
Neumann-díjasok 2018 
 

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 
képviselői. Az idei öt díjazott a következő: 
 
Bányai Dóra Tímea, a 12I osztály tanulója 
 

Dóri a műszaki nyelvi előkészítő osztályban kezdte neumannos 
tanulmányait, majd a 11. évfolyamtól informatikai osztályban 
tanult tovább. Kedves, toleráns és érzékeny, széles érdeklődési 
körrel rendelkező személyiség, aki önmagával szemben magas 
elvárásokat támaszt, majd ezeknek igényesen és elegánsan meg 
is felel. Középiskolai évei alatt végig kitűnő tanulmányi eredményt 
ért el, de maradt ideje tanulmányi versenyekre, sportra, 
közösségi feladatokra. Tehetségével, munkájával, az iskola és az 
osztályközösség érdekében végzett tevékenységével, személyes 
példamutatásával kiemelkedik társai közül.  
Legkiemelkedőbb versenyeredményei: 

 2016-ban a Nemes Tihamér Alkalmazói Verseny országos 
3. helyezettje 

 2017-ben a Zrínyi Ilona Matematika versenyen és a 
Medve Szabadtéri Matematikaversenyen csapata 1. helyet szerzett 

 az idei tanévben a WebGraf Programozói Versenyen csapata a 3. helyet szerezte meg 

 az Informatika OKTV-n 2017-ben és 2018-ban egyaránt az országos 4. helyet szerezte 
meg. 

Nyelvtudása is kiemelkedő: angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával, francia nyelvből 
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 2017 őszén résztvevője volt Erasmus+ programunk 
nemzetközi projekttalálkozójának a görögországi Trikalában. Tehetsége révén a MATEHETSZ 
program ösztöndíjasa lett. Mindezeken kívül kiváló röplabdázó, a megyei 1. helyezett 
röplabdacsapat tagja. 
Neumann Díjához szeretettel gratulálunk, további tanulmányaihoz nagyon sok sikert és szép 
eredményeket kívánunk! 
 
Csuja Zoltán 12B osztályos tanuló 
 

Zoli is a műszaki nyelvi előkészítős osztály kilencedikeseként 
kezdte neumannos éveit, majd az utolsó két évben a matematika-
fizika tagozatos osztályt választotta. Kezdettől fogva kiemelkedő 
tanulmányi munkát végzett, minden tanévét jeles bizonyítvánnyal 
zárta. Angol és német nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkezik. Sokoldalú érdeklődését jól mutatja a társadalmi 
ismeretek és a művészetek iránti fogékonysága. A tantárgyi és 
műveltségi versenyek mellett rendszeres látogatója a különböző 
kulturális eseményeknek, irodalmi esteknek is. 
Rengeteg versenyen öregbítette iskolánk jó hírét, egyéni és 
csapatversenyeken is szép eredményeket ért el. Ezek közül a 
legszebbek: 



 kollégiumi csapata 1. helyezést ért el a „Ki tud többet Egerről?”, a Megújul Eger 
belvárosa, A magyar nép eredete és a honfoglalás, Művészettörténet az őskortól a 
gótika végéig, és az I. világháború és Magyarország csapatversenyen, 2. helyezettek 
lettek a Varázstorony Tudományos Vetélkedőn. 

 az ECL Országos Nyelvi Verseny és a Langwest Országos Tehetségkutató Verseny szinte 
minden kategóriájában versenyzett angol és német nyelvből egyaránt, és mindig a 
verseny országos tízes élmezőnyében végzett 

 a Mátrai Tibor Fizikaverseny megyei 4. helyezettje és  

 csapata ebben az évben megyei 1. helyet szerzett a Zrínyi Ilona Országos 
Matematikaversenyen. 
 

Zoli a tanulás mellett a sportnak is elkötelezettje, kiváló labdarúgó, futó, újabban 
játékvezetőként is pályára áll.  
Neumann-díjához szeretettel gratulálunk, további szép sport- és tanulmányi sikereket 
kívánunk neki! 
 
