
Norvégiában versenyeztek a csongrádi gimnazisták 

Örömmel számolunk be a csongrádi Batsányi János Gimnázium Szakközépiskola és 

Kollégium „Legorockers” nevet viselő, robot tervezési, építési és programozási versenyen 

induló csapatának eredményes nemzetközi szerepléséről. 

Norvégiában a FIRST Scandinavia adott otthont a világ sok 

ezer diákját lázba hozó verseny döntőjének. Nagy 

izgalommal és várakozással indultunk útnak, de minden 

elképzelésünket felülmúlta az 

csodálatos egy hét, amelyet 34 

ország 66 diákcsapatával  együtt tölthettünk a Bodø-ban. A 

város az Északi sarkkörnél egy kicsivel északabbra található, 

tengerparti, 65 ezer lakosú város. Európa legritkábban lakott 

országában, különösen ennyire északon ez már nagyvárosnak 

számít. 

A nagy távolság miatt repülőgéppel utaztunk, így először 

madártávlatból gyönyörködhettünk Norvégia páratlan 

természeti szépségében, a csapat kétharmada számára ez 

egyben élete első repülőútjának élményével párosult. 

A verseny szervezői a késői érkezés ellenére 

személyesen fogadták a csapatot, és elkísértek 

szálláshelyünkre. Kicsiny faházakban laktunk 

közvetlenül a tengerparton, ahol mindazt 

megtapasztalhattuk, amelyről eddig csak olvastunk: A 

házak falai élénk színűek, a hagyományos építésűek 

tetejét ma is nyírfakéreg és zöldellő fű borítja. A 

partvidék erősen tagolt és a világon a legerősebb árapály is ezen a partvidéken 

tapasztalható. Ottlétünkkor már  közeledett az éjféli nap időszaka (június 2-júlis 10.), így a 

gyerekek nap mint nap átélhették  azt a csodát,  hogy este 10-kor is napsütésben sétálhattak 

azokon a sziklákon, amelyeket néhány óra múlva már víz borított. A verseny előtti napokban 

a „Digital Eye” játék keretében a csapatok, köztük mi is gyalogosan jártuk be Bodø-t, a 

szervezőktől kapott digitális fényképezőgéppel és térképpel a kezünkben eljutottunk a város 

legszebb helyeire, ha a megadott időben érkeztünk, akkor más csapatokkal is 

találkozhattunk. Ezek közül sok fotó megtekinthető a  

http://www.bjg.hu/gallery/thumbnails.php?album=32   oldalon.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki_sarkk%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rap%C3%A1ly
http://www.bjg.hu/gallery/thumbnails.php?album=32


 

 

Mi különösen eleinte zordnak éreztük az 5-6 fokos hőmérsékletet, gyakori esőt és szeles 

időjárást, de a helybéliek már tavasziasan öltöztek. Részesei lehettünk Norvégia nemzeti 

ünnepének (1814 május 17–én, 434 év után Norvégia elszakadt Dániától, és egyúttal 

elfogadták az ország első alkotmányát). Ennek a napnak a tiszteletére az ország valamennyi 

lakója, kortól-nemtől függetlenül ünneplőbe, azaz népviseletbe öltözik, és együtt vonulnak a 

nemzeti zászlókkal feldíszített város utcáin: délelőtt az iskolások, délután a civil szervezetek, 

sport és művészeti csoportok igen látványos felvonulása zajlik. Bennünket ezen a napon egy 

igen aprócska iskola látott vendégül, ahova mindössze 39 tanuló jár, de ők a világ 15 

országából származó bevándorlók gyermekei, így közvetlenül szembesülhettünk azzal a 

statisztikai adattal, hogy a norvég lakosság növekedésének (0,4%) felét a bevándorlók teszik 

ki. Diákjainknak nap mint nap alkalmuk nyílt találkozni, beszélgetni norvég fiatalokkal, és azt 

tapasztaltuk, hogy már a 13-14 évesek is remekül beszélnek angolul.  

 

 

 

Több túra, koncert, dalest és találkozó után végre elérkezett a verseny napja:  

 



  

 

Egy hatalmas stadiont vehettünk birtokunkba, ahol a gyakorlóterep, a versenypálya és sport 

és játékra alkalmas pihenőhely állt a versenyzők rendelkezésére. Ezeken a napokon a 

szervezők egy önkéntes fiatalokból álló nemzetközi szervezői „gárdával” kiegészülve    

(norvég-magyar-török-német)  igyekeztek eleget tenni a közel  1000 résztvevő mindenféle 

kérésének. Idén először a norvég, török és német „seniorokon” kívül a mi tavalyi 

versenyzőink is bekapcsolódhattak ebbe a munkába.  

 

 

A két napos folyamatos verseny valamennyi csapat számára sok izgalommal járt, hiszen 

minden országból a legjobbak mérhették össze tudásukat. A verseny filozófiája szerint, nem 

az elért helyezés, hanem a versenyhez vezető a felkészülés a fontos, így ezen a 2006. 

szeptemberében meghirdetett és világszerte 70ezer gyermeket megmozgató kihívást lezáró 

rendezvényen már csak első helyezetteket hírdettek, minden más csapat győztesnek 

számított. Mi a bírói visszajelzések alapján legjobb pontértékeket a kutatásban és a robot 

programozásában értük el, így ezekben a témákban a mezőny első harmadában végeztünk. 

 Az iskola csapata a tavalyi hollandiai versenyen megszerzett tapasztalatokat kamatoztatva 

idén már nagyon sokoldalúan készült arra, hogy Magyarországot képviselje Norvégiában: 

Igyekeztünk nem csak a versenyben helyt állni, hanem városunkat, kultúránk egy kis szeletét 

is bemutatni. 



 Valamennyien szívünkbe zártuk ezt a különleges országot mindannyiunknak felejthetetlen 

élmény, hogy egy nagy, nemzetközi közösség tagjaként e nagyszabású, vidám sokszínű 

rendezvény résztvevői lehettünk. 

 

A Legorockers csapat tagjai: Baranyai Dóra, Bátki Tamás, Gilicze Tímea, Honfi Dávid, 

Jámbori Attila, Szűcs Aladár, Újvári Péter, Vincze Aletta, Zlatniczki Ádám; (8.F és 10 B.) 

A csapat diák mentorai, a versenyen önkéntesei (11.F) 

 Gilicze Noémi, Konkoly Balázs 

A csapatot segítő tanárok: Giliczéné László Kókai 

Mária, Gilicze Tamás. 

A csapat honlapja: 

http://www.teamgt.extra.hu/lego/EN/index.html  
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