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A Neumann János Középiskola és Kollégium Hírlevele 
 

1. Iskolánk a HVG által készített különböző rangsorokban ebben az évben is nagyon szépen 

szerepelt. A Polgármesterei Hivatal sajtótájékoztatót tartott az Eszterházy Károly Főiskolán, ahol 

iskolánk igazgatója is örömmel számolt be eredményeinkről, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. 

A listákat a tanulmányi versenyek, továbbtanulás, kompetenciamérés, tanulmányi eredmények 

alapján készítik el évről évre.  
 

A Neumann János Középiskola és Kollégium a HVG által készített rangsorokban: 

A szakközépiskolák rangsora:  

 1. Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és 

Kollégium 

 2. Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger) 

 

Az alapítványi iskolák rangsora: 
 1. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakképző Iskola és 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (Budapest) 

 2. Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger) 

 

Közgazdasági ismeretek szakmai rangsor: 

1. Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger) 

 

Kereskedelem-marketing ismeretek szakmai rangsor: 
 1. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola (Miskolc) 

 2. Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola (Budapest) 

 3. Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola 

 4. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

 5. Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger) 

 

2. Ebben a tanévben is nagy sikere volt a nyolcadikos tanulók számára szervezett Neumann 

tanulmányi versenynek, melynek ünnepélyes eredményhirdetésére a karácsonyi ünnepséggel 

együtt 2013. december 20-án délelőtt 10 órakor kerül sor. 

3. A végzős tanítványaink gombavató ünnepsége december 21-én, szombaton 16 órakor lesz. 

4. A hagyománnyá vált NEUMANN-BÁL-t 2013. február 8-án rendezzük meg. A bál bevételét a 

szülői választmány döntése alapján fordítjuk a gyerekekre. Részletek olvashatók az iskola 

honlapján. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

5. Tanulóink december 7-én advent alkalmából kiránduláson vesznek részt Bécsben. A program 

részeként megtekintik a schönbrunni kastélyt. 

6. December 9-én délután a diákok képviselői találkoznak iskolánk vezetésével. A diákparlament 

keretében a felvetett problémákra kapnak válaszokat az iskola igazgatójától és egyéb vezetőitől. 
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7. December 11-én délután nevelési értekezletet tartunk, melyre szeretettel várjuk a szülői 

választmány képviselőit. 

8. Tanulóink sikeres érettségi vizsgát tettek az őszi érettségi időszakban. Legtöbben angol nyelvből 

és idegen nyelvi civilizációból választottak előrehozott érettségit, de volt német nyelv és 

informatika is a három napos vizsgaidőszakban. A középszintű érettségin a több mint száz tanuló, 

az emeltszintűn 31 tanuló szerepelt eredményesen és kiválóan. 

9. December 3-án délelőtt 9-kor, 10-kor és délután 14 órakor nyílt napot tartunk az általános iskolás 

tanulóknak és szüleiknek. (Részletek az iskola honlapján.) A szokásosnak megfelelően a naptári 

év elején megrendezett nyílt napunkra január 8-án délután 14 órakor kerül sor. 

10. Eger Megyei Jogú Város november 14-i közgyűlésén tíz középiskolás tanuló vehette át 

ünnepélyesen az „Eger Város Ösztöndíjasa” - támogatásról szóló dokumentumot Habis László 

polgármester úrtól. A tíz középiskolás között örömünkre négy neumannos tanuló is elnyerte a 

címet és a vele járó támogatást: Petz Olivér, Vladár Veronika, Birincsik Dániel és Gyönki 

Bendegúz. Gratulálunk! 

11. A tudás érték címmel tartott előadást iskolánkban november 15-én Dr. Klinghammer István 

felsőoktatásért felelős államtitkár. Többek között beszélt a felsőoktatás rendszeréről, 

átalakításáról, a továbbtanuláshoz szükséges feltételekről. Bíztatta a tanulókat a középiskola adta 

lehetőségek kihasználására, a nyelvtanulásra. 

12. Iskolánk akkreditált tehetségpont lett, ennek kapcsán a tanév elején három tehetséggondozó 

programunk is pályázatot nyert.  

A Nemzeti Tehetségpont támogatásával megvalósult a kisgimnázium „Clever Mass Camp” angol-

matematika tábora, az „Egész világ egy linkgyűjtemény” drámaprogram és „A tehetséges fiatalok 

segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozása” pályázat médiatábora is. (Részletek a 

honlapon.) 

13. A tehetséges tanulók szülei is sok hasznos információt találhatnak a tehetségpont iskolákat 

összefogó hálózat honlapján:  http://tehetseg.hu/tehetsegiskola-szuloknek 

 

14. Néhány szép versenyeredményeink közül: A 13E osztály ötfős csapata ebben az évben már 

másodjára szerezte meg a lehetőséget eredményével arra, hogy az iskolából 24 fő ellátogathasson 

Strasburgba, az Európai Parlamentbe. 

A 11E osztály négyfős csapata 4. lett az Országos Diákvállalkozói Verseny döntőjén. A döntő 

egyik feladata egy vállalat alapítása volt. 
 

2013. október 13-19-én rendezték meg a XX. Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát 

Primošten-ben (Horvátország). Magyarországot a válogató versenyeken elért eredmények alapján 

négyen képviselhették, egyikük iskolánk tanulója Székely Szilveszter.  A magyar csapatból 

Szilveszter nyújtotta a legjobb teljesítményt: bronzérmet szerzett a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián.  

 

Az iskolai és kollégiumi versenyeredményeinkről részletesen olvashatnak beszámolót iskolánk 

honlapján. 

 

Minden kedves olvasónknak Boldog Karácsonyt, nagyon jó egészséget és 

sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!  

http://tehetseg.hu/tehetsegiskola-szuloknek

