
Jászsági Helyesíró Verseny
A hagyományokhoz híven a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon, 2016. március 23-án rendezte meg a Jánoshidai Petőfi 
Sándor Általános Iskola a 24. Jászsági Helyesíró Versenyt. Nagy 
megtiszteltetésben volt része iskolánknak, hiszen a zsűri 
elnökének Koszta Béláné nyugdíjas kolléganőnket kérték fel. 

A verseny 2 részből állt: a tanulóknak tollbamondást kell 
írniuk, majd rövid szünet után egy feladatsort kellett 
megoldaniuk. Ebben az évben a megye 18 iskolájából érkeztek 
versenyzők Jánoshidára.

A Kossuth Tagintézményt a 7-8. osztályos korcsoportban 
tavalyhoz hasonlóan  és  8.-os Kalmár Anna Kota Zsófia
tanulók képviselték. A teljesítményüket megismételték: 
Kalmár Anna a korcsoportja legjobb tollbamondás írója 
lett, az összesített pontversenyben a 3. helyezést érte el. 
Mindkét eredményéért külön oklevelet és könyvjutalmat 
vehetett át. 

Kota Zsófia is derekasan helyt állt, a mezőny első felében 
végzett. Tanítványaim tudásukat jövőre a választott közép-
iskolájukban kamatoztatják. 

Én pedig várom a 25. jubileumi versenyt, hiszen Horváthné 
Katika kolléganőm a rendezvény szervezője a következő 
szavakkal köszönt el tőlünk: „Jövőre, veletek, ugyanitt!”

Országos Szónoklatverseny
A Kossuth Szövetség és a Széchenyi Kör 2016. április 8.-án 

21. alkalommal hívta Országos Szónoklatversenyre a Kossuth 
és Széchenyi nevét viselő iskolák tanulóit. A rendezvény 
helyszíne Budapesten, az Apáczai Kiadó székháza volt.

Minden évben örömmel veszünk részt, a versenyen, hiszen 
személyesen találkozhatunk a Kossuth Szövetség örökös elnö-
kével, Gavlik Istvánnal, a jelenlegi elnökkel, Szénási Sándor-
néval, az alelnökkel, Dr Bényi Árpádnéval, és az Országos 
Széchenyi Kör elnökségi tagjával, Kazy-Zsámbok Gizellával. 
Az ez évi verseny fővédnöke Hiller István, az országgyűlés alel-
nöke volt, aki a megnyitón meleg szavakkal köszöntötte az egy-
begyűlteket. A tanulók általános és középiskolás korcsoportban 

mérték össze tudá-
sukat. 

Immár második al-
kalommal iskolánkat 
Kota Zsófia nyolcadik 
osztályos diák kép-
viselte. Kötelező szö-
vegként Kossuth La-
jos, szabadon válasz-
tottként Kossuth Zsu-
zsa szónoklatot adott 
elő. Zsófi értékeléskor 
nem került az első 
három helyezett közé. 

E n n e k  e l l e n é r e 
mégsem bánkódunk, 
hiszen egy kunhegye-
si diák ritkán részesül 
abban az élményben, 
hogy szónoklatairól 
Őze Áron, a Magyar Színház igazgatója mondjon véleményt. 
Nagyon megbecsülik az itt résztvevő tanulókat és felkészítő 
tanáraikat. Az eredménytől függetlenül oklevéllel és értékes 
könyvjutalommal ismerik el munkánkat.

Ezért komolyan vesszük a 82 éves Gavlik István örökös elnök 
zárszavait, aki már a jövő évi versenyre is meghívott bennünket.

Városi Szavalóverseny
Az idén a költészet 

na p ja  a lkal má bó l 
szervezett városi sza-
valóversenyre 2016. 
április 12.-én került 
sor. A Kossuth Tagin-
tézményt a 7.-8. osz-
tályos korcsoportban 
2 tanuló képviselte. 

Kota Zsófia 8. osz-
tályos tanuló Koszto-
lányi Dezső Fényes 
koszorú című versé-
vel 1. helyezést ért el. 
Botos Attila képvisel-
te a 7. osztályokat, aki 
Petőfi Sándor: Szülő-
földemen című szava-
la táért  különdí ja t 
kapott. 

Gratulálok mindkét 
diákomnak a színvonalas szereplésükért.
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