
Hatalomátvétel a Neumannban 

avagy diáknapokat szerveztünk… 

 

A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is a 11. évfolyamos tanulóink szervezték az iskolai 

diáknapokat a tavaszi szünet előtt, március 27-28-án. Ez alatt a két nap alatt szinte teljesen felbolydult 

az iskola, a tanítás-tanulás helyett a felhőtlen szórakozásé lett a főszerep, remek közösségépítő 

programról gondoskodtak a diákok.  

Hosszú előkészítő munka, tervezés, ötletgyűjtés és egyeztetés előzte meg az eseményt. Mind a kilenc 

11. évfolyamos osztály lelkesen készítette filmjeit, gyakorolta a táncokat és ügyesen szervezte meg a 

büféket is. Felelősségteljesen alakították ki a programjaikat, figyeltek arra, hogy több iskolai helyszínen 

párhuzamosan folyjanak a programok, így az alsóbb és a végzős évfolyamos tanulók közül mindenki 

megtalálhassa az érdeklődési körének leginkább megfelelő programot, tevékenységet.  

Kedden mindenki izgatottan várta a diáknapos filmek vetítését, amelyek idén is nagy sikert arattak a 

fiatalok körében. Mivel a diákok mellett rendszeresen epizódszerepeket vállalnak az iskola tanárai is a 

filmekben, így ebben az évben az iskola tanulói szavazhattak a legkiválóbb tanár színészre is, így a 

filmes Neumann-díjat dr. Sipos Mihály vehette át a tanulók nagy ovációja mellett. 

Szerdán reggel megkezdődött az osztályok bevonulása a diáknapos pólókban, majd indultak a 

fantasztikus szórakoztató programok az iskola aulájában, tornatermében, tantermeiben és az udvaron is. 

Zumba-, karate-, hip-hop dance-, társastánc-, íjászbemutatók követték egymást, nyelvi lektoraink angol 

reggelit szolgáltak fel, a diákoknak lehetőségük volt részt venni tanár-diák fociban, versenyautókat és 

crossmotorokat csodálhattak, valamint próbakört vezethettek autósiskola oktatójával. A géptermekben 

LOL- és egyéb informatikai versenyek és játékok kötötték le az érdeklődőket, de a Győzike-shownál is 

nagyobb sikere volt pl. a Veres1házi asszonykórusnak. A büfék változatos kínálatot és kellemes 

környezetet teremtettek ebben a tanévben is. A programok megkoronázásaként minden osztály 

bemutatta az erre az alkalomra koreografált osztálytáncát is, majd következett a szavazás és az 

eredményhirdetés. 

A legtöbb szavazatot az idén az I osztály szerezte Erki Gábor tanár úr irányításával, de köszönet és 

gratuláció illeti a többi osztályt is, akik kitartó munkával megteremtették 2018-ban is a szórakozási 

lehetőséget, és felejthetetlen élményeket szereztek diáktársaiknak.  

A szervező osztályok, csapatok és osztályfőnökök voltak: 

11A NAplopók   (Havasné Szikora Katalin) 

11B ReBel   (dr. Hekeliné Balázs Andrea) 

11C Criminals   (Estókné Kovács Gyöngyi) 

11E GrablErs   (Szücsi Tímea) 

11F Faded   (Beke Noémi) 

11G Guantanamo  (Czuforné Kleszó Éva) 

11H SHowtime  (Pászthy-Sipos Andrea) 

11I MIssing   (Erki Gábor) 

11J Justice League (Varga Szilvia) 



   

                       

   

   

   



       

   

   

   

   

Balázs Andrea évfolyamfelelős osztályfőnök 

Képek a Galériában is láthatók. 

 


