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Versenyeredmények 
[Szögletes zárójelben a felkészítő tanár neve olvasható]

Nemzetközi eredmények 

Olimpiai reménységek cseh-lengyel-magyar-osztrák-
szlovák atlétikai versenye

nyolcszáz méteres síkfutás 
Kenesei Zsanett (12. a)  1. helyezés
Perjés Fanni (11. a)   6. helyezés 

kétezer méteres síkfutás 
Kriván András (11. a)   5. helyezés 

Országos eredmények 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

francia nyelv 
 
Fűzik Míra (12. a)   6. helyezés    [Gonda Zita] 
Balogh Patrícia (12. a)  9. helyezés    [Gonda Zita] 
Kovács Beáta (12. a)   24. helyezés    [Gonda Zita] 
Ujlaki Ágota (11. a)   33. helyezés    [Domokos Katalin] 

média
Trombitás Péter (11. a)  6. helyezés    [Fábián László] 

magyar irodalom
Zavecz Zsófia (12. a)  7. helyezés    [Molnár Karolina] 

magyar nyelvtan
Fűzik Míra (12. a)   9. helyezés    [Molnár Karolina] 

orosz nyelv 
Hompot Bálint (12. a)  10. helyezés    [Domokos Katalin] 
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spanyol nyelv 
Jaczkó Dániel (12. b)   10. helyezés     [Éltető Katalin] 
Sipos Júlia (12. c)    13. helyezés     [Éltető Katalin] 

angol nyelv 
Jaczkó Dániel (12. b)   18. helyezés   [Csaba Orsolya, Sztrókay András] 

kémia 
Bodó Kinga Sára (12. c)  21. helyezés     [Schróth Ágnes] 

fizika 
Takács Hajna (11. b)   27. helyezés     [Varga György] 

matematika 
Bodó Kinga Sára (12. c)  27. helyezés     [Kovács Károly] 

biológia 
Tóth Bence (12. c)   34. helyezés  [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit] 

Less Nándor országos földrajzverseny
Varga György (9. b)    1. helyezés    [Kis Kelemen Éva] 

Ábel Jenő országos latinverseny 
József Anna (10. a)    1. helyezés    [Beregszászi Magdolna]

Matematika határok nélkül
Az osztályok közötti versenyben a 9. c osztály első helyezést ért el.  [Mohay Péter] 

„Kínai Nyelvi Híd” (kínai nyelvi verseny) 
Szabó Dávid (11. c)    1. helyezés 

 Kitaibel Pál országos biológiaverseny
Varga György (9. b)    9. helyezés    [Faragó Norbert] 

Arany János irodalmi verseny
Rohály Sára (10. a) ezüst fokozatú minősítést kapott.   [Molnár Karolina] 
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Arany Dániel országos matematikaverseny
9. oszt. 
Penha Felizardo Dániel (9. b)   I. dicséret (3-6. helyezés)   [Gombos Éva]
Uzonyi Anna (9. b)     15-19. helyezés      [Gombos Éva]
Rekvényi Kamilla (9. c)    27-28. helyezés      [Mohay Péter] 
Bereczki Márk (9. c)    32-36. helyezés      [Mohay Péter] 
Gyetvai Dániel (9. a)    32-36. helyezés      [Tobisch Márta] 
Varga György (9. b)     39-40. helyezés      [Gombos Éva]
10. oszt. 
Balaton Tamás (10. c)    15. helyezés      [Gombos Éva]
Rohály Sára (10. a)     18-22. helyezés      [Gerőcs László] 

Szilárd Leó országos fizikaverseny
Nagy Jenő (10. c)     10. helyezés      [Chikán Éva]
Takács Hajna (11. b)    11. helyezés       [Chikán Éva]

Bereznai Gyula matematikaverseny
Rekvényi Kamilla (9. c)    2. helyezés       [Mohay Péter]
Bereczki Márk (9. c)    6. helyezés       [Mohay Péter]
Papp Dóra (9. c)      8. helyezés       [Mohay Péter] 
Cynolter Zsófia (9. c)    9. helyezés       [Mohay Péter] 
Onodera Daigoro Péter (9. c)  17. helyezés       [Mohay Péter]
Traore Sibien Youssouf (9. c)  20. helyezés       [Mohay Péter]

Kenguru matematikaverseny
Gyetvai Viktor (7. c)    6. helyezés       [Szilárd Gábor]

London Bridge országos angolverseny 
7. oszt. 
Havadtői Emese (7. c)    4. helyezés       [Sztrókay András]
Zahorán Marcell (7. a)    6. helyezés
Hofmeister Anna (7. c)    8. helyezés      [Sztrókay András]
8. oszt. 
Tomasz Máté (8. c)     5. helyezés      [Lenkefi Myrtill]

UNESCO verseny
 Traore Lili Fatime (11. a) csapattársával (Mező Borbálával, Fazekas Mihály Gimná-
zium) a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület által szervezett országos UNESCO 
verseny döntőjében a harmadik helyezést érték el.
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Öveges matematika- és fizikaverseny 
csapat: Balaton Tamás, Nagy Jenő (10. c), Nagy Róbert, Onodera Daigoro Péter (9. c)
           24. helyezés 
Onodera Daigoro Péter (9. c) fizika  2. helyezés      [Chikán Éva]
Balaton Tamás (10. c) fizika   25. helyezés      [Chikán Éva]

Zrínyi Ilona matematikaverseny
Gyetvai Viktor (7. c)     21. helyezés      [Szilárd Gábor] 

Jedlik Ányos országos fizikaverseny
Nagy Jenő (10. c)       23. helyezés (VI. díj)   [Chikán Éva]

