Berzsenyi Díj 2019
Keszthelyi Zorka (12.a)
 Négy éven át kiemelkedő tanulmányi munkájáért
 a filozófia OKTV-n és a diákolimpia válogatóján elért 2. helyezésért
Kiss Mária Dominika (12. b)
 Négy éven át egyenletes, kiemelkedő tanulmányi munkájáért
 a különböző fizika és matematika versenyeken való eredményes szerepléséért
 az Országos Tudományos Diákköri Konferencián kapott különdíjáért
Koór Levente (12. b)
 Különböző informatika pályázatokon, projekteken elért kiemelkedő eredményeiért
 különösen a Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiírt pályázaton elért
különdíjáért
Csikós Tamás (12.d)
 Négy éven át kiegyensúlyozott, magas színvonalú tanulmányi munkájáért
 az angol nyelv OKTV-n elért 1. helyezéséért
 az olasz nyelv OKTV-n elért 17. helyezéséért

Tanulmányi munkájáért kiemelt dicséretet kap
Vas Miklós (12.c)
 6 éven át színvonalas, kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
 az iskoláért és az osztályközösségért végzett megbízható és áldozatos munkájáért,
 a berzsenyis értékek melletti teljes elkötelezettségéért,
 az Országos Problémamegoldó Történelem Versenyen elért 4. helyezéséért.
Németh Zsófia (12.a)
 Négy éven át egyenletesen megbízható tanulmányi eredményéért
 kiemelkedő irodalmi és képzőművészeti tevékenységéért
 különösen a Kondor Béla Fotóművészeti pályázaton és a Műút irodalmi folyóirat
Deákpoézis című országos irodalmi pályázatán elért különdíjáért
Tóth Marcell András (12. b)
 Négy éven át magas színvonalon és szakmai igényességgel végzett munkájáért
 A kémiai önképzőkör tagjaként számtalan pályázatban, projektben, konferencián való
szerepléséért.
Teil Ádám (12. b)
 Négy éven át folyamatos, megbízható teljesítménnyel rendszeresen több szaktárgyi
dicsérettel gazdagított kitűnő bizonyítványaiért.
 A kémiai önképzőkör tagjaként számtalan pályázatban, projektben, konferencián elért
sikereiért

Tanulmányi munkájáért dicséretet kap
Páczelt Ádám (12.a)
 Francia és latin nyelv versenyien elért eredményéért
 különösen a francia nyelv OKTV-n elért 25. helyezéséért
Szendi Ágoston (12.c)
 Szorgalmáért és 6 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
 az iskolai zenei életben színvonalas előadásaiért,
 az Országos XIV. Gitár Versenyen elért 1. helyezéséért.
Barta Gergely Bálint (12.c)
 Az Országos Problémamegoldó Történelem Versenyen elért 4. helyezéséért.
Lajos Zénó Martin (12.c)
 Az Országos Problémamegoldó Történelem Versenyen elért 4. helyezéséért,
 kitartó munkájáért.
Simek Ádám (12.d)
 Négy éven át egyenletesen megbízható tanulmányi eredményéért
Hadnagy Patrícia (12.d)
 Négy éven át egyenletesen megbízható tanulmányi eredményéért, szorgalmáért
Eliassen Nóra (12.d)
 Négy éven át kiegyensúlyozott, magas színvonalú tanulmányi munkájáért

Berzsenyi Közösségéért Díj 2019
Kaposi-Ly Anna Cosima (12.a)
 Megbízható, színvonalas tanulmányi munkája mellett négy éven át sokat tett az
osztály és az iskola közösségéért.
 Több iskolai és osztály program lebonyolításában - BÚTkemp, nulltáborok – vett
részt.
Kiss Dániel Márk (12. b)
 A diákok, szülők tájékozódását segítő BDG-Map alkalmazás kitalálásáért,
elkészítéséért, folyamatos fejlesztéséért.
 Programját a 19. Szabadfogású Számítógép versenyen a nyertesek közé választották.
Formanek Balázs István (12.c)






Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért
különösen az IDÖKben vállalt szerepéért
számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop programok –
szervezéséért és lebonyolításáért,
az iskola rádiónak nyújtott, technikai segítségéért
6 éven át kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
a berzsenyis értékek melletti teljes elkötelezettségéért.

