Immár 37 éves hagyomány, hogy az Öreg Diákok Baráti Köre kiváló gimnazista, kiváló
szakközépiskolai diák és kiváló kollégista címet adományoz a nevelőtestület ajánlása alapján.
A kiváló címmel járó bronz emlékplakett mellé a diákok könyvet kapnak ajándékba, amely a
Baráti Kör, és Dr. Hegedűs Endre felajánlása.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
nevelőtestülete véleménye alapján, az Öreg Diákok Baráti Köre

Mándoki Miklós
gimnáziumi 13.C osztályos tanuló részére kiváló gimnazista címet adományoz.
Miklós az elmúlt tanéveket végig kiváló (színötös) tanulmányi eredménnyel zárta, és mellette
számos, 5-6 év végi tantárgyi dicséretet is kapott.
Tájékozottsága, logikus gondolkodása felülmúlja a középiskolai szintet. Előrehozott érettségi
vizsgát tett középszinten angol és német nyelvből, és emelt szinten angol nyelvből.
Középfokú C típusú nyelvvizsgája van mindkét nyelvből.
Rendszeresen indult tanulmányi versenyeken angolból, németből és történelemből. Tavaly az
Eszterházy Károly Főiskola német csapatversenyén országos 3. helyezést ért el, idén angolból
bejutott az OKTV második fordulójába.
Informatikai jártasságát 7 modulos ECDL vizsgabizonyítványa tanúsítja.
Tanulmányai mellett részt vett a Dzseem.hu diákvállalkozás munkájában, és a városi és
iskolai rendezvények lebonyolításában is aktívan szerepet vállalt.
„Tuti Miki” népszerű személyiség – segítőkészsége, humora és tudása megbecsülést váltott ki
mind a diákok, mind a tanárok körében.

A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
nevelőtestülete véleménye alapján, az Öreg Diákok Baráti Köre

Posztós Erika
gimnáziumi 13.C osztályos tanuló részére kiváló gimnazista címet adományoz.
Erika minden évben átlagon felüli tanulmányi teljesítményt nyújtott, és több tantárgyi
dicséretben részesült.
Előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett német nyelvből, melyből középfokú C típusú
nyelvvizsgát is szerzett. Rendszeresen indult tanulmányi versenyeken, tavaly az Eszterházy
Károly Főiskola német csapatversenyén országos 3. helyezést ért el.
7 modulos ECDL vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik.
Az osztályközösség életébe szervesen bekapcsolódott, osztálytitkári feladatait legjobb tudása
szerint, lelkiismeretesen végezte. Aktivitása, magatartása példamutató és követendő diáktársai
számára.
Az iskolai kosárlabdacsapat kapitányaként az iskola sportéletében is tevékeny szerepet vállalt,
és a kosárlabda csapat sikereihez nagyban hozzájárult, például: Megyei Kosárlabda
Bajnokságok dobogós helyezései, Kosárlabda Diákolimpia országos elődöntő 3. helyezése,
Református Középiskolák Kosár- és Kézilabda Bajnoksága 5. helyezés, csak hogy egy
néhányat említsek.
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Erika a Nagykun Diák Sportviadalok versenyzőjeként nem csak a győztes kosár- és 2.
helyezett kézilabdacsapat meghatározó tagja volt, de súlylökésben is a dobogó legfelső fokára
állhatott.
Fogathajtásban elért eredményeit szinte lehetetlen felsorolni, többek között 3 évben is
Kisújszállás legjobb fogathajtója címet szerzett.
Erika céltudatos, biztos értékrenddel rendelkező személyiség, aki képes arra, hogy ezeket az
értékeket társainak is közvetítse. Egyénisége méltán lehet példa az iskola diákjai számára.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
nevelőtestülete véleménye alapján, az Öreg Diákok Baráti Köre

