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Váradi Péter, a 12B osztály tanulója: 

Péter mind képességeiben, mind munkabírásában rendkívüli. Az összes 

olyan informatikai versenyen képviselte iskolánkat, amelyet korosztálya 

számára rendeztek, pedig már három évvel ezelőtt megszerezte a 

továbbtanuláshoz szükséges 100 felvételi többletpontot. Kiemelkedő 

képességeit már a kilencedik évfolyamon bizonyította, hiszen - bár 

először indult el a Nemes Tihamér OITV-n Alkalmazás kategóriában,- a 

közel 3000 versenyző között a 6. helyezést érte el. Egy évvel később 

ugyanezen a versenyen már 2. helyezett volt. 

Péter már régen túl van a közoktatás informatika tananyagán. Megtanult 

programozni, mobil telefont programozni, dinamikus weboldalakat 

készíteni. Barátai közül sokan az ő segítségével tanulták meg a web-programozást. Számtalan 

csapatversenyen vett részt és ért el sikereket társaival. Az elmúlt öt évben 32 tanulmányi versenyen 

indult el, egymás után szerezve meg az előkelő helyezéseket. Figyelemre méltó, hogy három egymást 

követő évben is elindult az informatika OKTV-n, és minden évben a legjobb 10 közé került. 

Versenyeredményeit lehetetlen felsorolni a teljesség igényével, de következzenek most a legszebb 

teljesítmények: 

 OKTV Informatika I. kategória, 2. 4. és 10. hely 

 SZÉTV Informatika 2. hely 

 Pendroid Mobil Programozás Verseny, 1. hely, 3. hely 

 Bakonyi Bitfaragó Országos Programozás Verseny 2. és 3. hely 

 BeeSmarter Országos Mobil Alkalmazásfejlesztői Verseny, 3. hely  

 Code Camp Országos Programozás Verseny 3. hely 

 Országos Angol Nyelvű Matematika Feladatmegoldó Verseny, 1. hely. 

Kitartását erősíti a sport, az iskolai tornacsapat tagjaként minden szeren kiemelkedő teljesítményre 

képes. Peti élete azonban nemcsak az informatikából áll, az IDŐ egyik oszlopaként évek óta szerkeszti 

az iskolai diákönkormányzat honlapját, fontos szerepe van a gólyatáborok szervezésében. A városi 

diákönkormányzat munkájában is fontos szervező, koordináló szerepet tölt be. Segítőkészsége 

legendás, bármikor lehet hozzá fordulni, és nemcsak informatikai témában. Tanulmányi előmenetele, 

sokrétű tehetsége valamennyiünk számára mintául szolgál. Neumann-díjához szeretettel gratulálunk. 

 

Rapcsák Dalma, a 12C osztály tanulója: 

Dalma az első hat évfolyamos gimnáziumi osztály tanulója, akiről már 

hetedikes korában kiderült, hogy nagyon sokoldalú személyiség. 

Tehetsége tanulmányaiban, emberi értékei a közösségi munkában váltak 

már nagyon korán láthatóvá. Érdeklődése széles körű, a magyar irodalom, 

a történelem, az idegen nyelvek, a matematika iránt egyaránt nagyon 

nyitott volt, több tanulmányi versenyen is szép sikereket ért el. 

Szorgalmának és tehetségének köszönhetően minden tanévet kitűnő 

eredménnyel fejezett be.  

 



 

Az első négy tanév után dönteni kellett, hogy a sok-sok kedvenc tantárgy közül melyike utat válassza. 

Orvosi pályára készül, így iskolánk biológia-kémia tagozatos osztályának tanulója lett. 

A DSD programba bekapcsolódva felsőfokú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből, de angol 

nyelvtudása is magas szintű. A legszebb sikereket mégis a német hozta számára, a Hétpróbás Országos 

Digitális Nyelvi Versenyen 1. helyezett lett, az Európai Unió Juvenes Translatores fordító versenyének 

magyarországi győzteseként Brüsszelben képviselte iskolánkat, nyelvtudásáért a Matheides Mária 

Minőségi Díj országos kitüntetettje. 

