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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a testnevelés és a sport területén 

végzett kiemelkedő munkájáért „PRO AGRIA” szakmai díjat adományozott Herczeg 

Béla testnevelő, kézilabda edzőrészére.  

Herczeg Béla a kézilabda sportágban 1979-ben kezdett el edzősködni Dunaújvárosban, ahol 

1983 és 1986 között a Dunaújváros felnőtt női NB I-es csapatot irányította. 1993-ban költözött 

Egerbe. Előbb az NB II-es férfi csapatot vezette bajnoki címig, majd ózdi, miskolci, gyöngyösi 

és mezőkövesdi kluboknál is dolgozott. 2009 óta napjainkig dolgozik az Egri Városi 

Sportiskola utánpótlás nevelésében. Mind leány, mind fiú vonalon kiemelkedő sikereket ért el 

csapataival. 2014-től utánpótlás szakágvezetőként felügyeli a Sportiskola valamennyi 

csapatának szakmai munkáját. Felkérésre a 2013-14-es szezonban az Eszterházy SC NB I-es 

női együttesénél vezetőedzőként dolgozott.  Pedagógusként 1987-től 2021-ig a Neumann János 

Gimnázium, Technikum és Kollégium szolgálatában munkálkodott földrajzot és testnevelést 

oktatva. 2017-től részt vesz a kézilabda szakedzők képzésében az Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetemen, az edzéselmélet oktatásában. Országos ellenőrként, versenybíróként a Magyar 

Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság elnökségi tagjaként az utánpótlás szakreferensi 

feladatokat látja el. 

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kimagasló tanulmányi eredményéért 

„KIVÁLÓ EGRI DIÁK” kitüntetést adományozott Sallai Nóra, a Neumann János 

Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója részére. 

Sallai Nóra a 12B osztály emelt matematika-informatika tagozatos csoportjába jár. A 

neumannos évei során mindig kitűnő bizonyítványt szerzett, számtalan szaktanári dicsérettel 

félévkor és év végén is. Emelt tárgyaiból a csoport egyik legkiemelkedőbb tanulója. A 

2020/2021. tanévben az Informatika OKTV alkalmazói kategória országos 2. helyezettje lett, 

amellyel felsőfokú tanulmányaihoz megszerezte a maximális 100 többletpontot is. Az EKE 

WebGraf csapatverseny országos 3. helyezettje. Elkötelezett híve az idegen nyelveknek, angol 

nyelvből az előkészítő évfolyamon szerzett B2-es, majd az idei tanév őszén Cl-es nyelvvizsgát. 

Az idei őszi érettségi vizsgaidőszakban angol nyelvből és informatikából tett érettségi vizsgát, 

mindkettőt 99 %-os eredménnyel. A „karantén" ideje alatt elkezdte tanulni a Photoshop 

használatát, valamint programozói feladatokkal is nagyon szívesen foglalkozik. Kimagasló 

informatikai ismereteit az egri VOLÁN menetrendjének megszerkesztésénél is hasznosították. 

 



 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiváló tanulmányi eredményéért és 

kimagasló sportteljesítményéért „EGER VÁROS JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA” 

elismerő címet adományozott Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója 

Sári Pálma részére. 

Sári Pálma az angol célnyelvű két tanítási nyelvű osztály (12E) tanulója. Pálma életének mindig 

része volt a sport, az atlétika, ezen belül is a gerelyhajítás, amelyben kiemelkedően tehetséges. 

Minden nap kitartóan dolgozik eredményeinek eléréséért, de a sport mellett tanulmányaira is 

kellően odafigyel. Minden tanévben kitűnő vagy jeles a tanulmányi eredménye, a 2020/2021. 

tanévben átlaga 4,93 volt, és tantárgyi dicséretet kapott testnevelésből. Középiskolai 

tanulmányainak utolsó két évére (az angol nyelvű két tanítási nyelvű osztályban) az emelt szintű 

angol és francia nyelv felkészítő mellett az emelt matematikát választotta. Angol nyelvből már 

nyelvvizsgával és előrehozott érettségivel is rendelkezik. A vírushelyzet ellenére folyamatosan 

figyelt tanulmányaira és a lehetőségekhez mérten sportolt, mivel az MTK Budapest atlétája 

(edzője Magyari Zoltán), így rendszeresen a fővárosba utazott edzésekre, és edzőtáborokban is 

részt vett. A 2021. július közepén megrendezésre kerülő U20 Európa Bajnokságon Tallinnban 

versenyzőként vehetett részt, teljesítette a kvalifikációs szintet, az országos korosztályos 

bajnokságot gerelyhajításban tavaly és idén is megnyerte. 

 

 

Mindhárom kitüntetettnek szívből gratulálunk! 