Adamecz Tünde
közgazdasági 12.C osztályos tanuló részére kiváló szakközépiskolai diák címet
adományoz.
Tünde az iskolában töltött négy tanév során az osztályon belül kiemelkedő, kiegyensúlyozott,
jó tanulmányi átlageredményt ért el. Teljesítménye főleg a természettudományi tárgyakból
volt kiemelkedő, ezekből kapott tantárgyi dicséretet, illetve továbbtanulási szándékának
megfelelően - biológia és kémia tárgyakból vállalta az emelt szintű érettségi vizsgára való
felkészülést.
Az osztály közösségi életébe szervesen bekapcsolódott, négy évig volt osztálytitkár, ezzel
kapcsolatos feladatait tudásához mérten, lelkiismeretesen végezte. Nem csak az
osztályközösségért, hanem az iskolai közösségért is szívesen vállalt többlet feladatokat, ilyen
volt például az idei beiskolázási nyílt napi rendezvény, ahol az intézmény informatikai
ágazatának bemutatását végezte a közönség számára.
Tünde csendes, szerény, tisztelettudó magatartása, illetve céltudatos gondolkodása, és a
megvalósításban kifejtett szorgalma példamutató és követendő diáktársai számára.

Az iskola nevelőtestülete további díjak, jutalmak kiosztásáról is döntött. A nevelőtestület
jutalmazni kívánja azokat a tanulóit, akik az elmúlt négy vagy öt év során végig kimagasló
tanulmányi eredményt értek el, és minden tanévet dicsérettel zártak.
Példamutató kötelességteljesítéséért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért jutalom
átvételére szólítom
 Jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Kocsis Cintia Dorina
és Lucza Vivien tanulókat,
 Egyenletesen kiemelkedő tanulmányi eredményéért, gyönyörű, kifejező énekléséért,
melyekkel emelte az iskolai és városi rendezvényeink színvonalát: Bérczi Sarolta
tanulót

2010-ben elhunyt kollégánk, Ágotai László tiszteletére a Gyermekeink Műveltségéért
Alapítvány egy díj, az Ágotai László matematikai díj alapításáról döntött. Ezt a díjat minden
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évben az a tanuló kapja majd meg, aki a matematika tantárgy területén a legkiemelkedőbb
teljesítményt nyújtotta. A díj odaítéléséről a matematikai munkaközösség javaslata alapján a
kuratórium dönt. A díjazott a család hozzájárulásának köszönhetően egy dísztáblát, a 20 éves
Nagy Károly matematikai diáktalálkozó alkalmából kiadott Szám-Vetés című könyvet, és
10.000 Ft pénzjutalmat kap.
Az idei tanévben érettségiző tanuló nyeri el a díjat, ezért a jutalom átadására a Ballagáson
került sor.
A Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány kuratóriuma az iskola matematikai
munkaközösségének javaslata alapján a 2012/2013. tanévben, a matematika tantárgy területén
elért kiemelkedő teljesítménye alapján Bérczi Sarolta tanulónak Ágotai László matematikai
díjat adományoz.
Indoklás
Bérczi Sarolta a matematika tantárgy területén az itt töltött öt év alatt elvégzett munkája
alapján érdemelte ki a most harmadszor kiosztott díjat. Megbízható teljesítményt nyújtva
rendszeres indulója volt a megyei és országos matematika versenyeknek, a Gordiusz, a
Kenguru és a megyei matematika versenynek, és a matematika OKTV-nek.
A tavalyi évben előrehozott érettségi vizsgát tett matematikából, amit jeles érdemjeggyel zárt.
Az idei tanévben az emelt szintű jeles a cél.
Sarolta az egyike azoknak az utolsó tanulóknak, akik Ágotai Tanár Úr felügyelete mellett
kezdték meg gimnáziumi matematika tanulmányaikat. Ez a kapcsolat, és a Rátz László
matematikai vándorgyűlésre, Révkomáronban való utazás örökre meghatározta Sarolta
matematikával való kapcsolatát; aki most a Debreceni Egyetemre készül, matematika szakra.
Sok sikert kívánunk, és gratulálunk a díjakhoz!
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