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Iskolánkban  az  elmúlt  tanévben  hagyományteremtő  céllal  rendeztük  meg  a  Petőfi  Nap  Pély 
elnevezésű programot, mellyel tisztelegni szerettünk volna iskolánk névadójának emléke előtt.
Ebben  a  tanévben  is  március  14-ére  hirdettük  meg  a  szavalóversenyt,  ahol  a  tanulók  egy 
szabadon  választott  Petőfi  vers  előadásával  vehettek  részt.  A rajzpályázat  során  egy  tetszés 
szerinti Petőfi vers illusztrálása volt a feladat. Örömmel nyugtáztuk, hogy az iskolák többsége 
elfogadta meghívásunkat, és benevezett a versenybe. 
Résztvevő iskolák:  

− Református Általános Iskola Átány 
− Balaton- Mikófalva Általános Iskola
− Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér
− Vásárhelyi Pál Általános Iskola Kisköre Tarnaszentmiklósi Tagiskola.

A szavalóversenyen 3 kategóriában, összesen 28 versenyzőt hallgatott meg a zsűri és a közönség.
A zsűri tagjai voltak: Kiss Lajos igazgató, Tariné Homonnai Hilda magyar szakos tanár, Kovaly 
Tivadar iskolánk nyugalmazott igazgatója és Ari Normann községünk polgármestere. 
Eredmények:
1-2. osztályos kategóriában

1. helyezett: Szűcs István (Jászkisér)
2. helyezett: Asztalos Roland (Pély)
3. helyezett: Bálint Antónia (Átány)

3-4. osztályos kategóriában
1. helyezett: Petrény András (Pély)
2. helyezett: Barna Bence (Jászkisér)
3. helyezett: Miklós Martin (Balaton)

Felső tagozatban:
1. helyezett: Takács Tímea ( Jászkisér)
2. helyezett: Váradi László ( Jászkisér)
3. helyezett: Csiba Tessza (Pély)



A rajzpályázatra nagyon sok szépen kidolgozott pályamunka érkezett. A nyertes művek az iskola 
aulájában kerültek kiállításra, amit a szavalóversenyre érkező vendégek is megtekinthettek. Az 
értékelés alsó és felső tagozatos kategóriában történt.
A zsűri tagjai voltak: Csomós Dóra tanítónő és Tóth László tanár úr.
Eredmények
Alsó tagozat:

1. helyezett:          Czifra Alexandra (Jászkisér)
2. helyezett:          Miklós Péter (Pély)
3. helyezett:          Gömöri Renáta (Jászkisér)
Külön díjat kapott: Magyar Zsófia (Pély) 
                               Miklós Martin (Balaton)

Felső tagozat:
1. helyezett:          Váradi László ( Jászkisér)
2. helyezett:          Mészáros Kitti (Pély)
3. helyezett:          Fábián József (Pély)
Külön díjat kapott: Baksa Zoltán (Jászkisér)

A helyezettek és a különdíjasok könyvet, emléklapot és csokoládét kaptak jutalmul.
A versenyző tanulókat és kísérőiket pogácsával, szendviccsel, teával vendégeltük meg. Köszönet 
a nagyon finom pogácsáért, melyet Kovács Vincéné nagymamától kaptunk.
Ezúton  is  szeretnénk  megköszönni  a  felkészítő  tanárok  és  a  zsűritagok  munkáját,  mellyel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
Itt  köszönjük  meg  Pély  Község  Önkormányzatának  a  Petőfi  Nap  megszervezéséhez  nyújtott 
anyagi támogatást. 

A Petőfi Nap Pély délutáni programjait a helyi tanulók részére szerveztük. A legkisebbek (1-3. 
osztály) ünnepváró foglalkozáson vehettek részt, ahol kokárdát, csákót, zászlót készíthettek, s az 
ünneppel kapcsolatos dalokat, történeteket hallgathattak meg.
A felső tagozatos tanulóink akadályversenyen mérték össze ügyességüket és történelmi tudásukat 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek ismeretéből. Az induló 7 csapat tagjai 
(10 fős csapatok voltak) nemcsak a nehéz feladatokkal, hanem az egyre zordabbá váló időjárással 
is csatát vívtak.
A nyertes csapat jóízűen fogyasztotta el az első helyezettnek járó tortát, amit Magyar Lászlóné, 
Katika tanító néni ajánlott fel. A többiek is kaptak vigaszdíjul egy-egy csokoládét. 
A gyerekekkel együtt a felnőttek is kellemesen elfáradtak. Köszönet az áldozatos munkájukért.
Bízunk  benne,  hogy  mindenki  jól  érezte  magát  ezen  a  napon.  Mivel  is  zárhatnánk  mással 
beszámolónkat, minthogy:

„JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!!!”


