. Az 

osztályközösség megbízható és meghatározó tagja, kreatív egyéniség. Jó szervezői 

képességét számtalanszor bizonyította a különböző osztályprogramok szervezésnek 

segítésében. 

Képes társait egy-egy cél érdekében mozgósítani, összefogni. Véleményét az 

osztályközösség elfogadja, támogatja.  Nagyban segítette osztályfőnöki munkánkat is. A 

tanulás mellett sportol is, a Jégvirág szinkronkorcsolya csapatával világbajnokságon is 

képviselte az országot, valamint országos versenyeken is dobogós helyezéseket ért el. 

Iskolánkat atlétika és gyorskorcsolya versenyeken, magas szinten képviselte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

TANULMÁNYI MUNKÁÉRT KITÜNTETETTEK: 
 

12. A OSZTÁLY 

 
 Bóta István 

Kitűnő és jeles tanulmányi eredmény 

 

2014/2015: 

 Bolyai természettudományos csapatverseny: megyei 6. hely 

2016/2017: 

 Fedezd fel az örökséged. országos erdészeti erdőismereti vetélkedő, csapatverseny: 2. hely 

 Kulturális napi fotópályázat aranyminősítés 

 

2017/2018: 

 2017. október 3. saját fotókiállítás a Földes Ferenc Gimnáziumban 

 Kulturális napi fotópályázat aranyminősítés 

 2018. február 24. közös fotókiállítás az Északerdő Zrt.-vel a füzérradványi Károlyi - 

kastélyban 

 

2018/2019 

 2018. november 5. saját fotókiállítás a Kaffka Margit könyvtárban 

 beválogatás a 2021.-es „Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállítás 

természetfotós csapatába 

 beválogatás a Nimród vadászújság természetfotósai és tudósítói közé 

 A gödöllői Nemzetközi filmfesztivál által meghirdetett fotópályázaton: 2. helyezés 

 Angol előrehozott középszintű érettségi 

 Angol B2 nyelvvizsga 

 

 

 Kendeházi Máté 

Jeles tanulmányi eredmény 

 

2014/2015 

 Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti részvétel 

 Bolyai Természettudományos Csapatverseny megyei 6. hely 

 Úszás Diákolimpia megyei részvétel 

 

2015/2016 

 Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti részvétel 

 Úszás Diákolimpia megyei részvétel 
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 Bolyai Természettudományos Csapatverseny körzeti részvétel 

 

2016/2017 

 Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti részvétel 

 Úszás Diákolimpia megyei részvétel 

 Angol B2-es nyelvvizsga megszerzése 

 Kulturális nap fotópályázat dicséret 

 

2017/2018 

 Kulturális nap fotópályázat dicséret 

 Irinyi János kémiaverseny körzeti részvétel 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 

2018/2019 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 2018. decemberében Szegeden az SZTA program keretében részvétel a Nobeldíjas 

találkozón 

 Kulturális nap fotópályázat részvétel 

 

2019/2020 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 Angol C1es nyelvvizsga megszerzése 

 Német B2es nyelvvizsga megszerzése 

 

  

 Oláh Fanni 

Jeles tanulmányi eredmény 

 

2016/2017 

 Középfokú angol nyelvvizsga  

 

2017/2018 

 Előrehozott emeltszintű angol érettségi  

 European Youth Forum Trogen résztvevő  

 

2018/2019 

 Felsőfokú angol nyelvvizsga  

 BorsodAbaújZemplén megyei középiskolai rajzverseny 3. hely  

 Kulturális nap képzőművészet kategóriában ezüst minősítés  

 Kulturális nap film kategóriában bronz minősítés  

 Kulturális nap Diákszínpad dicséret  

 Összpont – Emberi jogi verseny középiskolásoknak 5. hely  

 Előrehozott középszintű informatika érettségi  
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2019/2020 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny regionális 3. hely 

 

 

 Rátkai Dániel  
 

Kítűnő és jeles tanulmányi eredmény 

 

2016/2017 

 Angol B2-es komplex nyelvvizsga megszerzése 

 

2017/2018 

 Irinyi János kémiaverseny körzeti részvétel 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 2018. március Szegeden az SZTA program keretében részvétel a Nobel díjas találkozón 

 

2018/2019 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 2018. decemberében Szegeden az SZTA program keretében részvétel a Nobel díjas 

találkozón 

 Kulturális nap Magyar irodalom pályázat BRONZ minősítés. 

