




- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Közösségi munka 

- Rajzpályázatokon  való részvétel- eredményeivel iskolánk 

jó hírnevét öregbíti

- Világtájoló 2016/2017 környezetismeret országos 3. hely

- Világtájoló 2017/2018 matematika országos 5. hely

-III. Békés Megyei Diák Kupa Kajak-Kenu verseny 2018   

I. hely





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Rajzpályázatokon való részvétel

- 2017 Tóth Károly emlékverseny Mezőtúr 

50m gyors aranyérem, 50m mell ezüstérem, 50m pille aranyérem

- 2017-ben 11 úszóverseny eredményeit számítva az év Békés megye 

úszóbajnoka címet nyerte el.

- 2018 Tóth Károly Emlékverseny Mezőtúr 

50m gyors aranyérem, 50 m mell ezüstérem, 50m pille aranyérem 

50m hát ezüstérem, 50m mell ezüstérem, 100m vegyes aranyérem

- Körzeti Diákolimpia úszás 

50m mell aranyérem, 50m gyors aranyérem

- 2017 Körzeti Megyei Futóverseny III. helyezés

- 2018 Körzeti Megyei Futóverseny I. helyezés





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Közösségi munka

- Templomi szolgálat





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Ifjú Természettudósok megyei verseny 5. helyezés





- Kitűnő tanulmányi eredmény 

- Példamutató magatartás 

- Évek óta kiemelkedő sport teljesítmény 

Diákolimpia 100m mellúszás 3. helyezés

- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés

- Aktív közösségi munka iskolánk életében





- Példamutató magatartás

- Kitűnő tanulmányi eredmény 

- Kosáry Domokos Történelemverseny regionális forduló

- Mezőberènyi Petőfi Sándor Evangèlikus Gimnázium ès

Kollègium által szervezett történelemverseny 1. hely

- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek 





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Sikeres B1 szóbeli angol nyelvvizsga





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Mezőberènyi Petőfi Sándor Evangèlikus Gimnázium ès

Kollègium által szervezet biológia verseny  2. hely

- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés

- K&H Vigyázz, Kész, Pénz verseny

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Aktív közösségi munka iskolánk életében

- K&H Vigyázz, Kész, Pénz verseny

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek 





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek

- Aktív közösségi munka iskolánk életében, DÖK aktív 

segítője 

- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés





- Jeles tanulmányi eredmény

- Példamutató magatartás 

- Mezőberènyi Petőfi Sándor Evangèlikus Gimnázium ès

Kollègium által szervezett Hittan verseny 1. hely

- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés





- Tanulmányi eredmény 4,93

- Bolyai Matematika Csapatverseny - körzeti forduló 9. 

évfolyam 31. hely

- Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója, 

Körösdi Táncegyüttes-ezüst minősítés 

- Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) VOX-Pop

projektjében való aktív részvétel 

- Aktív résztvevője a Zachor Foundation for Social

Remembrance (Zachor Alapítvány) nemzetközi 

projektjének 

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi projektnek 





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője

- Résztvevője volt az eTwinning programnak

- Bolyai Matematika Csapatverseny - körzeti forduló  9. 

évfolyam 64. hely

- Kézilabda: Országos Diákolimpia megyei elődöntő 

2. hely

- III. Liget fürdő kupa 2. hely

- Farsang kupa 3. hely

- VoxPop disputa rendezvényen való részvétel





- Félévi átlaga 4,93

- Aktív közöségi munka

-Bolyai Matematika Csapatverseny–körzeti forduló-95. hely

- Aktív résztvevője a „VoxPop – Párbeszéd helyben, érted”  

elnevezésű projektjének

- Aktív résztvevője a Zachor Foundation for Social

Remembrance (Zachor Alapítvány) „Propaganda és 

manipuláció” elnevezésű nemzetközi projektjének

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek

- Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója 

2018. Körösdi Táncegyüttes ezüst minősítés 

- Sikeres angol B2 nyelvvizsga





- Félévi átlaga 4,43

- Aktív közöségi munka

- Aktív résztvevője a Zachor Foundation for Social

Remembrance (Zachor Alapítvány) „Propaganda és 

manipuláció” elnevezésű nemzetközi projektjének

- „A cipő, ami a lábadon lehetne” című országos 

tárgytervező- és alkotó verseny általános- és 

középiskolás fiatalok számára -országos döntő

- Aktív résztvevője volt az eTwinning nemzetközi 

projektnek

- Sikeres angol B2 nyelvvizsga





- Félévi átlaga 4,43

- Aktív közösségi munka

- Bolyai Matematika Csapatverseny – körzeti forduló- 95. 

hely

- Országos Diákolimpia megyei forduló- úszás- 6. hely

- Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója 

2018. - Körösdi Táncegyüttes- ezüst minősítés

páros táncban ezüst minősítés

- VII. Kádár Ferenc Népzene és Néptáncverseny –

országos minősítő verseny –páros tánc- bronz minősítés 

- VI. Országos Néptáncverseny Dél-alföldi régió területi 

válogató





- Félévi átlaga 4,86

- Aktív közösségi munka

- Képességfejlesztő levelezős országos matematika 

verseny a 10. évfolyamon indult 256 főből 41. helyezés





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője

- Olimpiai Reménységek Versenye K2 1000m 9. hely

- Héraklész Fizikai Felmérő 1. hely

- Országos Ifjúsági Rangsoroló K1 1000 m 3. hely

- Országos Diákolimpia K1 1000m 1. hely

- Országos Magyar Bajnokság K2 1000m 1. hely

- Sikeres angol B2 nyelvvizsga





- Tanulmányi eredmény: 4,18

-Közösségi munka: diák járásvezető

-Disputa : VOX POP                                     

- Propaganda és manipuláció 

(56-os Zachor alapítvány szervezésében)

- Aktív diákönkormányzati munka

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője

- B2 angol nyelvvizsga





- Tanulmányi eredmény:4,55

- Disputa : VOX POP                                       

- Propaganda és manipuláció (56-os Zachor alapítvány 

szervezésében)

- A Zsebpénzügyes vetélkedő továbbjutó csapatának 

tagja volt

- C1 angol nyelvvizsga

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Disputa : VOX POP                                       

- Propaganda és manipuláció 

(56-os Zachor alapítvány szervezésében)

- A Zsebpénzügyes vetélkedő továbbjutó csapatának 

tagja volt

- C1 angol nyelvvizsga

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője

- Kner-díj





- Tanulmányi eredmény: 4,8

- Disputa : VOX POP                                       

- Propaganda és manipuláció (56-os Zachor alapítvány 

szervezésében)

- A Zsebpénzügyes vetélkedő továbbjutó csapatának 

tagja volt

- Országos Diákolimpia megyei elődöntő 2. hely

- B2 angol, C1 szóbeli angol nyelvvizsga

- Iskolai rendezvények rendszeres szereplője





- Kitűnő tanulmányi eredmény

- Gimnáziumi tanulmányai alatt végig példás 

magatartású és szorgalmú

- Az előző években több tantárgyból dicséretben 

részesült

- Iskolai rendezvényeink rendszeres szereplője, szóvivője

- Iskolai disputa kör tevékeny tagja

- Kner-díj
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