Neumann-díjasok 2022
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. A 2021/2022-es tanévben végzettek közül hét diákunk nyerte el
a Neumann-díjat.
Az első Neumann-díjas kitüntetett László Anna Evelin, a 12A osztály tanulója.
Anna hat évvel ezelőtt kisgimnazistaként került a
Neumannba, a tizedik évfolyam után pedig biológiakémia tagozatos gimnáziumi osztályban folytatta
tanulmányait. Az iskolánkban töltött évek során
kiemelkedő tanulmányi, közösségi és emberi
magatartást tanúsított.
Tehetsége, intelligenciája, segítőkészsége már az
első néhány hónapban kiderült az őt tanító tanárok
és diáktársai számára is. A hat év során mindig kitűnő
bizonyítványt szerzett, év közben szerzett jegyei is
jelesek. Emelt tárgyaiból a csoport legkiemelkedőbb
tanulója, osztálytársai példaképként tekintenek rá.
Angolból felsőfokú, spanyolból középfokú nyelvvizsgát szerzett. Szenvedélyes
versenyző, a tanulmányi versenyek kihívásaira nyugodt precizitással készül fel.
Számtalan versenyeredménye közül a spanyol nyelvi OKTV-n elért országos
döntős 8. hely és a biológia OKTV-n elért kiemelkedő eredmény csillog
legfényesebben.
Neumann Díjához szeretettel gratulálunk, további tanulmányaihoz nagyon sok
sikert és szép eredményeket kívánunk!
A következő díjazott Gőz Júlia Kincső, 12A osztályos tanuló.
Kincső az Arany János Tehetséggondozó Programban kezdte neumannos
tanulmányait, két évvel ezelőtt választása alapján a biológia-kémia tagozatos
gimnáziumi osztályba került.
Rendkívül sokoldalú egyéniség, a reál tudományok mellett érdeklődést mutat a
művészetek iránt is. Példaértékű fogalmazásokat, esszéket írt magyarból és
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történelemből is. Angol és olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett.
Segítőkész diáktársaival, a rá bízott közösségi feladatokat színvonalasan
megoldja. Kiváló képességei mellett rendkívüli szerénysége és intelligenciája,
valamint széleskörű érdeklődése elismerést vált ki tanárai és diáktársai körében
egyaránt.
Kiváló tanulmányi munkája mellett szívesen teszi
próbára önmagát tanulmányi versenyeken is. Az
országos Hyperión Történelmi versenyen csapatban
10. helyet, a Curie kémia versenyen 2020-ban
területi 3. helyet, 2021-ben területi 5. helyet és
megyei 1. helyet szerzett. Az Irinyi János Országos
Középiskolai Kémia versenyen 2020-ban, a Nemes
Tihamér Verseny második fordulójában pedig két
éven keresztül ért el kimagasló eredményt.
Kincső különleges tanuló, eredményeivel és
személyiségével is kiemelkedik társai közül.
Kitartása, motivációja csodálatra méltó.
Neumann-díjához szeretettel gratulálunk, további szép tanulmányi sikereket
kívánunk neki!
Neumann-díjban részesül Bocsi Dominik, a 12B osztály tanulója.

is tett. Több
legkiemelkedőbbek:

Dominik műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte
neumannos pályafutását, jelenleg a 12.B osztály
matematika-informatika tagozatos csoportjának
tanulója.
Az
egyik
legjobb
képességű,
legszorgalmasabb és legnagyobb munkabírású diák.
Az öt év során mindig kitűnő tanuló volt, bármilyen
tantárgyat is nézünk, eredményei, színvonalas
munkája alapján a legjobbak között kell
megemlítenünk. Már az alsóbb évfolyamokon is
rendszeresen vett részt tanulmányi versenyeken. Az
előkészítő évben megszerezte angol nyelvből a B2-es
középfokú nyelvvizsgát, később felsőfokú nyelvvizsgát
országos tanulmányi versenyeredménye közül a
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 Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny Alkalmazás
kategória, 12.hely, 8. és 3. hely
 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny országos 7. hely
 Eszterházy Károly Egyetem Webgráf országos verseny 1. hely
 Informatika OKTV I. kategória, 4. és 8. helyezés
 Merklik László Problémamegoldó Versenyen pedig a top 12-be jutott
diákok között szerepelt.
