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9. évfolyam 

• Gubucz-Király Csenge 9.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és a városi ünnepségeken 

való szerepléséért. 

• Király Zoé Dézi 9.A osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és 

a Vámos Károly Német Nyelvi verseny  megyei fordulójában elért eredményéért. 

• Lakos Zsuzsanna 9.A osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató hitéletéért, és az 

egyházmegyei, valamint városi ünnepségeken való szerepléséért. 

• Magyar Annabella 9.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért. 

• Marton Áron 9.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és egyházmegyei ünnepségen való 

szerepléséért. 

• Martus Bianka 9.A osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért. 

• Pálinkó Gergő 9.A osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért. 

• Pimbor Petra 9.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért. 

• Sólya Gréta 9.A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért és a Magyar Vöröskereszt 

elsősegélynyújtó versenyének megyei döntőjén elért első helyezéséért. 

• Süli Mendi 9.A osztályos tanulónak az egyházmegyei, valamint városi ünnepségeken való szerepléséért. 

• Szanyi Csaba 9.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért. 

• Tullius Nóra 9.A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. 

• Bartucz Szabolcs 9.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Erdős Zoltán Ottó 9.B osztályos tanulónak, városi ünnepségeken és diákmisén való szerepléséért. 

• Farkas Karina 9.B osztályos tanulónak, a megyei diákolimpián a lövészetben elért I. helyezéséért. 

• Hadarits Márk 9.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Hirsch Lujza Regina 9.B osztályos tanulónak, a Honvéd Kadét Kupa országos II. helyezéséért, a Kinizsi 

Közelharc Kupán elért II. helyezéséért, a megyei diákolimpián a lövészetben elért csapatban I. és egyéni 

III. helyezéséért. 

• Kocsis Péter 9.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Kővári Roland 9.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Pális Hanna 9.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Susánszki Ferenc 9.B osztályos tanulónak,  a diákmisén való szerepléséért. 

 

10. évfolyam 

• Csontos Szabolcs 10.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért, az egyházmegyei hittan 

versenyen elért első helyezéséért és példamutató hitéletéért. 

• Fűz Barbara 10.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért. 

• Hájós Nadin 10.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért és az egyházmegyei, valamint 

városi ünnepségeken való szerepléséért. 

• Juhász Balázs László 10.A osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Kollár Péter 10.A osztályos tanulónak, példamutató hitéletéért, az iskolai, városi és egyházmegyei 

rendezvényeken nyújtott színvonalas szerepléséért, valamint kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Kollár Vencel Attila 10.A osztályos tanulónak, példamutató hitéletéért. 

• Molnár Nóra 10.A osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért. 

• Ritter Vivien 10.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Sipos-Szabó Dániel 10.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért. 

• Urosev Martin 10.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Virágh Laura 10.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért. 



• Farkas Henriett Ildikó 10.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi 

munkájáért és a diákolimpián sportlövészetből elért megyei II. helyezéséért és az országos döntőbe 

jutásáért.  

• Kertész-Farkas Bettina 10.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Kertész-Farkas Bettina 10.B osztályos tanulónak, példamutató hitéletéért. 

• Kovács Géza 10.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Magyari Maja Klaudia 10.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi tevékenységéért. 

• Marton Szebasztián János 10.B osztályos tanulónak, példamutató hitéletéért. 

• Pajcsin Napsugár 10.B osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi 

tevékenységéért. 

• Dombi Patrik 10.C osztályos tanulónak, a megyei diákolimpián a lövészetben csapatban elért I. és egyéni 

III. helyezéséért. 

• Erős Máté 10.C osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő szakmai 

tevékenységéért. 

• Farkas Dávid 10.C osztályos tanulónak, a Kinizsi Közelharc Kupán elért III. helyezéséért és a 

diákolimpián sportlövészetből elért megyei II. helyezéséért. 

• Ficsor Vivien 10.C osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Kis György 10.C osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő szakmai 

tevékenységéért. 

• Szabó Elvira Katalin 10.C osztályos tanulónak, a megyei diákolimpián a lövészetben csapatban elért  I. 

helyezéséért.  

 

11. évfolyam 

• Ágoston Vivien 11.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Csiszár Alexandra 11.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Fekete Mirjam 11.A osztályos tanulónak, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyének megyei 

döntőjén elért első helyezéséért és az iskolai ünnepségeken nyújtott szerepléséért. 

• Garas Panna 11.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi 

munkájáért, valamint az iskolai ünnepségeken való szerepléséért. 

• Gubucz-Király Orsolya 11.A osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő 

közösségi munkájáért, valamint az egyházmegyei és iskolai ünnepségeken nyújtott színvonalas szerepléséért. 

• Máté Lia Kitti 11.A osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért. 

• Rabi Izabella 11.A osztályos tanulónak, az egyházmegyei hittanversenyen csapatban elért második 

helyezéséért és példamutató hitéleti tevékenységéért. 

• Rávai Karola 11.A osztályos tanulónak, az egyházmegyei hittanversenyen csapatban elért második 

helyezéséért és a városi, valamint iskolai ünnepségeken való szerepléséért. 

