
A 7. osztály legkiemelkedőbb tanulója: Kovács Máté  

Máté megbízható, kedves, közvetlen, érdeklődő diák. Barátságos, segítőkész, ugyanakkor 

tisztelettudó magatartása miatt mind társai, mind tanárai kedvelik. A tanévet jeles tanulmányi 

eredménnyel zárta, igyekezett egész évben jól teljesíteni. Tanulmányi versenyeken is indult, 

angol nyelvből a Reading in English regionális versenyen az első félévben 5., a második 

félévben 1. helyezést ért el. Tanulmányi sikerei mellett Máté aktívan sportol: shotokan 

karatéban eredményei közül a legkiemelkedőbb világbajnoki bronzérme.  

 

A 8. osztály legkiemelkedőbb tanulója: Maszlák Milán 

 Milán kisgimis évei első perceitől kezdve igyekszik a neumannos szellemet követve, szinte 

minden tudományterületen eredményes munkát végezni. Kitűnő tanulmányi eredménye 

mellett több szaktárgyi dicséretet is kapott. Szabadideje nagy részét különféle szakkörökön 

tölti, ahol tudatosan készül az egyes tudományágakban meghirdetett versenyekre. Az „Ab 

Urba Condita” című megyei történelem versenyen csapatával megyei első helyezést ért el, a 

Kalandozó című versenynek pedig országos döntőjébe jutott. Angol nyelvből megnyerte a 

városi szépkiejtési versenyt és szép sikereket ért el a Play and Win, a Mentors, valamint a 

Reading in English versenyen.  Földrajzból a Less Nándorról elnevezett országos versenyen, 

kémiából a Hevesy György verseny megyei fordulóján szerepelt szép sikerrel. Kiváló 

tanulmányi-és versenyeredményei mellett hasznos tagja osztályközösségének, tisztelettudó 

viselkedésével, példamutató tanulmányi eredményeivel igazi neumannos diák vált belőle. 

 

A 9. évfolyam legjobb tanulója: Soós Szilvia, 9D osztályos tanuló 

Szilvia kiemelkedő képességekkel rendelkező, jó magaviseletű, tisztelettudó tanuló: 

Diáktársaival szemben megértő, készséges, segítőkész. Munkájára a folyamatos kitartás és 

szorgalom jellemző. Szívesen és lelkesen tanulja az angol nyelvet, melyből már megszerezte a 

középfokú komplex nyelvvizsgát.  

Versenyeredményei kimagaslóak:  

 A Palotás Józsefről elnevezett matematikaversenyen 1. helyezést ért el, 

 az Arany Dániel Matematikaversenyen országos 11. helyezést szerzett,  

 a Zrínyi Ilona matematikai tesztversenyen megyei 2. helyezést ért el, 



 a Nemes Tihamér Informatikai Alkalmazói verseny megyei 4. helyezettje volt, a 

Kenguru matematikaversenyen megyei 2. helyezést szerzett. 

 

További szép sikereket kívánunk neki a következő tanévekre is! 

 

A 10. évfolyam legjobb tanulója: Bani-Akoto Anna 11F osztályos tanuló 

Anna harmadik évét fejezi be iskolánk nyelvi előkészítő osztályában. Mindhárom évben 

kitűnő eredménnyel bizonyította képességeit és hozzáállását. Érdeklődése sokrétű, tudása 

alapos, igényes, nem korlátozódik egy szűkebb területre. Szívesen és sokat olvas, lelkesen 

vesz részt irodalmi, nyelvi megmérettetéseken. A kedvelt tantárgyak köréből mégis 

kiemelkedik a kémia. Anna kimondottan érdeklődik iránta, érti és szívesen tanulja. Angol és 

spanyol nyelvet tanul az iskolában. Angolból középfokú nyelvvizsgája van, tervei között 

szerepel a nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Spanyol tudása meghatározó a 

csoportban. Zeneiskolai tanulmányokat is folytat, iskolai rendezvényeinket is színesítette már 

fuvolajátékával. Erős, stabil értékrenddel rendelkező, felelősen gondolkodó fiatal. Az iskola, 

ezen belül osztálya közösségi életében is szívesen vállal szerepet. Társai, tanárai szeretik, 

elismerően nyilatkoznak mind személyiségéről, mind teljesítményéről.   

 

A 11. évfolyam legjobb tanulója: Székely Szilveszter 12E osztályos tanuló 

Szilveszter a két tanítási nyelvű osztály kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező diákja. 

Tehetsége sokrétű, legkiemelkedőbb eredményeit informatikából érte el az idei tanévben is. A 

Közép-Európai Informatikai Diákolimpián, Horvátországban a legjobb magyar résztvevőként 

bronzérmes lett. 

Idén már két olimpián vehet részt. Mivel a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia 

Válogatóversenyén a harmadik helyezést érte el, így június 18-24 között Jénában képviselheti 

Magyarországot. Személyesen ezért nem tudja most átvenni az évfolyam legjobb tanulója 

díjat. A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia Válogatóversenyén is a harmadik helyen 

végzett, így júliusban Taiwan-ra utazhat a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára. 

Szilveszter sikeresen versenyzett matematikából is, a Kertész Andor matematikaversenyen és 

a Kenguru versenyen is megyei második helyezett lett.  



Eredményei az idei tanévben:  

 Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Horvátország, bronzérem 

 OKTV, Informatika, I. kategória, 1. hely 

 OKTV, Informatika, II. kategória, 3. hely 

 Közép-Európai Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny, 3. hely. Tagja az olimpiai 

csapatnak. 

 Nemzetközi Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny, 3. hely. Tagja az olimpiai 

csapatnak. 

 Bitfaragó Országos Informatikai Verseny, 1. hely (csapatban) 

 KEBA Tőzsdejáték Országos Verseny, 3. hely (csapatban) 

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

 Debreceni Egyetem Regionális Programozási Verseny, 2. hely (csapatban) 

 Gordiusz Matematikaverseny, megyei 2. helyezett. 

 

Informatikai ismereteit más területeken is alkalmazza, segített tanárainak és diáktársainak az 

évkönyv készítésénél és a Vásárolj Tudatosan regionális versenyre való felkészülésnél is. 

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

tudásvágya, ambíciója, ugyanakkor kedves egyénisége még sok nagyszerű sikert hozhat 

számára. 

Szeretettel gratulálunk a díjazott diákoknak! 

 

 