Kiváló képességei mellett rendkívüli szerénysége és intelligenciája, valamint
széleskörű érdeklődése teszi Dominikot sikeres, mások számára is példát és
értéket adó diákká. Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk!
Az idei tanév negyedik Neumann-díjasa Pap István, a 12B osztály tanulója
István a műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte középiskolai éveit, majd a
matematika-informatika tagozaton folytatta tanulmányait. Kitűnő tanuló,
határozott személyiség, nagyon jó csapatjátékos, akire mindig lehet számítani.
Szívesen indult tanulmányi versenyeken, kiemelten sok időt fordított
informatikai tudásának fejlesztésére is, az öt év során szerezett eredményei
igazán elismerésre méltóak:
 az Eszterházy Károly Egyetem Webgráf, országos
versenyen 5. helyezést ért el csapatban
 a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai
Tanulmányi Verseny Alkalmazás kategória, II.
korcsoportban az országos 7. és 10. helyezést
szerezte meg
 az Informatika OKTV alkalmazói kategóriájában
országos 3. helyezett volt.
Jó kapcsolatot ápol az iskola valamennyi tanulójával,
akik tudják, hogy bármilyen témában fordulhatnak
hozzá. Segítőkész, kedves egyénisége miatt népszerű
diáktársai körében is, bármilyen közösségi munkát rá lehet bízni, azokat
kiemelkedő színvonalon végezi el.
Hamar csatlakozott az iskolai
diákönkormányzathoz, amelynek 4 éven keresztül aktív tagja volt.
Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk, jövőbeli tanulmányaihoz kitartást
és sok sikert kívánunk!
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Az idei tanév ötödik Neumann-díjas kitüntetettje Sallai Nóra, a 12B osztály
tanulója.
Nóri öt évvel ezelőtt, nyelvi előkészítős
gimnazistaként került a Neumannba, a 12.B
osztály emelt matematika-informatika tagozatos
csoportjának tanulójaként tesz érettségi vizsgát.
Tehetsége, intelligenciája, segítőkészsége figyelemre
méltó. Neumannos évei során mindig kitűnő
bizonyítványt
szerzett,
számtalan
szaktanári
dicsérettel félévkor és év végén is. Emelt tárgyaiból a
csoport egyik legkiemelkedőbb tanulója. Szívesen
méretteti meg magát tanulmányi versenyeken is.

Legkiemelkedőbb eredményei:
 Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny Alkalmazás
kategória országos 13. hely
 Informatika OKTV alkalmazói kategória országos 2. hely
 Eszterházi Károly Egyetem WebGraf csapatverseny országos 1. és 3. hely
Nóri elkötelezett híve az idegen nyelveknek is, angol nyelvből az előkészítő
évfolyamon szerzett középfokú, majd a 11. évfolyamon felsőfokú nyelvvizsgát.
Rendkívül sokoldalú egyéniség, a reál tudományok mellett érdeklődést mutat az
irodalom iránt is, rengeteget olvas. A sport sem maradhat ki az életéből. Több,
mint 10 éve díjlovagol, saját lova 5 éve van, azóta heti 4-5 alkalommal megy
edzeni. Többször volt versenyen is.
Kiváló képességei mellett rendkívüli szerény és intelligens tanuló. Legyen szó
elméleti vagy gyakorlati tudásról vagy segítségről, Nórira bármikor számíthat
kisebb és tágabb közössége is.
Neumann-díjához szeretettel gratulálunk!
Az idei tanév hatodik Neumann-díjas kitüntetettje Bagi Edina, a 12F osztály
tanulója
Edina középiskolai tanulmányait iskolánk AJTP osztályában kezdte. A tizedik
évfolyam után kitűnő tanulmányi eredménye alapján került az emelt
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matematika-közgazdaságtan speciális gimnáziumi
osztályba. A tavalyi tanévben informatika és angol
nyelv tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett,
az idei tanévben angol nyelvből felsőfokú gazdasági
szaknyelvi nyelvvizsgát szerzett.
Szívesen indult és sikeresen vett részt gazdasági
versenyeken, a K&H Bank ’Vigyázz, Kész, Pénz’ című
versenyén és a Legyél Te is Pénzügyi Klasszis
gazdasági csapatversenyen, ahol versenyző társaival
az országos döntőbe jutottak.
