
SNI tanulók III. Jászsági szavalóversenye 

 

2012. október 25-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Csete Balázs Általános 
Iskolában a SNI tanulók Jászsági szavalóversenye. 

Idén négy település 20 diákja vett részt a rendezvényen: Jászberényből, Pélyről, 
Jászladányból és Jászkisérről érkeztek a versmondók. Iskolánkat négy tanuló képviselte: Duka 
Attila 5. a, Balogh Ilona 6. b, Seres Katalin 7. b, valamint Dankó Vivien 7. c osztályos 
tanulók. 

A verseny előtti izgalmakat egy kis ismerkedéssel próbáltuk oldani, a gyerekeket 
rágcsálnivaló és üdítőital várta az iskola III. emeletén, ahol a verseny is zajlott. 

10 órakor Kiss Lajos igazgató úr köszöntötte a vendégeket, s megnyitotta a versenyt. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a nézők soraiban szülőket is köszönthettünk.  

Négy kategóriában küzdöttek a gyerekek a díjakért korosztályonkénti besorolás szerint. 

A produkciók meghallgatása után a zsűrinek nagy fejtörést okozott a helyezettek 
kiválasztása, hiszen minden gyermeknél – ahogyan ezt a szóbeli értékelésnél ki is emelték – 
nagyon jó volt a versválasztás, ami természetesen az előadások színvonalát nagymértékben 
emelte. 

  

Amíg a zsűri tanácskozott, a gyerekek immár felszabadultan falatoztak, beszélgettek. Ezután 
következett a várva várt eredményhirdetés. 
  



Az első korcsoport (1.-2. évf.) helyezettjei:  

I. Danyi Erik 1. o. Jászladány 
II. Papp Dániel 2. o. Jászladány 

Ebben a korcsoportban a zsűri harmadik helyezést nem adott ki. 

A második korcsoport (3.-4. évf.) helyezettjei: 

I. Fülöp Milán János 3. o. Jászberény 
II. Banya Vivien 3. o. Jászberény 
III. Rafael Katalin 4. o. Jászladány 

A harmadik korcsoport (5.-6. évf.) helyezettjei: 

I. Duka Attila 5. o. Jászkisér 
II. Nagy László 5. o. Pély 
III. Papp Szebasztián 5. o. Jászladány 

Különdíj: Rácz Cintia 5. o. Jászberény 

A negyedik korcsoport (7.-8. évf.) helyezettjei: 

I. Dankó Vivien 7. o. Jászkisér 
II. Sári Annamária 7. o. Pély 
III. Molnár Anikó 7. o. Jászberény 

A helyezettek értékes írószercsomagot kaptak jutalmul, de a többi résztvevő sem távozott 
üres kézzel, ők is ajándéktárgyat kaptak, valamint emléklapot vehettek át Kiss Lajos igazgató 
úrtól. 

Miután az ajándékok feletti öröm kicsit csillapult, a vendégekkel együtt minden résztvevő 
közös ebéddel zárta a versenynapot, majd boldogan köszöntek el abban a reményben, hogy 
jövőre – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – ismét összemérik versmondó 
tudásukat.  
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