 Angol C1 komplex nyelvvizsga  

 Előrehozott középszintű érettségi angol nyelvből. 

 

     2019/2020 

 SZTA (Szegedi Tudós Akadémia) programtag (állandó részvétel előadásokon) 

 Szalagavató központi műsorban részvétel. 

 

 

 Tóth Kamilla 

 Művészettörténet OKTV 7. hely 

 Rajz- és vizuális kultúra OKTV 9. hely 

 2019. Danube art master nemzetközi verseny legkreatívabb különdíj 

 

 

12. B OSZTÁLY 
Hat éven át kitűnő illetve jeles tanulók. 

 
 Fazekas Zsófia 

2015/2016 

 Bolyai Anyanyelvi verseny 4. hely 

 

2016/2017  
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 Telc B2 angol nyelvvizsga 

 Kulturális nap - fotópályázat különdíj 

 

2017/2018  

 Kulturális nap – angol prezentáció arany minősítés 

 Szegedi Tudós Akadémia által szervezett biológiai konferencia résztvevő 

 

2018/2019 

 Középszintű informatika és angol előrehozott érettségi 

 ÖSD B2 német  nyelvvizsga 

 

2019/2020 

 Emeltszintű angol érettségi 

 Cambridge C1 angol nyelvvizsga 

 

 

 Leskó Eszter Rózsa 

2014/2015 

 Bolyai Matematika csapatverseny megyei 3. hely  

 Varga Tamás Matematikaverseny megyei 3. hely 

 Dürer Csapatverseny 10. hely 

 Országos Német Nyelvi Tanulmányi Verseny  (OÁTV) megyei 1. hely, országos 3. hely 

 „Es weihnachtet schon” országos német karácsonyi csapatverseny országos 1. hely 

 Litterátum Tesztverseny megyei 1. hely, országos 4. hely 

 Földes Kulturális nap német nyelv arany minősítés 

 

2015/2016 

 Földes Kulturális nap német nyelv arany minősítés 

 Országos Német Nyelvi Verseny megyei 1. hely 

 Litterátum Tesztverseny megyei 1. hely 

 Német Nyelvi Verseny Eger megyei 2. hely 

 

2016/2017 

 Dürer Matematika Csapatverseny megyei 2. hely, országos 11. hely 

 Földes Kulturális nap német nyelv arany minősítés 

 

2017/2018 

 Földes Kulturális nap német nyelv arany minősítés 

 

2018/2019 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Német nyelv 2. forduló 

 Földes Kulturális nap német nyelvű matematika feladatok megoldása arany minősítés 
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Sport: 

Városi Atlétikai verseny magasugrás (csapat) 3. hely 2014/2015 

Szinkronkorcsolya Országos Bajnokság 1. hely (2014, 2015) 

Szinkronkorcsolya (nemzetközi): Mozart Cup 1. hely (2015) 

                                                           Mozart Cup 16. hely (2016) 

                                                           Budapest Cup 1. hely (2015) 

Városi Váltó Futóverseny 3. hely (csapat) 

 

 

 Purzsa Aletta  

2014/2015 

 Zrínyi Matematika verseny megyei 6. hely 

 

2015/2016 

 Varga Tamás Matematika verseny megyei 3. hely 

 Kulturális nap angol projektmunka arany minősítés 

 

2016/2017 

 Zrínyi Matematika verseny megyei 6. hely 

 Kulturális nap angol projektmunka arany minősítés 

 Földrajz pályázat arany minősítés 

 

2017/2018 

 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei 3. hely 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 17. hely 

 Kulturális nap nap angol projektmunka ezüst minősítés 

 Földrajz pályázat ezüst minősítés 

 Kamarazene bronz minősítés 

 

2018/2019 

 MATEGYE Megyei Matematikaversenyverseny 1. hely 

 Felvidéki Magyar Matematikaverseny 4. hely, dicséret 

 Zrínyi Matematikaverseny megyei 9. hely 

 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei 4. hely 

 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 2. hely 

 Francia OKTV 2. forduló 

 Népkerti futóverseny 2. hely 

 Kulturális nap földrajz pályázat arany minősítés 

 

2019/2020 

 MATEGYE Megyei Matematikaverseny 1. hely 

 Matematikaverseny a vidéki speciális matematika tagozatosok számára 3.hely 

 Földes Aranykoszorú 
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 Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 5. hely 

 

 

 Spisák Blanka Zsuzsanna 

2014 

 Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola városi német tesztverseny 6. hely 

 SPIEL UND GEWINN! Országos Német Levelező Csapatverseny országos forduló, 

1. hely  

  OATV megyei 6. 

