
Ladányi Lajos Emlékverseny

A jászkiséri  Csete Balázs Általános Iskola harmadik alkalommal rendezte meg a  Ladányi 
Lajos  Emlékversenyt,  2009.  március  20-án.  A  rendezvény  megrendezése  immár 
hagyománynak számít. 
Jászkisér lakosai, a régi kollégák, a szülők, mind szívesen emlékezünk Ladányi Lajosra.
Az igazságos nevelőre, a lelkes matematika-fizika szakos tanárra, a fáradhatatlan igazgató- 
helyettesre, aki több mint három évtizeden keresztül dolgozott a jászkiséri gyerekekért. 

Tanítványaink nagyon szereik és várják ezt a vetélkedőt. Mivel kétévente kerül rá sor, így 
minden tehetséges diáknak lehetősége nyílik rá, hogy alaposan felkészüljön és versenyezzen. 
Az idén is a hetedik és nyolcadik évfolyam legjobbjai; huszonegy diák mérte össze tudását 
természettudományokból. 
A versenyen háromfős csapatok indulhattak. 

 Tudás Társaság (7.a)
 Jászkisérlet (7.b)
 Fel-Találók (7.c)
 Kisér-letezők (8.a)
 Tudós Boszik (8.b)
 Veszett Pockok (8.d)

Íme, néhány ötletes nevezési lap:

A versenyzők  fizika,  kémia,  matematika  és  számítástechnika  feladatokat  kaptak.  Érdekes 
kémiai  és fizikai  kísérletek,  feladatok,  matematika TOTO, szövegformázás  tette  próbára a 
résztvevőket. 



Ízelítő a feladatokból:   Fizika  Kémia  Matematika

A 7. évfolyam győztesei:                                
Fel- Találók-7.c                                             

 Papp Ádám                                          
 Budai Cintia                                        
 Glodics Ákos                                        

A 8. évfolyam győztesei:
Tudós Boszik-8.b 

 Budai Nóra 
 Papp Zsófia 
 Szabó Réka

Valójában mindenki nyertes volt, mert tudásban gazdagodott ezen a jó hangulatú délutánon. 
Nagyon sok ajándék került kiosztásra a megmérettetés végén. 
A  versenyzők  ajándékait  Hajdú  László  polgármester  úr,  a  Természetjárók  Gyermek 
Egyesülete, a  Diákönkormányzat, a  Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány és a  Diáksport 
Egyesület támogatta. Köszönet érte.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat: Ladányi Lajosné, Ica néni és fia 
Ladányi  János,  valamint  felesége,  s  jelenlétükkel  megtisztelték  rendezvényünket.  Velük 
együtt  teljes  az  emlékezés.  Jól  esett  elbeszélgetni  a  „régi  szép  időkről”  Papp  Jánossal, 
Balogh Istvánnal, s  a  kollégákkal.  Összehasonlítottuk  a  régi  értékeket  az  új,  korszerű 
módszerekkel. 
Megállapítást nyert az örök igazság: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”/ Szent- 
Györgyi Albert/

Jászkisér,2009.április 16.                                                                   Bobákné Major Margit
                                                                                                            munkaközösség vezető


