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Idén is megrendezésre került a Megyei Kulturális Fesztivál 

kollégiumok közötti versenye, melyen a Neumann János Középiskola és 

Kollégium is részt vett. Ebben az évben négy egyéni fellépő 

és két csoport indult el a rendezvényen. Budai Dominika 

énekelt, Jónás Vivien hastáncolt, 

Szabó Bence mesét mondott, 

Kovács Zsolt zongorázott, Horváth 

Tamás és Balázs Zoltán néptáncolt, mi pedig 

duóban énekeltünk egy Máté Péter - számot, ami nagyon közel állt a 

szívünkhöz.  

Már egy hónappal a verseny előtt elkezdtük a felkészülést, melyen 

mindig jó hangulat volt és lelkesen énekeltük a dalunkat, Kovács Zsolt 

zongorista kíséretében. 2014. 02. 25-én minden versenyző színpadra is 

került, hogy megmutathassa tehetségét. A fesztiválon rengeteg színvonalas 

előadást láttunk, többek között a mi iskolánk fellépőit is. A diákok 

produkcióikkal örömet okoztak mind a 

közönségnek, mind pedig a zsűrinek.  

Mi már nagyon izgultunk, amikor a 

sorra kerülők névsorát olvasták. Pár perccel 

később a színpadon álltunk mikrofonokkal a 

kezünkben és vártuk, hogy megszólaljon a 

zongora. Mikor felcsendült a dallam, abban a pillanatban elengedtük 

érzéseinket és szívből énekeltünk. Az előadásunk közepén megfogtuk 

egymás kezét, ezzel is biztatva egymást. A végén hatalmas tapssal fogadtak 

minket a kedves osztálytársaink, akik eljöttek megnézni minket és a 

közönség is ujjongott. Egy nagy kő esett le a szívünkről és tudtuk, hogy mi 

minden tőlünk telhetőt megtettünk a siker érdekében. Ezután szünet 

következett, mely alatt zsíros kenyérrel és 

hagymával kínáltak meg bennünket a szervezők. 

Ekkor mindenki megosztotta véleményét a látott 

produkciókkal kapcsolatban, nagyon jól éreztük 

magunkat. Egy órával később eredményhirdetés következett, amikor 

megtudtuk, hogyan teljesítettünk. Iskolánk fellépői a következő 

eredményekkel szerepeltek: Szabó Bence – palóc népmese, 2. helyezés; 

Balázs Zoltán és Horváth Tamás – néptánc, 1. helyezés; Kovács Zsolt – 

zongora, 2. helyezés. Mi, sajnos nem értünk el ilyen szép eredmény, de úgy 

gondoltuk, hogy ezzel is új tapasztalattal lettünk gazdagabbak és végül is, ez 

egy jó kis nap volt a kikapcsolódásra! 

Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a fesztiválon és reméljük, jövőre is lesz 

alkalmunk a megmérettetésre!  
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