
Neumann Díjban részesül Faragó Bence, a 12B osztály tanulója 

Bence öt évvel ezelőtt kezdte tanulmányait az Arany János 

Tehetséggondozó Programban.  Három év elteltével a matematika és a 

fizika tantárgyakat választotta emelt szinten. Öt éven keresztül kitűnő 

bizonyítványokat szerzett, sokféle egyéni és csapatversenyen vett 

részt, folyamatosan hozzájárult iskolánk és kollégiumunk sikereihez 

is. Osztálytársai szeretik és tisztelik, bármikor fordulhatnak hozzá 

segítségért. Aktívan részt vett a diáknapi programokban, ötleteivel 

segítette a közös munkát. Kedves, szorgalmas, segítőkész diák, akire 

igazán büszkék lehetünk. Bence a kollégiumban is gyakran 

korrepetálja társait. Az a diák, aki nemcsak tanul, de olvas és 

gondolkodik is. Mégsem veszik el a könyvek között, fontos szereplője 

a közösségnek is, a kollégiumi diákönkormányzat tagja, majd elnöke 

volt. Visszafogott, csöndes humora, nyugodt, kulturált és tárgyalóképes stílusa sok emberi 

szituációt nyert meg számára. Igen, tud nyerni, de- ha a sors úgy hozza- mások győzelmét is 

tisztelettel elismeri. Bence tisztában van nem csak erényeivel, de egészséges önkritikával 

folyamatosan fejleszti is önmagát. 

Főbb tevékenységei, eredményei: 

2010-2011-es tanév: 

Kollégiumi „Ki tud többet Egerről?” csapatversenyen 2. helyezés. 

Városi „Ki tud többet Egerről?” csapatversenyen 1. helyezés. 

2011-2012-es tanév: 

Árpád-házi királyok városi történelmi vetélkedőn csapatban 1. helyezés. 

Kollégiumok közötti palóc népművészeti vetélkedőn csapatban 1. helyezés. 

 

2012-2013-as tanév: 

Felvidéki kulturális történelmi vetélkedőn csapatban 1. helyezés. 

AJTP össztermészettudományi tanulmányi versenyen országos 4. helyezés. 

 

2013-2014-es tanév: 

AJTP matematika versenyen országos 4. helyezés. 

AJTP angol nyelvi versenyen országos 1. helyezés, angol felsőfokú nyelvvizsga 

Erdély történelme városi tanulmányi versenyen csapatban 2. helyezés. 

Nyíregyházi középiskolások világtalálkozóján csoportos különdíj. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományos esszéíró versenyén 1. 

helyezés a fizika szekcióban. 

Kertész-Palotás megyei matematika verseny megyei 6. helyezés. 

2014-2015-ös tanév: 

Kollégiumok közötti I. világháborús történelmi vetélkedőn csapatban 1. helyezés. 

Bence az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán fizika szakon szeretne 

továbbtanulni. Tanulmányi előmenetele, sokrétű tehetsége valamennyiünk számára példaként 

szolgál. A Neumann Díjhoz szeretettel gratulálunk! 



Neumann Díjban részesül Bánhegyi Hanna, a 13E osztály tanulója 

Sokáig nem tudtuk eldönteni, hogy a tanulás, vagy a sport fontosabb 

számára. Hatalmas energiát fektetett mindkettőbe, ami sport és 

tanulmányi sikerekben egyaránt megtérült. 

Az elején a sportba fektette minden szabad idejét, aminek meg is lett 

az eredménye, hiszen ugrókötelezés sportágban egyéni világbajnoki 

címmel büszkélkedhet. Az pedig, hogy valaki a hazai mezőnyben 

2010-től legyőzhetetlen, 5 éve országos bajnok, szinte példátlan.  

Legkiemelkedőbb sporteredményei a következők: 

2010. Anglia, ifjúsági VB egyéni 2. helyezés 

2011. Magyarország, korosztályos EB csapat 1. helyezés 

2012. Florida, felnőtt VB egyéni 3. helyezés 

2012. Portugália, felnőtt EB egyéni 2. helyezés 

2013. Dánia, felnőtt EB egyéni 1. helyezés-Európabajnok 

2014. Hong Kong, felnőtt VB egyéni 3. helyezés 

2015. Szentes OB csapat világcsúcs  

Tanulmányaiban képes volt hasonló sikereket felmutatni. Végig kitűnő tanuló volt, de az igazi 

sikereket igazi sportolóhoz méltóan a finish-ben hozta. A tavalyi tanévben megnyerte Eger város 

angol szépkiejtési versenyét, csapata 4. helyezett lett a 4 for Europe versenyen, 98%-os angol 

középszintű, majd 87%-os emelt szintű előrehozott érettségi vizsgát tett. Idén angol nyelvből 

LCCI nemzetközi szakmai felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, a Szakmai Érettségi Tantárgyak idei 

versenyén az országos döntőben 5. helyezést ért el, jelentősen növelve ezzel a továbbtanuláshoz 

szükséges pontszámait. 