 

2016 

 Kenguru megyei 11. 

 

2017 

 Kenguru megyei 5. 

 

2018 

 Arany János Irodalmi Verseny országos 30-34 

 Megyei Matematikaverseny 9. 

 Kenguru megyei 1. országos 18. 

 

 

 Vörös Zsófia 

2014/2015 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 7. hely 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei 7. hely 

 XIII. Ice Blade Figure Skating Open Cup Szófia 2. hely 

 Napfény Szeged Kupa műkorcsolya verseny 1. hely 

 Walley Cup Warszawa Figure Skating Competition Varsó 3. hely 

 

2015/2016 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 4. hely 

 10. Kelet-Magyarország Műkorcsolya Kupa 2. hely 

 

2016/2017 

 Kulturális nap kémia pályázat bronz minősítés, biológia pályázat dicséret, földrajz 

pályázat dicséret 

 Napfény Szeged Kupa műkorcsolya verseny 1. hely 

 

2017/2018 

 Kulturális nap földrajz pályázat arany minősítés, kémia pályázat ezüst minősítés 

 12. Kelet-Magyarország Műkorcsolya Kupa 1. hely 

 

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/versenyek/AJIverseny/aj_25_kiadvany.pdf
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2018/2019 

 Kulturális nap földrajz pályázat ezüst minősítés, angol projektmunka ezüst minősítés 

 

2019/2020 

 Előrehozott emelt szintű angol érettségi 

 Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga 

 Aranykoszorús jelvény 

 Spanyol középfokú komplex nyelvvizsga 

 
 

 

12. C OSZTÁLY 

 
 Bethlen Máté 

 Kimagasló szakköri és kulturális napi tevékenység. 

 Nyílt napok, népszerűsítő programok (táborok, konferencia, szalagavató) rendszeres 

fellépője. 

 2016-17 VIII. Anyagtudományi Verseny csapat, országos 2. hely 

 2017-18 Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny 6. hely 

 Kulturális nap: fizika arany, ezüst, bronz érem; informatikából arany, ezüst érem. 

 Angol felsőfokú nyelvvizsga (Toefl) 

 

 

 Demcsik Dorián 

 Kitűnő tanulmányi eredmény, példás magaviselet, kiemelkedő közösségi munka. 

Sporteredmény: 

 BTE Felsőzsolca-u19 III. Osztály észak-3. hely,  

 felnőtt- megyei I. Osztály 4. hely 

 

 

 Farkas Szabolcs 

 2018-19. Náboj Nemzetközi Fizikaverseny magyarországi fordulón 7. hely 

 2019-20 Dürer F (fizika) regionális 2. hely 

 Kulturális nap: fizika ezüst, bronz, magyar irodalom: ezüst minősítés. 

 Angol felsőfokú nyelvvizsga (BME) 

 

 

 Rideg Judit 

 Kitűnő tanulmányi eredmény, példamutató magatartás. 

 

Versenyeredmények: 

 2014-2015 kosárlabda diákolimpia 3. hely 

 2016-2017 városi futóverseny lány 2. hely  
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 szertorna megyei 3. hely 

 2017-2018 floorball megyei 2. hely OED 5. hely; torna megyei 3. hely OED 8. hely 

 2018-2019 városi futóverseny lány 3. hely  

  floorball megyei 4. hely 

 Kulturális nap: 2014-2015: rajzpályázat- bronz minősítés 2015-2016: rajzpályázat – bronz 

minősítés 2018-2019 történelem pályázat - bronz minősítés 

 

 

 Suszter Ágnes 

2014-2015  

 Városi Angol Szövegértési Verseny városi forduló 6. hely  

 

2015-2016  

 angol nyelv OÁTV megyei forduló 1. hely  

 

2016-2017  

 Microsoft Imagine Learn to Win Contest (országos, programozói csapatverseny, 

középiskolai kategória) országos 2. hely  

 

