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OSZT.   
NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET 

(KÖNYV + OKLEVÉL A 

BAZILIKÁBAN) 

KÖNYV + 

OKLEVÉL 
OKLEVÉL 

1.a 1. 1. Mosonyi Mirjam: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéletéért, valamint kiemelkedő 

művészeti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

2. 2.  Dávid Szonja:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

 

3. 3.  Lévai Laura Luca:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért, valamint 

közösségért végzett 

munkájáért 

 

4. 4.   Vizi Áron Benedek:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

5. 5.   Molnár Ábel:  

példamutató 

magatartásáért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

1.b 6. 1. Lukács Éva Melinda: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

 7. 2.  Ványi Ádám:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

 

 8. 3.   Fehér Jázmin:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 9. 4.   Fekete Kitti:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 10. 5.   Fodor Szonja:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 11. 6.   Koncz-Kiss Júlia:  



jeles tanulmányi 

eredményéért 

 12. 7.   Kruczler Kiara Sára:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

2.a 13. 1. Kovács Zalán Levente: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

14. 2.  Hámori Zsófia Virág:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért, 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

és kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

15. 3.  Kádár Virág Mária:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

 

16. 4.   Amberg Fülöp:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

17. 5.   Benedek Péter:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

18. 6.   Móré Melinda Dóra:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

19. 7.   Páthi Berta:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

20. 8.   Sipics Boglárka 

Emma:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

21. 9.   Várnagy Mátyás:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

2.b 22. 1. Alonso-Ibarra Emilio: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért, valamint 

  



kiemelkedő sportteljesítményéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

23. 2.   Bodzsár Vanda:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

közösségért végzett 

munkájáért 

24. 3.   Kiss Míra Szonja:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

25. 4.   Lambert Ágota:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

26. 5.   Lőrincz Lilla:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

27. 6.   Lukács Eszter Sára:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

28. 7.   Schneider-Zaj Ákos:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

hitéletéért 

29. 8.   Tóth Ádám:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

hitéletéért 

3.a 30. 1. Demeter Roland: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

31. 2.  Csóri Dániel:   



kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

32. 3.  Prajda Lilla:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

szorgalmáért 

 

33. 4.   Deák Zente:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

34. 5.   Fekete Lilla Tímea:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

szorgalmáért 

35. 6.   Horváth Dalma 

Nikolett:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

magatartásáért 

36. 7.   Kovács-Bátki Milán:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

magatartásáért és 

szorgalmáért 

37. 8.   Kohut Ramóna:  

példamutató 

szorgalmáért és 

kiemelkedő 

sporttevékenységéért 

38. 9.   Nemes József László:  

kiemelkedő 

sporttevékenységéért 

39. 10.   Németh Lúcia Júlia:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

40. 11.   Pap-Wellner  

Teofil István:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

szorgalmáért és 

hitéleti 

tevékenységéért 

41. 12.   Szabó Hanna:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért, 

szorgalmáért és 

magatartásáért 

42. 13.   Szépvölgyi Ádám:  



jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

43. 14.   Tihanyi Horváth 

Bence:  

közösségért végzett 

munkájáért 

3.b 44. 1. Fekete Csaba: kimagasló tanulmányi 

eredményéért, példamutató 

magatartásáért, hitéleti 

tevékenységéért, valamint 

kiemelkedő versenyeredményeiért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

45. 2. Hoffman Dorottya: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért, valamint 

kiemelkedő versenyeredményeiért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

46. 3. Ludvig Liliána: kimagasló 

tanulmányi eredményéért és 

példamutató magatartásáért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

47. 4. Szücs Boglárka: kimagasló 

tanulmányi eredményéért és 

kiemelkedő versenyeredményeiért 

nevelőtestületi dicséretben részesült.                                                                                                                                                                             

  

48. 5.  Borián Panna Mária:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

magatartásáért és 

hitéleti 

tevékenységéért 

 

49. 6.  Lambert Kristóf:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

 

50. 7.   Béres Zsófia:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért, 

közösségért végzett 

munkájáért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

51. 8.   Berta Kata:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

52. 9.   Borbély Bálint István:  



közösségért végzett 

munkájáért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

53. 10.   

 

Gergely Péter:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

54. 11.   Jámbor Nóra:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

55. 12.   Koncz-Kiss Lili:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért és 

szorgalmáért 

 56. 13.   Lévai Boglárka:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

57. 14.   Neulinger Levente:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

teljesítményéért 

matematika 

tantárgyból 

58. 15.   Sturm Levente:  

kiemelkedő 

sportteljesítményéért                                    

4.a 59. 1. Tőke József: kimagasló tanulmányi 

eredményéért, példamutató 

magatartásáért és hitéleti 

tevékenységéért, valamint 

közösségért végzett munkájáért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

60. 2.  Koronczay Bence:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

közösségért végzett 

munkájáért 

 

61. 3.   Jilling Botond:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

62. 4.   Jilling Levente:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 



4.b 63. 

 

 

1. Hámori Laura Réka: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért, hitéleti 

tevékenységéért és kiemelkedő 

művészeti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

64. 2. Szabó Anna: kimagasló tanulmányi 

eredményéért, példamutató 

magatartásáért és hitéleti 

tevékenységéért nevelőtestületi 

dicséretben részesült. 

