
Neumann-díjasok 2020 

Iskolánkban a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő munkáját az iskola kuratóriuma Neumann-

díjjal jutalmazza. Ezt az elismerést azok a diákok kapják, akik tanulmányi eredményükkel és emberi 

példamutatásukkal hozzájárultak az iskola sikeréhez. Az elmúlt tanévben végzettek közül hét 

diákunk nyerte el a Neumann-díjat. 

Neumann-díjban részesül Eged Armand, a volt 12B osztály tanulója 

Matematika-fizika tagozatos osztályban érettségizett, legszebb 

versenyeredményei is ehhez a két tantárgyhoz kapcsolódnak. A reál 

tárgyak mellett azonban érdeklődése más irányba is kiterjed, a 

művészetek és társadalomtudományok felé is nagy érdeklődéssel tekint. 

Kiemelendő őszinte nyitottsága, kritikai szelleme. A labdarúgás területén 

is kiváló eredményekkel büszkélkedhet. A London Imperial College leendő 

hallgatója.  

Neumann Díjához szeretettel gratulálunk, további tanulmányaihoz nagyon 

sok sikert és szép eredményeket kívánunk! 

A következő díjazott: Tóth Krisztián, 12B osztályos tanuló 

Krisztián is a műszaki végzős osztály tanulója volt, matematikából egészen 

csodálatos versenyeredményekkel hívta fel magára a figyelmet. De fizika 

tantárgyból is kiváló eredményeket szerzett, földrajzból pedig az OKTV 

országos döntőjébe jutott, ő maga erre a versenyeredményére a 

legbüszkébb. Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik, s mindezek mellett aktívan sportol: kerékpározik és amerikai 

football játékos. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai 

mérnök szakos hallgatójaként folytatja.  

Neumann-díjához szeretettel gratulálunk, további szép tanulmányi és 

sport sikereket kívánunk neki! 

Neumann-díjban részesül Zsiga Tamás, a 12B osztály tanulója 

Tamás –amióta ismerjük- a matematika és a fizika szenvedélyes 

szerelmese. Kiváló versenyeredmények egész sorával kápráztatott el 

bennünket. A végén azonban csak a fizika felé billent el a mérleg, 

szeptembertől tanulmányait a budapesti Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Természettudományos Karának fizika szakos 

hallgatójaként kezdi.  

Angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. 

Hosszú évek óta zenél, kürtön játszik. 2019-ben a XIII. Országos 

Kürtverseny országos 4. helyezését érte el. 

Szívből gratulálunk neki! 



Az idei tanév negyedik Neumann-díjasa Máté Bence, a 12C osztály tanulója. 

Bence biológia-kémia tagozatos osztályban érettségizett, most már 

tudjuk, hogy tanulmányait a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán, 

általános orvos szakon folytatja. Különleges, sajátos logikával gondolkodó 

diák, aki versenysikerei mellett a közösségi munkából is kivette részét. Az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából bejutott a 

második fordulóba, kiemelkedő angol nyelvtudását nemcsak a felsőfokú 

nyelvvizsga megszerzése mutatja, hanem részt vett és a második 

fordulóba jutott az OKTV-n angolból is.  

Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk, orvosi tanulmányaihoz 

kitartást és sok sikert kívánunk! 

 

Az idei tanév ötödik Neumann-díjas kitüntetettje Susán Hanna, a 12E osztály 

tanulója. 

Hanna az itt töltött öt éve alatt mindig nagyon magas szinten teljesített, 

nem csak a mindennapok tanulmányaiban mutatott egészen kiválót, de a 

versenyzés egészen széles skálájában is megmutatta magát, egyéni és 

csapat versenyzőként egyaránt. Az Európai Parlament Nagykövetiskolája 

programunk junior nagykövete, arca, szíve-lelke volt társaival együtt, az 

Euroschola csapatverseny győztes csapatának tagja, mely versenysikernek 

köszönhetően egy neumannos diákcsoport Strasbourgba, az Európai 

Parlamentbe látogathatott. Hanna angol és német nyelvből is felsőfokú 

nyelvvizsgát szerzett, a DSD program egyik büszkesége volt. Tanulmányait 

a Pázmány Péter Tudományegyetemen molekuláris bionikai mérnök 

szakon kezdi szeptemberben. Neumann-díjához szeretettel gratulálunk! 

Az idei tanév hatodik Neumann-díjas kitüntetettje Simon Emese, a 12G osztály 

tanulója. 

Emese tanulmányi munkája kiemelkedő, minden évben kitűnő tanuló volt, 

tantárgyi dicsérettekkel. Rendkívül szorgalmas, kitartó, kötelességtudó. A 

közösségért végzett munkája példamutató és nélkülözhetetlen. Kedvenc 

tantárgya a gazdasági ismeretek, a PénzSztár verseny megyei dobogós 

csapatának tagja volt. Angol B2 nyelvvizsgája mellé a szakmai nyelvvizsgát 

is megszerezte. A tanulás mellett jutott ideje a sportra is, az iskola amatőr 

kézilabda csapatának tagja. Tanulmányait a Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán, pénzügy és számvitel szakon folytatja. 

Neumann-díjához szeretettel gratulálunk! 

Az idei tanév hetedik Neumann-díjas kitüntetettje Nagy Krisztina, a 12H osztály 

tanulója. 



Krisztina csodálatos, egyedi énekhangja öt éven át betöltötte ezt az 

iskolát, és egészen biztosan nagyon fog hiányozni. Számos iskolai 

rendezvény, Arany János Tehetséggondozó Program, Neumann Bál 

szereplője volt, de főszervezője volt az újraélesztési versenynek is, ahol 

iskolánk a tavalyi tanévben első helyen végzett.  

Az Eszterházy Károly Egyetem közönségszervezés szakán tanul tovább, 

tanulmányaihoz sok sikert kívánunk, Neumann-díjához szeretettel 

gratulálunk! 

 

 

Dr. Sipos Mihály igazgató úr minden évben Igazgatói Díjat adományoz annak a végzős tanulónak, 

aki szervező munkájával tevékenyen részt vett az iskola közösségi életében.  

Az Igazgatói Díjat Jósvai Csongor 12B és Takács Viktória 12C osztályos tanulók 

kapják. 

Csongi határozott személyiség, nagyon jó csapatjátékos, akire mindig 

lehet számítani. Mindig segít jó tanácsaival, ötleteivel. Jó kapcsolatot ápol 

az iskola valamennyi tanulójával, akik tudják, hogy bármilyen témában 

fordulhatnak hozzá. Egy éven keresztül ő töltötte be az Iskolai 

Diákönkormányzat elnöki posztját. A Neumannban töltött évei alatt 

Csongor példává válhatott valamennyi tanuló számára, mint barát, jó 

vezető, szorgalmas tanuló.  

Viki mind az iskolai mind a városi diákönkormányzat tagja volt, 

odaadásával, szorgalmával sok iskolai és városi rendezvény 

megszervezéséhez járult hozzá. Vikire nem csak a munka során lehetett 

számítani. Mindenki egy nyitott, vidám személyiséget fedezhetett fel 

benne, akivel mindig szívesen beszélget az ember. Mindig lehet rá 

számítani, mindig teljes erőbedobással dolgozik, a tőle telhetőt megteszi 

azért, hogy a legjobbat hozza ki magából. 

Csongi a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodás és 

menedzsment, Viki a Miskolci Egyetem gyógytornász szakán tanul tovább. 

Kitartást és kiváló eredményeket kívánunk nekik, Igazgatói Díjukhoz pedig 

szívből gratulálunk! 