2017-2018  

 DEIK (Debreceni Egyetem Informatikai Kar) Regionális programozói csapatverseny: 

dicséret  

 Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny (országos, csapat, 9-10. osztály 

kategória) regionális forduló, országos 6. hely  

 Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny (web alkalmazás kategória, 

csapatverseny) 2. döntő forduló, országos 1. hely  

 Szegedi Innovatív Informatika Verseny (Informatika kategória, csapatverseny): különdíj  

 

2018-2019  

 VII. TRADÍCIÓ ORSZÁGOS NÉPRAJZI GYŰJTŐPÁLYÁZAT országos forduló 1. 

hely csapatban 

 

 

 Szentléleki Márton 

 Nyílt napok, népszerűsítő programok (táborok, Kutatók Éjszakája) rendszeres fellépője 

 2016-17.  VIII. Anyagtudományi Verseny csapat, országos 2. hely 

 2018-19.  Hungarian Young Physicists’ Tournament egyéni, országos 9. hely 

 Wigner Fizikai Kutatóközpont nyári gyakorlata 

 Kulturális nap: fizika: arany, ezüst, bronz; zene: ezüst; színdarab: bronz 

 

 

 Váradi Gréta 

 Kitűnő tanulmányi eredmény, példás magaviselet, Arago ösztöndíj a 2018-19-es tanévben. 
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 2016-17. Dürer Matematikaverseny F kategóriában regionális 2. hely, 

 XLI. Felvidéki Magyar Matematika Verseny- Oláh György Emlékversenyen 10. hely 

 Kulturális napi eredmény: fizika dicsértet, bronz minősítés; diákszínpad bronz minősítés. 

 

 

 Zámbori Zalán 

 2016-17. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny megyei 4. hely 

 Nagy László Fizikaverseny 4. hely 

 2017-18. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny megyei 3. hely 

 Nagy László Fizikaverseny 2. hely 

 2018-19. Nagy László Fizikaverseny 2. hely. 

 2019-20. Dürer Fizikaverseny regionális 3. hely 

 
 

 

12. D OSZTÁLY 
 Alberti Orsolya 

Tanulmányai során végig kitűnő tanuló. Földes aranykoszorúval kitüntetett. Angol nyelvből 

B2-es nyelvvizsgája mellé tavaly előrehozott érettségit tett középszinten. Szorgalmas, 

megbízható és céltudatos személyiség.  

A tanulás mellett az iskolát labdarúgás és röplabda sportágban is képviseli. Utóbbiban a 

tavalyi megyei 3. helyezett csapat oszlopos tagja. 

 

 

 Dakó-Kovács Lili 

Tanulmányait kitűnő és jeles eredmények fémjelzik. Földes aranykoszorúval kitüntetett. 

Angol nyelvből B2-es és C1-es komplex nyelvvizsgával is rendelkezik.  Angol nyelvből 

középszinten és emelt szinten is, előrehozott érettségit tett. Csendes ugyan, de határozott és 

céltudatos egyéniség. A rábízott tanulmányi vagy közérdekű feladatokat mindig 

lelkiismeretesen teljesíti. „A kezek összeérnek” Kárpát - medencei történelemversenyen 8. 

helyezést ért el. A kulturális napon, pedig festményeiben és fényképeiben gyönyörködhettünk 

tavaly, melyekkel 2. és 3. helyezést, valamint dicséretet is nyert. 

 

Eredményei: 

 Kezek összeérnek Kárpát-medencei csapatversenyen 8. hely 

 Bolyai anyanyelvi versenyen megyei döntőben 3. hely 

 Medve Matekversenyen részvétel 

 

 Fodor Fruzsina 

Tanulmányai során végig kitűnő tanuló. Biológiából, 2018-ban Szent- Györgyi tanulmányi 

Versenyen 3. helyezett, E-Figyelő (biológia- természetvédelem) versenyen az országos 30. 

helyet szerezte meg. Rendkívül szorgalmas, céltudatos, határozott egyéniség.  

A tanulás mellett, iskolánk atlétika és kézilabda csapatát erősítette. 
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 Garibay-Székely Patricia 

Végig jeles vagy kitűnő tanuló. Földes aranykoszorúval kitüntetett. Angol nyelvből C1 

komplex nyelvvizsgája, közép- és emeltszintű érettségije is van.  Szorgalmas, kötelességtudó 

és megbízható diák. Társai elismerik szorgalmát és tudását, nem csupán idegen nyelvből, de a 

tagozatos tárgyakból is tőle kérnek segítséget. A Dürer kémiaverseny országos 3. helyezettje 

valamint az Amnesty International emberijogi versenyén az országos 4. helyezett csapat tagja. 

