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Előszó
„Az igazság mindig egyszerűen szól „ 

örömmel és szerényen nyújtom át mindenkinek iskolaközpontunk felszentelé-
sének 15. évfordulóján fénykép-emlék albumunkat. szerényen, mert – még tavaly 
a testvérekkel elkezdett tervezgetésben is elhatároztuk már – hogy csak egysze-
rűen, szerényen és alázatosan ünnepelünk. közös hálaadó szentmisével, együtt 
a szülőkkel, gyermekekkel, pedagógusokkal, vendégekkel.  örömmel nyújtom át 
ugyanakkor ezt a fényképalbumot azért, mert úgy gondoltuk, hogy mint minden 
ünnepeltről szokás, rólunk a 2008-ban az Aporban élőkről, a kisgyermekekről, a 
tanulóifjúságról, pedagógusokról és dolgozókról is kell egy emlék: kik is voltunk 
ott akkor? emlékszel?  nézd: Ő ott a harmadik sorban, a … igen. 

emlékek kellenek, mert életünk minden szakaszában tartoznunk kell egy közösséghez, tartoznunk kell egy ha-
zához, egy lakóhelyhez, egy családhoz, egy munkahelyhez, egy iskolához és hittel tartoznunk kell a Jóistenhez. Úgy 
gondolom, hogy egy fénykép mindennél többet mond annak, akik akkor részesei voltak az iskolai eseményeknek.  
érzések, hangulatok, nevek, szerelmek – no és a hely szelleme, a „genius loci” - kavarognak azokban, akik nézik majd 
egyszer ezeket a képeket.

Akkor, amikor az „asztal körül majd a nagy család ül” és körbejárnak a fényképek. ezek voltunk mi, 2008-ban az 
Aporban. nézegetem az iskola 15 éves történetének fényképeit. sokszáz fényképet. Csodálatos gondolatokat, csodá-
latos embereket, csodálatos áldozatokat láthatok. szerénységet, önfeláldozást, közösségeket, bizalmat. 

A kezdetek óta itt vagyok, de még mindig ámulok a képeken. Az akkori embereket: akik önfeláldozóan itt voltak 
és már sokan meghaltak, akik építették velünk a „sulit”, akik közösség voltak velünk. Hála és köszönet mindenkinek, 
akitől a kezdeteknél, bármilyen segítséget is kapott iskolánk. külön köszönet benkovich Ferenc atyának az „álomért” 
és az iskola megvalósításáért. Aztán nézem a 15 év eseményeinek képeit. A rendszerváltás kezdeteinek politikai 
zűrzavarát, amely állandó tanügy igazgatási változásokra kényszerítette az iskolákat, köztük minket is. ugyanakkor 
büszke is vagyok. mi voltunk az első „iskolaközpont”.  emlékszem, amikor lebó Ferenc szobrászművésznél Ferenc 
atyával lépdeltünk az iskola homlokzatán olvasható betűk felett, nézegettük azok formáját. 

Jó lesz ez? Hogyan is hangzik? tépelődtünk… Akkor a minisztériumban is csodálkoztak, amikor ezt a nevet kér-
tük: „Apor Vilmos iskolaközpont”. Hogyan? ilyen megnevezés nem is szerepel a törvényben?! Azóta – nálunk a 15 
év alatt nagyon sok küldöttség járt, „hogy hogyan csináljátok?” címmel - már országszerte átvették ezt a kifejezést 
és törvény van róla. ez is eszembe jutott egy fénykép láttán. Aztán a 90-es évek nehézségei és örömei. építkezések, 
állandó fejlesztések, szivárvány csoport, újabb és újabb generációk, a gimnázium felfutása, az állandó politikai és 
finanszírozási változások és a mária iskolatestvérek.

A legutóbbi évtized fényképeit szemlélve kibontakozik iskolaközpontunk jelenlegi arculata. külön örülök annak, 
hogy 2002-ben megvalósíthattuk az óvodánkat és az alapfokú művészetoktatást. 2002-ben már „felfutott” a négy év-
folyamos gimnázium és azóta évente négy osztályunk – két hat-, és két négy évfolyamos – érettségizik. örömünkre 
jövőre – 2009-ben – bocsátjuk ki az „ezredik érettségizőnket”! Csodálatos öröm találkozni végzetteinkkel az érettsé-
gi találkozókon: szinte mindenki továbbtanult, diplomával rendelkezik, több nyelvet beszél, komoly munkahelyeken 
dolgoznak. orvosok, mérnökök, közgazdászok és még sok egyéb területen….értelmiségiek. örülünk sikereiknek. 
különösen az „aporos lányaink” sikereinek! minden végzettünket áldja isten magyarországon, európában és szerte 
a világban! A találkozókon is körbejárnak régi iskolai fényképek. emlékszel? 2003-ban átadtuk a második tornater-
münket is, amelyet az Apor Alapítvány épített fel a fenntartó és az iskola közösen vállalta a berendezését. magam is 
mindent megtettem azért, hogy minél több tehetségfejlesztési és sportolási lehetőséget teremtsünk kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. külön örülök annak, hogy még a szülőknek is adtunk ezzel az új teremmel sportolási lehetőséget. 
isten megadta az erőt és segítséget, de köszönet érte minden jó szándékú támogatónknak is! 

Az intézményünket választó szülők kérésére 2005-ben bővítettük az óvodánkat, így ez a 150 fős „szakfeladat” 
lett legfiatalabb és legdinamikusabb águnk. igen – akartuk, hogy óvodánk tovább fejlődjön! A nagy szülői „nyomás” 
2007-ben pedig újabb óvodai csoportszoba kialakítását követelte meg, melynek kialakítását örömmel végeztük el. 
Óvodánk maximális létszámát 200 főre bővítettük, ezzel – a nyolc óvodai csoporttal- Győr talán legnagyobb óvodája 
lettünk?! itt köszönöm meg kiváló munkáját az óvónőknek és a dajkáknak valamint a szülők bizalmát.

A 2003-2008 közötti időszak képeit nézegetve látható, hogy iskolaközpontunk kiteljesedett: - az óvoda
-  az alapfokú művészetoktatás
-  az általános iskola, 
-  a hat-, és négy évfolyamos gimnázium, 
-  250 fős fiú-és lány kollégium 
-  1200 gyermek és fiatal jár hozzánk az óvodától az érettségiig
-  120 pedagógus és 40 nem pedagógus dolgozónk látja el az adott tanév feladatait

köszönet mindenkinek a 15 év folyamán végzett minden segítségéért és munkájáért:
-  benkovich Ferenc atyának, aki kitartott az iskola felépítésében
-  A sok-sok névtelen iskolaépítőnek, akik mertek álmodni az új világról
-  A szentlélek egyházközség tagjainak iskolaépítő önzetlenségükért
-  szűcs istván és bakos Vince testvérünk szervezőmunkájáért
-  Azoknak a pedagógusoknak, akik a kezdeteknél segítségemre voltak az Apor iskola pedagógiai-tanügyigaz-

gatási alapjainak megszervezésében
-  Az Apor iskola szellemi-pedagógiai megalapozásáért: remi Vericel fms. testvérnek és a mária iskolatestvé-

reknek
-  Az Apor Vilmos katolikus iskolaközpont eddigi fenntartóinak: 1993-1996 Dr. pápai lajos megyéspüspök 

úrnak, 1996-2008 mária iskolatestvérek szerzetesrendnek, 2008-tól dr. pápai lajos megyéspüspök Úrnak, 
hogy vállalta a további fenntartást

-  Az iskola vezetésének és minden dolgozójának
- A bennünk bízó szülőknek

Fényképek. emlékek. érzések. Hangulatok. Apor 2008.
kedves tanulóink! ti már egy megváltozott világban fogtok tovább tanulni és élni. első, és legfontosabb követel-

mény lesz számotokra- ebben a globalizálódó világban és egyetemeken-, és majd a munkahelyeteken, hogy megta-
nuljatok csoportban dolgozni! tehát együttműködni és elfogadni a másikat! ez ma mindennek az alapja! 

