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Iskolánk az elmúlt tanév végén több tehetséggondozással kapcsolatos pályázat nyerteseként számos 

programot valósított meg. Ezekről jelenleg is olvashatnak híreink között a Neumann honlapján. 

 Egy tehetségsegítő program keretében iskolánk 48 tanulója a Summer Breeze 2012 Angol Nyelvi 

Tehetséggondozó Tábor résztvevője volt. 

 Egy másik, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából megjelentetett pályázat célja a tanulók 

természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó 

program támogatása volt. A „Matematika és alkalmazásai alkotóműhely” foglalkozásain iskolánk 9-

10-11. évfolyamának tizenöt lelkes diákja vett részt. 

 Harmadik pályázati programunk a Neumann Tehetséggondozó Műhely volt. A 11. D és a 11 G 

osztály néhány tanulója a tananyagon bőven túlmutató ismeretekkel gazdagodott, többek között a 

robotika, GeoGebra, Kreatív geometria témaköreiben. Néhányuk megépítette a Brüsszelben található 

Atumium modelljét. Voltak, akik játékprogramot írtak, s olyanok is, akik robotot terveztek. 

 A kollégiumi tehetséggondozó pályázati program keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

fejlesztéshez és a mindennapi munkához szükséges eszközöket beszerezzük. Így vásárolhattunk 

szintetizátort, digitális metronómot, videokamerát és többek között a kézműves foglalkozásokhoz 

szükséges nyersanyagokat. 

 Pályázati program keretén belül valósult meg a 9-10. osztályosok számára kiírt „Summáját írom …” 

kétfordulós műveltségi verseny. A történelem, irodalom és képzőművészetek iránt egyaránt 

érdeklődő tanulók szereplésére számítottunk. 

 A hetedikes kisgimnazistáink májusban, a Határtalanul! program  nyertes pályázóiként egy 

csodálatos hetet töltöttek Erdélyben. A diákok felfedezték az ezerarcú Erdély természeti és kulturális 

értékeit, jártak többek között Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Segesváron, Torockón, a Tordai-

hasadékban, Farkaslakán, Parajdon és Korondon. 

 

 

Néhány hír következik a közeli hónapokból, amelyekre a hozzákapcsolódó 

eredmények miatt is nagyon büszkék vagyunk. Mindezekről részletesen olvashatnak honlapunk 

írásaiban. 

 Az idén tizenharmadik alkalommal nyertük el a Megye Legeredményesebb Középiskolája címet. A 

díjátadásra a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Intézmény június 14-i ünnepi 

fogadásán került sor. A lassan két évtizedes múltra visszatekintő hagyományos rendezvényen a 

tanulmányi versenyeken kiválóan szerepelt diákokat és felkészítő tanáraikat köszöntötték. 

 Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényen iskolánk igazgatója, Dr. Sipos Mihály, Pro Agria Életmű-

díjat vehetett át. A negyedszázad során végzett kimagasló iskolavezetői tevékenység méltó 

elismerése a Pro Agria Életmű díj. 

 AZ ÉV TANÁRA  kitüntető címet iskolánk 1998-ban alapította. Azóta minden évben elismeri vele 

az intézményben folyó tanulmányi versenyfelkészítést és a példaértékű oktató-nevelő munkát. Az 

elmúlt tanév végén a két díjazott Hadnagyné Kovács Judit és Király Sándor kollégák voltak 

 Az OKTV versenyeken legeredményesebben szereplő tanulóknak 2012. június 1-én, Budapesten 

megtartott OKTV díjkiosztó ünnepségen adták át az elismerő okleveleket. Lövei Tímea 12. E 



osztályos tanuló földrajzból országos második helyezést ért el. Az első három helyezett egyikeként az 

oklevélen kívül a Magyar Földrajzi Társaság által adományozott " Ifjú Geográfus" díjat is átvehette, 

amihez még egy éves tagság is járt. 

 Az Év Tehetséggondozó Pedagógusa emlékplakettet kapott iskolánk tanára, Király Sándor. A díjat 

Horváth László kormánymegbízott nevében dr. Demeter András igazgató adta át a Heves Megyei 

Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Intézmény június 14-i ünnepi fogadásán. 

 A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok C-jelű matematika gyakorlatok versenyében és a fizika 

elméleti pontversenyben is dicséretben részesült a 2011/2012-es tanévben beküldött 

feladatmegoldásai alapján Tilk Bence, iskolánk 12. G osztályos tanulója. A C-jelű matematika 

gyakorlatok versenyében Bencével holtversenyben végzett, szintén dicséretben részesült Patkó 

Richárd, tavalyi végzős 12. B osztályos tanulónk.  

 Az idei tanévben újabb két neumannos tanuló nyerte el a Kaslik Ösztöndíjat. Kaslik Edit Ösztöndíjat 

kapott az alapító Kaslik Józsefnétől Tősi Julianna, volt 12. B osztályos tanuló. Kaslik Gabi 

Ösztöndíjat nyert el Fodor Balázs, tavalyi végzős 12. G osztályos tanulónk.  

Lippstadti diákok a Neumannban 
 

Csaknem 20 éves múltra tekint vissza kapcsolatunk a lippstadti Marienschule középiskolával. 

Szeptember 7 és 13 között látogatott Egerbe az a német csoport, akik ez év májusában a neumannos 

diákokat látták vendégül Lippstadtban. A Magyarországon töltött hét programjairól és élményeiről az 

iskolai honlapról lehet többet megtudni.  

 

Indul az új esslingeni csereprogram! 

 Cél: Esslingen, Németország (Mörike Gymnasium) 

 Időpont: 2012. október 17-24. 

 A német vendégek fogadása: 2013. áprilisában 

 Összköltség: kb. 60.000 Ft (utazás vonattal, biztosítás és a német vendégek fogadásának költségei jövő 

tavasszal) 

 Kiket várnak: 9-10. évfolyamon tanuló, nem csak németes diákokat!  

 További részleteket talál iskolánk honlapján vagy fordulhat Báder Zita tanárnőhöz (baderz@nejanet.hu) és 

Csutorás Ferenc (csutorasf@nejanet.hu) tanár úrhoz, a csereprogram szervezőihez. 

 

Aktualitások 
 

 Tanulóink szeptember 20-ig jelentkezhetnek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre 

(OKTV) 

 A tanév során induló szakköreink szeptember közepén kerülnek meghirdetésre, a foglalkozások 

októberben indulnak 

 DIÁKNAPOK: október 4-5. 

 Fogadó délután: október 12. 

 Írásbeli érettségi vizsgák az őszi vizsgaidőszakban: október 15-29. Szóbeli vizsgák: november 27-28. 

 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27-28 szombat). Első tanítási nap: november 5. 

November 10. tanítási nap (szombat). 
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