
DIADALMENET PÉCSETT… 
 

„Alkotni születtünk erre a földre, alkotás az ember dolga… mi örök időkre 

megmarad…” – Ez volt a mottója az országos Arany János Tehetséggondozó Program XV. 

Művészeti Fesztiváljának, amely hagyományosan Pécsett került megrendezésre június 11-14. 

között a helyi Leőwey Klára Gimnázium szervezésében. Ezen gondolatoknak megpróbálva 

eleget tenni látott munkához iskolánk 9T/AJTP osztálya, hogy ezúttal ténylegesen valami 

nagyot és emlékezeteset alkosson.  

A diákok és tanáraik időt és energiát nem spórolva keményen dolgoztak, hogy ez a 

nagy dolog összejöhessen. Bizonyítja mindezt, hogy összesen 11 helyben előadott 

produkcióval, és 7 előzetesen beküldött feladattal készültek. A helyszínen ráadásul minden 

résztvevő dolgát rendkívül megnehezítette a rekkenő hőség, ennek ellenére diákjaink 

derekasan „állták a sarat” szebbnél szebb produkciókat bemutatva, magukat remekül érezve, 

és nem mellékesen igazi összetartó osztályközösséggé kovácsolódva.  

A szombat esti eredményhirdetésen aztán kiderült, hogy beérett a lelkes és odaadó 

munka gyümölcse, mert szinte egymás után szólították tanulóinkat a díjak átvételére. 

Összesen 7 féle dobogós vagy azzal egyenértékű díjat sikerült szerezni, amely ezen fesztivál 

történetében Neumannos rekordnak számít. Az összesített eredmények alapján iskolánk a 21 

résztvevő intézmény közül a harmadik helyen végzett, ez pedig végképp méltó módon 

öregbítette a Neumann hírnevét. Köszönjük szépen mindenkinek, akinek szerepe volt benne! 

Szép volt fiúk, szép volt lányok! Nagyon büszkék vagyunk rátok! 

 

RÉSZLETES EREDMÉNYEK: 

 

 EGYÉNI TÁNC KATEGÓRIA – Nagy Sándor – 1. helyezés 

 KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KATEGÓRIA - RAJZ – Buzgán Erzsébet – 1. 

helyezés 

 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ALKOTÓI PÁLYÁZAT – PRÓZA KATEGÓRIA – 

Popovics Mónika – 1. helyezés 

 EGYÉB KATEGÓRIA – KISZEJÁTÉK - Agócs Petra, Barta Viktória, Kovács 

Alexandra, Németh Ákos, Péter Gábor, Rusznyák Patrik, Suder Renáta, Vass Nikolett 

– 2. helyezés 

 IRODALMI ALKOTÁSOK KATEGÓRIA – PRÓZA – Csicsman Dominika – 3. 

helyezés 

 IRODALMI ALKOTÁSOK KATEGÓRIA – PRÓZA – Popovics Mónika – 3. 

helyezés 

 PRÓZAMONDÁS KATEGÓRIA – Farkas Gergő – Különdíj 

 

FELKÉSZÍTŐ TANÁROK: Nagy Ilona, Murányi Dénes, Bakos Nóra, Dudás Zita, Havasné 

Szikora Katalin, Soltész Erika és Deákné Holló Tímea. 

 

 

 



 
Az öröm percei… 

 

 

 
A díjazottak 

 