 

 

 Matusek Réka 

Tanulmányi eredményeit jeles szinten kezdte, mára kitűnő tanulóvá vált. Földes 

aranykoszorúval kitüntetett. Angol nyelvből a B2-es nyelvvizsgája mellett, középszintű 

előrehozott érettségivel is rendelkezik. Az osztályközösségben elvégzi a rábízott munkákat, és 

szükség esetén szívesen korrepetálja osztálytársait is. Az iskola mellett sportlövészettel 

foglalkozik. Megyei és országos versenyeken már a felnőttek között is versenyzett, a dobogós 

eredményeit megszámolni is nehéz. 

 

 

 Nánássy Lili 

Eddigi tanulmányai során jeles tanuló volt. B2 es C1 komplex angol nyelvvizsgát is 

megszerezte, előrehozott angol közép szintű érettségivel is rendelkezik.  

Kommunikatív egyéniségével, határozott véleményével, az osztályközösség meghatározó 

tagja volt. 

 

 

 Nagy Kristóf 

Eddigi tanulmányai során jeles, vagy kitűnő eredményt ért el. Tanulmányi munkáját számos 

kolléga rendszeresen kiemelte. Angol nyelvből B2-es nyelvvizsgát, majd előrehozott 

középszintű érettségit szerzett. 

Szerény, megbízható, tisztelettudó diák 
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KÖZÖSSÉGI/KULTURÁLIS MUNKÁÉRT KITÜNTETETTEK: 

 

 

12. A OSZTÁLY 

 

 Tóth Anna 

Osztálytitkárként jelentős szerepet vállalt az osztály közösségi életének szervezésében, az 

osztály- és iskolai rendezvények lebonyolításában. 

 

 

12. B OSZTÁLY 

 

 Csordás Henrik 

Közösségi munkája különösen jelentős volt a 11. évfolyam során. Mosolygós hozzáállásával 

elősegíti a konfliktusok minél gyorsabb megoldását, de e mellett határozott véleményt 

képvisel. 

Közéleti érdeklődése elősegítette  

 

2014/2015 

 Bolyai megyei 3. hely 

 Megyei úszó diákolimpia 100m hátúszás 2. hely 

 

2015/2016 

 Bolyai megyei 2. hely 

 Megyei úszó diákolimpia 100m pillangó 1. hely 

 

2016/2017  

 Megyei úszó diákolimpia  

 100m hátúszás 3. hely 

 100m pillangó 1. hely 

 

2019/2020 

 Euroscola országos 1. hely 

 4for Europe regionális 3. hely 

 Felsőfokú komplex angol nyelvvizsga 

 

 

 Hallai Gréta Kíra 

Hat éven át sikeresen ellátta az osztálytitkári teendőket, összefogta és megszervezte a diákok 

kéréseit.  

Kulturális munkája is jelentős, az osztály színdarabjainak rendszeres szereplője. 
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2014-2020: osztálytitkár, diákbizottsági tag 

 Európai Parlament Junior Nagykövete 

 Trogen magyar delegáció tagja 

 Szegedi Tudós Akadémia tagja 

 2019. EDÜ Diákszínpad: Rókavadászat ezüst minősítés 

 2017/2018: 4ForEurope regionális forduló 3. hely 

 2018/2019: 4ForEurope regionális forduló 4. hely 

 2018/2019: Túl az első X-en regionális döntő 4. hely 

 2014/2015: Bolyai Matematika csapatverseny megyei 2. hely 

 2014/2015: Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 6. hely 

 2014/2015: Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei 7. hely 

 2014/2015: 4X50m leány gyors váltó megyei 4. hely 

 2015/2016: Bolyai Matematika csapatverseny megyei 2. hely 

 2015/2016: Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 11. hely 

 2015/2016: Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei 14. hely 

 (2016/2017: Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 72. hely) 

 (2017/2018: Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 54. hely) 

 (2018/2019: Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei 76. hely) 

