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Fényi díj bronz fokozata
Kovács Lőrinc

A keresztény értékrendet követő magatartása, a cserkész
csapatért és az iskolai közösségért, valamint a Parázs
csoportban végzett, mindig a jobbra törekvő szolgálatai; és az
iskola kórusokban nyújtott, igényességre törekvő
együttműködése elismeréséül

Gedeon Máté

Kimagasló tanulmányi előmenetele és kiemelkedő
versenyeredményei, áldozatos, és színvonalas kórusmunkája
az iskola értékrendjét követő magatartása és az
osztályközösségért végzett kreatív szolgálatai elismeréséül,

Kardos Eszter

Az iskola zenei életében és az énekkarokban való hűséges és
áldozatos együttműködése, tanúságtévő magatartása, az
iskolai, a kollégiumi és a cserkész közösség gazdagítására
végzettszolgálatai és kiemelkedő tanulmányi eredménye
elismeréséül

Kocsis Balázs

Az iskola értékrendjét képviselő tanúságtévő magatartása, a
lelki élet terén mutatott példája, a cserkészcsapatban végzett
fáradhatatlan együttműködése, Derűs, segítségre mindig
nyitott, figyelmes iskolai jelenléte és az iskolai kórusokban
nyújtott odaadó szolgálata elismeréséül

Xavéri Szent Ferenc díj
Kocsis Balázs

Példát jelentő keresztény szellemiségéért, a kollégiumi
közösségben vállalt áldozatos szolgálataiért, együttműködésre
kész nyitottságáért, a kollégiumi diák-önkormányzatban
tapasztalt aktivitásáért

Szabó Lili

Emberi értékeket képviselő példás magatartása, kimagasló
közösségi munkája, a kollégiumi diákönkormányzatban való

tevékeny, kreatív, és a közösséget képviselő együttműködése
elismeréséül

Loyola lelkiségi díj
Agócs Enikő

Az iskolai MAGIS diákújság főszerkesztőjeként végzett
áldozatkész és igényes munkája, a MAGIS szellemében végzett
diákönkormányzati tevékenysége, a cserkészcsapatban
tapasztalt fáradhatatlan munkabírása és a az iskolai lelki
életben való lelkes együttműködése elismeréséül

Kovács Nóra

Tanúságtévő, hiteles keresztény példája, igényességre törekvő
szemlélete, derűs jelenléte és az iskolai lelki életben nyújtott
önzetlen szolgálata elismeréséül

Szklenár Eszter

Az iskola lelki életében való lelkes jelenlétéért, szolgálatai, és a
sport területén tapasztalt, nyolc éven át tartó fegyelmezett és
kitartó, példaértékű együttműködése elismeréséül

Spicze Annamária

Az iskolai lelki élet területén mutatott áldozatos, segítségre
kész szolgálata elismeréséül

Szőke Vendel

Az iskola lelki életében nyújtott segítségre kész szolgálata és az
iskolai kórusokban való aktív és igényes jelenléte elismeréséül

Pázmány Péter díj
Spekker Dorina

Igényes tanulmányi munkája, nyolc éven át elért kitűnő
tanulmányi előmenetele, különösen a magyar nyelvtan
területén elért kiemelkedő versenyeredményei, és kitartóan a
jobbításra törekvő szemlélete elismeréséül

Szabó Dominik

Nyolc éven át elért magas szintű tanulmányi előmenetele,
kiemelkedő versenyeredményei, az OKTV-n való eredményes
szereplése és emberi fejlődése elismeréséül

Bulla Gerald

Nyolc éven át végzett igényes és magas szintű tanulmányi
munkája, a matematika és fizika területén elért kiemelkedő
versenyeredményei és az iskola értékrendjét képviselő
magatartása elismeréséül

Kara Gábor

A négy éven át elért kiemelkedő tanulmányi előmenetele és
verseny eredményei, különösen az földrajz OKTV döntőjében
elért szép eredménye elismeréséül

Tóth Mária Gizella

Kiemelkedő tanulmányi előmenetele és a latin OKTV
döntőjében való eredményes szereplése elismeréséül

Majoros Lili

4 éven át elért kitűnő tanulmányi előmenetele, példamutató
szorgalma és online versenyeken elért kimagasló országos
eredményei elismeréséül

Musica Sacra díj
Kruppa Katalin

Az iskola zenei életében tapasztalt magas szintű, szakmai
szempontból kivételes szólamvezetői tevékenysége, a
háttérben végzett önzetlen szolgálata és a kórusokban nyújtott
áldozatkész és aktív együttműködése elismeréséül

Velkey Borbála

Lelkes és áldozatos énekkari szolgálatai, az iskolai kórusokban
való aktív részvétele, iskolai ünnepségeken, programokon való
önzetlen együttműködése és emlékezetes fellépései, valamint
az osztályért végzett közösségi munkája elismeréséül

Fogarasi Botond

Az iskola értékrendjét képviselő tanúságtévő magatartása, a
közösség számára példát jelentő, kitartó emberi és tanulmányi
fejlődése, az iskolai kórusokban való lelkes és aktív
együttműködése és a Magis kórus közösségét építő jelenléte
elismeréséül

Kerkai Jenő díj
Hutka Anna

Alázatos és lelkes közösségépítő tevékenysége, különösen az
osztályért végzett önzetlen, fáradhatatlan és megbízható
szolgálata, derűt sugárzó jelenléte, valamint az iskola zenei
életében való áldozatra mindig kész együttműködése,
emlékezetes fellépései és a kórusokban való együttműködése
elismeréséül

