Neumann Díjasok 2014
Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő
munkáját az iskola kuratóriuma 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 tanár és az iskolafenntartó alapítvány
kuratóriumának egyik képviselője.
Az idei öt díjazott a következő:

Magyari Máté, a 13. E osztály tanulója
Máté jól ismert, izgalmas, színes egyéniség. Vidám, jó
humorú fiú, aki egyéni észrevételeivel hamar felhívta
magára a figyelmet társai és tanárai körében egyaránt.
Empátiája, segítőkészsége, önzetlensége mindenki
szimpátiáját elnyeri.
Emberi

kvalitásai

Mindemellett
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megkérdőjelezhetetlenek.
tehetséget
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nyelvtanulás, a szakmai tantárgyak tanulása terén, de
érdeklődéssel fordult a közismereti és művészeti
tárgyak felé is. A két tanítási nyelvű osztályban az öt
év alatt végig kitűnő bizonyítványokat szerzett.
Motivációja belülről fakadt: Máté őszintén kíváncsi,
valóban tudni vágyó diák.
Megszerzett tudását szívesen mérette meg nyelvvizsgákon, előrehozott érettségiken,
tanulmányi versenyeken. Angol nyelvből felsőfokú és szakmai felsőfokú nyelvvizsgát tett, az
emelt szintű előrehozott érettségin pedig 91%-os eredményt ért el. Francia nyelvből emelt
szintű előrehozott érettségi vizsgát tett, és a francia OKTV döntőjében, a tavalyi tanévben az
előkelő 10. helyen végzett.
A tanulmányi versenyek közül leginkább a gazdasági témájúak érdekelték. Jó kommunikációs
készségét, szervezőkészségét kamatoztatta a csapatversenyeken. A pontos tárgyi tudást és
sokoldalú felkészültséget igénylő versenyeken komoly feladatokat vállalt magára, és az a
csapat, amelynek Máté is tagja volt, sorozatban, több versenyen is első helyen végzett. 2012ben a JAM Gazdasági Kalandjátékon győztek először. 2013-ban „A Mi Európánk” elnevezésű

versenyen lettek elsők, 2013 végén pedig a „PénzSztár” országos Pénzügyi- Gazdasági
Versenyen végeztek szintén az első helyen. Közben az „Euroscola-játék” harmadik, majd
második helyezettjei is voltak.
A versenyek mellett Máténak maradt energiája az osztályközösség, sőt, az évfolyam
feladataira is. A közösségi programok egyik központi személyisége volt az évek során, aktív
résztvevője a háttérmunkáknak is. Dolgozott a diáknapi programokon, ő írta az osztály
gombavató műsorát, ő volt a gombavató estjének lendületes műsorvezetője is. Talán kevesen
tudják, de egy önképzőkör jellegű társaságot is szervezett maga köré. Szívesen jár színházba,
kiállításra, koncertre, sokat olvas, játszik hangszeren. Kimondott célja, hogy a művészetek
különböző ágaiban is otthonosan mozogjon.
Személyisége, valamint elért eredményei alapján méltán állítható példának a diáktársak elé.

Andrásik Renáta, a 13. E osztály tanulója
Reni iskolánk kiváló tanulója volt az elmúlt öt
tanévben. Kedves, megbízható, nem hivalkodó
személyisége mindvégig meghatározó volt a végzős
két tanítási nyelvű osztályban.
Többször hívta fel magára a figyelmet a táncban
mutatott eredményeivel. Legjobb éve ezen a téren a
2012-es
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kategóriában egyaránt a második helyen végzett a
Berczik Sára Országos Táncversenyen.
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Bizonyítványában kizárólag jeles osztályzatok vannak.
Abban a két tanítási nyelvű osztályban hozta a kitűnőket, ahol valódi verseny folyt a
dicséretes jelesekért. Mindez láthatóan arra ösztönözte, hogy mindig jobb és jobb legyen.
Angolból már a második tanévben középfokú nyelvvizsgát tett, majd az idén megszerezte a
felsőfokú, és a szakmai anyaggal bővített felsőfokú angol nyelvvizsgát is. Emellett
folyamatosan fejlesztette német nyelvtudását is, ebből a nyelvből is középfokú nyelvvizsgát
tett. Kitartását és alaposságát tükrözik az előrehozott érettségi vizsgák eredményei: angol
nyelvből közép-és emelt szinten is 90% feletti eredményt ért el, jeles érettségi eredményt tett