  

65. 3.  Balogh Leonóra Rita:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató hitéleti 

és kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

66. 4.  Biró Anna Boglárka:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért, 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

és kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

67. 5.  Ribi Laura Hanna:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

 

68. 6.  Szelényi Kata 

Karolina:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

 

69. 7.   Gál Kitti Luca:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

70. 8.   Kádár Cecilia Anna:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

5. 71. 1. Szentgyörgyi Dávid: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, valamint 

versenyhelyezéseiért nevelőtestületi 

dicséretben részesült. 

  

72. 2.  Bakter Borbála: 

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

 



példamutató 

hitéletéért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

73. 3.  Budai Zoltán 

András: 

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 

74. 4.  Ficzere Lőrinc Péter: 

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

szentmisei 

szolgálatáért 

 

75. 5.   Mátrai Tábita: 

jeles tanulmányi 

eredményéért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

 

76. 6.  Petri Kata: 

jeles tanulmányi és 

kiemelkedő 

versenyeredményéért    

 

77. 7.  Schlauszki Fanni: 

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 

78. 8.   Horváth Eszter Réka: 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

6. 79. 1. Harkányi Donát: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

közösségért végzett munkájáért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

80. 2. Horváth Lilla Zsófia: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért, valamint 

közösségért végzett munkájáért és 

kiemelkedő művészeti 

tevékenységéért nevelőtestületi 

dicséretben részesült. 

  

81. 3. Németh Eszter Rozália: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért, valamint 

közösségért végzett munkájáért és 

kiemelkedő művészeti 

tevékenységéért nevelőtestületi 

dicséretben részesült. 

  

82. 4.  Gál Anna Lilla:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

 



83. 5.  Járossy Jázmin:  

jeles tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

 

84. 6.  Krausz Zsófia Éva:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért és 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

 

85. 7.  Lőrincz Luca:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató hitéleti 

tevékenységéért, 

közösségért végzett 

munkájáért, 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért, 

valamint kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

86. 8.  Márton Enikő:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

valamint kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

87. 9.  Nánási Tímea Anna:  

jeles tanulmányi 

eredményéért, 

valamint kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 

88. 10.  Fung Noel Norbert:  

jó tanulmányi 

eredményéért, 

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

szentmisei 

szolgálatáért, 

valamint közösségért 

végzett munkájáért 

 

89. 11.  Ferenczy-Nagy 

Levente Ákos:  

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

szentmisei 

szolgálatáért, 

valamint kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

 



90. 12.   Berta Noémi:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért, 

közösségért végzett 

munkájáért, valamint 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

91. 13.   Fejér Anna Natália:  

jó tanulmányi 

eredményéért, 

valamint kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

92. 14.   Krutzler Attila:  

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

93. 15.   Mák Bence Péter:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért, 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért, 

valamint kimagasló 

művészeti 

tevékenységéért 

94. 16.   Visi Imre:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 

7. 95. 1. Horváth Nóra Barbara: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéleti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

96. 2. Kovács Kamilla: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéletéért, valamint kiemelkedő 

művészeti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

97. 3. Somogyi Illés Johanan: kimagasló 

tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és 

hitéletéért, valamint kiemelkedő 

művészeti tevékenységéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült. 

  

98. 4.  Kovács Benedek:  

jeles tanulmányi 

eredményéért 

 

99. 5.  Mátrai Tamás:  

kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

 

100. 6.  Sellei Bence 

Boldizsár:  

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

 



szentmisei 

szolgálatáért 
101. 7.  Németh Sebestyén:  

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

szentmisei 

szolgálatáért, 

valamint közösségért 

végzett munkájáért 

 

102. 

8. 

   Boros Olivér:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért 
103. 

9. 

  Kovács Bálint:  

közösségért végzett 

munkájáért 
104. 

10. 

  Laczkó Liána:  

jó tanulmányi 

eredményéért és 

közösségért végzett 

munkájáért 
105. 

11. 

  Lóránt Roland:  

Példamutató hitéleti 

tevékenységéért és 

közösségért végzett 

munkájáért 
106. 

12. 

  Tóth  

Annamária Bianka:  

példamutató 

hitéletéért, 

közösségért végzett 

munkájáért, valamint 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

8. 107. 1.  Kósa Márk:  

jó tanulmányi 

eredményéért és 

példamutató 

hitéletéért, rendszeres 

szentmisei 

szolgálatáért 

 

108. 2.  Ábrahám Nóra:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

 

109. 3.  Berta Beáta:  

példamutató hitéleti 

tevékenységéért és a 

közösségért végzett 

munkájáért 

 

110. 4.  Major Vivien 

Mónika:  

a közösségért végzett 

munkájáért 

 



111. 5.  Réti Ibolya 

Zsuzsanna:  

a közösségért végzett 

munkájáért 

 

112. 6.  Szente Balázs:  

jó tanulmányi 

eredményéért és 

kiemelkedő 

sportteljesítményéért 

 

113. 7.   Horváth Laura Anna: 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 
114. 8.   Verő Johanna: 

kimagasló művészeti 

tevékenységéért 

ÖSSZ:   19 38 57 
 