A mai zűrzavaros világban felértékelődtek az együttműködésre a csapatban dolgozni képes egyének, akik a tu-
dás mellett rendelkeznek istenbe és önmagukba vetett hittel, a kihívás reménységével. egyre inkább szükséges és 
előtérbe kerül az általános műveltség, a hit és a nevelés-tudás-közösség- melyet – bár nehéz és töredékes módon, de 
magvetőként – a katolikus iskola tud megadni. A mi katolikus iskolánkban – a korszerű tudás mellett – ezt akarjuk 
megéreztetni Veletek.

A 15. évforduló fényképalbumát nézve milyen gondolatokkal tekintünk a jövőbe? A marista hagyományokat meg-
tartva, a nyitottság, a közvetlenség, a tolerancia jegyében építkezünk, a szülőkkel és gyermekekkel fenntartott őszinte 
kapcsolat kialakítása a célunk. Jó keresztények, erényes polgárok nevelése a fő feladatunk. A 15 év alatt immár hagyo-
mányokat teremtettünk, minden tekintetben kiváló intézményt hoztunk létre és bízom abban, hogy megalapoztuk a 
jövőt is. ezután is – a Gondviselés segítségében bízva –  hasznos, közösségben gondolkodó, hivatásszerető és hivatá-
sának elkötelezett embereket, jó családapákat és családanyákat szeretnénk kibocsátani az intézményünkből.     

Győr, 2008. október
 koppány lászló
 igazgató



6 7

A
 ta

ná
ri

 k
ar

Iskolavezetés

Ábrahám Csaba
Ábrahámné mondovics Csilla
Ács Andrea
Arbanász ildikó
Árpásiné Horváth-Dori Cecília
Ásványi balázs
Ásványiné kiss Anikó
baloghné kalmár Zsuzsanna
bán Csabáné
barczáné sárvári Csilla
batháné bujáki Anita
bazsóné Zsohár ibolya
benkó tamás
benkovich Ferenc
bodor lászlóné
boglári pálné
bognárné kalmár ildikó
boldizsár orsolya
bonczné lengyel éva
borbélyné Györkös márta
borbélyné kovács eszter
borsó bernadett
bukits ernő
bukovics ildikó
busné Jakovits Ágnes
buzási szilvia
Czeglédi edit
Czepekné tóth rózsa
Cziglerné Horváth Ágnes
Csákiné kiss Zsuzsanna
Csanaki szabolcs
Csehné Finta ilona
Csendes laura

Csíkné Horváth edit
Csizmadia Gertrúd
Dériné tóth erika
Dittrich mónika
Doros Zsuzsanna
Dr. Fülöpné Vizhányó Zita
Dr. kamilné Újvári Ágota
Faller Zsuzsanna
Feczkó péter
Fekete mónika
Foltányiné Varjasi rita
Forrás noémi
Gaál barnabás
Gálné lőrincz eszter
Girbicz istvánné
Gyallai beatrix
Hájas-bodor nóra
Halmos péter
Hegedüs márta
Horváthné ikker ildikó
Horváthné kovalter szilvia
iván Gabriella
Jócsik Csilla
Judtné takács linda
kálmánczhelyi Jenő
kapuiné nagy ildikó
kis Annamária
kis József
kiss Jánosné
kiss Judit
kiss Zoltán
kissné Feller lívia
kissné kostelec éva

Pedagógusok

koppány lászló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . igazgató
kiss Zoltán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . általános igazgatóhelyettes
Gaál barnabás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . igazgatóhelyettes
Ábrahám Csaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kollégiumi vezető
pintér elemér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gazdasági vezető
benkovich Ferenc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . püspöki biztos 
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kissné kostelec éva
kleiningerné pongrácz Andrea
kokas márta
kollár Zsuzsanna
komjáti tímea
koppány lászló
koppányné Újházi márta
kovács márta
kovács tamásné
kullerné ender nikolette
kurcsicsné Árnics katalin
lászló klára
luján egea Juan José
marek lászló
mileticsné Csonka orsolya
mugitsné novák erika
nagy Adél
nagy András
nagy Viktória
nagy Vincéné
nagyné mádl Judit
nagyné somogyi Ágnes
nagyné szammer éva
némethné Gábor krisztina
némethné Varga ildikó
némethné Virág eszter
orbán petra
orossné seper ildikó
palanikné schmidt kinga
pálfiné Gerencsér katalin
patai klára
petroviczné major ivett
pintér mónika
princzinger mária
reider lajosné
ritzingerné szommer éva
rózsavölgyiné nagy orsolya
sántáné kiss rita

sárvári beáta
schindlerné nagy kinga
somogyi Gabriella
somogyi rita
szabó mária
szabóné telekesi éva
szalainé Csapó rita
szalayné stolmár katalin
szalontay lukácsné
szücs Andrásné
szűcs istván
szűcs mihály
takács Anita
Thomanné Dukkon márta
tóth edit
tóth Judit
tóthné szabó ildikó
tóth-sánta renáta
török Anett
túróczi Zoltánné
Váginé kónya szilvia
Vámosi mária
Vargáné Császár éva
Vargáné Domán Gabriella márta
Varjasné Virágh erzsébet
Vass sándor
Vaszariné Horváth márta
Vecseiné kálmán katalin
Vida Gábor
Vidáné papp Csilla
Virág lászlóné
Vörösházi Györgyné
Zámbó Ágota

Árkosi Zoltánné
baloghné Virágh Gertrúd
bognár istvánné
bólyai Jánosné
borosné michnyóczki mária
Döbrösiné Horváth Anikó
éliás Ferenc
Finszter ervinné
Gede Jánosné
Gelencsér Ferencné
Guttyán Ferencné
Győri margit
Hartl miklósné
Horgány Andrásné
Horváth lászló Jenőné
Horváth tamás
Jinné erdős Andrea
Jócsik János
kincses istvánné
kiss béla
kiss Csabáné
kiss Gézáné
korcz leventéné
kovács Ferencné
kovács oroszlán Józsefné

Az iskola nem pedagógus állományú dolgozói

major Józsefné
marton pálné
mészárosné templa Zsuzsanna
németh Ferenc
panykó Jánosné
pápai sándor
pintenics Győzőné 
pintér elemér
polgár istvánné
regulics Adrienn
ruskó péterné
salakta károlyné
salamon lajosné
scheibelhoffer irma
sulyok lászlóné
szabó Józsefné
szabóné Göndöcs erzsébet
talpai Hildegard
tóth istvánné
tóth szilveszterné
tóviziné tóth Anikó
Varga Ferencné
Zámbó lajosné



10 11

Maci csoport – kis-középső csoport II.

