
Mertl Martin 

 

Martin kitűnő vagy majdnem kitűnő tanulmányi eredményekkel rendelkezik. A hat év alatt mindig 

rendszeresen készült az órákra, dolgozatokra, önmagának nagyon magasra téve a mércét. Rendkívül 

szolid, segítőkész, megbízható fiú. Az osztályközösségnek aktív tagja. Mindig, mindenben 

számíthattam rá. Akár osztálykirándulásról, akár vetélkedőről vagy színházlátogatásról volt szó, hozta 

az ötleteket, segített.  

Egyértelműen reál beállítottságú. Matematika és fizika fakultációra jár, műszaki pályára készül 

nagyon komolyan, emelt szintű érettségit szeretne tenni. A természettudományos vetélkedőknek 

állandó résztvevője, sőt motorja. Lego-robotokat épít, kisebb diákokat tanít, versenyekre jár, 

előadásokat tart országos szinten is. mindezt a maga csendes, természetes módján. De a humán 

tárgyakban is maximálisan teljesít. 

Elsők között teljesítette az IKSZ-es órákat, de még ezek után is szívesen segített. Évek óta kajakozik, 

fontos számára az egészséges életmód. 

Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, tavaly előre hozott érettségit tett angol nyelvből, 

nagyon szép eredménnyel. 

Bár egyáltalán nem harsány, nem kérkedik az eredményeivel, csak csendben teszi a dolgát. Jó szívvel 

ajánlom példaként állítani a diákok elé ebben a hangos, magamutogató világban, hogy hogyan lehet 

tisztességesen, becsületesen, szerényen példát mutatni. 
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Cseperkáló Kamilla 

 

Kamilla kitűnő vagy majdnem kitűnő tanuló. A hat év alatt mindig szorgalmasan tanult, rendszeresen 

készült az órákra, precíz, igényes munkák kerültek ki a keze közül. Nagyon tisztelettudó, szolid, 

segítőkész diák, mindenben lehet rá számítani, sokszor a gondolataimat kitalálva tud segíteni. Nem 

lehet tőle olyat kérni, amit ne teljesítene. Az osztályközösség aktív tagja, a versenyekre, előadásokra, 

szereplésekre maximális erőbedobással készül, sokat köszönhet neki az osztály. 

Humán beállítottságú, de a reál tárgyakat is nagy intenzitással, hihetetlen szorgalommal tanulja. 

Történelem versenyeken vett részt, 10. osztályban az ESTÖRI csapat oszlopos tagja volt. De a 

természettudományos verseny csapatát is rendszeresen erősítette. Jogi egyetemre készül. 

Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, tavaly előre hozott érettségit tett angol nyelvből. 

A tököli tánccsoport aktív tagja, rendszeresen járnak fellépésekre. Az az alázat, ahogy egy-egy 

fellépésre készül, példaértékű. Ez meglátszott a szalagavató tánc próbáin is. 

Bájos, őszinte, tiszta személyisége ritkaságszámba megy a mai fiatalok körében. 

Mindenképpen alkalmasnak tartom arra, hogy példaként állítsuk a diákok elé. 


