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Neumann-díjasok 2019 

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy 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 díj 

odaítéléséről döntöttek: Dr. Sipos Mihály igazgató úr, a ballagtató évfolyamot képviselő 

évfolyamfelelős tanár, az iskola kuratóriumát képviselő tanár és a diákönkormányzat vezetője. Az idei 

tanévben Neumann-díjjal hét ballagó diákunk kiemelkedő eredményét jutalmazták. 

Az első díjazott Bárdos Krisztián, a 12B osztály tanulója 

Krisztián a műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte neumannos 

tanulmányait, matematika-fizika tagozatos gimnáziumi osztályban tanult. 

Informatikából kiemelkedően tehetséges, legkiemelkedőbb 

versenyeredményei ehhez a tantárgyhoz kapcsolódnak: 

• Nemes Tihamér Informatika Alkalmazói Verseny országos 14., majd 

5. és 4. hely 

• BiTrió Informatikai csapatverseny megyei 1. hely 

• Ericson SzerCode feltalálóverseny országos 1. hely 

• a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mesterségem Címere 

videópályázatán megyei 1. hely 

• OKTV Informatika Alkalmazói országos 9. hely 

Nyelvtudása is kiemelkedő: angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Tanulmányi 

munkája mellett aktívan sportol, tájfutó és túraversenyek regionális dobogós helyezettje, az idei 

tájékozódási futás diákolimpiás döntőse.  

Krisztián sokoldalú, igényes, segítőkész diák, aki nemcsak társainak, de tanárainak is szívesen segít 

informatikai vagy egyéb technikai problémák megoldásában. Kedves, gyakorlatias és segítőkész 

személyisége miatt általános megbecsülésnek örvend.  

Neumann Díjához szeretettel gratulálunk, további tanulmányaihoz nagyon sok sikert és szép 

eredményeket kívánunk! 

A következő díjazott: Szabó Márton 12B osztályos tanuló 

Marci is a matematika-fizika tagozatos gimnáziumi osztály tanulója, 

olyan diák, aki mind a tanulmányi munkában, mind a közösségi 

munkában kiemelkedő teljesítményre képes. Kitűnő tanuló, jelesnél 

rosszabb osztályzata alig akad.  

Az iskolában eltöltött öt év alatt rendszeresen bizonyította tehetségét 

tanulmányi versenyeken, legkiemelkedőbb eredményei: 

• Nemes Tihamér Országos Informatikai verseny 10., majd 2. helyezés 

• Bitrió Megyei Informatikai Csapatverseny 1. helyezés 

• OKTV Informatika Alkalmazás országos 18., majd az idei tanévben 

7. helyezés 
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Angol és német nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgája van, informatika tantárgyból 92%-os emelt szintű, 

angolból 96%-os középszintű előrehozott érettségit tett. 

Őszinte, segítőkész egyénisége miatt diáktársai is tisztelik és elfogadják véleményét. A tavalyi 

tanévben a Pozsonyi úti kollégium diákönkormányzatának vezetője volt. Szabadidejében 

természetfotózással foglalkozik, a Fenntarthatósági témahét keretében kiállítás is volt lenyűgöző 

fotóiból az iskola aulájában.  

Neumann-díjához szeretettel gratulálunk, további szép tanulmányi sikereket kívánunk neki! 

Neumann-díjban részesül Virág József Ádám, a 12B osztály tanulója 

Ádám az iskola történetében elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, 

hogy korábbi kiemelkedő versenyeredményei mellett a 12. 

évfolyamon négy tantárgyból is indult az OKTV-n, és dolgozatai 

minden tantárgyból továbbküldhetőek lettek. Három tantárgyból, 

matematikából, informatikából és kémiából a döntőbe is bejutott, sőt a 

továbbtanuláskor pontszámszerzésre is alkalmas, kiemelkedő 

eredményeket ért el, kémiából országos 22, informatikából 16. 

helyezett lett.  

Ádám vállalt iskolai feladatait lelkiismeretesen megoldja, megbízható, 

precíz diák. Sokoldalú, igényes munkát végez, a humán tantárgyakból 

is az egyik legkiemelkedőbb tanuló osztályában.  

Emberi értékei és elért eredményei révén kiérdemelt Neumann Díjához 

szívből gratulálunk! 

Az idei tanév negyedik Neumann-díjasa Török Eszter, a 12E osztály tanulója. 

Eszter a két tanítási nyelvű Európai Uniós osztály végzős tanulója. Két 

évvel ezelőtt csapatával országos 4. helyezést ért el a 4forEurope 

versenyen, és a junior nagykövetek egyikeként sokat tett azért, hogy 

iskolánk elnyerje az Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet. 

Csaknem anyanyelvi szinten beszél angolul, német nyelvből is 

középfokú nyelvvizsgája van.  

Sokszínű érdeklődését versenyeredményei is alátámasztják, szép 

eredményeket ért el Európai Unió témaköréhez kapcsolódó 

versenyeken, az Amnesty International Összpont emberi jogi 

versenyén pedig 2018-ban csapatával országos 1. helyezést ért el, 

melynek köszönhetően a versenyzők Belgiumba is eljuthattak. 

Hobbiját, a táncot is mesterfokon űzi, tánccsoportja rendszeresen 

szerepel nívós hazai és európai versenyek dobogóján. 

