
 

Neumann-díjjal kitüntetett tanulók 2021. 

 

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő munkáját az 

iskola kuratóriuma Neumann-díjjal jutalmazza. A díjat azok a diákok kapják, akik tanulmányi 

eredményeikkel és emberi példamutatásukkal hozzájárultak az iskola sikereihez. A díj odaítéléséről 

döntött dr. Sipos Mihály igazgató úr, az iskolai diákönkormányzat vezetősége, a tizenegyedik évfolyam 

munkáját koordináló évfolyamfelelős tanár és az iskola kuratóriumát képviselő tanár. Mint minden évben, 

az idén is kemény kihívást jelentett a döntés. A tizenegy felterjesztett tanuló munkáját és sikereit 

mérlegelni és egymással összehasonlítani nagyon nehéz lett volna, így a 2020/21-es tanévben 

mindannyiuk esetében a díj odaítélése mellett döntöttek, ezzel is kiemelve azt a helytállást és 

teljesítményt, amit az egész évfolyam nyújtott annak ellenére, hogy korábban nem is sejtett 

nehézségekkel kellett szembenézni.  

 

Az első díjazott Czigány Hella, a 12B osztály tanulója. Hella műszaki nyelvi 

osztályban kezdte tanulmányait, majd matematika-fizika-biológia 

tagozaton érettségizett. Kiváló képességű, sikereiért keményen dolgozó 

lány, aki az osztályközösségben és a kollégium közösségben is legendás 

segítőkészségéről volt ismert. Oroszlánrésze volt az osztályterem öko-

tanteremmé varázslásában, a közösségi tér dekorálásában és a ballagási 

tabló készítésében. Angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú 

nyelvvizsgát szerzett. Versenyszerűen úszik és gyorskorcsolyázik. 

Kiemelkedő eredményeket ért el a Bolyai János Matematika 

Csapatversenyen, a Palotás József, a Zrínyi Ilona Matematika 

versenyeken, a Természettudományokról Tizenegyedikeseknek 

versenyen pedig a tavalyi tanéveb csapatával megnyerték az országos 

döntőt. Sikereihez és Neumann-díjához szeretettel gratulálunk! 

 

Felsorolhatatlanul sok tanulmányi versenyeredményéért és kiemelkedő 

sportteljesítményéért Neumann-díjban részesül Dobi Dorina Lili 12F 

osztályos tanuló. Dorina hat évfolyamos gimnáziumi képzésben kezdte 

neumannos éveit, majd a matematika-közgazdaságtan tagozaton tanult 

tovább. Az Egri Vízilabdaklub ifjúsági és női felnőtt csapatának tagja. 

Hihetetlenül sok sport és tanulmányi versenyeredménye állóképességét, 

kitartását és lojalitását igazolja. Sokat tanult a sporttól, tudatosan tervezi 

jövőjét Időbeosztását tökéletesre csiszolta. A közgazdasági tanulmányi 

vonal választása is jó döntésnek bizonyult, matematikai kompetenciáját 

az elméleti közgazdaságtan és üzleti ismeretek tanulásában is kiválóan 

kamatoztatja. Angol nyelvből már a kilencedik évfolyamon középfokú 

nyelvvizsgát tett, végzősként pedig megszerezte a felsőfokú nyelvvizsgát 

és a Budapesti Gazdasági Egyetem szakmai angol nyelvvizsga 

követelményeit is felsőfokon teljesítette. A Corvinus Egyetem 

gazdálkodás és menedzsment szakán készül tovább tanulni. Dorina Magyarország jó tanulója jó sportolója 

elismerésben is részesült. Ígéretes szakmai és sport karrierjéhez sok sikert kívánunk. 

