
Alexy Marcell Több matematikaversenyen vett részt, ahol kistérségi I. helyet, megyei III. 
helyet, illetve országos viszonylatban a Kalmár László matematikaversenyen I. helyet tudhat 
magáénak, továbbá több meghirdetett országos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket, 
Nemes Tihamér Számítástechnikai Országos Versenyen III. helyezett lett.  
Bálint János Sokoldalúságát bizonyítja, hogy nemcsak humán területen, hanem 
természettudományi tárgyakból is vannak kiemelkedő eredményei. (országos szövegértési 
helyesírási versenyen I. helyezés, országos történelem verseny 4. helyezés, megyei földrajz 
verseny 3. és 7. helyezés, továbbá megyei és területi matematikai versenyeken is kiemelkedő 
eredmények ért el).  Az egyéni versenyeken túl csapatversenyeken, mint a Föld napja, 
valamint az Autómentes nap alkalmából szervezett vetélkedőkön meghatározó tagja, illetve 
eredményes versenyzője a Földváry Általános Iskola csapatának. 
Boroncsok Bence Aktívan sportol, Vágta Triatlon SE eredményes versenyzője, megyei 
diákolimpián IV. helyen végzett. Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei 8., 
országos 22. helyezett, fizikaverseny országos döntőjén 3. helyezett, Boronkay 
angolversenyen 3. helyezett lett. Városi és területi matekversenyeken rendszeresen az 1-3 
helyezett között szerepelt.  
Frankó Krisztián Széles látókörű, több műveltségi területen is igen kimagasló munkát 
végzett. Házi történelem versenyen II. helyezést, Házi földrajz versenyen pedig I. helyezést 
ért el.  
Sík Sándor díjban részesült.       
Havasi Boglárka Igyekezett mindig szorgalmasan fejleszteni a tudását. A legtöbb iskolai és 
egyéb tanulmányi versenyeken részt vett, több tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el. 
Országos döntőbe jutott szakmai érettségei tantárgyak versenyén keresztül üzleti 
gazdaságtanból. 
Közösségi munkáért, iskolai versenyeken elért helyezésért dicséretben részesült. 
Kovács Dalma Tantárgyi, illetve több ízben nevelőtestületi dicséretben részesült átlagon 
felüli tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért. 
Boronkay Észak Pest megyei matematikai versenyen III., majd II. helyezett lett. Genius 
Logicus Kiváló nemzetközi Feladatmegoldó versenyen 25., következő évfolyamon 15., 8. 
évfolyamon pedig 3. helyezést ért el.  
Zrínyi Ilona matematikai megyei versenyen a Radnóti Miklós Általános iskola 
legeredményesebb versenyzője. A fentieken túl természetismereti, kémiai, illetve biológiai 
tanulmányi versenyeken ért el kiemelkedő eredményeket.  
Magyari Péter Márk  Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi megyei 1-ső, 
országos  3. helyezett, majd a következő évfolyamon országos és megyei szinten is I. 
helyezést ért el. Továbbá eredményeket ért el fizika, kémia és természetismereti versenyeken 
is, 5., 14., 16., 25. helyezést ért el.  
Onozó Dávid a zeneiskolai és a városi rendezvények rendszeres résztvevője, a Bartók Béla 
Zeneiskola kiváló diákja. Jelenleg a 2013. szeptember 24 és 29. között Olaszországban 
megrendezésre kerülő versenyre készül. 
Pest megyei Dallam-ütőhangszeres szólóversenyen, illetve Országos Ütőhangszeres 
versenyeken ért el I. helyezést. 2013. áprilisában nemzetközi ütőhangszeres versenyen szintén 
I. helyezést ért el.  
Szabó András Angol nyelvből C típusú felsőfokú, német nyelvből C típusú középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik. Országos középiskolai tanulmányi versenyen matematikából 12., 
illetve 24. helyezést, Kenguru matematikaversenyen 9. és 5 helyezést, továbbá Pest megyei 
matematikaversenyen 2, illetve 4. helyezést ért el. Sport területén is kiemelkedő 
eredményeket ért el, Országos Amatőr kosárlabda Diákolimpián 2. illetve 9. helyezett lett.   
Szölgyémy Géza Az első tanév végén az angol középfokú, majd 12. évfolyam során 
felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, 10. évfolyamon előrehozott középszintű német és 



informatika, majd a 13. évfolyam őszén matematika érettségi vizsgát tett.  Pest megyei 
történelem versenyen I. és V. helyezést érte el, matematikából több versenyen is részt vett a 
pest megyei matematika versenyen 9. helyezést ért el.  
Tóth Adrienn Kedves, pozitív személyisége, szorgalma és állhatatossága mindvégig 
megbízható alapot teremtett a mindenkori osztályközösségnek. Kivételes tehetséggel 
rendelkezik a kicsi gyermekekhez, kiváló eredményei és kedvessége ideális tanárfigurává 
avatják.  
2011. évben Országos Kamarazene Versenyen vett rész, ahol VI. helyezést ért el.   
Ványa Csaba 4 éven keresztül folyamatos fejlődést mutatva, nagy akarattal haladt a kitűzött 
célja felé.  A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola legjobb tanulója. 
Előrehozott érettségit tett testnevelésből 92%-os, angol nyelvből 89 %-os eredménnyel.  
Mészkőember hegyi időfutamon 3. helyezést ért el. Továbbtanulási irányultsága: Budapesti 
Műszaki Egyetem környezetmérnöki szak.  
 
 


