
BERZSENYI DÍJ 2017. 
 

 

 4 éven át színvonalas tanulmányi munkájáért,  

  szép versenyeredményeiért 

 az osztályközösségért végzett megbízható és áldozatos munkájáért 

 

Berzsenyi Díjban részesül  

SZLIPCSEVICS FANNI 12.A  osztályos tanuló. 

 

 

 

 Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 

 kiemelkedő versenyeredményeiért: angol OKTV 6. helyezés, biológia 

OKTV 40. helyezés 

 az osztályközösség alakításáért   

 

Berzsenyi Díjban részesül  

LAKATOS CSENGE 12.B osztályos tanuló. 

 

 

 

 Kiváló tanulmányi munkájáért,  

 számos országos versenyen, bemutatón elért kimagasló teljesítményéért      

(Országos Diákvegyész Napok I. helyezés, Ifjúsági Innovációs Pályázat 

döntője) 

 az osztályközösségért végzett megbízható és áldozatos munkájáért 

  

 

Berzsenyi Díjban részesül  

MÁRFAI FRUZSINA 12.B osztályos tanuló. 

  

 

 

 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, 

 versenyeredményeiért: matematika OKTV 37. hely, informatika OKTV 

41. hely  

 valamint matematika táborokban tartott színvonalas előadásaiért 

 

Berzsenyi Díjban részesül  

KOVÁCS LEVENTE 12. C osztályos tanuló. 



 

 

 Jeles tanulmányi eredményéért, 

 versenyeredményéért: olasz OKTV 17. hely, és a 2016-17-es tanévben 8. 

hely, 

 tanulmányi munkája mellett kiemelkedő sporttevékenysége is, amiért a jó 

tanuló jó sportoló díjat is elnyerte, 

 valamint aktív tagja az iskolai színjátszó körnek, mindezekért 

 

Berzsenyi Díjban részesül   

JUHÁSZ DÓRA 12. D osztályos tanuló. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KIEMELT DICSÉRET 

 
 Kiemelkedő versenyeredményéért: média OKTV 1. hely 

 a film-klub és a filmszemle megszervezéséért, 

 

 

 

kiemelt dicséretben részesül  

TELEKI MIHÁLY 12. B osztályos tanuló.   

 

 

 Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 

 Versenyeredményéért: rajz OKTV utolsó forduló 

 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos 

munkájáért, 

 

kiemelt dicséretben részesül  

GUGI ANNA 12. D osztályos tanuló.   

 



 

DICSÉRET 

 
 Kimagasló tanulmányi munkájáért 

 Eredményes  sporttevékenységéért 

 

dicséretben részesül  

RÁCZ NATÁLIA 12. A osztályos tanuló.   
 

 
 Színvonalas tanulmányi munkájáért, 

 és kitartó, eredményes szorgalmáért,  

 „ Valahol Európában” c. musicalben nyújtott alakításáért 

 

dicséretben részesül  

SIEMELINK JOHANNA 12. C osztályos tanuló.   
 

 

 

 

 
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért 

 

dicséretben részesül  

VAS JULIANNA 12. D osztályos tanuló.   
 

 
 

 

 Kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, 

 

dicséretben részesül  

BALOGH ANNA 12. D osztályos tanuló.   
 

 
 
 
 
 
 
 



BERZSENYI KÖZÖSSÉGÉÉRT DÍJ 
 

 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos 

munkájáért, 

 számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop 

programok - szervezésében végzett áldozatkész munkájáért, 

 pályázatokon és versenyeken nyújtott kiemelkedő eredményeiért, 

 és energiát, életörömöt sugárzó tevékenységeiért 

 

a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül   

HOLLÓS KATA 12. A  osztályos tanuló. 

 

 

 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas munkájáért, 

 a nulladikos táborokban és non-stop rendezvényeken végzett 

tevékenységéért, 

 jeles tanulmányi eredményéért 

 valamint az iskola újság szerkesztéséért, az internetes újság 

megvalósításáért 

 

a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül   

KISSZABÓ DÓRA 12. A osztályos tanuló. 

 

 

 Az iskoláért és osztályközösségért négy éven keresztül végzett 

színvonalas és áldozatos munkájáért, 

 Az iskolarádió vezetéséért, számtalan rendezvény hangosításáért, 

technikai lebonyolításáért, 

 valamint a közösség szolgálatáért és az utánpótlás felkészítéséért 

 

a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül   

VARGA DÁVID 12. B osztályos tanuló. 

 

 

 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható 

munkájáért, 

 számos iskolai rendezvény szervezésében végzett áldozatkész 

tevékenységéért 

a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül  

FAZEKAS ARNOLD 12. C osztályos tanuló. 
 



 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható 

munkájáért, 

 számos iskolai rendezvény szervezésében végzett áldozatkész 

tevékenységéért 

 A Nulltáborok szervezéséért  

 

a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül  

FORMANEK KATALIN 12. C osztályos tanuló. 
 

 

 

TÖRÖS díjban részesült 
 

12.A    MOLNÁR DOROTTYA HANGA 

 a színjátszókör motorja 

 jó tanulmányi eredmény 

12.B    GÁLIK ANNAMÁRIA 

 munkáját kimagasló szorgalom és igényesség jellemezte 

12.B   NYARIKI NOEL 

 Kimagasló tanulmányi munka, szorgalom és igényesség 

jellemezte a munkáját 

 kimagasló versenyeredmények kémiából 

12.C             AJTAY ANDRÁS 

 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és 

megbízható munkájáért, 

 

12.D   ERDEI BLANKA 

 kimagasló tanulmányi eredmény 

 olasz OKTV 21. hely 

 az osztályközösség aktív formálója 