Hanna rendkívül aranyos, kedves, barátságos egyéniség és mindig segítőkész diák. Sikerei nagy 

szerénységgel párosulnak, így nem is véletlen, hogy az osztály kedvelt, a közösség meghatározó 

személyisége. Neumann Díjához nagyon sok szeretettel gratulálunk és szívből kívánunk neki 

még sok szép sikert a sportban és tanulmányaiban egyaránt! 

 

Neumann Díjban részesül Székely Szilveszter, a 13E osztály tanulója 

Szilveszter a két tanítási nyelvű osztály kiváló tanulmányi eredményű 

diákja. Tehetsége sokrétű, legkiemelkedőbb eredményeit 

informatikából érte el az elmúlt öt évben. Azért jött a Neumannba, 

mert azt hallotta, hogy itt versenyeket lehet nyerni. Így is tett. Ötször 

nyert országos tanulmányi versenyt egyéniben, egyszer csapatban: 3x 

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyt, 2x 

OKTV-t, és tagja volt a Bakonyi Bitfaragó Bajnokságot nyert 

csapatnak is. Az elmúlt 4 évben az összes alkalmazói versenyen első 

lett, ahol indult, legyen az megyei verseny vagy az OKTV. 

Eredményességére jellemző, hogy az elmúlt 4 évben 24 informatikai 

versenyen vett részt, de sohasem végzett a harmadik helynél hátrább, 

legyen az programozói verseny, alkalmazói verseny vagy akár mobil 



programozási verseny. 

Kétszer vehetett részt a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián, Horvátországban és 

Németországban, az előbbin bronzérmes lett. A tavalyi évben a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián Tajvan szigetén képviselhette hazánkat.  

Valószínűleg ő az egyetlen az országban, akinek már középiskolás korában referált, nemzetközi 

folyóiratban jelent meg tudományos cikke idegen nyelven.  

Legkiemelkedőbb eredményei országos, illetve nemzetközi versenyeken:  

 Közép-Európai Informatikai Diákolimpiai bronzérem 

 OKTV Informatika, I. kategória, 1. hely (2015), 1. hely (2014) 

 OKTV Informatika, II. kategória, 2. hely (2015) 3. hely (2014.) 

 2014-ben Nemzetközi Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny, 3. hely. Tagja az 

olimpiai csapatnak.  

 KEBA Tőzsdejáték Országos Verseny, 3. hely (csapatban) (2014.)  

 BeeSmarter országos mobil alkalmazásfejlesztői verseny, 3. hely (csapatban) (2014. és 

2015) 

 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny, Programozás kategória: 1. 

hely (2012), 2. hely (2013) 

 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny, Alkalmazás kategória: 1. 

hely (2012), 1. hely (2013) 

 Bakonyi Bitfaragó Bajnokság 1. hely (csapatban) (2014), 3. hely (2015.) 

Osztálytársai kedvelik, sokszor kérnek, és mindig kapnak is tőle segítséget. Emberi értékei, 

céltudatos munkája, versenysikerei révén kiérdemelt Neumann Díjához szívből gratulálunk! 

 

Neumann Díjban részesül Dávid Dorottya, a 13E osztály tanulója. 

Dorottya is a végzős két tanítási nyelvű osztály tanulója, színes, 

céltudatos személyiség. Tanulmányait kitűnő bizonyítványok sora 

jellemezte, ám ez sok szép sikere közül csak egy színfolt. Angol 

nyelvből már két évvel ezelőtt Cambridge-i felsőfokú nyelvvizsgát 

tett, igényes nyelvtudását 100%-os középszintű és 91%-os emelt 

szintű előrehozott érettségi igazolja. Januárban angol nyelvből 

szakmai felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett. Második idegen 

nyelvként a spanyolt választotta, amelyet az angol nyelvhez 

hasonlóan lelkesen tanult. Ennek eredményeként a spanyol nyelvi 

OKTV országos döntőjének 12. helyezettje lett, hamarosan nekivág a 

felsőfokú nyelvvizsgának is.  

A nyelvtanulás mellett más területen is szerzett szép eredményeket:  

 2012.áprilisában az Illemtan verseny országos 6. helyezettje lett csapata, két évvel 

később országos 7. helyezettek, 

 2013. áprilisában 4. helyezettek a „Vásárolj tudatosan!” versenyen, 

 2014. márciusában 2. helyezés az „Irány Strasbourg!” versenyen. 



