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Bognár Judit a Lovassy László Gimnázium 12.A osztályos, matematika tagozatos, végzős 

tanulója. Tanulmányait az elmúlt négy tanév során végig a legmagasabb szinten teljesítette, 

minden tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik. Sokoldalú érdeklődésére és tehetségére jellemző, hogy több tantárgyból is 

sikeresen szerepelt rangos versenyeken. 

Kiemelkedő érdemeket szerzett anyanyelvünk ápolásában. A nyelvi előkészítő évfolyamon 

két osztálytársával csapatban 5. helyen végeztek a Lázár Ervin Országos Anyanyelvi 

Versenyen. 9. és 10. osztályban a megyei mesemondó versenyen 2. helyezést ért el. A 

2015/16-os tanévben az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei 

döntőjében 18. helyezett lett. 

A 2013/14-es tanévben a korosztálya számára megrendezett legrangosabb történelem 

szaktárgyi versenyen, a Savaria Országos Történelemversenyen, országos 2. helyezést ért el. 

Továbbtanulási szándéka a biológia felé orientálta. 10. osztályban a Kitaibel Pál Középiskolai 

Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny lett országos 13. helyezett, cikke jelent 

meg az Élet és Tudomány folyóirat 2015. szeptemberi számában. A tavalyi tanévben az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 19. helyezést ért el biológiából. 

Jelenleg többfordulós válogatás eredményeként abban a Magyar Templeton Programban 

kapott lehetőséget tehetségének kibontakoztatására, amely a szakirányú tehetségfejlesztés 

mellett kiemelt jelentőségűnek tartja a társadalmi és személyes felelősségvállalás és az 

együttműködés kérdését, az erre való érzékenyítést. A „Tehetségek Magyarországa” 

program ösztöndíjasa. 

Judit az iskolai és az osztályközösségben meghatározó személyiség. Mind tanáraival, mind 

diáktársaival nyitott, együttműködő. Barátságossága, segítőkészsége, harmonikus 

személyisége minden téren megnyilvánul, igazi hídszereplővé teszi őt. Lelkes szereplője az 

iskola közösségi életének, legyen szó a sportról, a művészetekről vagy a diákéletről. Tagja 

volt az iskolai énekkarnak és a kosárlabdacsapatnak, de futásban és taekwon-doban is 

jeleskedik. Az osztálya által 2014-ben rendezett karácsonyi műsorban - Michael Ende Momo 

című regényének dramatizált változatában - ő játszotta a főszerepet. Többször konferált 

iskolai rendezvényeken: szalagavatón, ballagáson. 

Mindezek alapján úgy látjuk, hogy Bognár Judit több területen kiemelkedő eredményei 

mellett a közösségben betöltött szerepe alapján is méltán állítható példaként kortársai elé. 

Olyan diák, aki kiváló tanulmányi eredményei és széles körű ismeretei mellett szilárd erkölcsi 

értékrenddel is rendelkezik, méltó a Brusznyai-díjra. 

Veszprém, 2016. december 2. 
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