Bicskei Dóri (12.c)






Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható munkájáért
példamutató szorgalmáért és tanulmányi eredményéért,
számos iskolai rendezvény, különösen a kisnull tábor szervezésében végzett
áldozatkész tevékenységéért,
az iskolai röplabda elkötelezett támogatásáért,
a berzsenyis értékek melletti teljes elkötelezettségéért.

Gáll Péter (12.c)






Az iskoláért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért
az IDÖK-ben vállalt szerepéért
számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop programok –
szervezéséért és lebonyolításáért,
6 éven át színvonalas tanulmányi munkájáért,
matematika OKTV 45. helyezéséért.

Szebegyinszki Blanka (12.d)



Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható szervező
munkájáért
különösen a nagynull táborok lebonyolításában vállalt szerepeiért

Berzsenyi Közösségéért végzett munkájáért kiemelt dicséretet kap
Péter Gergő (12.c)




Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért
számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop programok –
szervezéséért és lebonyolításáért
osztálykirándulások szervezéséért

Berzsenyi Közösségéért végzett munkájáért dicséretet kap
Brezovszky Dániel (12.a)
 Az iskoláért és osztályközösségért végzett aktív szervező munkájáért
 különösen a Nagynull tábor vezetésében vállalt szerepéért
 négy éven át egyenletesen megbízható tanulmányi munkájáért
Majercsik Péter (12.a)
 Megbízható, színvonalas tanulmányi munkája mellett négy éven át sokat tett az
osztály és az iskola közösségéért.
 A nulltáborok és a BÚTkemp szervezésében vállalt tevékeny szerepéért.
Schweiczer Péter (12.c)



Az iskolarádió irányításáért,
az iskolai rendezvények technikai támogatásáért.

Varga Péter (12.c)



Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért
osztálykirándulások, programok szervezéséért,
számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop programok –
lebonyolításában való részvételéért

Körner Olga (12.d)
 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért
 különösen a Kisnulltáborokban végzett munkájáért

TÖRÖS DÍJ 2019
Benkő Zsófia (12.a)
 Kiegyensúlyozott tanulmányi munkájáért,
 közösségi, osztályközösséget összekapcsoló tevékenységéért,
 kiemelkedő szorgalmáért.
Szűcs Adél (12.b)
 Négy éven át egyenletes, kiemelkedő tanulmányi munkájáért
 Az osztályközösség alakításában, az osztályprogramok szervezésében
nyújtott munkájáért.
Kovács Máté (12.c)
 Példamutató szorgalmáért és tanulmányi eredményéért,
 Berzsenyis rendezvények arculat-tervezéséért,
 versenyeredményeiért.
Juharos Eszter (12.d)
 Négy éven át kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
 az olasz nyelvi OKTV-n elért 21. helyezéséért,
 az iskola- és az osztályközösség alakításáért végzett munkájáért

BERZSENYI DÍJ 2018.

