A 2021-2022-ES TANÉV
VÉGZŐS KIVÁLÓSÁGAI

Soós Dorottya (12.T): Dorka kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményével,
példamutató magatartásával és szorgalmával érdemelte ki a Rákóczi-plakettet.
Hét éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, amit számos tantárgyi dicséret
gazdagított.
A 2018/19-es tanévben az Arany János Országos Irodalmi Verseny bronzdiplomása.
A 2019/20-as tanévben az országos Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Versenyen
az Anyanyelvápolók Szövetségének díjazottja, az Arany János Országos Irodalmi
Verseny döntőse, a Tiéd a Szó-Tár országos vetélkedő (francia nyelv) döntőjébe
jutott versenyzője.
A 2020/21-es tanév OKTV döntőjének 3. helyezettje magyar nyelvtanból.
2021-ben a felnőtt vívó országos bajnokságon dobogós helyezést ért el.

Bajok Gizella (12.HR): hat éven át kitűnő tanuló
számos tantárgyi dicsérettel, tanulmányi versenyek aktív résztvevője. 2019ben a Pécsi Hyperion Országos Latin Tanulmányi Verseny 5. helyezettje.

Bugyáki

Jázmin

(12.T):

Példaértékű szorgalma és

tanulmányi eredménye mellett számos irodalmi verseny résztvevője. 2021ben az OKTV magyar nyelv 23. helyezettje, a Szép Magyar Beszéd verseny
országos döntőse.

Drenkó Panna (12.A): 2019-ben a Fővárosi Komplex
Rajzverseny 2. helyezettje.

Dufek Dóra (12.T): Kitűnő tanulmányi eredményei mellett
2021-ben Eötvös József Kárpát-medencei szónokverseny döntőse.

Gerecs Milán (12.A): 2022-ben a Jablonkay Pál biológiakémia emlékverseny 2. helyezettje.

György

Anna

(12.C):

5

éven

át

tartó

kimagasló

szorgalmával, kitűnő bizonyítványával tűnt ki társai közül. Tisztelettudó
magaviseletével, segítő hozzáállásával és kiemelkedő közösségi munkájával
hozzájárult az osztályközössége alakulásához. Nevéhez fűződik még a
március 15-i iskolai megemlékezés táncos bemutatójának betanítása is
osztálytársainak.

Horváth Csenge (12.B): Az osztályközösségnek és a
Diákönkormányzatnak is aktív tagja, színjátszó, a Rákóczi Kincsestár
rendszeres fellépője. 2022-ben a Bugát Pál Természettudományos Versenyen
20. helyen végzett csapatban.

Juhász Fanni (12.B): 2022-ben a Francia Szépkiejtési
Verseny haladó kategóriájának 3. helyezettje.

Késmárki Kornél Áron (12.B): Az osztályközösség és a
Diákönkormányzat aktív tagja, színjátszó, a Rákóczi Kincsestáron többször
fellépett. 2022-ben az angol nyelv OKTV II. fordulójába jutott, valamint a
Bugát Pál Természettudományos Versenyen 20. helyezést ért el csapatban.

Kovács Rudolf (12.C): 2022-ben a Francia Szépkiejtési
Verseny haladó kategóriájának győztese.

Kovács István (12.B): Jeles tanulmányi eredményei
mellett az iskolai színjátszó kör oszlopos tagja, a Rákóczi Kincsestárat
felejthetetlen alakításokkal gazdagította.
Lakatos Emma (12.A): 2021-ben az Országos Vers- és Prózaíró, FotóDiaporáma Verseny diaporáma kategóriájában 3 helyezett. Az idei tanévben a
Fővárosi Komplex Rajzverseny 1. helyezettje. 2022-ben a Tankerület Kiváló
Diákja.

Mihályi Marcell (12.B): A Diákönkormányzat aktív
tagja és elnöke, 2022-ben a francia nyelv OKTV-n a II. fordulóba jutott, a
Bugát Pál Természettudományos Verseny 20. helyezettje csapatban, a

Labdarúgó Fairplay Cupon pedig 7. helyezést ért el az iskolai csapat
tagjaként.

