
DIÁKNAPOK A NEUMANNBAN 

  

Az eddigiekhez hasonlóan az idei tanévben is az egyik legnagyobb izgalmat jelentette a 

tizenegyedik évfolyamot kezdő neumannosok számára az áprilisban megrendezett diáknapi 

rendezvénysorozat.  

Szeptemberben ugyanis újraszerveződtek az osztályok (az E osztály kivételével), s mindamellett, 

hogy a tizenegyedikeseknek be kellett illeszkedniük az új osztályközösségbe, bele kellett 

rázódniuk az emelt szintű tantárgyak tanulásába, fel kellett venniük a ritmust az érettségi vizsga 

előtti utolsó két tanévre; áprilisra már azt is bizonyítaniuk kellett, hogy egy összetartó közösség 

aktív tagjaiként kiváló diáknapi programokat tudnak szervezni. 

Úgy gondolom, hogy az idei év tizenegyedik évfolyama kiválóan eleget tett ennek a feladatnak 

is. 

A készülődés; a programokon, az osztályok arculatán, a táncon, a filmek forgatókönyvén való  

gondolkodás már szeptemberben elkezdődött, s a téli szünetet követően meglehetősen aktívvá 

vált. Gyűltek az ötletek, az érintett hét osztály képviselői rendszeresen egyeztettek, elkezdődtek 

a táncpróbák, a forgatások, s ahogy közeledett az április, egyre jobban lehetett érezni, hogy a lila 

falak között ismét nagy esemény készülődik. 

Ez az évfolyam is bebizonyította, hogy lehet újat kitalálni az előző évekhez képest, hiszen mind 

a hét osztály egyedi ötlettel rukkolt elő az idei diáknapi rendezvényeken. 

Az A osztály (ÁSZOK) képviselői a szerencse témája köré építették az arculatukat, a B osztály 

(BOOTCAMP) katonai témával állt elő, a C osztály (MEXICO) a szappanoperák világába 

röpített el bennünket, az E osztály (FIRED) jelöltjeit már a film elején kirúgták az iskolából, s a 

céljuk az volt, hogy visszaküzdjék magukat az osztályukba.  A G osztály (GOLDEN STREET) 

a pénzre és az általa birtokolható hatalomra, az általa szerezhető előnyökre helyezte a hangsúlyt. 

A H osztály (HEAVEN) jelöltjei megjárták a mennyet és a poklot egyaránt, s bizonyították, hogy 

a rossz befolyásolása ellenére ki lehet javítani a bűneinket. Az I osztály (ILLEGAL) a maffia 

világába kalauzolt el bennünket. 

Részesei lehettünk tehát bűnnek, bűnhődésnek, büntetésnek és megbocsátásnak egyaránt. 

 

Az egyre látványosabb készülődés április első heteiben érte el a tetőfokát, s április 11-én 

mindenki számára kiderült, melyik osztály milyen témában mélyült el. A harmadik tanítási óra 

után bemutatkoztak az osztályok, a jelöltjeik, s ajánlották a programjaikat, majd az iskola 

közönsége a diáknapi filmeken szórakozhatott. Miután kiürült az épület, gyakoroltuk az 

évfolyamtáncot, mindenki megtarthatta az osztálytáncának a főpróbáját, majd elkezdődött a 

büfétermek dekorálása, a chill szobák berendezése, az aula díszítése. Lufik százait fújtuk fel, s 

mire lement a nap, színek kavalkádja borította a „lila” iskola auláját. 

Másnap reggel 8:00 órakor minden tanuló, s iskolai dolgozó várakozással tekintett a diáknapi 

programok elé. Az évfolyam tanulói, s több tanár részvételével bemutatták az évfolyam közös 

táncát, majd a kiírásnak megfelelően három helyszínen kezdődtek meg a programok: az aulában 

folyamatosan zajlottak táncbemutatók (akrobatikus rock ’n roll, latin táncok, Erika C), láttunk 

bűvész show-t, ugróköteles produkciót, tanári divatbemutatót, street workout bemutatót, tanár 

táncot, héliumos karaokét. S mikor úgy gondolta a közönség, hogy elfáradt a passzív 

szemlélődésben, tanár, diák együtt zumbázhatott az aula közepén. 



Eközben az udvaron ügyességi vetélkedők, segway pálya, élő csocsó, bikagolás, söprögető, 

petangue és kecskesimogató várta a levegőzni, mozogni vágyókat.  

A tornateremben pedig karate bemutatót, erővetélkedőt, kangoo bemutatót, tanár-diák meccset 

láthattak a sportok iránt érdeklődők. 

Aki a zajból egy kis csöndre vágyott elvonulhatott a „chill-szobákba” pihenni, elnyújtózni, 

megnézni egy mesefilmet vagy meginni egy alkoholmentes koktélt. Folyamatosan töltődhettünk 

a büfékben kínált finomságokkal. Jósoltathattunk vagy hennáztathattunk. Sőt, aki úgy gondolta 

„házasságot is köthetett” a kedvenc barátnőjével vagy barátjával. Ugyanakkor a diszkózene 

rajongói profi DJ zenéjére táncolhattak. S a számítógép szerelmesei sem maradtak program 

nélkül: a LAN szobában LOL versenyen vehettek részt. Volt szabaduló szoba, honvédségi 

bemutató és finom ételek főttek az udvaron a bográcsokban. 

A színes programokat még hosszan sorolhatnám, de csupán ízelítőt szerettem volna adni a 

diáknapi programok sokszínűségéből a teljesség igénye nélkül. 

Az idei diáknapot is az osztályok táncbemutatója zárta, mely szintén nagy sikert aratott a nézők 

körében. Ezután az alsóbb évesek és a végzősök visszavonultak szavazni.  

A rendezvényt szervezők pedig végre „leereszthettek”, s erőt gyűjthettek a pakoláshoz, 

takarításhoz. 

A szavazás igen fegyelmezetten zajlott, s a számok azt mutatták, hogy a szervező évfolyam 

tanulóin kívül csaknem mindenki leadta a voksát. Az eredmény igen szorosan alakult, s Szakaliné 

tanárnő kedélyeket borzolóan ismertette a végeredményt (a hagyományokhoz híven csak a 

dobogón végzett csapatok nevét ismertette): 

3. helyen végeztek az E-sek (FIRED) 

2. helyen végeztek a H-sok (HEAVEN) 

1. helyen végezetek a B-sek (BOOTCAMP). 

Amit csodálatos volt látni, az a diákok közös öröme. S bár büszkén töltötte el a dobogón végzett 

osztályok tanulóit, osztályfőnökeit a kihirdetett eredmény, úgy tűnt, hogy igazából nem ez 

számít, hanem az, hogy a tizenegyedik évfolyam kiváló diáknapi rendezvénysorozattal 

szórakoztatta diáktársait, jól érezte magát ezen a rendhagyó eseményen, s életre szóló 

élményekkel térhetett haza a tavaszi szünetre. 

 

A rendezvényhez mindenkinek szívből gratulálunk, s ezúton is köszönünk minden segítséget, 

mellyel a programok megrendezéséhez, lebonyolításához hozzájárultak/ hozzájárultatok! 

 

Hadnagyné Kovács Judit 

évfolyamfelelős 

osztályfőnök 



  

  

  

  

 



         

         

 

  

 

 