Kaszap István díj
Barják Dorottya

Az iskola tornász csapatában hét éven át végzett példaértékű,
precíz edzésmunkájáért, társai számára példát jelentő
magatartásáért, és a diákolimpiai versenyeken való
eredményes részvételéért

Bozsik József

Az iskola kosárlabdasportjában való aktív részvételéért és a
folyamatos fejlődést eredményező, példát jelentő kitartásáért

Teleki Pál díj
Szklenár Eszter

Az iskolai cserkészcsapatban a magis szellemében tanúsított
áldozatos közösségi munkájáért, örsvezetői, rajvezetői
tevékenységéért, valamint a regionális vezetőképzésben való
aktív és színvonalas részvételéért, önzetlen, együttműködésre
mindig kész jelenlétéért és emberi példájáért

Kallós Zoltán - a népi hagyományok őrzéséért díj
BODZAVIRÁG
énekegyüttes
Gunda Veronika,
Hutka Anna,
Imolay Gréta,
Kruppa Katalin,
Seszták Anna,
Spekker Dorina,
Velkey Borbála

A Bodzavirág népdalkörben való 6 éven át tartó hűséges és
színvonalas együttműködésük, különleges élményt jelentő
szerepléseik, a népzene és a szakrális zene egységét is kifejező
munkásságuk, kiemelkedő országos versenyeredményeik,
Arany-páva minősítésük és példaértékű adventi gregorián zenei
szolgálatuk elismeréséül

IGAZGATÓI ELISMERÉS
Berecz Máté

Az iskola értékrendjét képviselő keresztény tanúságtévő
magatartása, önzetlen szentmise-szolgálatai és 8 éven át elért
kitűnő tanulmányi eredménye elismeréséül

László Hunor

Az iskola értékrendjét képviselő magatartása, mindig
segítőkész alázatos udvarias hozzáállása és 8 éven át elért
kitűnő tanulmányi eredménye és versenyeredményeinek
elismeréséül

Molnár Zsombor

Az iskola értékrendjét megtartó példás magatartása és 8 éven
át elért kitűnő tanulmányi eredménye elismeréséül

Tinon Augustin

Az iskola értékrendjét tiszteletben tartó magatartása, példát
jelentő alapossága, szerteágazó érdeklődése és 8 éven át elért
kitűnő tanulmányi eredménye elismeréséül

Vasas Anna

Az iskola értékrendjét képviselő tanúságtévő keresztény
szellemisége, alázatos, a közösséget szolgáló együttműködése,
igényes tanulmányi munkája és 8 éven át elért kitűnő
tanulmányi eredménye elismeréséül

Sallai Zsombor

Példamutató, az iskola értékrendjét képviselő magatartása,
eredményességre törekvő tanulmányi munkája, és az iskolai
rendezvényeken nyújtott művészi igényességű zenei szolgálata
elismeréséül

Benke Dénes

A keresztény értékrendet képviselő tanúságtévő magatartása, a
kollégiumi életben való példát nyújtó emberi jelenléte, az
iskolai kórusokban való hűséges együttműködése és 4 éven át
elért kitűnő tanulmányi eredménye elismeréséül

Káplár Veronika

Kitartó szorgalma és a tanulmányi munkában tapasztalt
igényessége, kiemelkedő országos helyesírási
versenyeredményei és példát jelentő hozzáállása elismeréséül

Nyárádi Anna

Példát jelentő, tanúságtevő keresztény magatartása, derűs és
alázatos jelenléte, az iskola hírnevét is öregbítő országos
zeneiskolai versenyeredményei és különleges élményt jelentő,
emlékezetes fellépései elismeréséül

Szarka Gréta

Példamutató magatartása és az osztályközösség érdekében
végzett önzetlen munkája elismeréséül

Tóth Eszter

4 éven át elért kimagasló tanulmányi eredményei, igényes
tanulmányi munkája, a kórushoz való hűsége és az osztályban
mutatott példaértékű önzetlen segítő jelenléte elismeréséül

Vass Gergely

Kiegyensúlyozott, magas szintű tanulmányi előmenetele, az
osztályért végzett önzetlen közösségi munkája és az iskola
értékrendjét képviselő magatartása elismeréséül

Jezsuita Nevelésért díj
Földházi Tamás
tanár úr

Kimagasló nevelői és oktatói tevékenységéért, áldozatkész
szolgálatáért és a személyes törődés magas fokú gyakorlásáért

EGYÉB DÍJAK
Miskolc város díjazottjai 2019. december
Spekker Dorina
a tanulmányok területén elért eredményeiért
Szklenár Eszter

a cserkészetben végzett városi, megyei, regionális közösségi
tevékenységéért

Morus Tamás díj (országos)
A másokért való önzetlen felelősségvállalás elismerése. A díj
Agócs Enikő
küldetése, hogy elismerje azokat a fiatalokat, akik nem az
Gunda Veronika
önzésben és az individualizmusban hisznek, hanem megvan
bennük a készség keresztény értékrendű közösségek szervezésére
Kardos Eszter
és közösségeik érdekképviseletére, valamint, hogy egyházi- és
Kovács Lőrinc
közösségi programok felkínálásával aktív közösséget kovácsoljanak
az érintett fiatalokból.
Spicze Annamária
A vírus helyzet miatt idén nem az iskolában vették át, hanem
minden diákunknak az otthoni címére küldte el a díjalapító.

