SNI tanulók IV. Jászsági szavalóversenye

2013. október 17-én negyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a tanulásban akadályozott
tanulók jászsági szavalóversenyét.
Négy település diákjai vettek részt a rendezvényen: Jászberényből, Pélyről, Jászladányból és
Jászkisérről érkeztek a versmondók. Iskolánkat hat tanuló képviselte: Horváth András
Krisztián 2.a., Kocza Krisztina 7.b., Menyhárt Izabella 7.a., Balogh Ilona 7. b., Seres Katalin
7. a., valamint Dankó Vivien 8. c. osztályos tanulók. Összesen 30 versenyző érkezett, hogy
összemérje tudását.
A korábbiaknál nagyobb izgalom övezte a rendezvényt, mivel jelenlétükkel megtisztelték a
Jászapáti Tankerület iskoláinak igazgatói, igazgatóhelyettesei is. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a nézők soraiban szülőket is köszönthettünk.
10 órakor Kiss Lajos igazgató úr köszöntötte a vendégeket, majd Orosz István tankerület
igazgató úr nyitotta meg a versenyt.
Hogy a versenyzők feszültsége kissé oldódjon, rövid kis produkcióval kedveskedett a
jelenlévőknek Gócza Lászlóné tanár néni és Molnár György tanár bácsi, akik énekkel és
zenével vidították fel a szavalókat. Műsorukban közreműködött Dankó Gyula 5.b. osztályos
tanuló, aki gitárjátékával ámulatba ejtette a nézőket.
Az idei versenyen is korcsoportonként szerepeltek a szavalók, az értékelésnél a zsűri
törekedett arra, minél több versenyző érezhesse sikeresnek magát, így a tanulók mindegyike
dobogós helyezést ért el.
Értékes ajándékcsomagot kaptak jutalmul, de még a zsűri tagjai és a felkészítő nevelők sem
távoztak üres kézzel.
Miután az ajándékok feletti öröm kicsit csillapult, a vendégekkel együtt minden résztvevő
közös ebéddel zárta a versenynapot, majd boldogan köszöntek el egymástól abban a
reményben, hogy jövőre, - amennyiben a körülmények lehetővé teszik- ismét összemérik
versmondó tudásukat.
Örömünkre szolgál, s további motivációt jelent a verseny megszervezéséhez, hogy évről évre
emelkedik a versenyzők létszáma.
A jászladányi Móra Ferenc általános Iskola ígéretét bírjuk, hogy a második félévben egy
másik területen az ő iskolájukban mérhetik össze tudásukat a tanulásban akadályozott
tanulók.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a Jászapáti Tankerületnek, valamint a Csete
Balázs Általános Iskola Igazgatóságának az anyagi segítségért, mely lehetővé tette a
színvonalas díjazást, vendéglátást.
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