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Tiszáninnen Református Diákja 

 

Hangó Viola Réka 12.C 

 

Hangó Viola Réka a gimnáziumban töltött évek alatt számtalan ének versenyen szerepelt, a 

Gyöngyvirág Népdaléneklési Versenyen több alkalommal is arany minősítéssel jutalmazták kiemel-

kedő teljesítményét. Emellett az iskolai énekkarnak is mindvégig lelkes, kitartó tagja volt, ahol szó-

lóénekesként is számos alkalommal gyönyörködtette a hallgatóságot. A gimnáziumi ünnepi alkal-

mak nélkülözhetetlen szolgálója és színfoltja. Példamutató magatartásával, az iskolai közösségért 

tett tevékenységével, jeles és kitűnő tanulmányi eredményeivel a diákság előtt méltán állhat példa-

ként. 

Oklevél szövege: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 12. C osztályos tanu-

lójának kitűnő tanulmányi eredményéért, az énekversenyeken elért eredményeiért, az iskolában vég-

zett közösségi munkájáért, példamutató szorgalmáért „TISZÁNINNENI REFORMÁTUS DI-

ÁKJA” jutalmat adományozza. 

 

 

 

 

 

 

 

TIREK – Tanulmányi díj 

 

Grolmusz Fanni 12.C 

 

Grolmusz Fanni iskolánk büszkesége. Nem csupán jeles és kitűnő tanulmányi eredményei, ha-

nem számos országos és Kárpát-medencei versenyen elért kiemelkedő helyezései teszik méltóvá 

erre a címre. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak, továbbá annak Kárpát-meden-

cére is kiterjesztett megmérettetéseinek évek óta állandó résztvevője és nyertese, melynek az idei 

tanév végére be is érett a gyümölcse, OTDK Junior díjas lett. A 25. Ifjúsági Tudományos és Inno-

vációs Tehetségkutató kiemelt dicséretével is büszkélkedhet. A természettudományos kutatómun-

kák elismerései mellett a Nyelvmester országos magyar nyelvtan versenyen országos I. helyezést ért 

el. Tanulmányi sikerei mellett az iskolai élet aktív részese volt a Lámpás tagjaként vagy a Munkácsi 

táborban önkéntesként. A Vitézi Rend által szervezett városi rendezvényeken éveken át szavalt. 

Oklevél szövege: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 12. C osztályos tanu-

lójának az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elért kiemelkedős eredményéért, ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgyból elért versenyeredményeiért, példamutató szorgalmáért, közös-

ségi munkájáért „TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI TANULMÁNYI DÍJ” jutalmat ado-

mányozza. 



 

 

 

Kőszegi Áron 12.D 

 

Kőszegi Áron iskolán egyik legkiemelkedőbb tanulmányi versenyeredményét szerezte meg. 

Sokéves kitartó munkájával, korábbi években az országos magyar versenyeken elért kiváló teljesít-

ményével megalapozta a 2016-17-es tanévben Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen ma-

gyar irodalomból elért II. helyezését, melynek része volt az önálló, tudományosan megalapozott 

kutatómunkája is. Az OKTV vizsgabizottság indoklása alapján is kiválóan felkészült, szakirodal-

makban jártas filozófiai ismeretek birtokában lévő diák, aki elkötelezte magát az irodalom irányába. 

Eredményei az osztályközösséget is motiválták az irodalom tantárgy tanulásában, megszerettetésé-

ben. Kitartása, munkája és elkötelezettsége példaként hatott az iskolai közösségre.  

Oklevél szövege: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 12. D osztályos tanu-

lójának az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar irodalomból elért II. helyezésé-

ért, tantárgya iráni elköteleződéséért, példamutató szorgalmáért „TISZÁNINNENI EGYHÁZ-

KERÜLETI TANULMÁNYI DÍJ” jutalmat adományozza. 

 

 

Csehes András 12.E 

 

Csehes András tanulmányiban iskolánk kiemelkedő diákja. 4 éves kitűnő tanulmányi eredmé-

nyén túl, történelem versenyeken szerzett első és második helyezést, ezek közül legkiemelkedőbb 

a Cultura Nostra Kárpát-medencei történelem verseny, melyen egyszer második, majd kétszer első 

helyezést ért el. Osztályának presbitere és a Diákpresbitérium elnökségének is tagja volt. 

Oklevél szövege: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 12. E osztályos tanu-

lójának a Cultura Nostra Kárpát-medencei történelem versenyen elért többszöri, kiemelkedő ered-

ményéért, példamutató szorgalmáért „TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI TANULMÁ-

NYI DÍJ” jutalmat adományozza. 

 