Óvónők: szűcs Andrásné, Varjasné Virágh erzsébet – Dajka: baloghné Virágh Gertrúd 
Alasztics nakagami Anna norikó, bognár bence, Csanaki péter, Déri martin, Dudás tamás, erdélyi András, 

Gottlieb krisztofer, Győrffy márton, Havasi Virág, Hideg Hanna, Hideghéty Zalán, Hoffmann Herman György, 
Horváth Dorina, kertész márton, magyar Gergő, mayer léna, mayer simon, méri máté, molnár Gergely, 

nagy rebeka, rádi bence, szakács szilveszter, tálos Gergő, tatai Attila, túróczi Dana, Varga boglárka, Wagner kata

Mókus csoport  – nagy-középső I.   

Óvónők: reider lajosné, busné Jankovits Ágnes – Dajka: Gede Jánosné
Ábrahám Ágnes, bagó Zsófia, batha benedek, Czuczor tamás, Csanaki máté, Cseh Zsófia, Dávid noémi, 

Décsi Dániel, Faragó ivett, Fonyó liliána, Hidvégi kata luca, Jamieson sofia Alicia, kovács brigitta, kövecses Dávid, 
nagy Csaba, németh Anna, németh eszter, pálmay kristóf soma, sömenek tamás, spaits Dániel, szabó lilla, 

szabó luca, szauer patrik, száva levente, szeder szabina, Végh András, Zakor karina

Óvoda – Süni csoport – kiscsoport

Óvónők: bazsóné Zsohár ibolya, pálfiné Gerencsér katalin – Dajka: Zámbó lajosné
 Ábrahám kitti, Ács benedek, balogh Angelika, balogh eszter, boros tímea, Gyalogh Attila, imre lili, 

nagy bertalan, nagy evelin, olasz Attila, ölbei Antónia, polcsik Jázmin, sárközy luca, sipos Vanessza, 
sipőcz bernadett, szalay réka, szekér Dóra, szűcs marcell, tóth Virág, Varga olivér

Csiga csoport – kis-középső csoport I.

Óvónők: Girbicz istvánné, Vargáné Császár éva – Dajkák: panykó Jánosné, Gutyán Ferencné
Albrecht Ádám, Ányos emese édua, balics Ádám, bohunyiczky botond, brányi péter, Csáki krisztián, Cseh balázs, 
Cseri Dalma, Dávid noémi, Dörgönye panna, Frauhammer balázs, Haáz Gyula Dominik, Jász Áron, kapui Vilmos, 

kocsis József bálint, kováts balázs, kristóffy  Hanna rózsa, kukorelli kata, lukáts boglárka, major András, 
paár Viktória, pintér Dávid, polniczky Angéla mónika, porpáczy Hanna róza, 

szalay karolina, tarr mihály, Wágner Gábor
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Nyuszi csoport  – nagycsoport I.

Óvónők: orossné seper ildikó, Zámbó Ágota – Dajka: Győri margit 
Albert emese, Angyal petra, barsi Anna, bodó Zsolt, bukits márta, Csáki bence, Déri Dominika, Gaál bernadett, 

Gábor Virág, Horváth Dávid, Juhász levente, kaizinger Vivien, kocsis kristóf, kristoffy lilien, lukács botond, 
mester emma, mocsi lilla, molnár Anita, németh Csenge, Ónody Zsófia, pfeifer réka, pirk tamara, samu soma, 

szabó péter, szalay Dóra, szalontai boglárka, szűcs benjámin,

Pillangó csoport – nagycsoport I.

Óvónők: Thomanné Dukkon márta, Vargáné Dormán márta, Ábrahámné mondovics Csilla – Dajka: Finszter ervinné 
báki András, böcskei Zsigmond, börzsönyi Dániel, Fekete bendegúz, Horváth Ábel, Hunyady Zsuzsanna, 

kassai Zsófia, kovács bence Áron, kovács bence, major borbála, major sára, rózsavölgyi klára, tóth tamás, 
Varga máté tibor, Zsadányi Dominika,

Katica csoport – nagy-középső II.

Óvónők: kissné Feller lívia, nagy Adél – Dajka: borosné michnyóczki mária 
Ásványi Gellért, berkes bence, buda máté, Csanaki boglárka, Csapó bálint, Császár Vivien, Fülöp Dalma, 

Horváth balázs, Horváth Csongor, Judt emese, kálóczi istván, kelemen Viktória, kovács martin, lukács Dóra, 
macher Dorka, pajor Ágnes, pajor kristóf, papp Ákos, pfeffer Fanni, pintér máté, polcsik ketrin, prácser Ádám, 

somfai bence, tóth péter, Varga Gergő, Wesztergom éva, Zsadányi barbara

Szivárvány csoport – nagy-középső csoport III.

Óvónők: Foltányiné Varjasi rita, Dériné Horváth erika – Dajka: sulyok lászlóné 
Ányos bulcsú levente, bazsó tamás, békefi brigitta, bindics Dávid, bogdán Alex, bogdán bence, 

bohunyiczky bátor, Fekete Janina, Gyökér sára, Holczinger Gréta, Holczinger petra, kalocsa olivér, káldi Gellért, 
keller Ádám, kósa Csaba, kránitz bence, miletics Zsófia, simon kristóf, takács patrik
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1. c

osztályfőnök: borsó bernadett
Ábrahám Domonkos, Albrecht Zsófia, Czuczor eszter, Fekete kristóf, Frauhammer tamás, Gali bianka, 

Horváth Adrienn ibolya, Horváth bence, Horváth laura, kálóczi Ádám, kelemen roland, korcsek laura, 
laubender mátyás, ledvinsky John, miletics Dóra, peresztegi - nagy kinga, tóth bence, ujvári Dorottya, 

Vaszary tamás Ágoston, Vidéki roland, Viglidán Gellért, Wágner nóra, Wesztergom petra Dalma, Zahn András,

2. a

osztályfőnök: Váginé kónya szilvia
bukits katalin mária, Czigány balázs bence, Cseri petra, Décsi petra, Fischbach kardos , Furino Francesca, 

Gottlieb Alexandra, Horváth Dorina, Horváth Dorottya, Horváth roland, Judt olivér, kállai kata, 
kuller Jázmin Virág, németh evelin, németh istván, pákai Ádám Gábor, pákai norbert lászló, 

pákai Zsófia Judit, pátka roland, patyi Csaba, spissich blanka, Varga bianka

Általános Iskola – 1. a

osztályfőnök: nagy Vincéné
Ásványi balázs, baráth levente, erbele kristóf, Faragó bálint, Finszter Anna, Fodor luca, Hardt melitta, 