Fontos szereplő volt az iskolai diákönkormányzat életében, kiváló szervezőként segítette az iskolai 

rendezvények és gólyatáborok megvalósítását. Sikerei, eredményei, a világra nyitott személyisége, a 

tudományok iránt mutatott tisztelete minden tanuló előtt példa.  

Neumann-díjához nagyon sok szeretettel gratulálunk, szívből kívánunk neki sok szép sikert a jövőben. 

 

Szilák Flóra, a 12H osztály tanulója: 

Flóra a humán gimnáziumi osztályok hőse, akire nagyon büszkék 

vagyunk. Bár csendesen mosolygó személyiség, mégis, nem lehet nem 

észrevenni. Folyamatosan keresi a lehetőségét annak, hogy többet 

tanulhasson a világról, mint ami a tankönyvekben le van írva. 

Nemcsak megbízhatóan elvégzi feladatait, de tovább is gondolja 

azokat, a miértek és hogyanok izgatják.  

 

A szövegekkel, azaz a nyelvben megjelenő gondolatokkal való 

foglalkozás legkedvesebb elfoglaltságai közé tartozott, ezért is 

kötelezte el magát az utolsó két évre a humán terület mellett. Vallja, 

hogy a „humán” szó azt jelenti: „ember”, tehát mind a humán, mind a 

reál érdeklődést magában foglalja. 

 

A tavalyi tanévben a magyar nyelvi OKTV-n 12. helyezést ért el, ami az utolsó tanévhez óriási 

lendületet adott neki. Újra a döntőbe akart jutni, magyar nyelvből és magyar irodalomból egyaránt. 

Céljai valóra váltásáért nagyon komolyan dolgozott, és az idei OKTV-n magyar irodalomból és magyar 

nyelvből is megszerezte a 9. helyezést. Az országban nincs olyan diák rajta kívül, aki mindkét tárgyból 

a döntőig jutott. Emberi nagyságát jelzi, hogy őszinte örömmel, önzetlenül segítette két versenytársa, 

barátja döntőig jutó munkáját, és az ő szintén kiváló teljesítményüket. 

Angol és német nyelvvizsgájával a továbbtanulásban megszerezhető többletpontok magasan a 

beszámítható fölé kerültek, ami azt mutatja, Flóra valójában nem is a pontokért harcolt, hanem a tudás 

megszerzésének őszinte vágya vezeti. 

Állandó résztvevője Eger kulturális eseményeinek, színházat, kiállítást, koncerteket látogat. Sokat 

olvas, klasszikus és kortárs irodalmat egyaránt. De fontos számára a sport is, a városi röplabda 

csapatban irányító szerepet játszik. Sportteljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy csapata a Nemzeti 

Bajnokság másodosztályában felnőtt korcsoportban a 4. helyen végzett, junior korcsoportban a bajnoki 

címet érték el. 

 

Flóra teljes személyisége, emberi értékei és sikerei alapján méltán állítható példának a diáktársak elé. 

Neumann-díjához szeretettel gratulálunk! 

 



 

Kodák Bence, a 13E osztály tanulója: 

Bence a végzős két tanítási nyelvű osztály tanulója. Személyes útja 

mindenki előtt példa. Megmutatta, bebizonyította, hogy nincs 

lehetetlen, és ha néha nehézségeket is gördít elénk a sors, van kiút, 

megnyílnak új kapuk azok számára, akik nem engedik, hogy a 

nehézségek legyűrjék őket. És előfordul, hogy az az út, ami a kinyíló 

kapu mögött kezdődik, egészen a hegycsúcsra visz. 

Bence az elmúlt két évben végig kitűnő tanuló volt. Tanulmányait 

tudatosan tervezte, belülről diktált önmagának kemény, fegyelmezett 

munkatempót. A szorgalmas tanulás - gondolkodó, összefüggéseket 

kereső személyisége révén - egy kerek, komplex világlátás ajándékát 

adta neki. Olyan emberét, aki – bár kiemelkedő eredmények elérésére 

képes,- mégis, észreveszi mások apró figyelmességeit, értékeli, elismeri tanárai, barátai emberi 

értékeit.  