 

 

 



 

A végzős évfolyam harmadik díjazottja Csák Ádám, a 12B osztály 

tanulója. Műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte neumannos 

pályafutását, majd a matematika-fizika tagozaton érettségizett. Kiváló 

tanulmányi eredménye mellett rendszeresen részt vett tanulmányi 

versenyeken, viszont hamarosan felismerte, hogy számára az öröm és a 

siker igazi forrása a közösségért való munkálkodás és a zenei 

produkciókban való kiteljesedés. Kiemelkedően aktív tagja az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályban bármilyen szervező és közösséget 

segítő munkára elsőként jelentkezett. 2018 őszétől aktív tagja a Rotary 

ifjúsági tagozatnak, az Egri Interact klubnak is. 2018-ban a 3. országos 

Eszterházy Kamaraéneklési Versenyen duett kategóriában arany 

minősítést szerzett. 2019-ben a Keönch Boldizsár Énekversenyen 

második helyezést ért el. Felvételt nyert a Zeneakadémiára, tanulmányait 

a művészetek területén kívánja folytatni. Neumann-díjához szeretettel 

gratulálunk. 

 

Neumann-díjban részesül Fülöp Zita, a 12B osztály tanulója. Műszaki 

nyelvi előkészítő osztályban kezdte neumannos pályafutását, majd 

matematika-fizika tagozaton tanult. Az egyik legjobb képességű, 

legszorgalmasabb és legnagyobb munkabírású diák. Az öt év során végig 

kitűnő tanuló volt, bármelyik tantárgyat is nézzük. Eredményei és 

színvonalas munkája alapján a legjobbak között kell megemlítenünk. 

Segítőkész, kedves egyénisége miatt népszerű diáktársai körében is. A 

közösségi szolgálatot nem csupán kötelező iskolai feladatnak tekintette, 

2018 őszétől az Interact Club aktív tagjaként is tevékenykedik. Elismerésre 

méltóak az öt év során szerzett versenyeredményei is, amelyek 

elsősorban a matematikához kapcsolódnak. Angol nyelvből Cambridge 

felsőfokú nyelvvizsgával, spanyol nyelvből középfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik. Továbbtanulásához sok sikert kívánunk! 

 

A következő díjazott Halász István, a 12B osztály végzős diákja. 

Eredményei és színvonalas munkája alapján a legkiválóbb érettségizett 

tanulók között kell megemlíteni. Segítőkész, kedves egyénisége miatt 

népszerű diáktársai körében. A közösség érdekében kreatív, színvonalas 

munkát végzett. Az Interact Club elnökeként és a Rotary Club Eger 

tagjaként aktívan tevékenykedik. Nevéhez köthető a Rotary Club Eger 

kacsaúsztatás ifjúsági programjának kétszeri lebonyolítása, valamint a 

szállítószalagos plüssállatgyűjtés ötletgazdája és kivitelezőinek egyike is ő 

volt. Szívesen indul tanulmányi versenyeken, kiemelten sok időt fordít 

nyelvtudásának fejlesztésére. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik. A tavalyi tanévben ő is tagja volt a TeTuTi verseny győztes 

csapatának. Neumann-díjához szeretettel gratulálunk. 

 

 

 

 



 

Kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkája miatt Neumann-díjban 

részesül Kecskés Péter, 12H osztályos tanuló. Péter rendkívül nyitott, 

érdeklődő tanuló, aki elsősorban a humán tárgyak és az idegen nyelvek 

iránt érdeklődik. Kiváló tanulmányi eredményei mellett tanulmányi 

versenysikerekkel is büszkélkedhet. Tizedikes korában a Savaria 

történelem verseny megyei első helyezettje volt, végzősként pedig az EKE 

Tehetségútlevél esszéíró pályázatát nyerte meg poszter kategóriában.  A 

tavalyi tanévet az AFS ösztöndíjasaként Franciaországban töltötte, ami 

által nem csak francia nyelvtudását fejlesztette, de élettapasztalatait is 

gazdagította. Neumann-díjához gratulálunk. 

 

 

 

A következő díjazott Kocsik Nóra, a két tanítási nyelvű 12E osztály végzős 

tanulója. Nóri öt éven keresztül a kitűnő diákok körét gyarapította. 

Munkáját és a tanuláshoz való viszonyát a maximalizmus jellemezte. 

Emellett profi tájfutó, az Egri Tájfutó Klub igazolt versenyzője. Kiválóan 

síel, Magyarország jó tanulója, jó sportolója. Angol nyelvből már az 

előkészítő éven megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, szakmai 

felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik, spanyol nyelvből pedig az OKTV 

országos döntőjében a 20. helyen futott be. Jövőjét a BME-n logisztikai 

mérnökként tervezi. Személyét a kedvesség és a segítőkészség jellemzi. 