Horváth Ákos Dezső, Horváth Dávid miklós, Horváth mercédesz, Joó martin, Józsa Fanni, kerényi Zoltán, 
kovács Ákos, kovács eszter, kovács Zsolt, ölbei Anna, rojkó Dorina, sipőcz richárd, spaits Gábor, 

stier Hajnalka, szabó sára éva, tompa stella, Végh Vanessza

1. b

osztályfőnök: barczáné sárvári Csilla
bancsó noémi, barna Zsófia, bognár Flóra, Czigány richárd, Csáki Adrián, Dörgönye kira, erdélyi emese kitti, 

Fekete András, Frech mátyás, Halász Ádám, imre márkó, Jobb Cintia, kasza Daniella, kernya roxána, 
korcz Anikó margit, kraicz máté, lengyel sára, nagy katalin éva, oláh bálint, pintér Dávid Ákos, 

rences Dóra Anna, szűcs borbála, tóth Viktória eliza, tupi bence,
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2. d

osztályfőnök: Vörösházi Györgyné
babos bence bendegúz, bagdal lászló barna, etl Alexandra, Gerencsér Zalán, Horváth patrícia Dominika, 

Hovanecz lili, keller sára Veronika, kollár Dávid Vendel, mátyus Dominik Ádám, mocsi máté, 
németh András Gábor, németh Fanni, pop evelyn Jessica, schneemeier Ádám, stégmár barnabás, 

steiner Zsófia panna, tóth stefánia, Varga eszter, Vejtasa Dalma, Visi Ádám

3. a

osztályfőnök: Vecseiné kálmán katalin
esztergomi Virág, Fazekas kolos bence, Fazekas máté, Fülöp Dániel, Hideghéty Viola Anna, Horváth bálint béla, 

kovács bence Dominik, kőhalmi lászló bálint, litke Vivien éva, macher Zoltán, máté Csenge nóra, 
mátyus Angéla, polgár petronella, schmutzer lilla, sipőcz Júlia, szabó réka Gyöngyi, szakács borbála, 

szauder bence, takács Dominik Zsolt, turner patrik, Varga eszter, Varga-b. tamás

2. b

osztályfőnök: mugitsné novák erika
Csendes Dóra, Domján Ákos Dorián, Gaál Gergely, Gyalogh kata, Hunyady borbála, Hunyady mária, 

kránitz péter, kukorelli kristóf, kutassy petra Gabriella, ládics balázs András, mester ida, molnár erik, 
németh luca napsugár, nyerges Dominik, pallós rebeka, rikker Dorina, rikker Veronika, sárközi márton, 

szilágyi kornél, Vajda bence Gábor, Vajda lili Zsófia, Varga marcell,

2. c

osztályfőnök: orbán petra
bohuniczky Zsófia magdolna, Csótár tamás, Décsi Gábor, engelsz márk, Futó loretta, Géringer Ábel, 
Horváth Anna patrícia, kamrás istván, kóródi lora Anna, lénárt martin, máj Adél, molnár róbert, 

pék regina Annamária, roncz patrik, sághy regina, szabó Dorina, szili kartal, tullner petra
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4. a

osztályfőnök: Virág lászlóné
bojtos réka, börzsönyi Dávid Zoltán, bucsi rebeka rita, bukits ernő barnabás, Fazekas bence, Ferenc réka, 

Horváth erzsébet, Horváth Gergő, Juhász márton benedek, knausz katalin, kovács balázs, 
krankovits Diána Fatime, látrányi Gergely balázs, lendvai balázs, mentes péter, nagy bálint, 

pődör Gergő, schmutzer bettina, soós Helga, szűcs Anna, Viola soma

4. b

osztályfőnök: Hájas-bodor nóra
Ács regina, Adorján máté, Csendes eszter, Csenkey balázs patrik, erdélyi Zoé, Feczkó réka, Furhmann bence, 

Gali Virág, Gombás Ádám, Gombos Dávid, Horváth Gál simon, kállai márk, kiss Donát kristóf, 
környei Artúr barnabás, kránitz krisztián, laubender réka, máj péter, nagy Vivien, németh blanka, 

pőcze krisztina, simon András, szecsődi roland, székely Atilla, töreki evelin

3. b

osztályfőnök: szalainé Csapó rita
bánhidi trisztán istván, boga Dániel, boga márton, böcskei mátyás, bucsi petra, Csanaki Ábel, Csikós Vanessza, 

Déri Veronika Fanni, Domonkos péter, erdélyi réka Virág, Gombos liza, korinek lili, mátis Dominik, 
nádudvari orsolya, németh bendegúz, nyerges Csaba, pirk noémi, róth kristóf, szőke laura, 

tófalvi kincső, tóta Vince, tóth Ádám kristóf

3. c

osztályfőnök: bonczné lengyel éva
batha Fanni, berta péter patrik, Csanaki Veronika, Csendes lili, Czigler Ádám, Fekete Gergő, Horváth Dorina, 

lázár karolina Csillag, molnár Zsuzsanna, nagy natália, pálfi Donát, peresztegi-nagy Gellért, 
pintér Csongor márk, rózsavölgyi luca, szabó András imre, szabó barnabás, Varga balázs, 

Varga Franciska, Végh Adrienn Alexandra, Vidorok kitti
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5. c

osztályfőnök: bodor lászlóné
Ábrahám benedek, baradics Gergő, Csanaki Dominika, Fehér András, Futó patrícia, Hajdu eszter, Horváth bence, 

Horváth patrícia, kiss martin, kónya Viktória, molnár balázs, pfeifer orsolya, pisák lászló, samu Dóra, 
stégmár Dániel, szabó rebeka, szakács benjámin péter, szémann boglárka, Varga kinga, Várszegi máté, 

Vidorok Zoltán, Villám lilian Dóra,

6. a

osztályfőnök: Vidáné papp Csilla
bácskai bálint, balogh barbara, Csendes kitti, Csikor Dániel, enyingi Csongor, Feller Dóra, Gombás mihály, 
Guth Dorottya, Horváth András, kollár bence, kövecses patrícia, luterán Gergő, molnár boglárka Ágnes, 

novák Viktória, oláh richárd, rákossi renátó, sütheő Áron, szépvölgyi szabolcs, szűcs márk, tompa noémi, 
tóth Gergő, Végh barnabás, Viglidán Ágoston

5. a

osztályfőnök: Ács Andrea
balázs-Fülöp nikolett mária, enyingi Gábor lászló, Faludy Fanni, Fehér Dániel, Fehér Dóra, Foki márk, Havasi lili, 

Horváth Gábor martin, Horváth réka eszter, lukács bence, lurvig József, máté evelyn ildikó, mester tamás, németh 
Dóra, orosz péter, papp Cintia, pfeffer Jovita, prácser András mátyás, szigony Dóra ibolya, szigony lászló, török 

borbála Cecília, Vágenhoffer  kristóf, Varga kincső, Vass Vivien, Vida petra, Wesztergom András, Wesztergom Attila

