
Neumann-díjasok 2017 

 

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő 

munkáját az iskola kuratóriuma a ballagási ünnepségen Neumann-díjjal jutalmazza. Ezt az 

elismerést azok a diákok kapják, akik tanulmányi eredményükkel és emberi példamutatásukkal 

hozzájárultak az iskola sikeréhez. A díj odaítéléséről döntöttek: Dr. Sipos Mihály igazgató úr, a 

diákönkormányzat képviselője, a ballagtató évfolyamot képviselő évfolyamfelelős tanár és az 

iskola kuratóriumának egyik képviselője.  

 

Az idei öt díjazott a következő: 

 

Balogh Melánia, a 12G osztály tanulója 

 

Melánia iskolánk hatosztályos gimnáziumi képzésében kezdte 

tanulmányait, majd a 11. évfolyamtól a szakgimnáziumi 

közgazdasági osztályban tanult. A kilencedik évfolyam óta minden 

évben kitűnő bizonyítványt szerzett, szorgalmát és széles körű 

érdeklődését tanárai is elismerik. Osztálytársai is mindig 

számíthatnak rá, sokan hálásak segítőkész magyarázataiért a 

szünetekben, vagy egy-egy dolgozat előtt. Végtelenül szerény, 

tudásával, eredményeivel sohasem kérkedő személyiség. 

A tizedik évfolyam utáni a közgazdasági irány választásának 

helyességét példamutató szakmai sikerei bizonyítják. Az előző 

tanévben az egri Vállalkozói versenyen szerepelt kiemelkedően, az 

idén pedig a Közgazdasági Szakmacsoport Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak 

versenyének országos döntőjét nyerte meg; több mint nyolcszáz diáktársát hagyva maga mögött. 

A száz felvételi többletpont megszerzése mellett iskolánk jó hírét országszerte erősítette, 

nemcsak szakmai körökben. Nyelvtudása is kiemelkedő angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 

és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgával is rendelkezik, és szorgalmasan, eredményesen 

tanulta a német nyelvet is. Tanulmányait a Corvinus egyetem pénzügy-számvitel szakán szeretné 

folytatni, melyhez nagyon sok sikert és további szép eredményeket kívánunk! Neumann Díjához 

szeretettel gratulálunk! 

 

A következő díjazott: Bartalis Dávid, 12E osztályos tanuló 

 

Dávid a végzős két tanítási nyelvű osztály kiemelkedő képességű, 

szorgalmas, nagy akaraterővel rendelkező tanulója. Rendkívül 

tehetséges, szorgalmas, sokoldalú, színes egyéniség. Az öt év alatt 

végig kitűnő bizonyítványt szerzett, de nemcsak iskolai 

tanulmányaiban, hanem versenyeredmények tekintetében is 

kimagasló sikereket ért el. A legszebbeket matematikából: 

 2013-ban az Arany Dániel Matematikaverseny 2. fordulójába jutott 

és a Gordiusz Matematika Versenyen megyei 2. helyezést ért el 

 

 

 

 



 

 2015-ben az Arany Dániel Matematika Verseny országos döntőjében 1. dicséretet, azaz 

országos 4. helyezést, a Palotás József Megyei Matematika Versenyen megyei 1. 

helyezést szerzett 

 2016-ban matematikából az OKTV második fordulójába jutott, a Palotás versenyen 

megyei 3. helyezett lett 

 2017-ben az ELTECON „Legyél te is közgazdász” országos versenyén Fellegi Judit 

diáktársával együtt az 1. helyezést szerezték meg. 

 

Dávidnak nyelvtudása is figyelemreméltó: angol nyelvből komplex felsőfokú nyelvvizsgát, majd 

felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgát tett, németből pedig a DSD felkészítő csoportba 

kerülve szerezte meg a C1-es nyelvvizsgát.  