Szenvedélye a fitt, tudással és örömökkel teli életmód, melynek 

jegyében dinamikusan szárnyalt végig a középiskolai évein, inspirálta 

társait és vált a Neumann-Díj méltó kitüntetettjévé. Szeretettel kívánunk 

neki további szép sikereket a jövőben. 

 

Neumann-díjban részesül Kormos Kíra, a 12F osztály tanulója. Az itt 

eltöltött évek során végig kitűnő bizonyítványt szerzett, szorgalmát és 

tehetségét a tantestület általános dicsérettel is elismerte. A műszaki 

nyelvi előkészítő osztály után a matematika-közgazdaságtan tagozaton 

tanult, kiváló versenyeredményeket mondhat magáénak a közgazdasági 

szaktárgyak területén is. Komoly, érett gondolkodású fiatal, kapcsolatait 

a kölcsönös tisztelet és kedvesség jellemzi. Sok diáktársa hálás segítőkész 

magyarázataiért a szünetekben vagy egy-egy dolgozat előtt. Irányító, 

vezető személyiség, ez közösségi munkájában is megmutatkozott. 

Felsőfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik, továbbtanulását 

közgazdasági irányban tervezi. Kiválóan szerepelt az ausztriai FH Krems 

egyetem felvételi vizsgáján, áprilisban felvételt nyert az intézmény 

export-orientált menedzsment szakára. Tudja, hogy nehéz 

követelményrendszernek kell megfelelni, de szereti a kihívásokat. 

Jövőbeli terveihez sok sikert kívánunk! 

 

 

 

 



 

A kilencedik díjazott Pálinkás Petra, a 12E osztály tanulója, aki neumannos 

évei alatt meghatározó egyénisége volt osztályának, de az iskola egészének 

is. Tanulmányi munkájában szorgalmas, lendületes, megbízható, pontos. 

Remek szervező, nem csoda, hogy az iskolai diákönkormányzatnak is igazi 

mozgatórugójává vált. Angol nyelvből szakmai felsőfokú nyelvvizsgát, 

spanyol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. Profi búvárúszó, ebben a 

sportágban is országos és nemzetközi eredményeket mondhat magáénak. 

Sokoldalú, kiemelkedő tanulmányi eredményei, sportsikerei és a 

közösségért végzett munkája miatt követendő példakép a Neumann 

felnövekvő diákgenerációja számára, és a rangos Neumann-díj méltó 

kitüntetettje. Szeretettel gratulálunk! 

 

 

A végzős évfolyam tizedik kitüntetettje Szűcsi Levente Csanád, 12F 

osztályos tanuló. A kisgimnáziumi osztályból jelentkezett a speciális 

közgazdasági osztályba, ami kiváló választásnak bizonyult számára. 

Kezdeti versenyeredményeit különböző tantárgyakból: fizikából, 

matematikából, történelemből, földrajzból és angol nyelvből szerezte, 

később azonban a közgazdaságtanra koncentrált kiemelten és a V4 

Közgazdasági Diákolimpia Országos 6., végzősként országos 3. helyét 

szerezte meg, majd a magyar delegáció tagja volt a nemzetközi 

döntőben. Tevékenyen részt vett a közösségi életben is, iskolánk 

meghatározó és fontos programjainak mindig élharcosa, lelkes 

aktivistája volt. Képviselte iskolánkat a nyílt napi rendezvényeken, 

zsűritag volt az általános iskolások angol nyelvi versenyén, részt vett az 

iskola delegáltjaként Erasmus+ programunk görögországi nemzetközi 

diáktalálkozóján, képviselte a Neumann-t az Eger TV műsoraiban. 

Versenyszerűen latin táncol, és folyamatosan keresi, hogyan tudná jobbá tenni a világot az 

egészségmegőrzés és zöld-tudatos életmód elkötelezett harcosaként. Neumann-díjához szeretettel 

gratulálunk! 

 

Végül, de nem utolsósorban Neumann-díjban részesül Ungvári Ákos, a 

12B osztály tanulója. Ákos kisgimnazistaként került a Neumannba, majd a 

biológia-kémia tagozaton folytatta tanulmányait. A hat év során 

kiemelkedő tanulmányi, közösségi és emberi magatartást tanúsított. 

