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Alapítványi ösztöndíjak elbírálása 2012/2013. tanév 

Név Osztály Indoklás 

Fodor Edit K9A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Zrínyi Matematika verseny – az iskola legeredményesebb versenyzője 

Megyei matematika verseny 

sporteredmények:  

kosárlabda – Nagykun Diák Sportviadal (NDS) – 1, Megyei Diák Olimpia -2.   

Máté Kinga K9A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

A „Beszélni nehéz” körök nyelvi játékok csapatversenye (Gundel Károly Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Szakképző Iskola) – országos 2. 

iskolai rendezvényeken segítő részvétel:  

Nyílt nap, Kazinczy verseny 

Mészáros János 

 

K9A iskolai rendezvényeken való segítő részvétel: 

Nyílt napon, BB versenyen segítő 

sporteredmények:  

kézilabda, országos elődöntő 

Szatmári Attila K9A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Zrínyi Matematika verseny 

Megyei matematika verseny 

diákvállalkozás: Dzseem.hu marketing igazgató 

közösségi munka: 

DÖK tag 

angol középfokú nyelvvizsga 

Balla Bence K9C közösségi programokon való részvétel: Nyílt Nap, Bölcs Bagoly 

Leonardo programban való részvétel, programozási feladatok 

Kiss Ágnes G10A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

helyi német verseny 

sporteredmények:  
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kosárlabda NDS – 1., Megyei Diákolimpia – 2. hely,  

Országos Református Gimnáziumok versenye – 6,  

közösségi munka: 

lengyel vendégfogadás 

iskolai rendezvényeken való segítő részvétel: 

Nyílt nap 

Szilágyi Patrik G10A közösségi munka: 

Gólyatábor segítő, lengyel vendégfogadás 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavató, Március 15-i rendezvény. (tavaly) 

sporteredmények:  

kosárlabda NDS – 2.,  

kézilabda csapat tagja 

Végh Dominik 

 

G10A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Kenguru matematikaversenyen való részvétel 

sporteredmények:  

kosárlabda NDS – 2.,  

közösségi munka: 

lengyel vendégfogadás, MOHA tag 

iskolai rendezvényeken való fellépés: 

Szalagavatói fellépés, Március 15-ei fellépés 

Bögös Csenge G10B tanulmányi versenyeken való részvétel: 

angol nyelvi verseny, DUE fotópályázat 

közösségi munka: 

MOHA diákújság, fotós,  

KIÜTŐ tag (dob tanszak) – Megyei Kamarazenei Fesztiválon ütős 1. hely 

Czeczon Enikő G10B tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Kenguru matematika verseny, angol nyelvi verseny, történelem verseny, írói pályázat, DUE 

újságírói pályázat 

közösségi munka: 

MOHA diákújság, 

5,00-s tanulmányi átlag (5 tantárgyi dicséret) 
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Turok Viktória G10B tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Ábrahám Örzse országos angol verseny – 2. hely, 

közösségi munka: 

osztálytitkár, külföldi vendégek fogadása 

előrehozott angol érettségi 

Borók Réka G10C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

irodalmi pályázat 

sporteredmények:  

14 helyezés különböző versenyeken 

kosárlabda, Megyei Diákolimpia – 2., Református középiskolák országos versenye - 6., NDS -1., 

B33 Kosárlabda országos elődöntő -3.,  

kötélugrás megyei diákolimpia egyéni-1., formáció -1., országos egyéni – 5., formáció – 1.,  

400 m síkfutás NDS -2.,  

svédváltó – 1.,  

100 m síkfutás – megyei diákolimpia -1., országos 15., 

400 m váltó megyei diákolimpia – 2.,  

labdarúgás Református középiskolák országos versenye – 4. 

városi foci -2.,   

5,00 tanulmányi átlag (5 tantárgyi dicséret) 

Szabó Balázs Bendegúz G10C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

megyei matematika verseny, angol nyelvi verseny 

sporteredmények:  

kézilabda csapat tagja – NDS 4., megyei diákolimpia – 2., református középiskolák versenyén – 4., 

közösségi munka: 

osztálytitkár, MOHA szerkesztő 

5,00 tanulmányi átlag (2 tantárgyi dicséret) 

Molnár Tünde Vivien G11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

biológia OKTV,  

sporteredmények:  

kézilabda – NDS – 2. (sérülés), református középiskolák versenyén – 5., 

4,77-es tanulmányi átlag (4 tantárgyi dicséret) 