Nagy Róza (12.A): 2020-ban a Horváth István Károly
Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny minores kategória 27. helyezettje
volt, idén pedig a „Pro patria et libertate” II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási
Versenyen maiores kategóriában döntőbe jutott.

Némethi Jázmin (12.HR): Hat éven keresztül kitűnő
vagy jeles tanulmányi eredménye volt számos tantárgyi dicsérettel. 2021/22es tanévben a spanyol nyelv OTKV-n versenydolgozata továbbküldhető volt.

Nyitrai Terézia (12.T): Kitűnő tanulmányi eredményével,
példamutató

szorgalmával

és

magatartásával,

munkájával osztályának kiemelkedő tagja.

valamint

közösségi

Olasz Izabell (12.T): Kitűnő bizonyítványt szerzett és
kiemelkedő közösségi munkát végzett gimnáziumi tanulmányai során.
Papp

Nóra

Elvira

(12.A):

2019-ben

a

Dürer Matematikaverseny 6.

helyezettje. 2021-ben az Országos Vers- és Prózaíró, Fotó-Diaporáma Verseny
fotó kategóriájának győztese.

Papp

Tímea

(12.T):

Kitűnő

tanulmányi

eredményei

mellett, 2021-ben az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny, valamint
a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőse.

Pozsony Panna (12.C): Közösségi munkájával, derűjével
mindig segítette osztálya közösségének alakulását. Szervező képessége
kimagasló. Iskolai rendezvényen több alkalommal is segítette a munkánkat.
Kincsestári fellépésével, a március 15-i megemlékezésre a modern tánc
betanításával maradandó emléket hagyott hátra.

Sipos-Szabó Júlia (12.C): Kiegyensúlyozott, egyenletes
kimagasló szorgalmával és 5 éven

át tartó kitűnő

bizonyítványával

emelkedett ki társai közül. Tisztelettudó magaviseletű diák, mindig lehetett
számítani a segítségére.

Skribanek Hanna (12.A): 2022-ben a Jablonkay Pál
biológia-kémia emlékverseny 1. helyezettje.

Strobl Maja (12.HR): 6 éven keresztül kitűnő, illetve jeles
tanulmányi eredményt szerzett, számos tantárgyi dicsérettel. Spanyol nyelv
tantárgyból az OKTV dolgozata továbbküldhető volt.

Tari Csaba (12.HR): kitűnő tanuló, 6 éven át állandó
résztvevője angol, latin és történelem tanulmányi versenyeknek, ahol
rendszerint országos döntőkig jutott. Az idei tanévben az angol OKTV-n 24.
helyezést, a Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyen
17. helyezést, a „Pro Patria et Libertate” II. Rákóczi Ferenc Latin Versenyen
10. helyezést ért el. 2022-ben a Tankerület Kiváló Diákja.

Varga

Viktória

(12.C):

Egyenletesen,

kiemelkedő

szorgalommal, kimagasló tanulmányi eredményekkel zárta az éveket. A
legtöbb tantárgyi dicséretet mindig ő kapta, így három alkalommal is
általános tantestületi dicséretben részesült.

Aklan György (12.C): 2022-ben az U25 Országos Vitorlás
Bajnokság 1. helyezettje.
Hercz Klára (12.HR): 2022-ben Országos táncverseny senior jazz duo
kategória 2. helyezettje.

Kunos Máté (12.B): A Futsal Diákolimpián az országos
elődöntőben 2. helyezett, a Kerületi Labdarúgó Kupán 1. helyezett, a II.
Kerületi Téli Kispályás Labdarúgó Tornán pedig 3. helyezett lett csapatban.

Ríz Dániel (12.HR): A középiskolás évei alatt a floorball
diákolimpia budapesti és országos döntőiben eredményesen szereplő rákóczis
csapat tagja. 2022-ben országos 3. helyezést ért el csapatával.

