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 Az anyanyelvünk szeretete, a játékos nyelvi feladatok megoldása, a rejtvénykészítés, a 

különféle megmérettetéseken való sikeres részvétel egyik neumannos osztálytól sem áll távol, 

de méltán állíthatjuk, hogy a hatosztályos gimnáziumba járó diákjaink élen járnak, különösen 

ha a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyről van szó. Lelkesedésük soha nem lankad, s még meg 

sem érkezik a versenykiírás, már kérdezik, hogy mikor rendezik a területi fordulót az adott 

tanévben.  

 Az anyanyelvünk iránti érdeklődést az is mutatja, hogy minden évben 4-5 négy-négy 

főből álló csapat regisztrál a verseny első fordulójára, s mindig emelt fővel távozunk a 

díjátadóról. 

Amikor a jelenlegi 9K osztály még a „legkisebb” (hetedikes) volt a Neumannban, a Bolyai 

Anyanyelvi Verseny regionális fordulójába 3 csapatunk nevezett, s ebből két csapat a dobogó 

tetején (az első és második helyen), a harmadik csapat pedig a dobogó mellett, a negyedik 

helyen állhatott. Ekkor képviselték először diákjaim az iskolánkat a Bolyai Verseny országos 

fordulóján, Budapesten. A következő tanévben négyszer négy kisgimis indult (elsősorban az 

élményért, de titokban a sikerért) az osztályunkból a megmérettetésen, s egy csapat ekkor is a 

dobogó 3. helyén végzett.  

 Közben „kinőttük” az általános iskolai kategóriákat, de a 9-12. évfolyamig meghirdetett 

versenyen még mindig van esélyünk indulni. Így tettünk a 2020/2021-es tanévben is, ahol a 

hasonlóan rangos gimnáziumokból nevezők mellett a vírushelyzet is kihívást jelentett 

számunkra, hiszen megnehezítette mind a felkészülés, mind a versenyzés körülményeit. A 

Neumannban folyó, kiválóan működő digitális oktatás segítségével azonban ezek az akadályok 

is legyőzhetőek voltak: online felkészülés, online verseny (a vírus miatt a csapataink tagjai csak 

online térben „dughatták össze a fejüket”), és a végén ONLINE GYŐZELEM!  

Hunnia körzetben (Magyarország keleti felén) az egri Neumann János Gimnázium, Technikum 

és Kollégium 9K osztályának „Konkurencia” nevű csapata állhatott a képzeletbeli dobogó 

legfelső fokára! A Bartus Diána, Hekeli Dóra, Humicskó Balázs és Tóth-Várady Tamás által 

alkotott csapat tagjai korábban már mindannyian indultak a Bolyai Anyanyelvi Versenyen (a 

lányok két éve tagjai voltak az országos döntőn szereplő csapatunknak is), s az idén (is) olyan 



sikeresek voltak így együtt, hogy 2021. január 23-án ők képviselhetik a Hunnia körzetet az 

országos döntőben. Remélem igazi „Konkurenciá”-t jelentenek majd a diákjaim valamennyi 

induló számára, de amit ennél is jobban remélek, az az, hogy az online térben is örömöt, élményt 

nyújt majd számukra a magyar nyelvvel való foglalkozás és a csapatjáték! 

Hajrá Neumann! 

Hajrá 9K! 

 

Hadnagyné Kovács Judit 
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