
Történelem -és szavalóverseny 
október 23-a tiszteletére

Október 21-én több mint 60 tanuló gyűlt össze a napközi épületében, hogy vetélkedőn 

emlékezzenek 1956. október 23-a eseményeire.

A versenyt Kiss Lajos igazgató úr nyitotta meg. Köszöntötte a diákokat és külön 

tisztelettel üdvözölte díszvendégeinket: vitéz Csomor András urat, az ’56-os Megyei 

Szövetség elnökét és kedves feleségét.

Ezután Csomor András úr megemlékezett a forradalom eseményeiről, és erkölcsi 

útmutatással szolgált a jövő nemzedékének. Kifejtette abbéli reményét, hogy ezekre a 

gyerekekre szebb, jobb jövő vár, de nem mulasztotta el azt is megjegyezni, hogy ezért sokat 

kell tanulniuk, tenniük.

A délután programját Budainé Balogh Gabriella ismertette a versenyzőkkel, majd a 7-8. 

osztályos csoportok forgószínpadszerű történelmi vetélkedőn vettek részt, ahol színes, érdekes 

feladatokkal küzdöttek meg. 

A feladatokat Pincziné Balla Magdolna, Kovácsné Pásztor Eszter és Tóthné Barna 

Csilla állította össze, és ők is vezették le a történelmi játékot.

Az 5-8. osztályos versmondók alkalomhoz illő, szebbnél szebb verssel kápráztatták el a 

zsűrit. Külön öröm volt Urbán Kitti szereplése, aki saját maga írt versével elnyerte azt a 

megtiszteltetést, hogy az 1956-os ünnepi megemlékezésen újra elmondhatja azt.

A szavalóversenyen a zsűrinek – Korenchyné Zsemberi Erzsébet, Gulyás Gáborné, 

Csomor András, Csomor Andrásné, Molnárné Zana Ágota – nagyon nehéz dolga volt a jók 

közül kiválasztani a legjobbakat. Végül a következő döntés született:

5-6. osztály:
Köntés Mihály – a legjobb verset választó tanuló.

Csillik Laura – a leghitelesebben előadó.

Petrény András – a legszebben beszélő versmondó.

Chmelih Attila és Papp Viktor – a zsűri különdíját nyerte el.



7-8. osztály:
Túri Alexandra – a zsűri különdíjában és a díszvendégek által felajánlott könyvjutalomban 

részesült.

Csiba Tessza és Dobi Sándor – a zsűri különdíját kapta.

Cseh Réka – felajánlott könyvjutalomban részesült és elnyerte a leghitelesebben előadó 

kitűntetését.

Forgó Anita – a legszebben előadó versmondó cím mellett szintén könyvjutalomban 

részesült.

Váradi László – a legjobb verset választó tanuló

Urbán Kitti – a díszvendégek könyvjutalma mellett különdíjas lett, és meghívót kapott az 

1956-os díszünnepségre, hogy ott is szavalja el saját költeményét.

A történelmi vetélkedőn az alábbi eredmények születtek:

I. 8.d  osztály csapata

II. 7.b  osztály csapata

III. 8.a  osztály csapata

IV.8.b  osztály csapata

V. 7.a  osztály csapata

VI. 8.c  osztály csapata

VII. 7.c  osztály csapata

A jutalmakat vitéz Csomor András adta át.

Ugyancsak Ő és kedves felesége támogatta a rendezvényt anyagilag az ’56-os Megyei 

Szövetség nevében. A jutalmazáshoz hozzájárult a Természetjárók Gyermek Egyesülete is.

A vetélkedőt megtisztelte részvételével az iskola igazgatósága.

A rendezvényt megszervezték, összeállították és megrendezték a magyar-történelem 

munkaközösség tagjai.

Molnárné Zana Ágota

magyar-történelem munkaközösség vezető