Edina kedves, csendes, tisztelettudó, barátságos diák. Jövőbeli terveit céltudatos
hozzáállással igyekszik elérni. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem,
gazdálkodás és menedzsment szakán szeretné folytatni.
Neumann-díjához szeretettel gratulálunk!
Az idei tanév hetedik Neumann-díjas kitüntetettje Csiki Noémi, a 12F osztály
tanulója.
Noémi tanulmányait 2017-ben nyelvi előkészítő
osztályban kezdte meg iskolánkban. Tanulmányi
eredménye minden évben kitűnő volt. Angol
nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, olasz nyelvből
középfokú nyelvvizsgát tett.
Kedves, tisztelettudó, barátságos diák. Társai
elismerik tehetségét, szorgalmát. Az osztályközösség
életében kiemelkedően, aktívan vesz részt, és
szívesen indul tanulmányi versenyeken is, így a K&H
Bank „Vigyázz, Kész, Pénz” csapatversenyen, ahol a
középdöntőben 4. helyezést értek el, a Corvinus Jég
csapatversenyen, a közgazdasági olimpián.
Kitűnő tanulmányi eredménye mellett aktívan sportol is. 2018/2019-ben
kézilabda „B” kategóriás Diákolimpián országos 6. helyezést ért el, 2019/2020-as
tanévben az országos döntőbe jutottak.
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Tanulmányait a Debreceni Egyetem Pénzügy-Számvitel szakán szeretné folytatni,
amelyhez 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 vesz az iskola
közösségi életében.
A 2021/2022-es tanévben az Igazgatói Díjat Dorkó Lili 12F, és Székely-Tóth
Dominika 12G osztályos tanulók kapják.
Lili 2018-ban, a négy évfolyamos gimnáziumi
osztályban kezdte neumannos tanulmányait, és a 12F
matematika-közgazdaságtan tagozatos gimnáziumi
osztály diákjaként tesz érettségi vizsgát. Első
gólyatábora óta kiemelkedően aktív tagja volt az
iskolai diákönkormányzatnak, megszámlálhatatlanul
sok program szervezésében vett részt. Az idei
gólyabál főszervezője volt, tartott foglalkozásokat
fiatalabb diáktársainak a diákönkormányzat
vezetőképző táborában, minden gólyatáborban ott
volt, hol játékbíróként, hol osztálysegítőként.
Őszinte személyiség, akit a jóindulat és a segítő szándék vezérel. Ha valamit
elvállal, minden energiáját mozgósítja, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a
feladatból vagy eseményből. Neumannos évei alatt mindig lehetett rá számítani,
nélküle az iskolai diákönkormányzat munkája az utóbbi években sokkal
nehezebb és szegényebb lett volna. Odaadó, csupaszív közösségi munkájával az
iskolai diákönkormányzat javaslata alapján érdemelte ki az idei Igazgatói Díjat.
Dominika 2017-ben az Arany János Tehetséggondozó Programban kezdte
tanulmányait iskolánkban, 2018-tól dolgozik az iskolai diákönkormányzatban és
nagyon gyorsan a közös munka szerves részévé vált. Gólya korától kezdve
segítette a Mátyás király úti kollégium diákönkormányzatának csapatát is,
rendkívüli lendülettel és odaadással.
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Kimagasló
teljesítményének
és
gólyatábori
munkájának köszönhetően lett az iskolai
diákönkormányzat gazdasági elnöke a 2019/2020-as
tanévben. A pandémia miatti online oktatási időszak
alatt is segített összetartani a csapatot, az IDÖ
vezetőségével
rendszeres
diákönkormányzati
megbeszéléseket
szerveztek,
segítették
a
beiskolázási folyamatot is.
Mindig lehetett rá számítani az iskolai közösségi élet
feladatai során, folyamatosan arra törekedett, hogy
önmagából és a csapatból is a legtöbbet hozza ki.
Ennek elismeréseként az iskolai diákönkormányzat javaslata alapján lett SzékelyTóth Dominika az idei tanév másik Igazgatói Díjas kitüntetettje.
Kétségünk sincs afelől, hogy Lili és Dominika egyetemi éveik alatt is megtalálják
majd a módját, hogyan tudják a hallgatói önkormányzatok munkáját segíteni.
Kitartást és további kiváló eredményeket kívánunk nekik, Igazgatói Díjukhoz
pedig szívből gratulálunk!
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