informatikából is angol nyelven, és kiemelkedik 100%-os angol célnyelvi civilizáció érettségi
eredménye.
Reni az utolsó tanévben nagyon tudatosan készült a szakág legnívósabb tanulmányi
versenyére, a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Tantárgyak Versenyére. Tette mindezt
úgy, hogy közben a tőle megszokott színvonalon teljesítette többi feladatát is. Tanárai
érzékelhették, hogy valódi érdeklődés van kíváncsi, lényegre törő kérdései mögött, és
tapasztalhatták, hogy a számonkérésekre mindig maximálisan felkészült. Minden tárgyból
magabiztosan vette az akadályokat.
Senkinek sem okozott meglepetést, hogy bejutott a SZÉTV döntőjébe, várható volt tőle a
kimagasló teljesítmény, sőt utólag már azt is könnyű tudni, hogy nincs nála felkészültebb diák
az országban Kereskedelem és marketing alapismeretek tantárgyból. A 2013-2014-es tanév
döntőjében kiválóan szerepelt, az 1. hely lett az övé.
Tanárai, osztálytársai tudják, hogy eredményei mögött kitartó, alapos munka van, becsülik
szorgalmát, kitartását, és nem utolsó sorban jó kedvét.
Szívből gratulálunk neki.

Szabó Mátyás György, a 13.E osztály tanulója.
Mátyás

határozott,
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céltudatos,
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személyiség,

egyéni
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teljesítményét osztálytársai is elismerik és nagyra
értékelik. Középiskolai tanulmányai során végig kiváló
eredménnyel teljesítette feladatait.
Előrehozott érettségi vizsgát tett több tantárgyból is,
melyekből kimagasló eredményeket ért el. Angol
nyelvből és angol célnyelvi civilizáció tantárgyból
középszinten egyaránt 100%-os érettségit tett, emelt
szinten pedig 98%-os teljesítményt nyújtott angol
nyelvből.
A

kitűnő

tanulmányi

teljesítmény mellett
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kezdetektől szívesen mérette meg magát a különböző középiskolai tanulmányi versenyeken,
ahol komoly sikereket ért el. 2012-ben a JAM Gazdasági Kalandjáték 1. helyezett csapatának
tagja volt, 2013-ban „A Mi Európánk” Országos Verseny 1. helyezését, majd ugyanebben az

évben az Országos Euroscola játék 3. helyezését szerezte meg csapatban. 2014-ben szintén
csapatban a PénzSztár Országos Pénzügyi-Gazdasági Verseny 1. helyezettje, majd az
Országos Euroscola játék 2. helyén végzett csapata.
Egyéni versenyt is szívesen vállalt. Az idei tanévben az OKTV-n angol nyelv tantárgyból a
12. helyen végzett, a Szakmai Előkészítő Tantárgyak Versenyén Kereskedelem és Marketing
alapismeretek tantárgyból az 5. helyezést szerezte meg.
Emberi értékei, céltudatos munkája, versenysikerei révén kiérdemelt Neumann Díjához
szívből gratulálunk!

Nagy-Kovács Dávid, a 12. I osztály tanulója
Dávid műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte
tanulmányait a Neumannban. Mind az öt tanévben
kitűnő bizonyítványt szerzett, de évközi jegyeinek
többsége

is

ötös,

kevés

négyes

osztályzattal
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versenyekre való felkészülésben. Kitartó, alapos és
céltudatos

munkája

eredményeként

szép

versenyeredmény születtek:
A Mátrai Tibor megyei fizikaversenyen 2011-ben 4.
helyezést, 2013-ban 5. helyezést ért el.
A Kertész-Palotás megyei matematikaversenyen 2011-ben 2. helyezést, 2012-ben 3.
helyezést, 2013-ban 5. helyezést, 2014-ben 3. helyezést ért el.
Az Édes anyanyelvünk magyar versenyen 2012-ben megyei 1. helyezett volt, és elhozta az
országos 3. helyezést.
A Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén informatikai
alapismeretek tantárgyból 2014-ben országos 15. helyezett lett.
Tanulmányi sikerei mellett a Pozsonyi úti kollégium diákönkormányzatának elnökeként
értékes közösségi munkát is végzett, mentalitását, emberségét és tetteit tanárai és diáktársai
egyaránt elismerik és tisztelik.