5. b

osztályfőnök: Czepekné tóth rózsa
Annus balázs, baradics márton, böcskey Zsolt pál, Czigány tamás Dominik, erdélyi enikő lívia, Fülöp Dávid, 
Hunyady Gergely, kajos péter, kiss katica Ajna, lukács bálint, major bettina, mátis Dorina, mátyás boldizsár, 

molnár enikő, nagy Alexandra, sebők petra, sipos kornél, schindler Ferenc, soltész martin, szabó tamás, 
szalay Judit, szőke olívia, tóth ildikó,
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7. c

osztályfőnök: borbélyné Györkös márta
bedő Zoltán, bognár szilvia, Csáktornyai Fanni, Honner soma, környei kamilla blanka, laubender lászló, 

matusz benjamin, oláh laura , pasznakidisz bianka, pfeifer Zsófia, pintér Ádám , póczik Dóra, 
soltész mercédesz, tóth balázs, tóth nikolett, Vincze Dorottya

8. c

osztályfőnök: Horváthné kovalter szilvia
Csida patrik, Dömötör Dávid, lukács Adrienn, lukács edina, mátyás bence, mátyus norbert, nagy Attila, 

nagy nicole, németh Áron, osztrovszki olivér, scharreisz máté, sebők Dávid, tóth kamilla, 
ungerhofer Gergely, Vági Zoltán, Vida katalin

6. b

osztályfőnök: ritzingerné szommer éva
bihari mátyás, bodor szilárd, Czellér Andrea kinga, Czigler regina, Csapó Fruzsina, éliás Gergely, Feczkó Áron, 

Gerbovits emma, Gúth nikolett, Horváth eszter, kiss nikolett, kocsis martin, mészáros péter, mihály Flóra, 
nagy balázs, nagy Zsófia, pálffy patrik, pintér levente elemér, pőcze Fanni, sárközi Gergely, tálos kincső

6. c

osztályfőnök: Doros Zsuzsanna
Ács nóra, bede imre, bojtos rita, Csapó Viktor, Géringer noémi, Gyökér luca, Horváth bence, Horváth József, ker-

nya Gábor, kovács Zsanna, kuller Violetta Anna, látrányi péter krisztián, lerner ivett, mátyus Dániel, 
németh boglárka, németh noelle rozina, nyári József, orosz András, Óhegyi Zsófia, polgár patrik, 

szoláry péter, szöczei péter, Varga Anett, Vida szilvia
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7. B

osztályfőnök: koppányné Újházi márta
bujdosó Anett, Fekete kristóf tibor, Forgó Dominika, Frey bence, Frey máté, Hoffmann Gréta Adél, 

Horváth Dániel lászló, Jakab Dávid, Jakab szabolcs, krokker mátyás, lendvai Dóra, máhr evelin, marton erik, 
martsa réka, nagy Ádám, nagy laura, németh Délia tünde, petrovicz benedek, siket Daniella, simon tamás, 
szabó Dávid, szabó Gergely, szilágyi kitti, tóth róbert, Varga péter, Végh Diana, Vejtasa emília, Virág eszter

8. A

osztályfőnök: kokas márta
Annus krisztina, balogh tamás, bán Csaba, bencze kinga, bojtos Dorina, Faragó barbara, Ferencz Attila, 

Finszter richárd, Gasztonyi petra, Hadarics katalin, Horváth Zoltán, Hunyady éva, Huszár boglárka, kiss róbert, 
kokas Fábián, lőrincz Anna, maár szabolcs, máj eszter, mészáros rita, nagy Viktória, nádudvari bence, 

nusser Anna, pápai réka, pusztai miklós, szabó enikő, szőke olivér, tóth Dániel, tóth szabina

8. d

osztályfőnök: némethné Gábor krisztina
Csáki bálint, enyingi kata, Farkas Fruzsina, Fodor Virág, Fridrich bence, Goda enikő mária, Gondán eszter, 

Huszár éva enikő, kalmár Gergő Valentin, keleti Anita, kercza tamás, király márk, kovács patrik József, 
krankovits Dániel, kurucz Dalma, major Alexandra, nagy Friderika Aida, szabó bence, szűcs Dávid, 

tóth barna, Varga b. máté, Végh Gábor, Viola károly

Gimnázium – 7. A

osztályfőnök: szalontay lukácsné
bandi barbara, barna mónika, boczor kata, borsos kata, Dóczé patrik, Faludy kristóf, Farkas Viktória, Gyüszi 
marcell Vince, Hajgató Jennifer, Havasi Dániel, Horváth Fanni, Horváth Fanny, irmes martina, Józsa Viktória, 

kállai nikolett, kalmár Joshua, kántor Dorina Anna, kovács Vivien, medvecz máté bence, pődör lilla, rácz máté, 
schneider Ágnes, sömenek Dávid, szabó Dorina, szauder bálint, tóth szabolcs, trombitás bernadett, 

Varga András Gábor, Wesztergom kata, Zsuppán benjamin
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9. B

osztályfőnök: kullerné ender nicolette
bakos Dóra, Czibik bence, Csehi márk, Csiti bence, esztergomi Gergely, Fekete renáta, Horváth Dániel, 

Horváth Vivien, Hunyady Anna, Jakab Ágnes, kiss Dóra, les krisztina, németh Viktória, nimsz Zsuzsanna, 
papp Dávid, péch Dzsenifer, sömenek Judit, szabó Alice, székely borbála, trombitás péter, Wenesz Viktória

9. C

osztályfőnök: Fekete mónika
Ambrusch József, bratkó bettina, Czifrik bence, Csoma bence, Fölföldi tamás, Fülöp tamara, Greiner József márton, 

Hanich Veronika, Horváth Gábor, Horváth levente, kántor máté, kiss bence, körtvélyesi tímea Jázmin, 
kruppa mihály, márkus marcell, orbán kinga, papp eszter, radics eszter, rezsőfi márton, schöffer Dalma, 

schwartz Andrea, szita lilla éva, tar szabina, tóth eszter, Varga Ádám, Zimmerer máté

8. B

osztályfőnök: bognárné kalmár ildikó
baralovics barbara, bíró eszter, bittman Dalma, Feczkó regő Dániel, kemény márk, kerényi Zsuzsanna, 

kocsis stefánia, kulacs péter, nagy richárd, nemes máté, németh márk, németh nilla, oroszi lídia, prán evelin, 
pucsek noémi, samu lilla, sebestyén bianka, sütheő sára Zsófia, süveges Judit kata, szabó Ágnes, számvéber márta, 

szurics Helga, tóth Júlia, tóth mátyás, trescsik luca, trifusz kamilla, tupi balázs, turbók luca, Varga péter

9. A

osztályfőnök: szűcs istván
bagó bálint, böcskey Alíz, bucskó bianka, búzás Adrienn, Czakó bence, Csikor barbara, enyingi Csenge, 