 kiemelkedő versenyeredményeiért: OKTV Mozgókép és médiakultúra
2. helyezés, Műalkotások párbeszéde 1. helyezés,
 az „Élhető és fenntartható város” Erasmus+ projektben nyújtott kimagasló
teljesítményéért,
 4 éven át színvonalas tanulmányi munkájáért,
 az osztályközösségért végzett megbízható és áldozatos munkájáért.
Berzsenyi Díjban részesül
IVÁNYI BALÁZS ANDRÁS 12. A osztályos tanuló.
 Kitűnő tanulmányi eredményéért,
 kiemelkedő versenyeredményeiért: Műalkotások párbeszéde 2. helyezés,
 az „Élhető és fenntartható város” Erasmus+ projektben nyújtott kimagasló
teljesítményéért,
 az osztályközösség alakításáért.
Berzsenyi Díjban részesül
SZÖLLŐSI LUCA DALMA 12. A osztályos tanuló.
 Kiváló tanulmányi munkájáért,
 számos országos versenyen, bemutatón elért kimagasló teljesítményéért
(Irinyi Verseny, Országos Diákvegyész Napok I. helyezés, Ifjúsági
Innovációs Pályázat döntője)
 az osztályközösségért végzett megbízható és áldozatos munkájáért
Berzsenyi Díjban részesül
SERFLEK ÁDÁM 12. B osztályos tanuló.
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
 versenyeredményeiért: megnyerte az Ifjú Fizikusok Magyar Versenyét, a
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 20. helyezést
ért el, valamint számos versenyen kimagasló teljesítménnyel öregbítette
iskolánk hírnevét (Öveges, Zrínyi vagy nemzetközi versenyeken - ICYS),
 fizika konferenciákon és bemutatókon tartott színvonalas előadásaiért.
Berzsenyi Díjban részesül
VAVRIK MÁRTON BENDEGÚZ 12. C osztályos tanuló.

 Versenyeredményeiért: OKTV- Matematika III. kategória 5. és 10. hely,
OKTV- informatika 38. hely, Kenguru Matematikaverseny 2. hely és 5.
hely, Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 1. hely,
 az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntőjébe jutásáért.
Berzsenyi Díjban részesül
BENCZE TAMÁS 12. C osztályos tanuló.
 Kitűnő tanulmányi eredményéért,
 versenyeredményéért: olasz OKTV 14. hely,
 tanulmányi munkája mellett fontos szerepet töltött be az iskola- és az
osztálya közösségi életében.
Berzsenyi Díjban részesül
MOHÁCSI MIRTILL 12. D osztályos tanuló.

KIEMELT TANULMÁNYI DICSÉRET
 Kiemelkedő versenyeredményeiért: Matematika OKTV 20. hely,
Informatika OKTV 14. hely és 27. hely
kiemelt tanulmányi dicséretben részesül
SCHWEITZER ÁDÁM 12. C osztályos tanuló.

…………………………………………………………………………
 Kiemelkedő versenyeredményéért: Angol nyelvi OKTV 7. hely,
 kitűnő tanulmányi eredményéért.
kiemelt tanulmányi dicséretben részesül
KERESZTES ZSÓFIA 12. C osztályos tanuló.
……………………………………………………………………………………
 Kiemelkedő versenyeredményeiért: Olasz nyelvi OKTV 13. hely és 25.
hely,
 az angol műfordító pályázaton elért első helyezéséért,
 kitűnő tanulmányi eredményéért.
kiemelt tanulmányi dicséretben részesül
SIMON ESZTER LILI 12. D osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….
 Kiemelkedő versenyeredményeiért: Olasz nyelvi OKTV 12. hely és 18.
hely,
 kiemelkedő sportteljesítményéért,
 kitűnő tanulmányi eredményéért.
kiemelt tanulmányi dicséretben részesül
OLÁH DÓRA 12. D osztályos tanuló.

DICSÉRET

 Kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
 versenyeredményéért: Műalkotások párbeszéde 3. helyezés,
 az „Élhető és fenntartható város” Erasmus+ projektben nyújtott
teljesítményéért,
 a berzsenyis színjátszás meghatározó formázásáért.
dicséretben részesül
HÁMOR ANNA CSILLAG 12. A osztályos tanuló.
………………………………………………………………………………….
 Színvonalas tanulmányi munkájáért,
 az Országos Népdalversenyen elért arany fokozatokért
dicséretben részesül
KŐRÖSSY ESZTER 12. A osztályos tanuló.

………………………………………………………………………….
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
 a francia műfordító pályázaton elért eredményéért.
dicséretben részesül
CSALLÓKÖZI LUCA 12. D osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….

