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Első osztályos korától kezdve az osztály egyik vezető egyénisége. Népszerű a 

tanulók körében. Jó ötleteivel és humorával pozitív irányba vitte az osztályt. 

Összetartotta a fiú közösséget, elsimította a nézeteltéréseket. Támogatta a 

gyengébbeket, mind a sportban, mind a tanulmányi munkában. 

Segítőkészségére, a közösségért végzett munkájára mindig számíthattam. 

Minden osztályprogram szervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vett 

és mozgósította a bátortalanabbakat is. 

Hatodik osztályig kitűnő tanuló volt, hetedik nyolcadik osztályban egy-két 

négyest kapott. Viselkedése társaival és a felnőttekkel szemben is udvarias, 

tisztelettudó előzékeny. 

Kiváló képességeit a matematika és német tanulmányi versenyeken, zenei-és 

sportversenyeken is kamatoztatta; gazdagította az iskola hírnevét.  

Sokoldalúságát bizonyítják az úszás, labdarúgás, atlétika, röplabda, kosárlabda, 

matematika és német versenyeken elért eredményei. Korosztályában a bonyhádi 

kosárlabdacsapat legjobb játékosává választották 2017-ben. 

Az iskolai ünnepélyeken és a városi műsorokon zenekarral és hangszeres szóló 

játékával is rendszeresen közreműködött. 

 



A legkiválóbb  EREDMÉNYEI: 

Jó tanuló, jó sportoló díjban részesült 2017-ben 

Kenguru matematikaverseny: megyei 9. hely / 2012. 

Curie matematika levelezőverseny, területi döntő: 6. hely / 2013. 

Az Alapműveleti matematikaversenyen: területi IV. hely / 2014. 

A Bolyai matematika csapatversenyben 2013-ban megyei III. hely, 2014-ben 

megyei II. hely,2015-ben megyei VI. hely, 2016. megyei X. hely 

Az Arany János magyar nyelvi verseny – országos döntőjébe jutott 2017-ben. 

Rendszeresen részt vett a Német Szépkiejtési versenyeken, a városkörnyéki 

német nyelvű „Ki mit tud”-on. 

A Csupor László Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Versenyen: 2014-ben bronz, 

2017-ben ezüstminősítést kapott. 

A Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozón: 2015-ben bronz, 2018-ban 

kiemelt arany minősítést kapott. 

Az úszó Diákolimpia megyei és országos döntőin is eredményesen szerepelt, 

2010 – 2018-ig minden évben dobogós helyezéseket ért el gyors és hát 

úszásnemekben egyéni és csapatversenyeken egyaránt. 

 A Kölyökatlétika és a Boros Dezső emlékversenyeken rendszeresen részt 

vett.  

 A Mezei futóversenyek megyei döntőbe jutott csapat tagja volt 2010 – 

2017-ig. 

 Atlétika összetett versenyben országos döntőbe jutott 2015-ben. 

A Labdarúgó Diákolimpia országos döntőbe jutott csapat tagja volt 2012, 2013, 

2014-ben. 

A Kosárlabda Kenguru Bajnokságon 2015-ben. II. helyezett, + a mezőny legjobb 

játékosa díját nyerte el. 

A Röplabda Diákolimpia Megyei döntőin dobogós helyezéseket ért el és 

 2017-ben az országos elődöntőbe jutott csapat tagja volt. 

Bonyhád, 2018. 09. 21.  

Dr. Fábián Zoltánné osztályfőnök 