A tanulás és a versenyzés mellett Dávid rendszeresen és versenyszerűen táncol, több regionális 

akrobatikus rock and roll táncversenyen is szerzett győzelmet, Kelet-Magyarország területi 

bajnoka, a gyermekcsoportnak edzője is. Az iskola közösségi életének is fontos tagja, versenyek, 

rendezvények és műsorok rendszeres szereplője volt. Tanáraival és osztálytársaival nagyon jó 

emberi kapcsolatot alakított ki, segítőkész, intelligens, csendes humora mindig a lényegre tapint, 

munkáját és eredményeit osztálya is nagyra értékeli, a közösségben is kiváló csapatember. 

Neumann-díjához szeretettel gratulálunk, további sikereket kívánunk neki! 

 

 

Neumann-díjban részesül Krajcsi Péter, a 12I osztály tanulója 

 

Péter tanulmányait a műszaki-nyelvi előkészítő képzésben kezdte, 

majd két évvel ezelőtt informatikai tagozatra került. Hamar kitűnt 

társai közül motiváltságával, munkabírásával és segítőkészségével. 

Két felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, angolból már a tizedik 

évfolyam végén megszerezte a C1-es nyelvvizsga bizonyítványt, 

németből az idén a DSD csoportban szerezte meg a C1-es vizsgát. 

Szívesen versenyez, sokoldalúságát bizonyítja, hogy számos 

területen megmérette már magát: tanulmányi versenyeken, 

kulturális fesztiválokon, pályázatokon, kollégiumi versenyeken.  

 2016-ban az Eszterházy Károly Főiskola Tudományról 

diákoknak vetélkedőjén 1. helyezést szerzett 

 2017-ben a már Eszterházy Károly Egyetemként 

megszervezett Tudományról diákoknak versenyen ezt a szép eredményt megerősítette 

egy újabb 1. hellyel 

 2017-ben a Reversi versenyen csapatban 1. helyezést, egyéniben 3. helyezést ért el. 

Péter sok feladatot vállal az iskolában és a kollégiumban egyaránt. Nincs olyan iskolai 

rendezvény, diáknapi film, kulturális fesztivál, nyílt napi rendezvény, amiben ne segítene, az 

iskolai stúdió munkája elképzelhetetlen nélküle. Legfőbb profilja a hangosítás, a fényképezés, a 

számítógépes munkák. A kollégiumi diákönkormányzat munkájának is aktív és értékes tagja, a 

kollégiumi rendezvények állandó szereplője. Megbízhatósága, lelkesedése és lelkiismeretessége 

példa valamennyi Neumannos diák számára. Szívből gratulálunk neki! 

 

  



 

Az idei tanév negyedik Neumann-díjasa Laurinyecz Levente, a 12I osztály tanulója. 

 

Levente tanulmányait a hat évfolyamos gimnáziumi osztályban 

kezdte, jelenleg az informatikai osztály végzős tanulója. 

Tanulmányai során mindvégig kitűnő tanuló volt, számos 

szaktanári dicséretben részesült matematikából, történelemből, 

német és fizika tantárgyból. Az angol felsőfokú nyelvvizsgát és a 

100%-os középszintű érettségit már a 10. évfolyam végén letette, 

az idén németből felsőfokú DSD nyelvvizsgát szerzett. A tavalyi 

tanévben társaival az Internationales Preisträgerprogramm 

pályázatára filmet készítettek, ezzel négyhetes németországi 

ösztöndíjat nyert. 

Különösen matematikából tűnt ki a versenyeken, 2016-ban a 

Palotás Emlékversenyen megyei 1. helyet szerzett, de a Zrínyi Ilona 

Matematika Versenyen is az élen végzett az előző tanévben. Az idén két tantárgyból is bekerült 

az OKTV országos döntőjébe: németből és matematikából, ez utóbbiból a 19. helyezést érte el, 

ami kitűnő eredmény. Kedves, szerény egyénisége, kitartó szorgalma példaértékű. Osztálytársai 

is mindig számíthatnak rá, tudásával, segítőkészségével, megbízhatóságával társai szeretetét és 

elismerését is kivívta. Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk! 

 

Az idei tanév ötödik Neumann-díjas kitüntetettje Szabó Szabolcs, a 12H osztály tanulója. 

