
A Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány díjazottjai a 2020/2021-es tanévben 

A Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány ösztöndíjairól a következő határozat született: 

 

30 ezer Ft-ot kapnak 

 Kaszab Sára (12. A)  

- középfokú és felsőfokú angol nyelvvizsgájáért 

- az OKTV elődöntőjében elért szép eredményéért 

 

 Gyenes Nikol (11. A) 

- 2021 Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! és a Márkaland versenyen a 

regionális döntőbe jutott be a csapatával.  

- A Mod’ Art International Hungary Egyetem által meghirdetett pályázatra a 

„Ruha, pénz, tisztesség! – A COVID-19 hatásai a nemzetközi divatiparra” 

témában elkészített pályamunkájával felvételt nyert az Egyetemre, azaz a 

legjobb 5 pályázó egyike volt. 

- A V4 Közgazdasági Olimpián az országos döntőn az 5 legmagasabb 

eredményt elért diák között végezett, ezáltal lehetősége volt részt venni a 

nemzetközi döntőn is. 

- 2020-ban elnyerte a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat, melyet a 

Pénzügyminisztérium hirdetett meg. 

 

25 ezer Ft-ot kapnak: 

 Varga Renáta  (12. A) középfokú német nyelvvizsgájáért és kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

 Csordás Szilveszter (11. B) középfokú angol nyelvvizsgájáért 

- 9. osztályban a Savaria Országos Történelem verseny megyei fordulóján II. 

helyezést ért el. 

 

 Lőcsei Kevin  (5/13)  

- Az iskola honlapjának megújításáért, a karbantartásáért és tartalmának 

frissítéséért. 

20 ezer Ft-ot kapnak: 

 Kis-Simon Csilla (12. A) középfokú angol nyelvvizsgájáért 

 Nagy Edina (12. A)  középfokú angol nyelvvizsgájáért 



 Illés Dániel (12. B)  középfokú angol nyelvvizsgájáért 

 Jakus Viktor Márk (12. A)  Early Bird Reseachers – Fiatal kutatók a tudomány 

világában Közgazdaság Szekcióban megrendezésre került középiskolás OTDK 

verseny harmadik helyezéséért  

 Jakus Fanni Anna (11. A) 2020 szeptemberében rendezték meg a XXVII. Arany 

János Irodalmi Verseny országos döntőjét, amelybe ő is bejutott, és 50 fő között a 

középmezőnyben végzett. 

- A Jászvidékben rendszeresen jelennek meg írásai. 

 Nyitrai Dominik (5/13)  Az iskolát népszerűsítő videók elkészítéséért.  

A két sporteredményekkel pályázó tanuló annyira kiemelkedő eredményt ért el, hogy esetükben 

kivételesen eltekintett a kuratórium attól a pályázati feltételtől, hogy csak négyes átlag felett 

adunk ösztöndíjat.  

15 ezer Ft-ot kapnak 

 Uram Dénes (12. A)  

- A Megyei Haditorna első helyezettként képviselik megyénket júliusban a 

Balatonakarattyán megrendezett Országos Haditornán, ahol a Nemzetközi 

Kadéttornával egybekötve külföldi csapatokkal is megmérkőzhetnek. 

- Az iskola sportéletében kifejtett eredményeiért  

 

 Forgó Kornél (11. A)   

- Megyei Haditorna első helyezett csapat tagja 

- Az iskola sportéletében kifejtett eredményeiért 

A díjak átadására a tanévzáró ünnepségen került sor. 


