
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” (Bolyai János) 

Neumannos sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei és területi (kelet-

magyarországi) fordulójában 

Iskolánkban már nagy hagyománya van a Bolyai Csapatversenynek matematikából, az ő 

sikereik nyomán kapcsolódtak be néhány évvel ezelőtt a magyarosok is a versengésbe. Eleinte 

csak a kisgimnazistáink, mára pedig sok középiskolásunk is rajongójává vált ennek a 

megmérettetésnek, amely komplex anyanyelvi és irodalmi tudást, tájékozottságot követel tőlük. 

A verseny célja, hogy segítse a diákok logikai gondolkodását, valamint hogy képessé tegye őket 

a közös problémamegoldásra, hogy összedolgozva oldjanak meg feladatokat, és átéljék az 

együttgondolkodás örömét. Néhány évvel ezelőtt örömmel álltam a gyerekek mellé szervező és 

felkészítő tanárként, amikor a kisgimnazista osztályban több csapat is szerveződött. Mára 

többszörösére bővült a versenyző diákok köre, így Hadnagyné Kovács Judit tanárnő is 

bekapcsolódott a felkészítő munkába. 

Versenyzésünk rövid ideje, néhány éve alatt a legeredményesebb munkát ebben a tanévben 

végeztük, ez kötelez bennünket arra, hogy a jövőben is lelkes támogatói és felkészítői legyünk 

a csapatversenynek, mert a diákoknak sok hasznos és rendszerező ismeretet ad, valamint 

csapatban könnyebben motiválhatóak diákjaink, és játékosan tanulnak, sikerélményeket 

szereznek. 

Nagy büszkeség számunkra, hogy az iskola történetében először a bolyais matematika 

csapatverseny mellett magyarból is az élen végeztek, és Heves megyét képviselik az országos 

döntőben a Nyelvtanos Mókusok (Bartus Diána, Csiki Barbara, Hekeli Dóra, Molnár Eszter 

7K-s tanulók); valamint ötödik helyezést értek el a kelet-magyarországi régióban 160 csapat 

ellen versenyző Diszleksziások (Csőke Letícia, Huppauer Dorka, László Anna, Pozsik Hargita 

9K-s tanulók).  

Eredményükhöz gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk! 

A részletes eredmények: 

7K osztályosok 

Helyezés Csapatnév Csapattagok Pontszám 

1. hely 

döntős 
Nyelvtanos Mókusok  

Bartus Diána 

Csiki Barbara 

Hekeli Dóra 

Molnár Eszter 

151 pont 
 

2. hely Fantasztikus Négyes 

Juhász Levente 
Skultéti Dorka 

Szabó Sára 

Szűcs Viktória 

138 pont 
 

4. hely Cupákok 

Cseke Kristóf Márk 
Koczka Péter 

Molnár Gyöngyvirág 

Pozsonyi Júlia 

117 pont 
 



8K osztályosok 

4. hely Agymanók 

Házas Katalin 
Kiss Noel Zolta 

Németh Liliom 

Zelei Diána Katalin 

122 pont 
 

 

9K osztályosok (161 nevezett csapatból) 

5. hely Diszleksziások 

Csőke Letícia 
Huppauer Dorka 

László Anna 

Pozsik Hargita 

173 pont 

 

10E osztályosok (150 nevezett csapatból) 

15. hely Balázs és a Gramazonok 

Árvai Balázs 

Bartalis Zsófia 

Fekete Krisztina 

Vankó Viktória 

147 pont 
 

 

12H osztályosok (39 nevezett csapatból) 

10. hely TipMixáth 

Habók Kinga 

Popovics Mónika 

Rusznyák Patrik 
Sári Bertold 

149 pont 
 

 

 

Dr. Hekeliné Balázs Andrea 

 


