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versenyeredmények
[szögletes zárójelben a felkészítõ tanárok nevei olvashatók]

Országos eredmények

országos középiskolai Tanulmányi Verseny

angol
simola rita (11. a)  7. helyezés  [nikolics noémi]

biológia
Tóth Boglárka (11. a) 27. helyezés  [gedeon gábor, szászné Heszlényi Judit]

kémia
kalapos Péter (11. c) 13. helyezés  [kutrovácz László]

művészettörténet
novák Csilla (12. c)  8. helyezés  [kovács gabriella]

német nyelv
rácz Adrienn (11. a) 25. helyezés  [ Jászné kajmádi mónika]

spanyol nyelv
máriáss Lenke (12. c) 2. helyezés  [Bogdán krisztina és éltető katalin]
novák Csilla (12. c)  15. helyezés  [Bogdán krisztina]
simola rita (11. a)  17. helyezés  [Bugán ilona és éltető katalin]
szulovszky mária (12. a) 19. helyezés [Bogdán krisztina és éltető katalin]
strommer Anna (12. b)  21. helyezés [éltető katalin]
Barna Evelin (12. b)  29. helyezés  [éltető katalin]

kémia diákolimpia
kalapos Péter (11. c) a nemzetközi kémia diákolimpia hazai válogatóján az ötödik 
helyen végzett, ezzel bekerült a jövőre sorra kerülő 51. nemzetközi mengyelejev kémia 
olimpia négy fős magyar csapatába. A válogatón elért eredmények alapján az első négy 
helyezettek a nemzetközi diákolimpián, az 5-8. helyezettek a mengyelejev olimpián 
vehetnek részt
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kortárs irodalmi verseny
A Bagossy Júlia, kméczik regina, Tóth Boglárka, sonnevend Eszter (11. a) összeállí-
tású csapat második helyezést ért el a tavasszal indult, többfordulós országos kortárs 
irodalmi versenyen.                                                       [fábián László]

oláh györgy kémiaverseny
kalapos Péter (11. c)   3. helyezés   [kutrovácz László]

Varga Tamás matematikaverseny
8. évfolyam: varga Eszter Anna (8. c)  8. helyezés [mohay Péter]

kenguru matematikaverseny 
8. évfolyam: varga Eszter Anna (8. c)  7. helyezés [mohay Péter]

„kövesd a kutatókat” – földrajzverseny
magyar Laura, kereszturi Dóra (11. b) páros 5. helyezés [Boronkai-Horváth zsófia]

London Bridge
7. évfolyam
 Benczur máté (7. c)  4. helyezés  [Bajza sándor]
 Túri Eszter (7. c)   5. helyezés  [Bajza sándor]
 Bedő katalin (7. b)  5. helyezés  [Lenkefi ferencné]
8. évfolyam
 Harangozó Balázs (8. c)2. helyezés  [rezsekné fehér Laura]
  Lányi réka (8. c)  2. helyezés  [rezsekné fehér Laura]
  Popp Lilána (8. c)  4. helyezés  [rezsekné fehér Laura]

Titok országos angol nyelvi levelezőverseny
egyéni
 varga Eszter (8. c)  3. helyezés  [rezsekné fehér Laura]
  filotás Dénes (7. b)   4. helyezés  [Lenkefi ferencné]
  Harangozó Balázs (8. c) 5. helyezés  [rezsekné fehér Laura]
  kovács Judit (8. c)  7. helyezés  [rezsekné fehér Laura]
  ónozó zsófia (7. c)  9. helyezés  [Bajza sándor]
  kovács noémi (7. c) 10. helyezés  [Bajza sándor]
csapat
 Lányi réka, Bokor Lili (8. c)   3. helyezés [rezsekné fehér Laura]
  Bánszki Balázs, Túri Eszter (7. c)  5. helyezés [Bajza sándor]
  Popp Liliána, klotz zsófia (8. c)  6. helyezés [rezsekné fehér Laura]
  moharos viktor, rozsáli Artúr (8. c) 9. helyezés [rezsekné fehér Laura]
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Jedlik Ányos országos fizikaverseny
9. oszt.
 Lipták zoltán (9. a)  24. helyezés (v. díj)  [varga györgy]
 murin Dániel (9. b)  7-8. helyezés (iii. díj) a „legjobb kísérleti elóadó” különdíj 
               [farkasné gács Enikő]
10. oszt.
 John Tamás (10. b)  23. helyezés (v. díj)  [szakmány Csaba]

        „Jó tanuló, jó sportoló”
Balog zoltán miniszter döntése alapján „magyarország jó tanulója, jó sportolója - 
2015” címet nyert nagy Lili Anna (11. c) tanulmányi eredményei és a táncversenyeken 
elért kimagasló hazai és nemzetközi eredményei miatt.

angol nyelvű novellaíró pályázat
nádi flóra (9. c) első helyezett lett az American international school of Budapest által 
kiírt angol nyelvű novellaíró pályázaton a  15-16 évesek korcsoportjában. A pályázatra 
három országból 650 pályamű érkezett.                     [nikolics noémi]

Tudományos diákkörök
földvári-nagy Csepke (7. b) a Tudományos Diákkörök országos konferenciaso-
rozat (TuDok) Humán- és társadalomtudományi tematikus konferenciájának  
kárpát-medencei döntőjében kutatási eredményeivel első helyezést ért el a szociológia  
szekcióban is és az egészségtudományi szekcióban is.

