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Népművészeti vetélkedőről: A Kiskunság népi kultúrája
A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium:
Versenyzői:
Osváth Márk
9T/AJTP osztályos tanuló
Vincze Daniella 9T/AJTP osztályos tanuló
Pók László
9T/AJTP osztályos tanuló
Felkészítő:
Sári László kollégiumi nevelő tanár
Felkészülés:
Mind a nekem, mint felkészítő tanárnak, mind a gyerekeknek újdonság volt ez a verseny.
Meg tudtuk később, hogy ezt a versenyt már több mint 10 éve minden évben megrendezi a
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium. Volt még egy csapattagunk: Buzgán
Ilona, aki szintén átolvasta az anyagot. Ő lett volna az, aki beugrik, ha valaki lebetegszik. A
felkészüléshez anyagot október 10.-én kaptam meg.
Bár Salamné Szilágyi Júlia nagyon kedvesen előkészítette a versenyt azzal, hogy CD-re
kigyűjtötte az általa szkennelt könyvoldalakat, az idő így is szűkös volt a felkészülésre.
Pláne, hogy az őszi szünet erre az időszakra esett. Így a szünet szerdai napján össze is
gyűltünk, hogy megbeszéljük a kérdéses fogalmakat, és persze ki is kérdeztem tőlük az
anyagot, kíváncsi voltam, ki hogy halad.
A tanítási napokon pedig, ahogy időnk engedte, akár naponta is átbeszéltük az anyagot,
illetve kikérdeztem a versenyzőimet.
Dudás Zita tanárnő pedig megígérte nekünk, hogy szerez egy népviseletes ruhát. Így Vincze
Daniella örömmel öltözött be a verseny napján.
Volt még egy fontos feladatunk: kutatást kellett végeznünk:
-

„Továbbá kérjük a csapatokat, hogy a Kiskunság egy nagyon híres termékéről,
amely hungarikum és az európai iparművészet által is elismert, világhírű termék,készítsenek egy ppt-s előadást kb.2 percben.”

A bemutatónk témája: A Kiskunhalasi csipke volt.
A verseny:
Szerencsére senki nem betegedett le, és mindenki odaért időben a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium és Kollégium dísztermébe. A rendezők kedveskedtek nekünk egy néptánc
bemutatóval, majd Varga B. János igazgató úr kedves szavaival megnyitotta a versenyt. 7
kollégiummal kellett versenyeznünk.
A fordulók száma 7+1 volt, a plusz egy a power pointos előadások voltak. A kérdések
fordulónként nem csak más-más témát dolgoztak fel, hanem más típusúak is voltak. Volt
egyszerű válasz, kifejtős válasz, képfelismerés, totó és rabló kérdések is. A tanulók jelezték
felém, hogy nagyon örültek annak, hogy minden forduló végén láthatták a helyes választ.
Mind a kérdések, mind a válaszok ki voltak vetítve. Végig nagyon izgultunk, mert éreztük
miben vagyunk jók, de éreztük a hibákat, hiányosságokat is.
Végül is a versenyzők nagyon ügyesek voltak, és kimagasló pontszámmal megnyerték a
versenyt. Gratulálok nekik, többek közt azért is, mert a fordulók közül csak kettő volt, ami
nem mi nyertük meg. Külön kiemelném Osváth Márk ügyességét a VII-s rabló kérdéses
fordulóban, ahol 15 pontot szereztünk főleg az ő válaszai által.
És végezetül a diákok gondolatai a versenyről:
Pók László
Osváth Márk
Vince Daniella

Eger: 2016. november 16.
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