 2017/2018: Floorball leány országos elődöntő 5. hely 

 2018/2019: Floorball leány megyei 4. hely 

 2015/2016: Sportnap floorball 1. hely 

Sportnap projektmunka 1. hely 

 2016/2017: Sportnap floorball 1. hely 

 2018/2019: Sportnap kézilabda 1. hely 

 2014/2015: Kulturális nap: Fotópályázat - dicséret 

Diákszínpad: Toldi - dicséret 

 2015/2016: Kulturális nap: Képző-és iparművészeti pályázat - bronz minősítés 

 Fotópályázat: A Diósgyőri vár éjjel - dicséret 

 Fotópályázat: Ványa bácsi – dicséret 

 Földrajz pályamunka – arany minősítés 

 Biológia pályamunka – dicséret 

 Diákszínpad: Adrian Mole titkos naplója – ezüst minősítés 

 

 2016/2017: Kult. nap: Magyar nyelv és irodalom – ezüst minősítés 

 Angol nyelvű projektmunka – arany minősítés 

 Földrajz projektmunka – ezüst minősítés 

 Biológia projektmunka – arany minősítés 

 Moderntánc – dicséret 

 Diákszínpad: Pisti és a nők – bronz minősítés 

 2017/2018: Kult. nap: Diákszínpad: A háremőr - ezüst minősítés 

Moderntánc: Grease - dicséret 

 2018/2019: Kult. nap Történelem pályamunka - ezüst minősítés 
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 Diákszínpad: Rókavadászat - ezüst minősítés 

 Angol projektmunka - ezüst minősítés 

 2014 Kopaszavató szervezésében való aktív részvétel 

 2015 Túravetélkedő szervezése a bejövő évfolyamok számára 

 2018 Sportnap megszervezésében való aktív részvétel 

 2018 Kampány megszervezésében való aktív részvétel 

 Európa napokon való rendszeres aktív részvétel 

 C1 komplex angol nyelvvizsga 

 

 

 Keresztes Kornél Gábor 

A 11. évfolyamon osztálytitkári teendőket látott el, az iskola diákönkormányzatának 

vezetőségi tagja. 

Kulturális munkája is jelentős, az osztály színdarabjainak rendszeres szereplője. 

 

 2015. Megyei Kéttusa Diákolimpia I. hely  

 2015. Kéttusa Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét 8. hely 

 2015 Mezei Futás Diákolimpia Megyei Bajnok 

 

 2016. ORSZÁGOS MEZEI FUTÓVERSENY GÖDÖLLŐ EGYÉNI IV. HELY   

 2016 Megyei mezei futóverseny 

II. hely egyéni 

II. hely csapat 

 

 2017 DUATLON DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ 

I. Hely csapat Földes Ferenc Gimnázium 

III. hely egyéni 

 

 2017 Diákolimpia országos döntő 4x1500m fiú III. hely  

 

 2017 DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ Marcali 

EGYÉNI II. HELY  

 CSAPAT I. HELY Földes Ferenc Gimnázium 

 

 

 2015. Varga tamás matematika verseny megyei 5, hely 

 2015 Bolyai matematika csapatverseny III. hely 

 2019 Bolyai matematika csapatverseny 

 

 2017. Erkel Diákünnep I. hely zenekar 

 2019. Erkel Diákünnep 2. hely színjátszás 

 II. hely zenekar 
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 2018. A "Túl az első X-en" EU vetélkedő regionális fordulójában Debrecenben  A 

FORRADALOM csapat (Bendicskó Laura 11. B, Csordás Henrik 11. B, Fenyvesi Tamás 

11. B és Keresztes Kornél 11. B) a 4. helyet szerezte meg 

 Euroscola csapatverseny országos első hely 

 

 2018-2019 Diákparlament  

 

 

 Kiss Adrián 

A 12. évfolyamon sikeresen ellátta az osztálytitkári feladatokat. A korábbi években is sokat 

tett a közösségért, bármit tenni kellett az osztályért mindig az elsők között jelentkezett.  

Kulturális munkája is jelentős, az osztály színdarabjainak rendszeres szereplője. 

 

 ECL felsőfokú nyelvvizsga 

 2018-2019 

 Erkel Diák Ünnepek országos 2. hely 

 Az iskola kosárlabda csapatának tagja 

 

 

 Kiss Benjámin 

Az évek során egyre több közösségi feladatot vállalt. A végzős évben különösen sokat tett az 

osztályért. A tágabb közösséget is segítette lelkes munkájával és derűjével. 

