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Az évfolyam legjobb tanulói díjazottak 2018/2019. 

 

A 7K osztály legjobb tanulói Csiki Barbara és Hekeli Dóra. 

Csiki Barbi kisgimis éve első percétől törekedett arra, hogy a neumannos szellemiséget követve 

szinte minden tudományterületen aktív munkát végezzen. Kiváló tanulmányi eredménye 

mellett több tantárgyból dicséretesen teljesített a tanév követelményeit. Szorgalmas munkáját 

mutatja, hogy már az első neumannos középiskolai tanévében több területen szerzett versenyzői 

tapasztalatot és ért el szép eredményeket: 

 csapatával megnyerte a Bolyai Anyanyelvi csapatverseny megyei fordulóját, s a 

Neumann történetében először kisgimiseink is bejutottak az országos döntőbe, ahol a 

14. helyen végeztek 

 a Szép Magyar Beszéd Versenyen való szereplésével szintén történelmet írt a 

Neumannban, hiszen az országos döntőben a 7-8. osztályosok kategóriájában kiemelt 

bronz minősítést kapott 

Ennek a két versenyeredménynek nagy szerepe volt abban, hogy iskolánk az idén a 

legeredményesebb hatosztályos gimnáziumnak járó kupát is megkapta.  

Hekeli Dóri a Neumann ba kerülése óta töretlen 

szorgalommal, igényesen végzi tanulmányi munkáját. 

Első kisgimis évében  

 a Play and Win angol csapatversenyen országos 

harmadik helyezést ért el, 

 tagja volt a már említett országos 14. helyezett Bolyai 

Anyanyelvi Csapatverseny versenyzői gárdájának 

 a megyei 6. helyet szerezte meg a Simonyi 

Zsigmondról elnevezett helyesírási versenyen. 

Tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 7K 

osztály terme az egyik legszebb ÖKO terem lett az 

iskolában. 

 

A 8K osztály legjobb tanulója Gödri István. 

István kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet, nagy szorgalommal dolgozott. A 

Robotrajongók iskolai pályázati program aktív tagja volt, több tanulmányi versenyen is 

eredményesen szerepelt: 

 a Varga Tamás Matematika Versenyen megyei 2.  

 az Alapműveleti Matematika Versenyen megyei 5. 

 a Bolyai Matematika Csapatversenyen megyei 2. 

 az Öveges József Fizika Versenyen megyei 6. helyezést ért el. 

 

Mindemellett aktív sportoló is, teniszben nagyon szép eredményeket ér el, számos eredménye 

van az országos korosztályos versenyeken, de nemzetközi megmérettetéseken is eredményesen 

szerepelt. 

Gratulálunk Barbinak, Dórinak és Istvánnak, a kisgimnáziumi osztályok legjobb tanulóinak! 
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A kilencedik évfolyam legjobb tanulója: Bocsi Dominik a 9D osztályból. 

Dominik rendkívül szimpatikus személyiség, leginkább közvetlensége, nyíltsága, csendes 

derűje az, ami közkedveltté teszi társai körében. A többiek is elismerik tudását, bátran 

fordulhatnak hozzá segítségért. Dominik a tanév során szinte kizárólag ötös érdemjegyet 

szerzett, teljesítménye kiegyensúlyozott, motiváltsága, céltudatossága lenyűgöző, s mindez 

versenyeredményein is látszik: 

 az EKE WebGraf 2018 Informatikai Versenyen 

csapatával országos 1. helyezést ért el 

 a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen 8. helyezett lett 

 az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági 

Gimnázium és Szakgimnázium BiTrio megyei 

informatikai versenyén csapatban az első helyet 

szerezték meg 

 az Arany Dániel Matematika Versenyen a 2. 

fordulóba jutott 

 a Kenguru Matematika Versenyen megyei 7. 

helyezést ért el. 

 

Angol nyelvből már a tavalyi tanévben megszerezte a 

középfokú nyelvvizsgát, most a felsőfokú nyelvvizsga megszerzését tűzte ki célul. 

Gratulálunk Dominiknak, a kilencedik évfolyam legjobb tanulójának! 

 

A tizedik évfolyam legjobb tanulója a Fülöp Zita a 10D osztályból. 

Zita az osztály egyik legjobb képességű és legnagyobb munkabírású tanulója. Kitűnő 

tanulmányi eredménye mellett angol és spanyol nyelvből, fizikából, kémiából és informatikából 

is a legjobbak közé tartozik. Felsőfokú Cambridge-i nyelvvizsgája mellett több kiemelkedő 

versenysikere is volt az elmúlt tanévben: 

 a Bolyai Matematika Csapatversenyen társaival 

regionális 8. helyezettek lettek 

 a Palotás József és Kertész Andor matematika-

versenyeken megyei 16. helyezett lett 

 a Kenguru Matematikaversenyen megyei 7. helyezést 

ért el 

 bejutott az Arany Dániel matematikaverseny második 

fordulójába 

 a Hispán Világ Kulturális Öröksége országos spanyol 

versenyen 21. helyezett lett. 

Zita fegyelmezett, sokszínű érdeklődésű, tudatos diák, az 

osztályközösség értékes tagja. Gratulálunk a tizedik 

évfolyam legjobb tanulója címhez! 
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A tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója Tóth Krisztián 11. B osztályos tanuló. 

Krisztián az első évtől kezdve kiemelkedő munkát végez. Minden tantárgyból jeles év végi 

eredményt szerzett, de kiemelkedő versenyeredményei a matematika és fizika tantárgyhoz 

köthetők. 

 a matematika OKTV második fordulójába jutott 

 a Kertész-Palotás Matematikaversenyen megyei 2. helyezét ért el 

 a Kenguru Matematikaversenyen szintén megyei 2. helyezett lett 

 a Bolyai Matematika csapatverseny megyei 9. helyezettje 

 a Mátrai Tibor Fizikaverseny megyei 7. helyezettje 

Részt vett a fizika, informatika és földrajz OKTV-n, labdarúgó diákolimpián is, a Megyei 

Duatlon Diákolimpia 2. helyezettje. 

Gratulálunk Krisztiánnak, a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulójának! 