Mikola Sándor országos fizikaverseny
Gyetvai Dániel (9. a)     28. helyezés      [Kovács Géza] 
Kalapos András (9. b)     32. helyezés      [Kovács Géza] 

Varga Tamás országos matematikaverseny
Gyetvai Viktor (7. c)     28-34. helyezés     [Szilárd Gábor] 

Genius logicus internetes logikaverseny
Traore Sibien Youssouf (9. c)   6. helyezés      [Mohay Péter]
Iritz Márton (9. c)      12. helyezés      [Mohay Péter]

Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
                kötelező szabadon választott 
Pap Regina (10. b)  [Bogdán Krisztina] próza   2. helyezés  5. helyezés 
Klein Lilla (10. b) [Bogdán Krisztina] próza   4. helyezés  8. helyezés 
Szatmári Eszter (9. b)  [Éltető Katalin] próza   5. helyezés  15. helyezés 
Berger Zsófia (10. c) [Bugán Ilona] vers   7. helyezés  14. helyezés 
Sipos Ágota (9. c)  [Éltető Katalin]  vers   15. helyezés  28. helyezés 
Kalapos András (9. b)  [Éltető Katalin] vers   23. helyezés  29. helyezés 

5. Árpád fejedelem informatikaverseny
I. korcsoport 
Zsoldos Lili (8. a)      5. helyezés      [Regele György] 
Bojtár Veronika (8. b)     10. helyezés      [Regele György] 
Balaton Gábor (8. a)     13. helyezés      [Regele György] 
Ryan Anna (8. a)      17. helyezés      [Regele György] 
Sulyok Hanna (8. a)      18. helyezés      [Regele György] 
Mikus Áron (8. a)      19. helyezés      [Regele György] 
II. korcsoport 
Forgó Barnabás (10. c)     11. helyezés      [Regele György]
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Szóval?! disputaverseny
A Bálint Lea (11. b), Traore Lili Fatime (11. a) és Petri-Lukács Simon (9. a) összetéte-
lű csapat a vitaverseny közép-magyarországi fordulójában a 3. helyezést érte el.

[Keisz Ágoston]

Atlétika felnőtt országos bajnokság 

nyolcszáz méteres síkfutás 
Kenesei Zsanett (12. a)     1. helyezés 
Perjés Fanni (11. a)      5. helyezés 

ezerötszáz méteres síkfutás 
Kenesei Zsanett (12. a)     2. helyezés 

Taekwondo
junior kategória, 59 kg-os súlycsoport
Braun Tímea (9. a)      1. helyezés

Floorball diákolimpia 
VI. korcsoportos csapat: Beleznai Kornél, Yang Shan, Mikus Áron, Gábos Zoltán, 
Marouf Dániel       4. helyezés
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Budapesti eredmények 

Angol nyelvű szavalóverseny
Glázer Patrícia (10. c)     1. helyezés    [Szénásiné Steiner Rita] 
Rekvényi Kamilla (9. c)     3. helyezés    [Krasser Petra]

Bántai Vilmos budapesti fuvolaverseny 
Novák Csilla (7. c)      1. helyezés 

Kazinczy szépkiejtési verseny
Soós Blanka (9. b)      3. helyezés   [Pentz Anna Mária] 

Floorball diákolimpia 
VI. korcsoportos csapat: Beleznai Kornél, Földes Péter, Mikus Áron, Mozsolics Kál-
mán, Pieskó Márk, Szabó Máté, Szűcs Gergely, Tósoki Koppány, Tóth András, Zarka 
Bence           
           3. helyezés

Kosárlabda diákolimpia 
IV. korcsoportos csapat: Antal Zsolt, Balaton Gábor, Békefi Balázs, Fazekas István, 
Király Zalán, Prepok Marcell, Sárosi Ádám, Simola Róbert, Tischler Márton, Tóth 
Fábián, Varga György, Yang Shan
           3. helyezés

V. korcsoportos csapat: Baán Tamás, Balogh András, Benda Krisztián, Demszky And-
rás, Edelmayer Márton, Fazekas István, Gróf Dániel, Nagy Ábel, Palotás Péter, Sárosi 
Ádám, Sárosi Áron, Varga György
           3. helyezés

Fővárosi Informatika Alkalmazói verseny
szövegszerkesztés kategória
Bojtár Veronika (8. b)     5. helyezés    [Regele György]

Csellóverseny
Jánosi Blanka (9. c) duóban első, kvartettben második helyezést ért el. 

Varga Tamás matematikaverseny
8. oszt. 
Molnár Petra (7. a)    az országos döntőbe jutott    [Csapodi Csaba]
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Kerületi eredmények 

Simonyi helyesírási verseny
7. oszt.
Gyetvai Viktor (7. c)     3. helyezés
 
8. oszt.
McCall Júlia (8. b)      2. helyezés
 

Iskolai eredmények 

Műfordítási verseny
francia 
Balogh Patrícia (12. a)   1. helyezés
Újlaki Ágota (11. a )   2. helyezés
Traore Lili Fatime (11. a)  3. helyezés

angol 9-12. oszt. 
Traore Sibien Youssouf (9. c) 1. helyezés
Szatmári Eszter (9. b)   2. helyezés
Kiséry Tímea (10. c)   3. helyezés

angol 7-8. (9.) oszt.
Berky Csaba (8. c)    1. helyezés
Tomasz Máté (8. c)    2. helyezés
Gyetvai Viktor (7. c)   3. helyezés

Sakkbajnokság 
I.  Berky Attila (9. a) 
II.  Győri Balázs (11. b)
III.  Balogh Dániel (11. a)
IV.  Döge Nándor (7. b)

V.  Takács Kristóf (10. c)
VI. Tran Hoang László (9. b)
VII. Mikus Áron (8. a)
VIII. Benda Felicián (12. b)
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