
A 7K osztály legjobb tanulója Pásztor Ákos.  

Ákos megbízható, kedves, közvetlen diák. Tisztelettudó és barátságos, társai és tanárai kedvelik sajátos 

humora, embersége miatt. Kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet, számos tanulmányi 

versenyen indult angolból, matematikából és informatikából. Kiemelkedő eredményeket tudhat 

magáénak: az Országos Angol Tanulmányi Versenyen (OATV) korosztályos kategóriájában országos 

5. helyezést ért el. A Reading in English Competition” versenyen szintén országos ötödik lett. A Bolyai 

Matematika Csapatversenyen megyei 3. helyezést ért el társaival, a Dürer Matematika Versenyen 

országos 17. helyen végeztek. Informatikából a BiTrio megyei csapatversenyen első helyezést értek el, 

a Nemes Tihamér Informatika Versenyen megyei 16. helyezést. Magatartása példamutató, az 

osztályközösség életében aktívan részt vesz szervezési feladatokkal, javaslataival. Gratulálunk első 

neumannos tanévéhez, további szép sikereket kívánunk neki. 

A 8K osztály legjobb tanulója Tót Léna.  

Léna kitűnő bizonyítványában 7 tantárgyi dicséret is szerepel. Sokrétű tehetség, versenyeken elsősorban 

természettudományos tantárgyakból szerepel, idei legjobb eredményei: Bolyai Matematika 

Csapatverseny megyei 1. helyezése, Dürer Matematikaverseny B kategória megyei 6. helyezés. Ezen 

kívül zenében is jeleskedik, a XI. Országos Czidra László Furulyaverseny, II. kamara csoport, országos 

II. helyét, a XV. Országos "Alba Regia" Kamarazene Verseny, különdíját nyerte el. Érdeklődő, udvarias, 

segítőkész diák, az iskolai közösségi feladatokban is mindig lehet rá számítani, így a dolgozók 

gyermekeinek szervezett nagy iskolai Mikulás ünnepségen és a Határtalanul! tanulmányi kirándulás 

megvalósításában is fontos szerepe volt. Jó pihenést kívánunk neki a nyárra és további szép 

eredményeket a kilencedik évfolyamon is! 

A kilencedik, előkészítő évfolyam legjobb tanulója Szilvási Norbert, a 9T/AJTP osztályból. 

Norbi csendes, visszahúzódó diák, kimagasló intelligenciával. Már a félévi teljesítményén is látni 

lehetett, hogy maximális motivált: kitűnő lett, két tantárgyi dicsérettel, a tanév végére pedig a kitűnő 

mellett 5 dicséretett is szerzett.  

A tanév folyamán számos versenyen elindult, elsősorban matematika és informatika tantárgyból, 

csapatával megyei 1. helyet szerzett a Petőfi Múzeum Anyanyelvi versenyén, és az AJTP Vállalkozói 

csapatversenyt is megnyerték. A Nagy Diák Klímateszten országos 14. helyezést ért el. A tanulás mellett 

aktív tagja az iskolai diákönkormányzatnak, illetve az iskolai öko klub munkáját is segítette. 

Szabadidejében bűvészkedik, előadásával fel is lépett az iskola által szervezett vállalkozói versenyen. 

Elbűvölő sikereket kívánunk neki a továbbiakban is. 

 



Román Jázmin, a 9E osztály tanulója 

Jázmin kiegyensúlyozott, megbízható személyiség. Tanulmányaiban rendkívüli igényesség jellemzi, 

motiváltsága, érdeklődése a tanórákon is szembetűnő, de fontosnak tartja, hogy a tanórákon túl is bővítse 

ismereteit, szélesítse látókörét. Leginkább a humán tantárgyak és az idegen nyelvek iránt érdeklődik. 

Az Európai Parlament Nagykövet Iskola program junior nagykövete, az iskolai csapat tagjaként 

holtversenyben a harmadik helyet szerezte meg az országos online Euroscola, Európai Unióról szóló 

versenyen. Szenvedélye a történelem, az idei Savaria történelemverseny országos első helyezettje lett. 

Jázmin szeret utazni, s utazásai során tudatosan bővíti ismereteit, érdeklik a művészetek, különösen a 

festészet. Érett személyisége, nyugodtsága és kedvessége miatt osztálytársai körében is közkedvelt. 

Nyitottsága, intelligenciája, széles érdeklődési köre teszik igazi Neumann-os diákká.  

A tizedik évfolyam legjobb tanulója Török Jonatán, a 10K osztály tanulója 

Jonatán négy éve iskolánk hatosztályos gimnáziumi osztályának a tanulója. Visszahúzódó, szerény 

személyisége mögött egy ambíciózus, rátermett, szorgalmas diák rejlik, aki minden tanévben kitűnő 

bizonyítvánnyal, a bizonyítványában több tantárgyi dicsérettel zárta tanulmányait. Nem történt ez 

másképp ebben a tanévben sem, hiszen a kitűnő bizonyítványában négy tantárgyi dicséret is szerepel. 

Szívesen méreti meg magát tantárgyi versenyeken. Mivel a matematika és fizika tárgyak kiemelten 

érdeklik, ebben a tanévben is részt vett a Zrínyi Ilona matematika versenyen. Ugyanakkor az idén 

megmutatta, hogy nem egyértelműen csak reál beállítottságú, hiszen a tanév elején angol nyelvből B2-

es középfokú komplex nyelvvizsgát tett, majd indult a Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulóján, 

ahonnan második helyen jutott tovább a megyei fordulóba. Kitűnő orgánumával, igényes, kifejező 

beszédével innen egyenes út vezetett az országos fordulóig, ahol a rendkívül szoros küzdelmet folytató 

gimnáziumi tanulók kategóriájában elnyerte az Anyanyelvápolók Szövetségének a különdíját. 

Mindemellett sokrétű szabadidős tevékenységet folytat: az Eger SE utánpótlás csapatában (az U19-es 

korosztályban) futballozik, illetve az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában gitározni tanul, szép sikerekkel, 

az idei V. Megyei Gitárversenyen, a IV. korcsoportban első helyezést ért el.  

A tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója Nagy Máté a 11F osztály tanulója 

Tanulmányi munkája a precizitásról és a kedvtelésről szól: elmondása szerint könnyű úgy tanulni, hogy 

az embert érdekli az adott tudomány és kedvvel merül el benne. Ő az informatika mellett a matematikát 

is így tanulja emelt szinten. Tanulmányi eredménye minden év végén kitűnő, általános tantestületi 

dicséretben is részesült. Angol nyelvből már 2019-ben megszerezte a Cambridge C2-es bizonyítványt, 

az idei tanévben német nyelvből DSD felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Az idei országos középiskolai 



tanulmányi versenyen informatika tantárgy alkalmazói kategóriában az országos 2. helyet szerezte meg. 

Informatikából emelt szintű érettségit tett, az írásbeli vizsgán 96%-os eredményt ért el.  

Máté osztályközösségének is kiemelkedő tagja. Társai elismerik tehetségét, szorgalmát; gyakran segíti 

őket tantárgyi magyarázatokkal. Kommunikációjában mindig intelligens, szókészletén érződik az 

olvasottság és a tájékozottság. Tisztelettudó, érett személyiség, aki eredményei, motivációja, 

céltudatossága és kitartása alapján vált a tizenegyedik évfolyam legjobb tanulója vándorserleg idei 

birtokosává.  

Szeretettel gratulálunk valamennyi díjazottnak! 

 

   

 



 