HóDítsd meg a biteket!
7-8. oszt
 Bedő katalin (7. a)    2. helyezés  [regele györgy]
  molnár viktor (7. a)   3. helyezés  [László viktória]
  Benczúr máté (7. c)    6. helyezés  [László viktória]
  Pafféri Péter (7. b)    9. helyezés  [László viktória]
  vadász zsófia (7. a)    9. helyezés  [regele györgy]

9-10. oszt.
  Csép András (10. b)    8. helyezés  [regele györgy]
  reményi réka (9. b)   8. helyezés  [regele györgy]
  szirtes Panna (9. b)    8. helyezés  [regele györgy]
  vitéz Benedek (9. b)   8. helyezés  [regele györgy]
  Tingyela Dorottya (9. b)  9. helyezés  [regele györgy]

11-12. oszt.
  Berghammer Dávid (11. a)  7. helyezés  [Piláth károly]
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országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
                 kötelező  szabadon vál.
Peremiczki Dorottya (10. c) [Bogdán krisztina] próza 3. helyezés 9. helyezés
gombár zsófia (10. c) [Bogdán krisztina]   vers 14. helyezés 12. helyezés
kirilenko katarina (9. c) [éltető katalin]   vers 17. helyezés 7. helyezés

Ösztöndíjpályázat
A novofer alapítvány gábor Dénes középiskolai ösztöndíjpályázatának keretében.a 
diákok 8-10 oldalas esszét írtak „Jövőképem” mottóval az infokommunikáció és a digi-
tális orvoslás (nanomedicina) témájában. i. díj: nemes Tamás (10. a), ii. díj: gál Laura 
(10. a), iii. díj: Pál fanni (10. a), könyvjutalom: gulyás László (10. c), uzonyi Ádám 
(10. b). A díjazottak ösztöndíjként egyszeri pénzjutalomban részesültek. nemes  
Tamás és gál Laura tíz-tíz perces előadásban be is mutatták dolgozatukat a díjátadó 
ünnepségen.

floorball
A iv. korcsoportos nagypályás floorball diákolimpián ötödik helyezést ért el a Böde 
zsombor, farkas Péter, filotás Dénes, Hermann Anna, kardos Bálint , kardos olivér, 
kormos Ákos, riba gergely, rieder András, Újváry Áron összeállítású csapat. Edző: 
szűcs András, csapatkapitány: regele györgy tanár úr
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furulyaverseny
Adolf Diána (8. a) a iX. országos Czidra László furulyaversenyen korcsoportjában 
(iii.) első helyezést ért el.

Budapesti eredmények

„Élen a tanulásban, élen a sportban”
nagy Lili Anna (11. c) a tanulásban és a sportban (versenytánc) elért kiemelkedő tel-
jesítménye alapján elnyerte az „élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető 
címet.

floorball
vi. korcsoport
Dobos gergely, Jávor Ádám, kovács Benedek, Tósoki koppány,  
zarka Bence összeállítású csapat          3. helyezés

Horváth mihály történelmi verseny
9-10. évf.
  Tóth máté (9. a)    6. helyezés  [Csapodi zoltán]
  farkas zsuzsanna (9. a) 9. helyezés  [Csapodi zoltán]

maróti Egon történelmi verseny
Edényi kristóf (8. b), gereczi Botond (8. a) és kriza gergő (8. a) csapat
              3. helyezés  [szemethy Tamás]
Bányai zorán, marczika András és moharos viktor (8. c) csapat 
              4. helyezés  [farkas katalin]

kosárlabda diákolimpia
gaál Edina (11. c), király Csenge (10. c), kádár kinga (9. c), 
király réka (8. a) összeállítású csapat        3. helyezés

Kerületi eredmények

Helyesírási verseny
7. oszt.
 kása Csaba (7. a)   2. helyezés [fűzik míra]
8. oszt.
 Lányi réka (8. c)   2. helyezés [Cserős Borbála]
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Iskolai eredmények

francia műfordítási verseny
   rieder Anna róza (11. b)       1. helyezés

szavaló- és mesemondó verseny
mese

   korda Bonifác (7. b)        1. helyezés  
   rieder András (7. a)        2. helyezés  
   Bárány Benedek (7. a), Czentnár Enikő (8. a) 3. helyezés

vers 7–9. évfolyam
   szigetvári zsófia (7. a)        1. helyezés  
    kiss Dorottya (8. a)         2. helyezés  
    Lipták zoltán (9. a)         3. helyezés

vers 10–12. évfolyam
   Tarczali Dorina (12. b)        1. helyezés  
   Horváth András (11. b)       2. helyezés  
   Barabás Bíborka (10. b)        3. helyezés

angol nyelvi levelezőverseny
9. évfolyam
 rácz Laura (9. b)            1. helyezés  
10. évfolyam
 ruzsbánszki sára, varga Eszter (10. c),  
 Bodrogi flóra, nguyen zita és nagy Beáta (10. a)   1. helyezés  

Helyesírási verseny
7. oszt.

kása Csaba (7. a)   1. helyezés  
karászi Tamara (7. c)  2. helyezés  
Bánszki Balázs (7. c)  3. helyezés  
molnár viktor (7. a)  3. helyezés  
kormos Ákos (7. a)   5. helyezés  

8. oszt.
Lányi réka (8. c)   1. helyezés  
riba gergely (8. c)   2. helyezés  
szabó kincső (8. b)   3. helyezés  
Jerminecz marcell (8. c) 4. helyezés  
kis Dorottya (8. a)   5. helyezés  

9–12. oszt.
     Abdul-nour fady (9. c)   1. helyezés  
      mosoni Anna (11. b)    2. helyezés  
      John Tamás (10. b)     3. helyezés  
      ruzsbánszki sára (10. c)   4. helyezés  
      magyar Laura (11. b)    5. helyezés