Tehetsége, intelligenciája, segítőkészsége már az első hónapokban 

nyilvánvalóvá vált. Végig kitűnő bizonyítványt szerzett, emelt tárgyaiból is 

a csoport legkiemelkedőbb tanulója volt. Angol nyelvből felsőfokú, 

spanyol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. Tanulmányi 

versenyeredményei a kémia és biológia tantárgyak tanulásához 

köthetőek, többször került ezek országos döntőjébe, és tagja volt a 

Természettudományról Tizedikeseknek győztes csapatának. Kimagasló 

tehetségét azonban spanyol nyelvből is megmutatta: az ide spanyol OKTV 

döntőjében a 17. helyen végzett. Ákos sokoldalú egyéniség, a művészetek 

területén is figyelemre méltót alkotott: kisplasztikáit ámulattal 

csodálhattuk meg az iskola falai között, komolyzenei érdeklődését zongoraművek interpretálásával 

teljesíti ki, szertornában szemet gyönyörködtető gyakorlatokat végez. Sikeres továbbtanulást kívánunk 

neki és valamennyi díjazottnak. 



 

Igazgatói Díj 2021. 

Iskolánkban kiemelkedő jelentőségű az Igazgatói Díj, amelyet dr. Sipos Mihály igazgató úr alapított és 

finanszíroz. Ez a díj annak a tanulónak ítélhető oda, akinek kiváló a tanulmányi munkája, és az iskolai 

diákéletnek is építő, meghatározó tagja. Ebben az évben is az iskolai diákönkormányzat döntött a 

díjazottról. A végzős évfolyamon Igazgató Díjban részesül Polgár Bálint és Vajda Máté Pál, a 12F osztály 

tanulói. 

 

Bálint neumannos éveit végig kísérte az IDÖ-höz fűződő lelkesedés és 

aktivitás. Gólyatáborok szereplője és szervezője volt, az iskolai 

diákönkormányzat elnökségi tagja majd elnöke, a kollégiumi 

diákönkormányzat megújítója. Kezdeményező, öntevékeny csapatot 

alakított ki, mindig ügyelve az alsóbb évfolyamosok bevonására, 

felkészítésére, nagyon jó példát mutatva nekik és ügyelve, hogy mindig 

legyen utánpótlás. Nem volt olyan program az iskolában, ahol csapatával 

nem vállaltak oroszlánrészt a szervezésben és megvalósításban. 

Informatikai attitűdjét, önkéntes közösségi tevékenységét dicséri több, 

az iskolai stúdióhoz köthető munkája, a virtuális nyílt nap megvalósítása, 

a 2018-as és 2019-es iskolai évkönyv szerkesztése. Képviselte a 

Neumann-t az Erasmus+ projekt franciaországi diáktalálkozóján is. 

Számos fontos iskolai döntésben volt az iskolavezetés méltó partnere. 

Mindezek mellett kiváló tanulmányi eredményeket ért el, felsőfokú DSD 

nyelvvizsgát szerzett német nyelvből, középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből.  

 

Máté az IDÖ vezetőségi munkájának tanácsadója, segítője volt. 

Gólyatáborokban, nyílt napi rendezvényen, nevelési értekezleten, 

igazgatói fórumon, diákparlamenten rendszeresen részt vett, kreatív 

ötleteivel, építő kritikájával, fáradhatatlan munkájával nagy mértékben 

hozzájárult az iskolai diákélet élményteli megéléséhez. Hitvallása, -mely 

szerint a problémák csak párbeszéddel oldhatók meg- beépült a 

diákönkormányzat szellemiségébe, kézzel foghatóan érezhető inspiráló 

hatása az új IDÖ generáció hozzáállásában és kommunikációjában. 

Mindezek mellett kiváló tanulmányi eredményekkel és angol felsőfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik.  

Gratulálunk Bálintnak és Máténak az Igazgatói Díjhoz, és kétségünk sincs 

afelől, hogy hamarosan már jeles egyetemek hallgatói közösségi 

életének felvirágoztatásán fognak fáradhatatlanul munkálkodni.  

 

 

 

 

 

 

 


