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Csenki Ákos  

Ákos 8 éve iskolánk tanulója. A 8 év során 6 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménye volt, 
az 5-6. évfolyamon pedig 4, 9 –es tanulmányi átlaggal büszkélkedhetett. 

Ákos az évek során, mind alsó, mind felső tagozaton számos tanulmányi versenyen vett részt. 
A legkiemelkedőbb eredményeket az angol nyelv és informatika terén érte el.  

Angol nyelvből többször is nyert kerületi tanulmányi versenyt, illetve az angol nyelvű vers-és 
prózamondón is az első 3 között végzett. Informatika tantárgyban is sokszor ért el kiváló 
eredményt, iskolai és kerületi fordulóban is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott osztálytársával, 
Takács Patrikkal 2021 szeptemberében egy országos Kiberbiztonsági versenyen, ahol egy 
kisfilm elkészítésével országos 2. helyet értek el. A verseny díjaként informatikai eszközöket 
is kaptak, mellyel részben az iskola informatikai felszereltségét bővítették. Nagyon szép 
helyezéseket ért el Bólyai matematika csapatversenyen is kerületi szinten.  

Ákos tanulmányaiban nagyon szépen fejlődött, egyre magabiztosabbá vált az évek során. 
Elmondható róla, hogy nyolcadik évfolyamra egy magabiztos, véleményét igényesen kifejező, 
a megszerzett tudását jól használó fiatallá vált. Társaival nagyon jó a kapcsolata. A többiek 
hallgatnak rá, adnak a véleményére. Igazi példaképe lehet a közösségének. Fontos értéknek 
tartja az őszinteséget, a toleranciát, a kitartást és bölcs gondolataival, korosztályánál érettebb 
gondolkodásmódjával közösségformáló szerepe van. 

Szabadidejében elsős kora óta rendszeresen sportol. Iskolánkban aikidó edzésekre jár. 
Leginkább programozással, informatikai alkalmazások, játékok készítésével foglalkozik még 
szívesen iskolán kívüli tevékenységként, amiben nagyon kreatív. Nem véletlen a 
pályaválasztása sem, mivel a Szent László Gimnázium emelt szintű informatika tagozatán 
folytatja tovább tanulmányait. A jövőjét is az informatika és a programozás területén képzeli 
el, ebben szeretne minél magasabb szintre jutni. Az angol nyelv iránti érdeklődése is kimagasló. 
Kiváló teljesítményt nyújt angol tantárgyból, a közeljövőben a nyelvvizsga letétele is szerepel 
a tervei között.  

Ákos közösségünknek nagyon értékes tagja, aki az évek során mind a tanulmányaiban, mind az 
emberi értékeiben egyre jobban kiteljesedett és így egy komoly, érett gondolkodású, 
véleményét és gondolatait magabiztosan képviselő fiatallá vált.  

Az elismerésre való felterjesztés egyik fő oka részemről az, hogy az ő esetében tapasztalhattam 
meg a hozzáadott pedagógiai érték megvalósulását, valamint azt, hogy kitartással, küzdeni 
akarással egy tanuló a gyengeségeit előnyre tudja fordítani. 

Optimista szemléletmódja, csendes, bölcs megnyilvánulásai társai elismerését is kivívták, 
aminek egyik jele az, hogy az osztály IDÖK képviselőjeként is dolgozott a közösségért.  

Kívánunk Ákosnak a középiskolai tanulmányaihoz sok sikert, céljai elérését és sikeres, alkotó 
életet. 
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