„Évfolyam legjobb tanulója” díj kitüntetettjeinek méltatása
Nagy Veronika, a 7K osztály legjobb tanulója
Kitűnő tanulmányi eredménye mellett szívesen méretteti meg magát tanulmányi
versenyeken, rendkívüli érdeklődést mutat a művészetek iránt, fáradhatatlanul látogatja a
néptánc órákat, örömét leli a népi kultúra megismerésében. Segítőkész diáktársaival szemben,
mindig igényes munkát ad ki a kezei közül. Széleskörű érdeklődése az ismeretek iránt,
csodálatot vált ki tanáraiból és társaiból egyaránt.

Math Bence, a 8K osztály legjobb tanulója
Bence a Neumannba kerülése óta töretlen szorgalommal végzi a tanulmányi munkáját. Kitűnő
tanulmányi eredménye mellett több tantárgyból dicséretesen teljesítette a tanév követelményeit,
több területen szerzett versenyzői tapasztalatot és szép eredményeket. Csaknem minden
tudományterület iránt érdeklődik. Segítőkészségével osztálytársait is szívesen támogatja a
lemaradásban és kiváló közösségi ember. Iskolai tevékenysége mellett íjászkodik, s gyakran
versenyeken is indul ebben a sportágban.

Török Luca és Bányai Nándor 9D/Ny osztályos tanulók a 9. előkészítő évfolyam
legjobb tanulói
Luca és Nándi az előző tanévet kitűnő bizonyítvánnyal zárták, számos tantárgyi dicséretet kaptak.
Tehetséges tanulók angol nyelvből és reál tárgyakból egyarányt, tanulmányi versenyeken vettek részt
matematika és informatika tantárgyakból. Mindketten megbízható tagjai az osztályközösségnek, a
gólyatánc koreográfiájának megalkotásában és betanításában nagy szerepet játszottak. Szívesen
vállalnak feladatot az iskolai diákönkormányzat munkájában, szerepelnek a Neumann bálon illetve
iskolai ünnepségeken is. Személyiségük, céltudatosságuk példaképül szolgálhat minden tanuló számára.

Sas Márton 9D osztályos tanuló a 9. évfolyam legjobb tanulója
Marci megbízható, udvarias, precíz, öntudatos és céltudatos tanuló, kiváló a tanulmányi eredménye.
Széleskörű az érdeklődése, nemcsak a kötelező iskolai feladatok résztvevője, részt vett a gólyatáborban
segítőként, a gólyahét szervezésének lebonyolításában, az iskolai nyílt napon a leendő kilencedikeseket
kalauzolta. A diáktársai is elismerik, szeretik és tisztelik Sportolni is marad ideje, szívesen túrázik a
Bükkben, otthonosan mozog a hegységben. Marci versenyeredményekkel is büszkélkedhet: a

Nemes Tihamér Országos Informatikai Verseny Alkalmazói Kategóriájában második helyezést
ért el. Gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!

Gőz Júlia Kincső 10T osztályos tanuló a tizedik évfolyam legjobb tanulója
Kincső kitűnő tanuló, kiemelkedően szorgalmas, minden tantárgyat komolyan vesz, de a legközelebb
hozzá a kémia és a biológia áll, tudatosan készül a továbbtanulásra. Érdeklődése mégis sokoldalú, a
versenyeredményei is ezt tükrözik, hiszen történelmi, kémiai, informatikai versenyeken egyaránt szép
megyei és országos eredményei vannak, melyekhez szeretettel gratulálunk!

Ungvári Ákos, 11B osztályos tanuló a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója
Ákos biológia-kémia tagozatos osztályban tanul, tehetsége, intelligenciája, segítőkészsége jól ismert az
őt tanító tanárok és diáktársai számára is. Rendkívüli érdeklődést mutat a művészetek iránt is:

komolyzenei elkötelezettségét és kisplasztikáit ámulattal csodálhattuk meg az iskola falain belül. A
sport sem maradhat ki az életéből, szertornában szemet gyönyörködtető gyakorlatokat végez.
Elkötelezett híve az idegen nyelveknek, angol nyelvből C1-es nyelvvizsgával rendelkezik. Szívesen
méretteti meg magát tanulmányi versenyeken is. Oszlopos tagja volt az EKE TeTuTi Versenyben
részvevő csapatnak, amellyel az országos első helyen végeztek, ezzel egy kétnapos osztálykirándulást
nyertek az osztálynak. Gratulálunk a 11. évfolyam legjobb tanulójának!

