
Ismét a dobogó felső fokán a Neumann kisgimisei 

 

Iskolánkban immár évekre visszanyúló hagyománya van a Bolyai Anyanyelvi Versenynek, s a 

sok érdeklődő diákból mindig többen állnak a dobogón a verseny területi fordulóján. Így volt 

ez ebben a tanévben is.  

Mint arról korábban hírt adtunk, az idei tanévben a 9K osztályból szerveződött csapat nyerte 

meg a regionális fordulót, így január végén ők képviselhették a Hunnia körzetet és a Neumann 

János Gimnázium, Technikum és Kollégiumot a verseny országos fordulóján. A Konkurencia 

nevet viselő kisgimis csapat (Bartus Diána, Hekeli Dóra, Humicskó Balázs és Tóth-Várady 

Tamás) valóban konkurenciát jelentett az ország legjobbjai számára, hiszen a dobogó 

legfelső fokán végeztek, s ma már aranyéremmel büszkélkedhetnek. 

Az anyanyelvi és szépirodalmi ismereteket játékos formában feldolgoztató versenyfeladatok 

nemcsak tárgyi tudást, hanem kreativitást, gyorsaságot és az együttgondolkodás képességét is 

nagymértékben igénybe veszik. A verseny alapját természetesen az az ismeretanyag képezi, 

amelyet a magyar nyelvtan órákon sajátítanak el a tanulóink, de emellett különösen fontos a 

teammunka. Meg kell tanulniuk úgy megosztani a munkát, hogy minél hamarabb és minél 

pontosabb megoldásokat adva készüljenek el a feladatokkal.  

Annak ellenére, hogy jelenleg mind a tanítási órák, mind a versenyfelkészülés az online térben 

folyik, sőt a versenyek is online zajlanak, a kilencedikes kis csapatunknak sikerült kiválóan 

megbirkózni ezzel a feladattal. Egyrészt azért, mert a Neumannban tavaly március óta 

zavartalanul folyik a TEAMS-ben az online oktatás, másrészt azért – s talán ez az egyik 

legfontosabb tényező-, mert a csapat lány tagjai, immár harmadik alkalommal jutottak be a 

verseny országos fordulójába, s így megfelelő rutint szereztek abban, hogy hogyan érdemes a 

feladatokat felosztani, az idővel gazdálkodni, s a tudásukról ilyen formában számot adni. A 

lányokhoz csapattagként társuló fiúk pedig kiválóan tudtak alkalmazkodni az elvárásokhoz, s 

tudásukkal nagyszerűen erősítették a csapatot. 

 

Igazi csapatmunka volt! Szívből gratulálunk a kiváló eredményhez a diákoknak és felkészítő 

tanáraiknak, Hadnagyné Kovács Judit és Dr. Hekeliné Balázs Andrea tanárnőknek! 

 

 