Faragó richárd, Gombás mónika, Gúth János, Herman Adél luca, Horváth márk, illés Dániel, Járfás lászló, 
kincses lászló, kiss André benedek, ladocsi Viktória, laposa krisztián, maár klaudia, rácz réka, ritzinger lajos, 

rokob Dóra, soós péter, Vasi boglárka, Veszprémi szabolcs
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10. B

osztályfőnök: somogyi Gabriella
birtalan szidónia liliána, budai bartók rita, Csuti Ágnes, Dombi barbara, egyed Ágnes, Horváth bernadett, Hudy emese 

orsolya, Huszár Gábor, Jin Jia bo márk, kálmán kitti, kiss Gergő, kiss márk Dávid, kóczián klaudia, kocsis Adrián, leitner 
Zoltán, marafkó marcell, mihály eszter, németh izabella, orosz norbert, oroszi Júlianna, prikler Dániel, rozbach margaréta, 

rugovics Zoltán, rutnai rebeka, szabó Viktória, szücs Fanni, tóth ramóna, Varga Áron, Varga Csenge, Wagner Ákos

10. C

osztályfőnök: baloghné kalmár Zsuzsanna
Albert Anna, balogh norbert, bartal Julianna, egri krisztina, Horváth evelin nóra, kovács tünde, madarász Dorina, 

mogyorósi maja, nagy Ádám, nagy Annamária, nagy Gergely, négele petra, nemes Alexandra, pintér Dorina, 
szakács eszter, szalontai róbert, szurics Angéla, Vadas evelin, Visy orsolya, Vogl eszter

9. D

osztályfőnök: bukovics ildikó
benkő rita sára, bonyhárd klaudia, Detre soma, Fekete ildikó, Fülöp Zita mária, Habjanec roland, Hoffmann Gerda, 

kemény márk, kertész ninetta, kiss laura, kiss mihály erik, kohán kamilla, kovacsics Vivien, kozicz benjamin, 
misko noémi, nyerges Andrea, pendli Júlia, pusztai patrícia, sallai bence, somogyi Fanni, steiner Flóra, süle marcell, 

szakács eszter, tarsoly Gréta, töltősi milán, Varga Ákos

10. A

osztályfőnök: nagy András
Akaró krisztina, bogár bence, Csoma bettina, Dóczé Ádám, Domján Viktória, Ferenc enikő, Ferencz krisztián, 

Finszter máté, Földesi Ferenc, Hardi bence, Hegedüs Anita, Horváth kitti, kása Attila, kercza Viktória, 
kiss Domonkos, kőrösi tamás, marek róbert, mészáros Anna, molnár balázs, molnár mátyás, nagy András, 
simon katalin, sütheő márton, szoláry tamás, szűcs Ákos, tóbiás András, Vida patrik Gábor, Vitéz Veronika
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11. B

osztályfőnök: Vaszariné Horváth márta
bálint nikolett, bencze tímea, bozzay Zsolt, burdi enikő, endrődy réka, enyingi Vera, Horváth Fruzsina, Horváth kitti, 

Jakab krisztina, kiss márton, kovács Dénes, kováts Vivien, kretzer réka, luterán péter, márkus Zoltán, nádudvari istván, 
nagy katalin, németh Alexandra, nusser Ágota, péntek mónika, puzsár klaudia, rónaszéki barnabás, rujp Veronika, 

schneider Viktória, sulyok lilla, szabó nikoletta, szabó szilvia, szőczei eszter, szűcs tamás, tüske tamás

11. C

osztályfőnök: Faller Zsuzsanna
Árpási kitti, buda barbara, Csibi Dorina Anna, Farkas Anita, Farkas Dóra, Horváth Viktor , Horváth Vivien, 

Horváth Zsuzsanna, kéri bianka Andrea, kertész Ágnes, kovátsits Attila, kővári Anna, maincz János, 
marton benjámin Ferenc, nyerges márk , pintér Gábor, pozsgay Dorina, sillinger Fannisinkó szilvia, 

sinkó tamás, skultéti Dalma, szabó lili, szalánczi Zalán, szeifert Dániel, szente Zsófia , 
tóth nikoletta, Varga Gergő, Visy istván, Wittmann tamás

10. D

osztályfőnök: Gyallai beatrix
budai Fábián András, Csótár bence, Fodor mercédesz, Gábor evelin, Hegedüs Ágnes, Hercsel kitti, Horváth mátyás, 

Horváth ramóna, Horváth réka, kégl eszter, komlódy emese, kovács katalin, megyeri Ágnes, nemes Attila, németh lászló, 
sipák petra, sólyom krisztián, szabó Anett, szűcs rita, tóth kozma kitti, Újvári Dzsenifer

11. A

osztályfőnök: Vida Gábor
Antal éva, bagó bence, balogh barna, barcza Virág, bede petra, bedőcs marietta, boglári Csaba, buza máté, Cseh Annamária, 

Dévai mercédesz, erdélyi Dániel, Földényi Zora, Herman Virág Andrea, Horváth Annamária, kántor lilla, kelemen Zsófia, 
klauz barbara, kőszegi lászló, lukácsi Dániel, maár klaudia, menyhárt kornélia, németh bálint, nimsz Annamária, oroszi 

borbála, polgár Alexandra, szalai patrícia, székely balázs, török Judit mária, turbók bence, Vámos Csenge, Varga kitti
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12. B

osztályfőnök: rózsavölgyiné nagy orsolya
Ács bence , bécsi brigitta, bodor petra, bodrogi réka , bujdosó Dániel, Cseh Dorottya, Csiti Dániel, esztergomi Dániel, 
Gacs réka, Hoffmann Helga Dorottya, Horváth Anita, József Júlia, karácsony Zsolt, kiss marcell ( Győr ), maár péter, 
mikó-baráth Viktória, molnár Ábel benedek, nagy markó Dávid, ollári evelin, perjési Anita, rezsőfi Johanna, sitku 

lili, süle orsolya, takács Angéla, tóvári Dániel, Vági Zsófia, Varga b. rita, Világi Judit, Wagner tamás

12. C

osztályfőnök: Csanaki szabolcs
balogh roland, bihari Anna bianka, Csizmadia katalin, Fekete Gábor, Fodor Dániel , Gulyás lívia rita, Henits nóra, 

Horváth bálint , Horváth kinga , kozicz lilla , molnár patrícia, oroszi Ferenc, pápay rita, pércsy kornélia, pintér emese, 
preklet Diána, rácz lászló, rigó Dávid, sárközi Dalma petra , schwarczkopf Daniella, simon Zsolt, szabó renáta, 
szabó rita erzsébet , szántó Júlia , szücs bence , tar barbara, tóth Alexandra, tóth sándor, török-székely Ágnes, 

trescsik Fanni , Valastyán Fanni , Vámosi Júlia, Varga sarolta, Vargyas András

11. D

osztályfőnök: kiss Judit
bakodi balázs, balog Anna, baracskai Anett, bitter Ádám, erdélyi réka, Gyarmati Ágnes, Hérics Gábor, Horváth péter, 

lisztmayer ramóna, martinecz rita, nagy Ágnes, ortlieb Viktor, póczik Ádám, pozsgai Dóra, sándor lilla, 
schneider mária martina, simon Flóra regina, stéger Dániel, steiner balázs, szabó Annamária, szatmári Dóra, 

tóth Adrienn, tóth tamás, tripolszki Anna, tüske mónika

12. A

osztályfőnök: Ásványi balázs
bakos réka, baranyai Zita, Domán Dániel, Gróf Gergő , Hegedüs Adrienn, Hegedüs balázs, Horváth Adél, 