 

 

 Pap Arion 

Az osztály közösségi életének aktív szereplője. Szervező, segítő munkában mindig lehetett rá 

számítani. Az osztályhoz köthető színdarabok rendszeres szereplője. Több iskolai műsorban 

vállalt közreműködést. 

 

2014-2015 

 Kenguru matematika verseny megyei 2. hely 

 

2015-2016 

 Mezei futás IV. korcsoport (csapat) megyei 2. hely, országos 21. hely 

 Kosárlabda IV. korcsoport megyei 4. hely 

 

2016-2017 

 Atlétika, 1500 m futás városi 1. hely 

 Mezei futás egyéni 5. hely, csapat 2. hely 

 Kenguru matematika verseny megyei 2. hely 

 Atlétika, 1500 m futás megyei döntő 4. hely 

 Atlétika, 400 m futás megyei döntő 5. hely 

 Atlétika, 4x400 m futás megyei döntő csapat 2. hely 
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2017-2018 

 1500 m váltó futás csapat, megyei 1. hely, országos 3. hely 

 Duatlon csapat országos 1. hely, egyéni 9. hely 

 

2018-2019 

 1500 m váltó futás csapat, megyei 1. hely, országos 8. hely 

 Duatlon csapat országos 4. hely, egyéni 7. hely 

 Erkel Diák Ünnepek országos 2. hely 

 
 

 

12. C OSZTÁLY 

 
 Horváth Marcell 

Jeles tanuló, példaértékű közösségi munka. 

 

 

 Ivancsó Tibor 

Kiemelkedő közösségi munka, osztálytitkár. 

 

 

 Kónya Márton Gábor 

Kiemelkedő közösségi munka. 

 

 

 Kozák Boglárka 

Kiemelkedő közösségi munka. 

 

 

 Tirts Ádám 

Kiemelkedő közösségi munka. 

 

 

 Tóth Fanni 

 Jeles tanuló, példás magaviselet, kiemelkedő közösségi munka, DÖK tevékenygég 

 Miskolc Steelleaders Sportegyesulet tagjaként a Magyar Látványtánc Sportszövetség 

Europa Bajnokságon 2. Helyezés 

 Kulturális napi eredmény: fizika dicséret, bronz minősítés. 
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 Zakár Bálint 

Kiemelkedő közösségi munka (osztály-pénztáros). 

 

 

12. D OSZTÁLY 

 
 Elek Kitti 
A négy év során az osztály pénzügyeit igyekezett kézben tartani, ami sokszor nem volt 

egyszerű (pl. kampány) idején. E mellett kézügyességével és kreativitásával is rendszeresen 

segítette az osztály munkáját (kopaszavató zászló, ballagási díszítés). 

„A kezek összeérnek” Kárpát - medencei történelemversenyen 8. helyet szerezte meg. 

2016/17-es és 2017/18-as évben megyei tornaversenyen csapatban 3. helyen végzett. 

Tanulmányai során jó tanulóból jeles, sőt közel kitűnő tanulóvá vált szorgalmának és kitartó 

munkájának köszönhetően. B2-es angol nyelvvizsgája van. 

 

 

 Kozák Panna 
Tanulmányai során végig jó rendű tanuló. Angol nyelvből B2 nyelvvizsgával rendelkezik, 

angol nyelvből az előrehozott, emelt szintű érettségi követelményeit is teljesítette. 

Négy éve osztálytitkár. A Diákönkormányzat vezetőségének hasznos tagja is. Javaslataival, 

szervező munkájával, közösség formáló véleményével nagyban segítette az 

osztályközösséget, és az iskolai közösséget egyaránt. Az osztályközösség kedves, de 

határozott egyéniségét szerette, véleményét elfogadta. Az osztályfőnöki munkánkhoz is sok 

segítséget adott. 

Feladatait megbízhatóan, vállalásait maradéktalanul teljesítette osztály-, és iskolai szinten is. 

 

 

 Lóczi Viktória 
Tanulmányai során jó tanuló volt. B2-es angol komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 

Kreatív, gyakorlatias gondolkodásával, sokat segített az osztályprogramok lebonyolításában, 

megvalósításában (kampány, kirándulás, tánc betanítás). 

 

 

 Pós Polett 
Az osztályközösség meghatározó tagja. 2019-től a DÖK vezetőségének tagja is. 