Tanulmányi eredményei mellett Dorottya életének nagyon fontos része a másokért végzett 

munka, a közösség szolgálata. Az osztályt évek óta képviseli a diákönkormányzat munkájában, 

részt vett a gólyatáborok szervezésében, vezetőképző táborokban, az iskolai rendezvények 

szervezésében, az elsősök vetélkedőjének, a gólyabálnak, a decemberi angyaljárásnak fő 

szervezője volt. Legalább ilyen fontos karitatív munkát végez egy civil szervezet, a „Mondjunk 

mancsot!” Terápiás és Segítőkutyás Egyesület tagjaként, ahol terápiás kutyájával sérült 

gyermekek fejlesztését segítik. 

Példaértékű kitartása, a nehézségeket leküzdő hozzáállása, a tanulást, közösségi munkát, a 

szabadidő hasznos eltöltését összeegyeztető hatékony időbeosztása, személyisége, emberi értékei 

és elért eredményei alapján méltán állítható példának a diáktársak elé. Sok szeretettel gratulálunk 

a Neumann Díjhoz! 

 

Neumann Díjban részesül Varga Zsombor, a 12I osztály tanulója. 

Zsombor nyelvi gimnáziumi osztályban kezdte tanulmányait, az 

utolsó két évben informatikai szakközépiskolai osztályban tanult. 

Megbízható, szorgalmas, precíz diák, tisztelettudó, udvarias, 

öntudatos és céltudatos ember. Tanulmányait a négy év alatt csak 

kitűnő bizonyítvány jellemezte, mindvégig egyenletes, igényes 

munkát végzett. Évközi jegyeinek többsége is ötös.  

Korábbi angol középfokú nyelvvizsgája, amely mellé német nyelvből 

az idei tanévben DSD nyelvvizsgát szerzett.  

Tehetsége kimagasló a matematika tantárgy területén, 

versenyeredményeit is ebből a tantárgyból szerezte. A tavalyi és az 

idei tanévben a matematika OKTV második fordulójába jutott, a 

tavalyi tanévben a Kertész-Palotás megyei matematika versenyen 3. helyezést ért el. 

Érdeklődése széleskörű, a kötelező iskolai feladatok mellett rendszeresen sportol, az idei 4. 

korcsoportos Futsal (futszal) teremlabdarúgás versenyen városi 1. és megyei 2. helyezést ért el 

csapatával.  

Zsombor a Neumann Középiskola és Kollégium egyik legértékesebb tanulója, közösségi és 

tanulmányi értelemben egyaránt. Társai előtt példaértékű az a lelkesedés és lelkiismeretesség, 

amivel a diákközösséget szolgálta. Az idei tanév egyik diákigazgató jelöltjeként bebizonyította, 

hogy népszerűsége mellett felelősségteljes, megbízható szervező is.  

Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnök szakán 

szeretné folytatni. Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatásban is kiválóan megállja majd a helyét 

és eredményeivel öregbíti iskolánk hírnevét. 

Neumann Díjához valamennyiünk nevében szívből gratulálunk! 

 

 



Dr. Sipos Mihály igazgató úr minden évben Igazgatói Díjat adományoz annak a végzős 

tanulónak, aki szervező munkájával tevékenyen részt vett az iskola közösségi életében. 

 

Az Igazgatói Díjat Potirca Krisztián, 12I osztályos tanuló kapja. 

Az ember felteheti magának a kérdést, hogy miért is rá esett a 

választás. Az okokat hetekig is sorolhatnánk, nem érnénk a végére. 

Ki kell emelnünk odaadását, kitartását a Diákönkormányzat iránt, 

tenni akarása soha nem ért véget. Szabadidejét is az IDÖ-re 

áldozta, hiszen a programok/táborok szervezése hosszadalmas 

előkészületekkel járnak. Mindig naprakész ötletekkel bombázta a 

vezetőséget, mígnem Ő is vezetőségi taggá vált. Két éven keresztül 

gondoskodott arról, hogy a lehető legjobb programokon vegyenek 

részt a neumannos diákok. Azonban szíve, lelke, önzetlensége a 

mai napig megmutatkozik, hiszen a Vezetőképző táborokban már 

foglalkozásvezetőként vesz részt, ahol a diákönkormányzatosok 

megismerkedhetnek hasznos szervezési fortélyokkal, technikákkal.  

Az öt év alatt a Gólyatáborok szerves tagjává nőtte ki magát. A tavalyi évben osztályt is vállalt. 

A 9B osztályos tanulók az Ő példáját követve készültek fel a gimnazista életre.  

Szorgalma, összeszedettsége példaként szolgálhat mindannyiunk számára, mert a legfontosabb, 

hogy feladatait nem csak kötelességből végezte, hisz a rengeteg munka az ő arcára is mindig 

mosolyt csalt. 

Potirca Krisztián a Neumann Középiskola és Kollégium diákélete és diákközössége érdekében 

végzett munkájával a 2015-ös Igazgatói-díj méltó kitüntetettje. Szeretettel gratulálunk! 

 

A ballagási ünnepségről képek a galériában is láthatók. 


