
Tisztelt Jelenlévők! 

 

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm iskolánk ballagó diák-

jait, pedagógusait, és minden kedves vendégünket. 

 

Alapítványunk 1992-ben kezdte meg tevékenységét. Már az első 

kuratóriumi ülésen felvetődött az a gondolat, hogy a végzős diáko-

kat, akik különösen sokat tettek az iskolánkért, erkölcsi és anyagi 

elismerésben részesítsük. Ennek érdekében alapítottuk meg a Pro 

Schola díjat, amelynek a ballagási ünnepségen történő átadása, im-

már hagyománnyá vált az iskola életében. Az elismerést Lantos 

Györgyi és Máté István szobrászművész-házaspár emlékplakettje 

szimbolizálja. 

 

A tanulók pályázatai és a szaktanári ajánlások alapján az Alapítvány  

humán, reál, sport és  szak-tantárgyi kategóriában, valamint a kö-

zösségi munkáért öt tanuló részére Pro Schola díjat ítélt oda.  

 

Alapítványunk Pro Schola díjat adományoz: 

 

Faragó Kata 12F osztályos tanulónak, aki a magyar nyelv és iroda-

lomból elért kiemelkedő tanulmányi eredményével és a diákönkor-

mányzat elnökeként végzett közösségi munkájával az osztályának és 

az iskolának is meghatározó személyisége volt.  

 

Gilicze Tímea 12F osztályos tanulónak, aki az úszás, kajak, szörf 

sportágakban, több hazai és nemzetközi versenyeken elért kiemelke-

dő teljesítménye, továbbá kimagasló tanulmányi munkája és példa-

mutató magatartása alapján érdemelte ki az elismerésünket. 

 



Szak-tantárgyi kategóriában megosztott díj kerül kiosztásra.  

 

Örömmel adom át a díjat: 

Tarjányi Réka 12C osztályos tanulónak, valamint Szabó Adrienn 

12.C osztályos tanulónak. Mindketten négy éven át, kimagasló telje-

sítmény nyújtottak, számos szakmai és tanulmányi versenyen bizo-

nyították felkészültségüket. Példaértékű közösségi munkájukkal erő-

sítették az iskola oktató, nevelő tevékenységét. A Szakmai előkészítő 

érettségi tantárgyak országos versenyén Réka 10. Adrienn pedig 26. 

helyezést ért el. 

 

Újvári Péter 12F osztályos tanuló, aki nyolc éven keresztül számos 

egyéni és csapatversenyen sikeresen szerepelt. Nemzetközi versenye-

ken több alkalommal is képviselte hazánkat. Kiemelkedő informatikai 

és matematikai versenyeredményei mellett középiskolai tanulmányi 

munkáját is példamutatóan végezte. 

 

Az alapítványi díj mellett jutalomban részesül: 

 

Varga János 12B osztályos tanulónak, aki az iskoláért, a közösségért 

végzett munkája alapján érdemelte ki ezt a jutalmat. 

 

Kedves Ballagó diákok!  

Az Alapítvány kuratóriuma nevében gratulálok az elért eredményei-

tekhez, és sikeres érettségi vizsgákat kívánok. 