 

Szabolcs nyelvi előkészítő osztályban kezdte tanulmányait, és az 

idegen nyelvek tanulása terén szép sikereket ért el. Már a második 

tanév végén középfokú nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből. Tavaly 

angol nemzetközi kapcsolatok szaknyelvből tett felsőfokú 

nyelvvizsgát az általános C1-es angol nyelvvizsga bizonyítvány 

mellé, de második idegen nyelvéből, a spanyolból is nyelvvizsgára 

készül.  

A nyelvek mellett a magyar nyelv és irodalom emelt óraszámú 

tanulása mellett kötelezte el magát az utolsó két tanévben. Az iskolai 

feladatok mellett önállóan is szívesen választ magának szépirodalmi 

olvasnivalókat, néz meg művészi igényű filmeket, jár színházba, 

kiállításra, koncertre, irodalmi estekre, filozófiai előadásokra. Éppen ezzel a széles látókörrel, 

gazdag ismeretanyaggal tűnt ki társai közül az emelt magyarosok körében is. Az utolsó tanévben 

céltudatosan készült a nagy versenyre, az OKTV-re magyar nyelvből. A második fordulóra írt 

pályamunkával maximális pontot szerzett, ezzel a verseny élmezőnyébe jutott. A harmadik, 

döntő fordulóban a pályamunka szóbeli megvédésének eredményeként az országos harmadik 

helyen végzett.  

Szabolcs kiemelkedő tehetség, szorgalmas és sokoldalú ember. Magyar nyelvi pályaműve 

várhatóan későbbi, további tudományos kutatásainak is alapul szolgál majd. Viselkedésében 

szerény és tisztelettudó, társai körében is elismert, népszerű diák. Emberi értékei és elért 

eredményei révén kiérdemelt Neumann Díjához 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 idén az Igazgatói Díjat Taraczközi Anna, 12C osztályos tanuló kapja. 

 

Anna kilencedikes korától aktív tagja volt az Iskolai 

Diákönkormányzatnak, később az IDÖ alelnöke, majd a 2015/2016-

os tanévben elnöke volt. Számtalan iskolai és városi program 

megszervezésével járult hozzá az iskolai színvonalas diákélethez, a 

tanárok és diákok közötti jó kapcsolat elmélyítéséhez. Szervezői és 

közösségépítői ambícióit a Városi Diáktanács vezetőségi tagjaként 

is kamatoztatta, ezzel is erősítve iskolánk jó kapcsolatát Eger város 

más oktatási intézményeivel. 

A tavalyi tanévben Független Diákparlamenti képviselőnek 

választották meg, ezzel közelebb kerülhetett az oktatáspolitikához 

is, lehetősége nyílt bizonyos oktatási problémák megismerésére és 

részvételre azok megoldásának kidolgozásában. Emellett jogi és 

közéleti ismereteket adott át diáktársainak, szélesítve ezzel az ő látókörüket is. 

Az idei évben is aktív szervezőként segítette a diákönkormányzat munkáját, a 30. jubileumi év 

megünnepléséhez innovatív kezdeményezéssel járult hozzá. Az Erasmus+ program „Van 

beleszólásod!” című pályázatára eredményesen készítette fel a diákokat, akik egy egész napos 

program keretein belül folytathattak parlamenti vitát az Országházban.  

Anna munkája a Neumann-ban jelentősen meghatározta az elmúlt éveket. Időt és energiát nem 

sajnálva dolgozott azon, hogy az iskolai diákéletet színesebbé, értékesebbé tegye, folyamatosan 

motiválva diáktársait, ezzel kiemelkedő példát állított az iskola közösségének valamennyi tagja 

elé. Taraczközi Anna a Neumann Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákélete és 

diákközössége érdekében végzett munkájával a 2017-es Igazgatói-díj méltó kitüntetettje.   

Szívből gratulálunk neki, és a Neumann-díj kitüntetettjeinek egyaránt, további tanulmányaikhoz 

további kiemelkedő sikereket kívánva. 

 