 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért.
dicséretben részesül
GALOVICS GÁBOR 12. C osztályos tanuló.
……………………………………………………………………………………
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
 és versenyeredményéért: Matematika OKTV 41. helyezéséért.
dicséretben részesül
KOVÁCS ÁRON 12. C 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 – szervezéséért és lebonyolításáért,
 az „Élhető és fenntartható város” Erasmus+ projektben nyújtott vezető
szerepéért,
 kiemelkedő tanulmányi munkájáért
 a berzsenyis értékek melletti teljes elkötelezettségéért.
a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül
KREMMER MAGDOLNA KATALIN 12. A osztályos tanuló.
 Az iskolaújság szerkesztéséért és az internetes újság megvalósításáért, az
utánpótlás felkészítéséért
 az iskoláért és osztályközösségért négy éven keresztül végzett színvonalas
és áldozatos munkájáért,
a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül
MÉLYI MÁRTA MAGDOLNA 12. A osztályos tanuló.
 Az iskoláért és osztályközösségért négy éven keresztül végzett
színvonalas és áldozatos munkájáért,
 az IDÖK elnökségéért, a berzsenyis hagyományok ápolásáért,
 valamint kiemelkedő tanulmányi munkájáért.
a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül
KURUNCZI JÓZSEF 12. B osztályos tanuló.
 Az osztály és a nulltáborok „szíve és lelke”. Az iskoláért és
osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható munkájáért,
 számos iskolai rendezvény szervezésében végzett áldozatkész
tevékenységéért
a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül
ŐRI VIRÁG 12. C osztályos tanuló.
 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és megbízható
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény szervezésében végzett áldozatkész
tevékenységéért (Szalagavató, Szakmák Napja, Francia diákcsere)
 A Nulltáborok szervezéséért
a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesül
12. D osztályos tanuló.

DICSÉRET

 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok, a non-stop
programok – szervezéséért és lebonyolításáért,
 az „Élhető és fenntartható város” Erasmus+ projektben nyújtott
szerepéért.
dicséretben részesül
DRIGÁN KATALIN DORINA 12. A osztályos tanuló.

………………………………………………………………………

 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok szervezéséért és
lebonyolításáért,
 lelkiismeretes és megbízható munkájáért.
dicséretben részesül
OLÁH KATALIN 12. B osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….
 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény – így a nulladikos táborok szervezéséért és
lebonyolításáért,
 lelkiismeretes és megbízható munkájáért,
 példamutató tanulmányi eredményéért.
dicséretben részesül
HÜLVELY ALINA 12. C osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….
 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény szervezésében végzett áldozatkész
tevékenységéért (Bútkemp, Nulltáborok, Francia diákcsere)
 a 12. D osztály tablófotózásáért.
dicséretben részesül
KÁNTOR ZSÓFIA 12. D osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….
 Az iskoláért és az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért,
 számos iskolai rendezvény technikai hátterének biztosításáért,
 lelkiismeretes és megbízható munkájáért.
dicséretben részesül
GUGI ÁGNES 12. D osztályos tanuló.
…………………………………………………………………………………….

TÖRÖS díjban részesült
12.A
BRECZKU ANNA
 Az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.

12.B
VARGA SABRINA
 Az osztályában végzett nélkülözhetetlen munkájáért (kirándulások,
dekorációk, brassói csere, tabló készítés
 szorgalomért és példamutató eredményeiért.

12.D
BAGYINSZKI DALMA
 példamutató tanulmányi eredményéért,
 iskolai programok szervezéséért (Nyelvek Napja)

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

12.B
12.B

12.C

12.D

MOLNÁR DOROTTYA HANGA
 a színjátszókör motorja
 jó tanulmányi eredmény
GÁLIK ANNAMÁRIA
 munkáját kimagasló szorgalom és igényesség jellemezte
NYARIKI NOEL
 Kimagasló tanulmányi munka, szorgalom és igényesség
jellemezte a munkáját
 kimagasló versenyeredmények kémiából
AJTAY ANDRÁS
 Az iskoláért és osztályközösségért végzett színvonalas és
megbízható munkájáért,
ERDEI BLANKA
 kimagasló tanulmányi eredmény
 olasz OKTV 21. hely
 az osztályközösség aktív formálója