Megnyerő egyéniség, kiváló kommunikátor, igazi harcos alkat. Kiváló tantárgyi eredményei mellett 

szinte hibátlan előrehozott középszintű, és 88%-os emelt szintű érettségit tett angol nyelvből, felsőfokú 

nyelvvizsgáját felsőfokú szakmai nyelvvizsgával is megtoldotta, de az igazi siker az idei SZÉTV döntő 

volt számára, ahol Kereskedelmi és marketing alapismeretek tantárgyból az 1. helyezést érte el.  

Példaértékű kitartása, a nehézségeket leküzdő hozzáállása, személyisége, emberi értékei és elért 

eredményei alapján méltán állítható példának a diáktársak elé.  

 

Urvári Zsófia, a 13E osztály tanulója. 

Zsófi középiskolai tanulmányait mindvégig kitűnő eredménnyel 

végezte, de a sok jeles mellett folyamatosan részt vett tanulmányi 

versenyeken is. Iskolai munkájában lelkiismeretes, céltudatos, nem 

elégszik meg kevesebbel, mint a tökéletes. Nyitott a világra, szereti az 

idegen nyelveket, szívesen utazik. A tavalyi tanévet a Rotary cserediák 

programja segítségével Brazíliában töltötte, ahol nemcsak kiválóan 

beilleszkedett az iskolai életbe, de megtanult portugálul, és kedves, 

megnyerő személyisége révén Magyarország és Eger értékeit is 

közvetítette a nagyvilág felé. 

Zsófi emberi értékekben gazdag, sokoldalú személyiség. Angol 

nyelvből kiváló emelt szintű érettségijét felsőfokú nemzetközi 

szakmai nyelvvizsgával gyarapította. Az idei SZÉTV versenyen Kereskedelmi és marketing 

alapismeretek tantárgyból az országos 6. helyezést szerezte meg, és megnyerte „Az én családi 

történetem” című esszéíró pályázatot. Sportol is, Step Aerobic csapata a diákolimpiákon rendszeresen 

dobogós helyezéseket ért el.  

Zsófi számára mások önzetlen segítése nagyon fontos életfeladat. Brazíliában diáktársaival szegény 

családokat látogatott, angolt tanított gyerekeknek, adománygyűjtést szervezett a Rotary segítségével 

árva gyerekeknek. Ezek az élmények Magyarországra hazatérve egyértelmű utat mutattak számára: 

diáktársaival februárban megalapították a Rotary egri ifjúsági tagozatát, az Interact Club-ot, azzal a 



céllal, hogy segítség az egri és a környékbeli, nehezebb sorsú fiatalok életét, jobbá tegyék maguk körül 

szűkebb környezetüket, és a Rotary nyelvén szólva: a világ igazi kis ajándékai lehessenek. 

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 a 2015/2016-os tanévben Vladár Veronika, 13E osztályos tanuló kapja. 

 

Verát az iskolai diákönkormányzat lelkes tagjaként ismerjük. A 

gólyatáborok aktív szervezője volt, mindegyik táborozásban részt vett, 

diáksegítőként, szervezőként, táborvezetőként. Az IDŐ 

elnökhelyettese, később elnöke volt. Elnöksége alatt egy emberi 

értékekben gazdag, összetartó csapat jött létre, akiknek a munkáját a 

mai napi tartó sikeres programok igazolják. Vera ennek a közösségi 

szerepvállalásnak iránymutató alakja, aki társait mindig egyenrangú 

félként kezelve mutatta meg, milyen egy igazi csapatjátékos. Számos 

iskolai program, vezetőképző táborok, fórumok szervezője volt, aki a 

Neumann diákéletét sok kreatív ötlettel gazdagította. 

Meghatározó életében a sport, a floorball szerelmese, már 15 évesen a 

Magyar Női Válogatott tagja volt. Csapatával összesen 64 érmet, ebből 

45 aranyérmet tudhatnak magukénak a különböző bajnokságokon. A Neumann sportsikereit 9 

diákolimpiai aranyéremmel, 5 ezüstéremmel és egy bronzéremmel gazdagította.  

Vera a Neumann Középiskolában töltött évei alatt követendő példává vált az iskola tanulói számára, 

bizonyított, mint céltudatos vezető, megbízható barát, eredményes sportoló és jó csapatjátékos. 

Igazgató Díjához szeretettel gratulálunk, és hasonló sikereket kívánunk neki a jövőben is. 


