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2016 őszén egy mosolygós, kedves kislány költözött 

be kollégiumunkba. Kezdeti félénksége után 

intézményünk közösségi, művészeti életében egyre 

többször szerepelt, vállalt feladatot. Zsazsát az évek 

során mindenki megismerhette. Pozitív életfelfogása, 

kedves személyisége közkedvelt diákká tette. 

Tevékeny, támogató attitűdje pedig igazi kortárs 

példává formálta őt a tanulók és a nevelőtestület 

körében.  

Érdeklődése szerteágazó, ezért láthattuk, hallhattuk őt 

Erdős Kornél tanár úr zenei projektjében, Somogyi 

Adél tanárnő néptánc szakkörében, vagy Hujber 

Tamásné tanárnő kutató diákjaként. Az idei Szüreti 

Bál koreográfiájának egyik betanítója, vezetője. Kollégiumi események, megyei véradó 

ünnepségek, iskolai rendezvények állandó szereplője lett néptánc és ének kategóriában, majd 

tudományos munkájával. Példa lehet az ő személye azért is, mert élt a kollégium által nyújtott 

lehetőségekkel, akár a fellépések, akár a szakmai fejlődése, akár a kortárs közösségi aktivitás 

tekintetében. Méltán mondhatjuk, hogy rendkívüli diákunk.  

Rengeteg versenyeredmény kapcsolódik a nevéhez, amivel jócskán öregbítette intézményünk 

hírnevét. Ezek közül számunkra a legfontosabb, amit kutató diákként ért el kárpát-medencei 

szinten. Különdíjak és dobogós helyezések kísérték erőfeszítéseit. A TUDOK XIX. Kárpát-

medencei Konferenciáján történelem, család és kultúrtörténet szekcióban különdíjat, a 

Dunántúli Mandulafa kutató diákok országos versenyén országos első helyezést ért el. A XII. 

KutDiák Tudományos Posztversenyről a Humán –és Társadalomtudományi szekcióban a 

nemzetközi második helyezést hozta el. 2019 júniusában – munkája elismeréseként – Szita 

Károly úrtól Polgármesteri dicsérő oklevelet vehetett át. Példaértékű hozzáállásának és 

általános emberi kvalitásának köszönhetően 2019-ben a kárpát-medencei hatókörrel működő 

KutDiák a Humán- és Társadalomtudományi Tagozat Tagozatvezető helyettesévé választotta.  

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózatának kiemelt mentoráltja, mentora 

Somogyi Adél tanárnő. Jelenleg azon kevés diákok táborába tartozik, akik az országos ösztöndíj 

program keretében kiemelt támogatásban részesültek.  

Egy diák, aki felismerte az utat a közösség és a jövője felé. Rendkívül tevékeny egyéniség, 

akinek ara is volt energiája, hogy két éven keresztül alapító hírolvasója legyen a Kolirádiónak. 

Értéket teremtett viselkedésével, mentalitásával.  

Kiemelkedő közösségi és tudományos munkája, kedves személyisége példaként áll társai előtt, 

méltó tulajdonosa kollégiumunk kitüntetésének, a Klebelsberg-díjnak. 

További tanulmányaihoz, jövendő életéhez sok sikert kívánunk. 

„Az élet nagybetűje még hátba vág elégszer, ahhoz hogy ne fájjon, úgy sincsen elég szer, a 

részed vagyok én is, de a tiéd a történet, nem téged faragnak, hanem te meséled.” (30Y)  