Az évek során sokat segített, az közösséget érintő, szervező munkában. Segítette a különböző 

programjaink megvalósítását (kampány, tánc betanítás, stb.) Versenytáncos volt, partnerével 

országos és nemzetközi versenyeken is, szép eredményeket ért el. Tánc tudását, a Földes 

bálon is megcsodálhattuk. Feladatait mindig lelkiismeretesen, megbízhatóan teljesítette.  

Tanulmányi eredménye is egyenletes jó, színvonalú. 

Az iskolánkat atlétika sportágban is képviselte. 
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 Szobota Barbara 
Tanulmányai során jó tanuló volt. Angol nyelvből B2-es nyelvvizsgája van. Határozott, 

nyitott egyéniség. Kitartó, szorgalmas munkájával hasznos tagja volt az osztály-és az iskolai 

közösségnek egyaránt. 

2016/17-es évben Árokszállásy Zoltán biológia versenyen 13. helyen, 2017/18-as évben 29. 

helyen végzett. 

Rendszeres részvevője volt a Földes Kulturális napi rendezvényeinek, kamara ének és népdal 

kategóriában, valamint a Földes estek fellépője az iskolai kórus tagjaként. 

Az énekkarral, 2018/19-es évben EDU- kamara kórus megmérettetésen különdíjat értek el. 

 

 

 Türk Adrienn 
Tanulmányai során jó rendű tanuló volt, B2-es angol nyelvvizsgája van. 

Előrehozott emelt szintű angol érettségivel is rendelkezik. 

2017-től osztálytitkár helyettes. Az osztályközösség formálását visszafogott, de határozott 

véleményével segítette.  Feladatait megbízhatóan teljesítette. 

2018-as Kulturális napon, tánc kategóriában ezüst, 2019-ben  szintén tánc kategóriában, bronz 

minősítést kapott. 

Földes esten is, páros tánc produkciójával lépett fel. 

 

 

12. E OSZTÁLY 

 
 Kupcsok Lőrinc 

2018/19 

 Kulturális nap modern zene kategóriában: ezüst minősítés 

 Kulturális nap kamarazene kategóriában: arany minősítés 

 Kulturális nap diákszínpad kategóriában: egyéni színészi alakításáért különdíj 

 Kulturális nap diákszínpad kategóriában: arany minősítés (Golden Gate Klub) 

 Erkel Diák Ünnepek Kamarakórus kategória, különdíj 2019 

 Erkel Diák Ünnepek irodalmi színpad kategória, különdíj (Golden Gate Klub) 2019 

 Manézs bronz minősítés (Golden Gate Klub) 2019 

 B2 komplex angol nyelvvizsga 

 angol középszintű előrehozott érettségi 

 informatika középszintű előrehozott érettségi 

 Diákönkormányzati tag 3 éve 

 Diákönkormányzati vezetőségi tag 

 Országos Diákparlamenti tag 

 Énekkari tag 4 éve 

 Rendszeres Földes-est fellépő 

 Dráma szakkör tagja 
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 Szarka Viktória 

 

 ECDL vizsga 

 2015/16: kollégiumok közötti sakk verseny 1. hely 

 2015/16: kulturális nap szólóének kategória bronz minősítés 

 Pécs AJTP Művészeti fesztivál, legjobb dramaturgia 

 2016/17: kollégiumok közötti sakk verseny 1. hely 

 2017:  kulturális nap szólóének kategória bronz minősítés, kamarazene kategória bronz 

minősítés, szólóének kategória ezüst minősítés 

 2017/18: kollégiumok közötti asztalitenisz verseny 3. hely 

 2017/18 kollégiumok közötti sakk verseny 1. hely 

 2018/19 kollégiumok közötti sakk verseny 1. hely 

 Erkel Diák Ünnepek Kamarakórus kategória, különdíj 2019 

 B2 angol komplex nyelvvizsga 

 Diákönkormányzati tag 5 éve 

 Diákönkormányzati vezetőségi tag 

 Énekkari tag 4 éve 

 Rendszeres Földes-est fellépő 

 

 

 Szabó Martin 
 

 B2 angol komplex nyelvvizsga, C1 angol írásbeli nyelvvizsga 

 Földes aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett 

 2018/19: Kulturális nap diákszínpad kategória arany minősítés, és különdíj színészi 

teljesítményért 

 Földes-est fellépő 

 Gyula, Erkel Diák Ünnepek színjátszás: különdíj 

 Tiszaújváros, Manézs színjátszó találkozó bronz minősítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