Iskolai és kollégiumi diákönkormányzati munkája mellett sportolni is maradt ideje, többször
is eredményesen képviselte intézményünket a streetball csapat és a kosárlabdacsapat
tagjaként. A diákolimpia kosárlabda amatőr versenyen 2012-ben megyei 1., országos 13.
helyezést, 2013-ban megyei 1. országos 10. helyezést érték el.
Osztálytársai elismerik tudását, szorgalmát, valamennyiük számára mintául szolgál
tanulmányi előmenetele, sokrétű tehetsége. A Neumann Díjhoz szeretettel gratulálunk.

Morvai Nóra, a 12. G osztály tanulója
Nóri a végzős közgazdasági osztály tanulója. Nagyon
sokoldalú, színes, kiegyensúlyozott, kedves egyéniség,
aki ismeretei maximális bővítésére törekszik minden
területen. A középiskolás évek alatt végig kitűnő
tanulmányi eredményt ért el. Munkáját az igényesség,
kitartás és szorgalom jellemzi. Társai és tanárai felé
nyitott, barátságos, tisztelettudó, segítőkész és szerény.
10. és 11. évfolyamos korában az Implom József
helyesírási versenyen országos 10. illetve országos 4.
helyezett volt.
2010-ben a Langwest országos nyelvi verseny 3.
helyezettje volt német nyelvből.
A 2010/11-es tanévben az Örökségünk 48 versenyen az országos 6. helyet, a következő évben
az „Elnököltünk” Europe Direct versenyen szintén az országos 6. helyet szerezte meg csapata.
Német nyelvből már két évvel ezelőtt megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, majd a DSD
programba bekapcsolódva ez év januárjában DSD felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. A
programban nyújtott kimagasló teljesítményének jutalmául a tavalyi évben több hetet töltött
külföldön, ahol tudományos kutatómunkában vett részt.
Az idei tanévben a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan tantárgyból országos 3. helyezést ért el.
Egyénisége, emberi értékei, megbízhatósága, kiváló tanulmányi munkája, példamutató
magatartása alapján a legméltóbb díjazottak egyike.

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 Petz Olivér, 13. E osztályos tanuló kapja.
Olivért az iskolai diákönkormányzat munkájában
tanúsított példaértékű elkötelezettsége, szervezési
készsége, tenni akarása állítja példaként a neumannos
diákok elé.
Összeszedett, szorgalmas diák, aki munkájában
igyekezett példát mutatni társainak. A legrégibb IDÖ
tag,

hiszen

már

9.

osztálytól

az

Iskolai

Diákönkormányzat aktív tagja volt, aki fergeteges
ötleteivel tette felejthetetlenné a rendezvényeket.
Továbbá, két évig a Diákönkormányzat Vezetőségi
tagja volt, ahol a tőle telhető legjobb színvonalon
látta el feladatait. Mindig igyekezett magából, és az
általa szervezett programokból a legjobbat kihozni, s
erre ösztönözte társait is. Szabadidejét is az IDÖ-re áldozta, hiszen a programok, táborok
szervezése hosszadalmas előkészületekkel járt. A Gólyatáborokban osztálysegítőként
igyekezett felkészíteni minden leendő gólyát a Neumannos életre. Nemcsak a „munkáját”
végezte, hanem szívét-lelkét beleadta ebbe, hiszen egykori gólyáival még ma is szoros
kapcsolatot ápol, néhányan közülük maguk is aktív IDÖ tagokká váltak.
Elszántságát mutatja, hogy a középiskolás éveinek befejeztével ezt a tevékenységet folytatni
kívánja az IDÖ által szervezett Vezetőképző táborokban, tovább ösztönözve a többieket arra,
hogy mindig próbálják meg a legjobbat kihozni magukból és az általuk elvállalt feladatokból.
Feladatait nem csak kötelességből végezte, hisz a rengeteg munka az ő arcára is mindig
mosolyt csalt.
Petz Olivér a Neumann Középiskola és Kollégium diákélete és diákközössége érdekében
végzett munkájával a 2014-es Igazgatói-díj méltó kitüntetettje.

