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ANGOL NYELVI SIKEREK A NEUMANN 
JÁNOS GIMNÁZIUM VERSENYÉN

2020.01.16-án délután lehetőséget kaptunk arra, hogy szóban 
is megmérettessük magunkat az egri Neumann János 
Gimnázium hetedikeseknek szóló regionális angolversenyén. 
Az első fordulóban nyelvtani tesztet kellett kitölteni, a 
másodikban pedig fogalmazást írni és továbbküldeni. A 
döntőbe ötből öten jutottunk be: Miczi Csaba, Molnár Tamás, 
Susányi Máté, Kerekes András és Szakály Zsolt. 

A felkészülést már a téli szünet előtt megkezdtük. Az általunk 
elképzelt jövőt kellett egy 10 perces prezentációban bemutatni, 
kü lön ki térve  a  hétköznapi  é le t ,  az  okta tás és  a 
környezetvédelem változásaira. Először ötletbörzét tartottunk, 
majd felkészítő tanárunk hatalmas mennyiségű segédanyaggal 
látott el minket. A PPT-ket mi magunk készítettük el, amiket 
Szabó Gergely tanár úr nézett át. Amikor csak tudtunk, 
gyakoroltunk. Hirtelen, szinte észrevétlenül érkezett el a várva 
várt nap. A verseny délután kettőkor indult.

A több mint 4 megyéből megjelent 80 résztvevőt a vizsgáztató 
tanárok csoportokba sorolták, majd elfoglaltuk a tantermeket. 
Körülbelül 3 órára végeztünk, és az iskola aulájában vártunk az 
eredményhirdetésre. Nagy elégedettséggel töltött el bennünket, 
hogy a Dózsa Iskola összes versenyzője bekerült az első 10 
helyezett közé: Miczi Csaba és Szakály Zsolt III., Kerekes 
András és Molnár Tamás V., Susányi Máté pedig X. helyezést 
értek el. (Érdemes megjegyezni, hogy az első tíz helyen csakis 
egri és kunhegyesi tanulók osztoztak.)

A verseny végén hazautaztunk, és mindenki gratulált nekünk. 
Nagyon jó élmény volt, jövőre biztosan megismételjük.

Kerekes András és Szakály Zsolt
7.a osztályos tanulók

Megcsodálhattuk Mikszáth Kálmán művét 
Szolnokon…

A  köszönhetően, mely ettől az évtől Lázár Ervin Programnak
kezdve a diákok színházi élményhez jutását tűzte ki célul, 
január 8-án Szolnokra utazhattunk. Iskolánkból több mint 
negyvenen – ötödikes tanulók és kísérőik – vettünk részt a 
Szigligeti Színház  című előadásán.Szent Péter esernyője

Nagy kíváncsisággal vártuk ezt a napot, az autóbuszos 
„kirándulást”. Mi, felnőttek kicsit tartottunk attól, hogy ez a 
korosztály miként fogadja majd Mikszáth regényének színpadi 
változatát. A kapott segédanyagok, beszélgetések, előkészítés 
után azonban megnyugodhattunk, diákjainkat végig lekötötte, 

szórakoztatta a színvonalas, lendületes előadás. 

A harmadik és negyedik sorban foglalhattuk el helyünket az 
Aba-Novák Kulturális Központban. Külön élményt jelentett a 
színészek arcát, mimikáját, ruháit ilyen közelről látni.  
Rácsodálkoztunk a technikai megoldásokra: a kivetítésre, a 
fényjátékra, a színpad átrendezésére. Külön-külön is 
maradandó színészi produkciókat láthattunk, a mű 
cselekménye, története is jól érthető, szórakoztató volt. 

Az utólagos beszélgetésből kiderült, hogy a gyerekeknek 
kimondottan tetszett Veronka szépsége, Gongoly-Szlávik-

Majzik vicces félnótássága, az 
elszabadult bika-epizód, a 
kutyus folyamatos jelenléte.

A szemfülesebb tanulók, 
akik tavaly megcsodálhatták a 
Dzsungel könyve előadást, 
felfedezték az akkor látott 
színészeket is.

Köszönjük szépen a lehető-
séget, ezt a felejthetetlen 
élményt! Szeretnénk máskor 
is színházba menni!

A Kunhegyesi Általános 
Iskola és AMI 

5. osztályos diákjai és nevelői