Oros Sándor G11A sporteredmények:  
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kézilabda csapat tagja – megyei diákolimpia -2, 

közösségi munka: 

Leonardo program 

 

középfokú angol nyelvvizsga 

Biró Barbara 

 
G11B közösségi munka: 

osztályközösségben végzett munka 

MOHA diákújság 

 

angol szóbeli nyelvvizsga 

4,64-es tanulmányi átlag (2 tantárgyi dicséret) 

 

Nagy Renáta Nikole 

 

G11B tanulmányi versenyeken való részvétel: 

versmondó verseny városi 1., területi 2.,  

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavató 

városi rendezvényeken való rendszeres fellépés 

 

angol szóbeli nyelvvizsga 

4,46-os tanulmányi átlag (1 tantárgyi dicséret) 

Nász Róbert G11B sporteredmények:  

kosárlabda – NDS -2., megyei bajnokság – 9.,  

 

középfokú angol nyelvvizsga 

4,43-as tanulmányi átlag (1 tantárgyi dicséret) 

S. Nagy Dóra G11B iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavató 

 

angol szóbeli nyelvvizsga 

4,71-es tanulmányi átlag (3 tantárgyi dicséret) 

Sebők Ágnes G11B közösségi munka: 

osztályközösségben végzett munka 
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iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavató 

 

angol szóbeli nyelvvizsga 

Borók Boglárka G11C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Gordiusz és Kenguru matematika verseny 

közösségi munka: 

MOHA diákújság  

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavatói műsorban való szereplés 

Emődi Imre G11C közösségi munka: 

osztályközösségben aktív 

 

fogathajtó versenyeken vesz részt; megyei 3, „C” kategóriában országos 5. helyezés  

Gál Erika Imola G11C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

matematika verseny 

sporteredmények:  

magasugrás – Nemzetközi Református Atlétikai verseny 1., megyei 1.,  

NDS legeredményesebb női sportolója: 

- kézilabda 2.,  

- röplabda 3.,  

- magasugrás 2.,  

- gerelyhajítás 1., 

- svédváltó 1.,  

- szertorna csapat 1., szertorna egyéni 1.,    

közösségi munka: 

osztályközösség, DÖK nap 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavatói műsorban való szereplés 

Gönczi Sarolta G11C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

matematika versenyek 

sporteredmények:  
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NDS – lány szertornacsapat 1.,  

közösségi munka: 

osztálytitkár, MOHA diákújság hírszerkesztő, Ifjúsági Sajtófesztiválon való részvétel 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

táncos fellépés (karácsony, Zrínyi matematikaverseny eredményhirdetés) 

 

4,92-es tanulmányi átlag (4 tantárgyi dicséret) 

 

Csacsogók népzenei együttes prímása – több városi fellépés 

Nagykun Táncegyüttes országos minősítő, Hagyományok Háza, Fölszállott a páva (nyár) 

Kozári ifjúsági szóló táncverseny 3.,  

Posztós Edina G11C sporteredmények:  

kosárlabda – megyei diákolimpia -2., református középiskolák országos bajnoksága – 5., NDS – 1.,  

közösségi munka: 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavatói műsorban való szereplés 

Zsoldos Mónika G11C sporteredmények:  

Református iskolák atlétikai versenye (Db) 400 m síkfutás – 2., Megyei diákolimpia 4×100 m váltó 

– 1., 

kosárlabda – megyei diákolimpia – 2., megyei kosárlabda bajnokság – 2., református középiskolák 

országos versenye – 5., NDS – 1., B33 országos elődöntő -3.,  

NDS;  

- női szertorna – 1.,  

- 100 m síkfutás -2.,  

- 200 m síkfutás – 2.,  

- svédváltó – 1., 

 

közösségi munka: 

táncbetanítás 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

Szalagavatói műsorban való szereplés, Zrínyi matematikaverseny eredményhirdetése,  

előrehozott emelt szintű testnevelés érettségi 
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Csízi Attila K11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

grafikai versenyek és kiállítások 

nemzetközi és országos helyezések, különdíjak 

 

német középfokú nyelvvizsga 

Koller Aletta K11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, országos marketing verseny – 1.,  

elsősegélynyújtó verseny országos döntő – 15., 

Kovács Judit Bianka 

 

K11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Implom József országos helyesírási verseny megyei 1., országos 18.,  

Zrínyi matematika verseny 

sporteredmények:  

NDS 

- szertorna  - 1., 

- röplabda – 3., 

 

közösségi munka: 

MOHA besegítő 

Nagy Ádám K11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, országos marketing verseny – 1.,  

területi katasztrófavédelmi verseny  - 3.,  

ELTE – legyél te is közgazdász verseny 

közösségi munka: 

aktív osztályközösségi munka (főzés stb.) 