• Susánszki Szabolcs 11.A osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért és a budapesti Lengyel 

Intézet rajzpályázatán elért első helyezéséért, valamint Kiskunsági Nemzeti Park rajzpályázatán kapott 

különdíjáért. 

• Szénási Edina 11.A osztályos tanulónak, az egyházmegyei, városi, valamint iskolai ünnepségeken való 

színvonalas szerepléséért. 

• Czinkóczi Ivett Noémi 11.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Mészáros Anna 11.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Nagysolymosi Géza 11.B osztályos tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

• Szili Réka 11.B osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért. 

• Szép Gergely Benedek 11.B osztályos tanulónak, kiemelkedő szakmai tevékenységéért. 

• Sztroka Alexandra Laura 11.B osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő 

szakmai tevékenységéért. 

• Tabajdi Bálint László 11.B osztályos tanulónak, a "Helyi értékek diákszemmel" című rövidfilm 

pályázaton elért első helyezéséért. 



• Vinkó Kitti 11.B osztályos tanulónak, a "Helyi értékek diákszemmel" című rövidfilm pályázaton elért 

első helyezéséért. 

• Bató András 11.C osztályos tanulónak, Országos Haditorna Verseny megyei döntőjén csapatban elért 

harmadik helyezéséért. 

• Dóczi János Szabolcs 11.C osztályos tanulónak a kadét airsoft szituációs lövészversenyen elért első 

helyezésért és a megyei diákolimpián a lövészetben csapatban elért I. helyezéséért, valamint a Kinizsi 

Közelharc Kupán elért II. helyezésért. 

• Kovács Roland Attila 11.C osztályos tanulónak, jó tanulmányi eredményéért, az egyházmegyei és városi, 

valamint iskolai ünnepségeken nyújtott színvonalas szerepléséért. 

• Marton Tamás 11.C osztályos tanulónak, a Honvéd Kadét Kupa országos összetett I. helyezéséért, a 

Honvéd Kadét Akadályfutó versenyen elért első helyezéséért, a II. Nemzetközi Kadét Kupán elért 

második helyezéséért, 10. Running Warriors akadályversenyen elért második helyezésért, a Kinizsi 

Közelharc Kupán elért harmadik helyezésért, a kadét airsoft szituációs lövészversenyen elért első 

helyezésért,   a megyei diákolimpián a lövészetben csapatban elért I. helyezéséért, az Országos 

Haditorna Verseny megyei döntőjén csapatban elért harmadik helyezéséért és OCR Európa Bajnoki 

ötödik helyezéséért. 

• Seres Napsugár 11.C osztályos tanulónak, a megyei diákolimpián a lövészetben csapatban elért I. 

helyezéséért és egyéni II. helyezéséért. 

• Sipos Gergő Kristóf 11.C osztályos tanulónak, jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szakmai 

tevékenységéért és az Országos Haditorna Verseny megyei döntőjén csapatban elért harmadik 

helyezéséért. 

• Sipos-Szabó Bence 11.C osztályos tanulónak, példamutató hitéleti tevékenységéért. 

• Szécsény Bálint Márk 11.C osztályos tanulónak, példamutató hitéleti tevékenységéért és a kadét airsoft 

szituációs lövészversenyen elért első helyezéséért. 

• Tóth András Róbert 11.C osztályos tanulónak, az Országos Haditorna Verseny megyei döntőjén 

csapatban elért harmadik helyezéséért. 

 

12. évfolyam 

• Fodor Gyöngyvér 12.A osztályos tanulónak, kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és a 

Katolikus Középiskolák Országos Matematika Versenyének döntőjében elért eredményéért. 

• Szikora Viktor 12.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő tantárgyi 

versenyeredményeiért, példamutató iskolai hitéleti tevékenységéért és az osztályközösségért végzett 

munkájáért. 

• Balogh Károly 12.A osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő 

sporttevékenységéért. 

• Juhász György 12.A osztályos tanulónak kiemelkedő versenyeredményeiért és sporttevékenységéért. 

• Busa Patrik 12.A osztályos tanulónak kiemelkedő tantárgyi versenyeredményéért és példamutató iskolai 

hitéleti tevékenységéért. 

• Patyi Szabolcs 12.A osztályos tanulónak példamutató iskolai hitéleti tevékenységéért. 

• Fekete Zsuzsanna 12.A osztályos tanulónak az osztályközösségért végzett munkájáért. 

• Nagy Olivér 12.A osztályos tanulónak  az osztályközösségért végzett munkájáért. 

• Csontos Fanni 12.B osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért, az osztályközösségért végzett 

munkájáért és példamutató magatartásáért. 

• Lengyel Bálint 12.B osztályos tanulónak kiemelkedő szakmacsoportos munkájáért. 

• Fejes Norbert 12.B osztályos tanulónak kiemelkedő szakmacsoportos munkájáért. 

• Szendrei Barnabás 12.B osztályos tanulónak városi ünnepségeken való színvonalas szerepléséért. 

• Dorcsák Péter 12.B osztályos tanulónak  Abituriens pro Schola díj (Diák az Iskoláért), jó tanulmányi 

eredményéért, az osztályközösségért végzett munkájáért, Országos Média versenyen elért eredményéért és 

kiemelkedő szakmai munkájáért. 