Eszter értékrendjével, érettségével, jellemével követendő példa 

minden Neumannos diák számára. Meggyőződésünk, hogy az élet bármely területén kimagasló 

sikereket fog elérni. 

Neumann-díjához nagyon sok szeretettel gratulálunk! 
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Az idei tanév ötödik Neumann-díjas kitüntetettje Bagi Zsófia, a 12G osztály tanulója. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban, majd a 11. 

évfolyamtól a közgazdasági szakgimnáziumi osztályban tanult. 

Erőssége a megfelelő tanulási stratégia használata és a jó szakmai 

kommunikáció. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. 

A 12. évfolyamon nagyon szép eredményeket szerzett az országos 

gazdasági versenyeken. Csapattársaival országos 7. helyezést értek el 

a Pénzsztár versenyen, az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak 

Versenyén a közgazdasági szakmacsoportban országos 5. helyezett 

lett, mindössze 2 ponttal lemaradva a dobogóról. 

Zsófi kiváló tanulmányi munkája összhangban van céljaival. A 

Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel szakán szeretne 

továbbtanulni. A Szabó Kálmán Tehetségprogram több körös felvételi 

eljárásában is bejutott azon kevesek közé, akik kiemelkedő tehetségüknek, saját érdemeiknek 

köszönhetően komoly anyagi és szakmai támogatással végezhetik az egyetemet. 

Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk! 

Az idei tanév hatodik díjazottja Takács Noé, a 12G osztály tanulója. 

Noé az Arany János Tehetséggondozó Programban, majd a 

közgazdasági szakgimnáziumi osztályban tanult. Széles látókörű és 

érdeklődésű tanuló. Tehetsége szinte minden területen kiemelkedő, és 

a közösségért végzett munkája is példamutató. Társai elismerik 

tudását, példaképnek tekintik. Szívesen segíti a többieket a 

tanulásban, az osztályban és a kollégiumban is.  

Céltudatossága megmutatkozik a sok kiváló eredményben, amelyeket 

az évek során elért. Két éve az AJTP Országos Idegen Nyelvi 

Versenyen német nyelvből 5. helyezést ért el, az idei évben a 

Pénzsztár verseny országos 7. helyezettje volt csapata, az Ágazati 

Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén az országos 15. helyet szerezte 

meg.  

Angol nyelvből közép, német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van.  

Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel szakán szeretné folytatni, a Szabó 

Kálmán Tehetségprogram leendő ösztöndíjasaként.  

Neumann-díjához szívből gratulálunk! 

A hetedik Neumann-díjas Sári Bertold József, a 12H osztály tanulója. 

Berti hatodik osztályos volt, amikor megismertük. Az általános iskolások számára szervezett német 

versenyen ért el szép eredményt, és onnantól kezdve töretlen lendülettel dolgozott azért, hogy 

Neumannos diák lehessen. Iskolánkban a nyelvi, majd humán gimnáziumi osztályban tanult, és az 
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iskolai rendezvények rendszeres szereplője volt. A diákönkormányzatban is aktív szerepet vállalt a 

diákélet színesebbé tételében. 

Az idén a tizenkettedik kitűnő év végi bizonyítvánnyal 

büszkélkedhet. Angolból középfokú, németből felsőfokú 

nyelvvizsgát tett.  

A tavalyi évben az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett 

Tehetségútlevél versenyen pályaművével szekció első helyezett lett, 

idén az egyetem német szépkiejtési versenyén második helyezést ért 

el. 

A Vitázik a világ ifjúsága német nyelvű vitaversenyen két éve három 

hetes németországi ösztöndíjat nyert. Az idén tapasztalatait átadva 

segített a felkészülő diákoknak, és arra is lehetőséget kapott, hogy 

Németországban szerzett élményeit a Német Nagykövetségen 

elmesélhesse.  

Berti szorgalma, tanulmányi és versenyeredményei, emberi értékei révén a Neumann-díj méltó 

kitüntetettje. Szeretettel gratulálunk neki! 

 

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 idén az Igazgatói Díjat azonban nem egy, hanem két ballagó diák, Hüvelyes Levente 12B 

osztályos és Gál Zalán 12C osztályos tanuló kapja. 

Levente 5 éve tagja iskolánknak és az iskolai diákönkormányzat 

meghatározó egyénisége. Tizedikes korában elnökhelyettesként, a 

tavalyi tanévben már elnökként vezette a diákönkormányzatot. Zalán 

a gazdasági elnöki posztot töltötte be, munkájukat mindketten a 

legnagyobb elhivatottsággal végezték. Nem csak munkatársak, igazi 

barátok is voltak. Fontos feladatuknak tartották a tapasztalatok 

átadását a fiatalabb generációnak, melyet az elmúlt évek vezetőképző 

táboraiban nagy odaadással végeztek. 

Iskolánk fiatalabb tanulói nem csak 

vezetőként, hanem barátként is 

számíthattak rájuk. Az iskolai közösségi 

élet lelkes és lelkiismeretes szervezése 

mellett a Neumann-ban töltött évek 

során tanulmányi munkájukat is 

példamutató eredmények jellemzik, több tantárgyból is kaptak szaktárgyi 

dicséretet, tudatosan és lelkiismeretesen készültek a továbbtanulásra.  

Szívből gratulálunk nekik, és a Neumann-díj kitüntetettjeinek egyaránt, 

további tanulmányaikhoz szép sikereket kívánva. 