Rácz Diána K11A tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, országos marketing verseny – 1.,  

ELTE – legyél te is közgazdász verseny 

sporteredmények:  

NDS 

- röplabda – 3., 

közösségi munka: 

beiskolázás támogatása (Szolnok ), Gólyatábor csapatvezető 
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Horváth Krisztián K11C sporteredmények:  

szertorna – megyei 1., országos – 6., NDS – 1.  

NDS: 

- kézilabda – 4.,  

- atlétika 400 m futás -2.,  

- legjobb fiú szertornász! 

 

testnevelés előrehozott érettségi 

Kiss László K11C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

informatika OKTV, Gordiusz és Kenguru megyei matematika verseny 11. évf (szki) – 1,  

 

angol középfokú nyelvvizsga 

ECDL (7 modul) SELECT 

4,6-os tanulmányi átlag (3 tantárgyi dicséret) 

Csiki Dávid Máté G12A angol középfokú nyelvvizsga 

négy év kiegyensúlyozott teljesítménye 

Barabás Tibor 

 

G12B sporteredmények:  

NDS: 

foci – 6,, 

atlétika 800 m – 5., 

német középszintű nyelvvizsga 

Berta Zsófia 

 

G12B közösségi munka: 

kollégiumi közösségi munka (versmondás) 

 

német középszintű nyelvvizsga 

Corvinus felkészítőre jár  

Topogó tánccsoport tanítás, rajz 

Bokor Gabriella G12B sporteredmények:  

kosárlabda – megyei diákolimpia -2., református középiskolák országos bajnoksága – 5.,  

NDS – 1.,  

B33 országos profi elődöntő – 3., 

közösségi munka: 
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osztályközösségi munka (osztálypénz) 

 

angol középfokú írásbeli vizsga 

Papp Ádám G12C közösségi munka: 

Gólyatábor csapatvezető 

 

német középfokú nyelvvizsga 

német előrehozott érettségi 

 

4,67-es tanulmányi átlag, 2 tantárgyi dicséret 

Tóth Csilla G12C közösségi munka: 

osztálytitkár 

 

angol középfokú nyelvvizsga 

4,67-es tanulmányi átlag (1 tantárgyi dicséret)  

Varga Erika G12C német középszintű nyelvvizsga 

előrehozott érettségi vizsga 

Kovács Dóra G13C közösségi munka: 

osztálytitkár,  

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

városi ünnepségeken való szereplés, 

 

ECDL (7 modul) SELECT 

 

német középfokú szóbeli nyelvvizsga 

emelt szintű érettségi németből és történelemből 

Mándoki Miklós G13C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Dzseem.hu diákvállalkozásban értékesítési igazgató 

közösségi munka: 

COMENIUS projekt vendéglátási feladatai 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

ballagási búcsúztató beszéd 
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„Kiváló gimnazista cím” 

felsőfokú német nyelvtudás! 

ECDL (7 modul) SELECT 

 

5,00-s tanulmányi átlag (6 tantárgyi dicséret) 

angol felsőfokú nyelvvizsga augusztusban 

Posztós Erika G13C tanulmányi versenyeken való részvétel: 

német OKTV 

sporteredmények:  

kosárlabda – megyei diákolimpia – 2., református középiskolák országos bajnoksága – 5.,  

NDS – 1., B33 országos profi elődöntő – 3., 

NDS: 

- kézilabda 2., 

- atlétika – súlylökés – 1.,  

kézilabda – református középiskolák versenye – 5.,  

közösségi munka: 

osztálytitkár 

iskolai rendezvényeken való aktív részvétel: 

ballagás vers 

„Kiváló gimnazista cím” 

 

ECDL (7 modul) SELECT 

 

fogathajtás, „C” kategóriás versenyeken eredményesen szerepel 

Antal Krisztina 13 LOG tanulmányi versenyeken való részvétel: 

Dzseem. hu diákvállalkozás tagja,  

sporteredmények:  

kézilabda - református iskolák országos versenye – 5., 

NDS: 

- szertorna – 1., 

- röplabda – 3., 

- kézilabda – 2., 
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- atlétika, 800 m futás – 4., 

 

közösségi munka: 

COMENIUS vendégfogadás 

 

4,88-as tanulmányi átlag (3 igazolatlan) 

 

 

 


