NOVÁK BOTOND

Eredményei:

Botinak nem volt könnyű dolga iskolánkban, hiszen legtöbb felmenője
iskolánk kiváló tanára vagy tanítványa volt. A legtöbb ember fel is adta
volna a versenyt, de Boti nem! Már itt megmutatkozik az a
versenyszellem, amiben Boti nevelkedett, és ami mindig az élre törésre
sarkalta: nem futamodott meg, hanem beleállt azért, hogy megmutassa,
méltó a Kiváló Ady diák címre.

Országos ESTÖRI – V. hely + különdíj

Szorgalma nem ismer határokat, és rendkívül sokoldalú a tehetsége:
szavalóversenyek, matematika, kémia és történelem versenyek díjait
gyűjtötte be az évek folyamán, ezen kívül kajakban és atlétikában is
jeleskedett. Bevallása szerint nem is az eredmények, hanem az élmények
gazdagították igazán.

Bolyai Matematika csapatverseny – megyei második

Igazi közösségi ember, szeret szerepelni, könnyen létesít kapcsolatokat, jó
a humora. Az osztályprodukciók létrehozásában mindig örömmel vett
részt, osztálytársai kedvelik és elismerik. Igazság szerint kiváló pedagógus
válna belőle.
Szuperképessége (a fentieken kívül) a szépírás. Írásképe olyan szép és
rendezett, hogy megérdemelne egy kiállítást. Munkája mindig igényes,
összerendezett, jól követhető.
Sokoldalú tehetsége megnehezítette a pályaválasztását: a kémiát végül
csak utolsó félévre hagyta el a matematika fakultáció mellől. Számára
szinte minden felsőoktatási intézmény kapuja nyitva áll. Angolból
nyelvvizsgát tett, majd ősszel angol és orosz nyelvből érettségizett is.
Tanulmányait alkalmazott közgazdaságtan szakon szeretné folytatni a
Budapesti Corvinus Egyetemen.

Magyar Kultúra Napja versmondó verseny II. hely és különdíj
Körzeti Arany J. Szavalóverseny – I. és III. hely ( az évek folyamán)
Irinyi János Országos Kémia verseny

Bolyai Term. Tud. csapatverseny -megyei 1. hely
Bolyai Term. Tud. csapatverseny – megyei első, országos 9. hely
ZrInyi Ilona Matematika verseny/ megyei – csapatban első, egyéni
második hely
AdyMatek I. , és kétszer II. hely
Alapműveleti Matematika verseny /megyei 3. hely
Sport:
3000m sikfutás – Pest megye II. hely
Mezei futóverseny (csapat) megyei IV. hely
kajakban : Országos Bajnokság (váltó) VI. és VII. helyezése is van
Országos Bajnokság 4000m – X. hely
1000m (páros)
Pest-megyei VI. helyezés,
Pest -megyei sárkányhajó I. és III. hely
Ady foci és röpi csapat