Szabó Bence, a 12E osztály tanulója 
 

Bence a végzős két tanítási nyelvű osztályban tanul, egészen 
kivételesen szerteágazó érdeklődési körű tehetség, aki bármit, 
amibe belefog teljes hittel és odaadással végez. A nyelvek iránti 
érdeklődése és tehetsége már a kilencedik évfolyamon 
megmutatkozott, amikor angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát 
tett. Középiskolai évei alatt tovább tökéletesítette nyelvtudását, 
és 2017-ben 2. helyezést ért el az EKE megyei angol szépkiejtési 
versenyen, amit 2018-ban meg is nyert. Ebben a tanévben közel 
100% -os eredményű szakmai gazdasági felsőfokú nyelvvizsgát is 
tett angol nyelvből. 
Az angolhoz hasonlóan a német nyelvet is szívével és lelkével is 
tanulta: a DSD programba bekerülve komplex német felsőfokú 
nyelvvizsgát tett, és 2018-ban az EKE megyei német szépkiejtési 
versenyén 2. helyezést ért el.  

Kitartásához nagyban hozzájárult a sport: az atlétika fegyelemre és vasakaratra tanította 
Bencét. Az eredmények it sem maradhattak el, a HEOL futás állandó 1. helyezettjeként 
tarthattuk számon éveken át, de a megyei diákolimpián is megnyerte a 800 és 1500 méteres 
távokat, az országos síroller és sífutó bajnokságokon második helyezett volt, az Atlétika 
serdülő liga versenysorozaton az országos 3. helyet szerezte meg.  
A színjátszás és a versek világa is bűvkörébe vonta Bencét: a megyei kollégiumok kulturális 
fesztiválján 2014-ben Próza kategóriában 3. helyezést ért el, Vers kategóriában 2015 és 2017 
között veretlen győztes volt, 2015-ben a Kárpát-medencei Arany János Balladamondó 
versenyen Nagykőrös város polgármesterének különdíját vehette át. Eredményei 
megkoronázásaként 2018-ban a Kazinczy szépkiejtési verseny Nemzetközi Kárpát-medencei 
fordulóján Kazinczy-érmet nyert. 
Szívből gratulálunk neki! 
 
Bani-Akoto Angelina, a 12H osztály tanulója 
 
Angie a nyelvi előkészítő képzés, majd az utolsó két évben a humán gimnáziumi osztály 
tanulója volt. Tanulmányi eredményei szorgalmának és kiváló képességeinek köszönhetően 
mindvégig példaértékűek voltak, de a maga visszafogottságával, kifinomult ízlésével kiválóan 
segítette az iskolai közösség formálódását is. Szereplője volt több iskolai ünnepségnek, 
Neumann-báloknak és a gombavató ünnepségnek egyaránt. A közösségért végzett 



tevékenysége mellett kiváló tanulmányi és 
versenyeredményekkel büszkélkedhet: minden évben kitűnő 
bizonyítvány jelzi a szorgalmát, több tantárgyból dicsérettel 
zárta az éveket. Sikeres felsőfokú nyelvvizsgát és emelt szintű 
érettségi vizsgát tett angol nyelvből, középfokú nyelvvizsga 
bizonyítványt szerzett francia nyelvből is. 
 
Szabadidejében versenyekre készül, s ennek eredményeképpen 
több országos megmérettetésre is eljutott: az OKTV-n magyar 
nyelvből az országos döntőbe jutott, ahol a 28. helyen végzett, a 
Magyartanárok Országos Egyesülete szervezésében 
megrendezett „Te aranyok Aranya!” című szavalóverseny 
döntőjébe jutott. 
 

