
 

 „Kiváló Egri Diák” kitüntetést kapott Nagy Máté 

 

 

Nagy Máté a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium 12F jelölésű, 

emelt informatika-matematika érettségi vizsgára felkészítő speciális gimnáziumi 

osztályának tanulója. Tanulmányait az öt évfolyamos, műszaki irányultságú nyelvi 

előkészítő osztályban kezdte meg iskolánkban. Tanulmányi eredménye az első három 

tanévben kitűnő, volt, általános tantestületi dicséretben is részesült. a 2021/2022. 

tanévben pedig 4,92-es tanulmányi átlaga lett. 

 

A 2021/2022. tanévben elért kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei: 

- Informatika OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) Alkalmazói 

kategória: 

      országos 2. helyezett 

- DSD német nyelvvizsga: 

     májusban komplex C1-es vizsgát szerzett 

- Informatika emelt szintű érettségi: 

   a vizsgán 96%-os eredményt ért el 

 

Máté már az elmúlt tanévekben is bizonyította kiemelkedő képességeit. A Nemes 

Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny – Alkalmazói kategóriában a 

2020/2021. tanévben országos 7. helyezést ért el. Informatikai érdeklődési köre mellett a 

nyelvek terén is magas kompetenciaszinttel és eredményekkel rendelkezik: angol 

nyelvből már 2019-ben megszerezte a Cambridge Proficiency C2-es bizonyítványt, 2021-

ben emelt szintű angol érettségit tett 95%-os eredménnyel. Német nyelvtudásával 2020-

ban az országos Jugend Debattiert (Vitázik a világ ifjúsága) versenyen szerzett országos 

első helyezést, illetve a nemzetközi „bemutató” vitán ő képviselte Magyarországot. Azóta 

is rendre vállal feladatokat a budapesti versenyhelyszínen: nem csak a szervezésben vesz 

részt, hanem tréningeket tart és zsűrizi a versenyzőket. Az idei tanév német nyelvvizsga 

eredménye után jövőre olaszból is cél a B2-es vizsga sikeres teljesítése. 

 

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 és az idegen nyelvek mellett a matematikát is így tanulja emelt szinten.  

 

Máté osztályközösségének is kiemelkedő tagja. Társai elismerik tehetségét, 

szorgalmát; gyakran segíti őket tantárgyi magyarázatokkal. Közeli barátait megválogatja, 

de kommunikációjában mindig intelligens, szókészletén érződik az olvasottság és a 

tájékozottság. Tisztelettudó, érett személyiség. 

  

Az idei tanévben a tanulmányi eredmények prioritása mellett teret kapott a sport 

fejlesztése is Máté életében: rendszeresen jár edzőterembe, tudatosan táplálkozik és ügyel 

egészségére. Bár szabadidejének nagy részét le is köti így, még marad lehetősége a „régi” 
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kedvenc: a számítógép területén is tovább kutatni. A játék funkciót idővel felváltotta a 

programozás, illetve az információszerzés tanulás céljából. Az informatika tanulmányi 

vonal választása jó döntésnek bizonyult: matematikai-logikai képességeit a szakmai 

tantárgy (alkalmazói ismeretek és programozás) tanulásában kiválóan kamatoztatja. 

Továbbtanulási elképzelése szintén ehhez az érdeklődési területhez illeszkedik.  

 

Sokszínű tehetsége, kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei alapján Nagy 

Máté méltó kitüntetettje a „Kiváló Egri Diák” elismerésnek. Kitüntetéséhez szeretettel 

gratulálunk! 

 

 

Fotó: Berán Dániel Heves Megyei Hírlap (HEOL) 