Horváth máté lászló, ivanovics bence, kiss istván, kiss marcell, kónya noémi, marek Ágnes, máté Anna, molnár 
béla, nagy lajos Ádám, németh Anita, németh eszter, pálffy Zsuzsanna, pápai petra, petrovicz Anna, 

ribb bernadett, simon kata, tóth edina, Varga Alexandra, Vecsei Zsófia, Vitéz Annamária, Wagenhoffer Ádám
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2004-ben végzett tanulóink12. D

osztályfőnök: tóth sánta renáta
Czachesz melinda, Csaba eszter Anna, Csillag Andrea, Csordós Anita, Csölle Dániel tibor, Dombi orsolya, 

Dublecz Fanni, Géringer kitti, Hadverő nóra, Hancz Hajnalka, Horváth Ákos, Horváth bors marietta, Janó Viktória, 
lengyel balázs, mészáros lászló, molnár luca, molnár nóra, nagy Zsanett, reich Daniella, ruzsa erik, stróbl Anett, 

szabó krisztina, szabó Zsuzsanna, szalai szonja, szatzker enikő, szennay Áron, szukhentrunk Dóra

12.A
osztályfőnök: bodor lászlóné, bukovics ildikó

bertalan Dóra
Fazekas laura
Fülöp mirjam

Holovko tamás milán
Horváth lászló

Horváth melinda
Jánosfalvi Zoltán

Jelencsik barnabás
kalmár Zsófia

keresztury mária
kincses barbara

kozma Zsanett
kristóf károly

nagy péter
péntek Ádám

simon borbála
szalai Viktória

szebellédi lajos róbert
török bálint

Vaderna katalin
Virág Viktória

Zalka Csenge Virág
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12.b
osztályfőnök: szabó György, Faller Zsuzsanna

budavári Dóra
Fazekas nóra éva

Fehér Virág
Gőcze krisztina

Horváth kitti
Horváth János
Jámbor katalin
kozma eszter

mattyasovszky János
máté Júlia

novits nándor
pálfi katalin
pitsch linda

poleczki Ágnes

ritzinger péter
simon lívia

sinkó tímea Annamária
sokorai Zsófia

szabó lilla
szalay regina
takács Dávid

tamás Judit mária
tátrai Ádám Gábor

tóbiás Adrienn
turóczi Attila

Vass máté
Végh nikolett

12.C
osztályfőnök: szűcs mihály, Horváth márta

balaskó Zsuzsanna
balázs réka
balogh péter

bartal Gergely
Csernyi tímea

Gyurák éva
Havasi Alexandra
kántor ramóna

koltavári mónika
lakos Ákos

lantos Alexandra
mészáros József

mogyorósi eszter
nagy Andrea
nagy Csongor

nagy máté

obrankovics Alíz
orosz Gábor
rajhona péter
szabó Ágnes

tóth bence lászló
Vizler Zsuzsanna



38 39

12.D
osztályfőnök: Csizmadia Gertrúd

kenesei mónika
koósz bence

kovács lászló
kovácsovics lászló
lascsik Zsuzsanna

németh Anikó
neukum nóra

pápai péter
penics ildikó
petes Zoltán

petrovich Gabriella
szaló katalin

szekeres Zsuzsanna
szórádi linda

szücs Gábor
timár szabolcs

tripolszki András
Várfi Ágnes

Vargyas imre
Veres Zoltán
Zsirai beatrix

2005-ben végzett tanulóink

12.A
osztályfőnök: Horváthné ikker ildikó, laki mónika

balázs eszter
balogh melinda
benkó Veronika
borsodi nikolett

burkus máté
butsy Ágnes
Csekő balázs

Csorba Veronika
Drozgyik András
egyházy kinga

erdős Judit
Farkas tímea
Gúth orsolya

Horváth Ákos
kemény rafael
kertész Zsófia
kovács petra
lakatos edina

makkos Julianna
matics edina
mester Antal

molnár András
németh renáta

oláh Dániel
orschel krisztina
panajoth-F. Dávid
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12.b
osztályfőnök: Czepekné tóth rózsa, sánta renáta

balogh Zsófia
bojnár katinka
Csongor Zita
Diligens Anita

eldin Adél
erdélyi Ádám
Gombás nóra
Hoffer lászló

Horváth bence
Hulman Ádám

koritsánszky márk
kovács petra

kőrösi Alexandra
lendvai barbara
lévai Dorottya
máriási Dóra
meller Anna

németh renátó
olty Zita

ottó Daniella
pusztai luca
Világhy Zita

Vincze orsolya

12.C
osztályfőnök: Haris Csilla, Csanaki szabolcs

baldauf barbara
balogh istván
bogár péter

Czakó krisztina
eördögh András
eördögh Dániel
Gelencsér Zsolt
Gosztola Júlia

Horváth András
Horváth enikő
Hujber Árpád
király márta
kocsis Attila

kocsis Zoltán
kovácsovics kinga

nagy Ágnes
nagy Dóra

németh katalin
rohrer Anita
saródi Zoltán

sirkó Dóra
szarvas éva
szépe szilvia
tamási réka

Thoman tamás
tolnai Gábor 
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12.D
osztályfőnök: Ásványi balázs

Ábrahám ildikó
bognár lászló
borbély kata
budai Zsófia
Földing réka

Gangl éva
Gondán lászló
Horváth tibor
karvas lászló

kiss laura
kiss Zsófia

klauz Diána

kocsis eszter
konrád bálint

kuzma éva
lincz balázs
molnár lia
Őszi eszter

pércsy eszter
ruff mariann

sipák Adél
slánicz melinda

tóth nikolett
töreki Zalán

12.e
osztályfőnök: kiss Judit

bors renáta
Csíkász emőke

Fraszt ivett
Gecsei katalin
inhauser péter
kéri barbara

kőhalmi Helga
körtvélyesi Andrea

kriston-simon szilvia
lakos Zoltán

lehner Alexandra
majsa tímea

mitykó bálint
nagy mariann

papp Dávid
pintér Gergely
resch András

simkó bea
szabó Dóra

szalay Zsófia
tóth Ákos

Vörös Attila
Zombori szilvia
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2006-ban végzett tanulóink