Tehetségét nemcsak az iskolában kamatoztatja, hanem az iskolán kívül is: kiválóan táncol, s 
azon túl, hogy tánctudását jótékonysági bálokon való fellépésével is megmutatja, versenyeken 
is szerepel: a Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége Őszi kupáján Kortárs-modern 
csapatával felnőtt kategóriában 4. és 7. helyezést értek el. 
Mindemellett a Városi Zeneiskolában zongorázni tanul és a Csillag Táncstúdióban a jazz-balett 
csoport tagjaként fejleszti tánctudását.  
 
Neumann-díjához sok szeretettel gratulálunk! 

 
Zsemberi Dániel, a 12I osztály tanulója 
 

Dani műszaki nyelvi előkészítő osztályban, majd informatikai 
osztályban tanult, középiskolai évei alatt végig kitűnő eredménye 
mellett aktív tagja volt az osztályközösségnek és a kollégiumi 
közösségnek egyaránt. 
Szerény, mégis határozott diák, aki biztos értékítélettel 
rendelkezik, kiváló szervező, segítőkész és maximálisan 
megbízható. 
Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, 2017 őszén 
résztvevője volt Erasmus+ programunk nemzetközi 
projekttalálkozójának a görögországi Trikalában.  
Versenyeredményeit képtelenség lenne a teljesség igényével 
felsorolni, egy párat a legfényesebbek közül mégis említsünk 
meg: 
 

 a PenDroid Mobil Játékfejlesztő Versenyt csapatával megnyerte 2015-ben, 

 a Nemes Tihamér Alkalmazói Verseny országos 3. helyezettje 2015-ben, 1. helyezettje 
2016-ban, 

 a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtervező Verseny nemzetközi 7. 
helyezettje volt 2016-ban, 

 2017-ben a Zrínyi Ilona Matematika versenyen és a Medve Szabadtéri 
Matematikaversenyen csapata 1. helyet szerzett és  

 az Informatika OKTV I. kategóriájának tavalyi 2. helyezettje, idei győztese volt. 
Dani kiemelkedő tehetség, szorgalmas és sokoldalú ember. Viselkedésében szerény és 
tisztelettudó, társai körében is elismert, népszerű diák. Emberi értékei és elért eredményei 
révén kiérdemelt Neumann Díjához szívből 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 idén az Igazgatói Díjat Bak Dominika, 12C osztályos tanuló kapja. 
 

Dominika már alsóbb éves korában is kitűnt társai közül 
közösségépítő munkájával, szorgalmával, elszántságával, 
kreativitásával és motiváltságával. Ezeket a képességeket 
nagyszerűen tudta kamatoztatni az Iskolai 
Diákönkormányzatban, ahová már kilencedikesként belépett. 
Vitathatatlan érdemeit és eredményességét bizonyítja, hogy a 
második évben felkérték a vezetőség elnökhelyettesi posztjára, 
majd később a diákönkormányzat élére. Ezt a feladatot egy éven 
át kimagaslóan el is látta. Több vezetőképző tábor és a 2017-es 
Gólyatábor, fórumok, bálok, iskolai rendezvények 
megszervezése is neki köszönhető.  
Az iskolai közösségi élet lelkes és lelkiismeretes szervezése 
mellett a Neumann-ban töltött évek során tanulmányi munkáját 
is példamutató eredmények jellemzik és versenyeredmények 

tarkítják. Több tantárgyból is kapott szaktárgyi dicséretet, tudatosan és lelkiismeretesen 
készült tanulmányi versenyekre, melyeken csapatával többször is értek el országos és megyei 
dobogós helyezéseket. 

Bak Dominika a Neumann Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákélete és 
diákközössége érdekében végzett munkájával a 2017-es Igazgatói-díj méltó kitüntetettje. 
Céltudatos vezetőként, eredményes tanulóként, kiváló csapatjátékosként és megbízható 
barátként követendő példa iskolánk valamennyi tanulója számára.  

Szívből gratulálunk neki, és a Neumann-díj kitüntetettjeinek egyaránt, további 
tanulmányaikhoz további kiemelkedő sikereket kívánva. 