12.A
osztályfőnök: szalontay lukácsné, Vida Gábor

Antonovich szandra
Árpási katalin
bedő Gábor

borbás Georgina
Czakó Zsófia
Csorba János
élő szabina

Freier tamás
Gasztonyi nikolett

Gulyás eszter
Hadarics Judit
Horváth Dávid

Horváth Veronika
Horváth Zoltán
Jelencsik mátyás

marek eszter
mészáros Zsuzsanna

nánási rita
ölveczky ildikó
pingitzer edina
pintér Gergely

pusztai erzsébet
reider tamás
szabó Dávid

szarvas melinda
takács bálint
tóth mónika

török Gergely
tripolszki Gábor

12.b
osztályfőnök: koppányné Újházi márta, Cziglerné Horváth Ágnes

Ábrahám György
balázs Dániel

bartal Veronika
Diligens Dóra

écsi Júlia
egyed tamás

Farkas richárd paszkál
Hegyi Dániel
Jámbor Géza
kocsis noémi

koppán miklós
koritsánszky nelli

kőfalusi eszter
lakner katalin

lantos kinga
matics Zoltán

mogyorósi Ágnes
németh orsolya
petrovicz Virág

rácz Júlia
saródi szilvia

suralik szabina
szabó Zsolt

szalánczi Anna
szalay Dorina
takács noémi
turján réka

Valastyán Győző 
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12.C
osztályfőnök: szűcs mihály

Angyal Viktória
báles tamás

bartal brigitta
bella Zsanett
benes Anita

boros Annamária
borsfai barbara

Csaba lajos
Cseh Domonkos

Cseh noémi

Cserpes Ákos
Gál András
Győri Anikó

Hegedüs Anna
Heitler petra
Jakus Zsófia
katona máté

kóbor Hanna Johanna
kovács Ádám

menyhárt marianna

molnár krisztián
nagy róbert

oross márton
szabó Adrienn
székely Ágnes

takács Adrienn
tamás Ákos József

Varga lilla
Veres emese 

12.D
osztályfőnök: laki György

Csekő péter
Cserkó márta
Csonka evelin

Géringer eszter
Horváth ivett

Horváth szilvia
Janni Anikó

kalmár tamás
kocsis bence
kocsis ildikó
kocsis Zsófia

kőszegi Anikó
kuti klára

luka marina

nagy erzsébet
nagy piroska

négele nándor
nick Ágnes
péter Dávid

pinke balázs Gábor
rácz Anita

sallay erzsébet
szatzker mónika
szekeres barbara
uzsák Zsuzsanna

Wagner Zsófia
Zamozny kinga 
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2007-ben végzett tanulóink

12.A
osztályfőnök: Vidáné papp Csilla, baloghné kalmár Zsuzsa

bán orsolya
barcza Ádám

bodor Adrienn
bojtor Adrienn
borbély Dávid

Czeglédi noémi
Csapó kornél
enzsöly illés
Fódi noémi

Gasztonyi balázs
Gelencsér tamás
Gombás melinda
Hegedüs tamás
Horváth katalin
kiss bernadett

kupi Alexandra
mugits Ádám
nagy Zoltán

paár Franciska
póczik eszter
radnai rita

szalai natália
szollinger Ákos

teklovics boglárka
téringer Zoltán
tullner Zsófia
Varga Zsófia
Vecsei károly
Virág Gábor 

12.b
osztályfőnök: ritzingerné szommer éva, Gyallai beatrix

balogh Gergely
Fűzfa máté

Horváth balázs
Horváth Damos

kárpáti kitti
kassai mónika

kónya rita
kretzer András
lezsák József

nagy András lajos
nagy nikolett
nagy Zsófia

németh József márk
ollári Ákos

pintér réka
pozsgay Arnold

rónaszéki Zsombor
steiner Viktória

süle Zsófia
szalai Diána

szöllősi izabella
szűcs Veronika

tátrai Zsófia rita
tófalvi melinda
turóczi bálint

Visy Dániel
Wéber Arnold
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12.C
osztályfőnök: somogyi Gabriella

Andrási regina
Aradi réka

bálint Angelika
bárány lilla
bécsi balázs

borbély Gergő
Csillag evelin

Dömötör Ádám
Ferenczi John louis

Fodor tamás

Greff katalin
Herczeg boglárka

Horváth Ádám
kállai György
kapui márta

kondor bence
lincz Anett

lurvig barbara
menyhárt Christina

mészáros petra

németh eszter  
németh Viktória

pelczmann tímea
redling laura petra
schwarczkopf éva

szücs Zsófia
turi katalin
Varga ildikó
Varga szilvia

Zimányi péter

12.D
osztályfőnök: Géberné magyar éva, nagy András

benke Valéria
Csiba renáta

Dezamics tícia
Fekete krisztina

Grüll petra
Gyurák Adél

kemény borbála
kőninger Dóra
kristóf katalin
marcali miklós
németh eszter
orbán Ádám
pákozdi Adél

pákozdi liza
palme Zsuzsanna

perlaki Ferenc
reich patrícia

riez Zsófia
sáfár Anikó

steiner balázs
szilágyi eszter

szmolka orsolya
takács péter nándor

tar Csaba
Vámosi Annamária

Veres mária 
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2008-ban végzett tanulóink

12.A
osztályfőnök: bodor lászlóné, Fekete mónika

balogh Adrienn
bognár Ádám

Csonka Carmen
eördögh tamás
Guth borbála
Hérics Vera

Huszár Ádám
Jócsik péter
Judák Attila

kertész katalin
kiss bence

kocsis Cecília

kovácsovics rita
marek lászló

nagy Ákos
németh Andrea

paveszka Zita
ribb nóra

ritzinger balázs
székely Zsófia
szikrai tamás

szoláry Adrienn
török ilona
Verdes nóra

12.b
osztályfőnök: schindlerné nagy kinga, bukovics ildikó

bán balázs
bene márton
Feller Zsófia

Hegedüs bálint
Horváth Anna
Horváth éva

Horváth orsolya
Horváth Zsófia

Jankó Dóra
Józsa Zoltán
kiss Anna

kovács Ágnes
kovács György
kovács kinga
kreicz Anikó

lukács nóra
máriási Zita
nagy Gábor

németh Zsófia
nyitrai emese

oroszi krisztina
paár Ádám András

péter Alexandra
scharreisz Dávid

simon Zsófia
sisa Dóra

szöllősi katalin
takács bálint

Vecsei márton
Világhy Dániel
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12.C
osztályfőnök: Horváth márta

Agócs lászló
bakodi péter
balázs péter
benkő Ágota

bertalan Zoltán
bikali balázs
bokori edina

Czajlik sándor
Csibi nóra rita
Csoma eszter
elekes Andrea
Farkas Viktória
Farkas Zsófia
Greiner tibor

Györe Adrienn
Györkös Dóra

Harangozó beáta
kiss Dóra

kondor orsolya kata
krausz márk

márkus mária
menyhárt istván

nagy lóránd
szalai tamás

székelyhidi rita
tímár tamás sándor

Varga Zsuzsanna
Zsebeházi Gabriella

12.D
osztályfőnök: Csizmadia Gertrúd

balogh péter
boros Dalma

Horváth nikolett
Jung istván

kemény Anna
kocsis Júlia Ágnes

kovács barbara
kovács richárd
krajcír lukács
laki barbara
lincz Gábor

meichelbeck tímea
murai Antal

nagy Franciska
nagy máté

pászti Csaba
pinkóczi Ádám

pozsgai lilla
pozsgay Judit
schrott mária
sever József

süle Júlia
szabó Andrea

Varga Alexandra
Zimányi András 
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