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A Gyermekfesztivál a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola védjegyének számít már, s idén tizedik alkalommal sikerült kiváló-
an megszervezni ezt a nemzetközi gyermektalálkozót, amely már nem egy tehetségkutató verseny, hanem annál jóval több! Az évek 
során kiszélesedett és forrása lett azoknak a barátságoknak, amelyek az általános iskolás gyerekek között szövődtek évről évre. A 
tíz éve elindított rendezvénynek – amelyet annak idején a tanulók kezdeményeztek, ők voltak az ötletadók – mindig az volt a célja, 
hogy teret adjon, szabad utat engedjen a tehetségnek, hogy minden résztvevő megmutathassa kiválóságát függetlenül attól, hogy 
milyen a tanulmányi eredménye vagy a magaviselete.

A korábbi évekhez hasonlóan a vendég gyerekek és kísérőik csütörtökön már megérkeztek – Ferencvárosból, Tatáról, Felsőzsol-
cáról, Nagykanizsáról, Sepsiszentgyörgyről, Királyhelmecről, Svilajnacról – akikkel három évvel ezelőtt együttműködési szerző-
dést írt alá intézményünk, amely megállapodással testvériskolák lettek. Természetesen a köz-ségbeli általános iskolák diákjai is 
szerepeltek, s a csókai meg törökkanizsai tanulók is bemutatták tehetségüket az idén.

Az ünnepélyes megnyitóra pénteken délben került sor, a központi, Zmaj épület tornatermében. Az M-plusz táncklub kis táncosai 
nyitottál meg a fesztivált, majd Bíró Edit igazgatónő üdvözölte a jelenlévőket. Köszöntőjében kiemelte: végre az iskola nemcsak a 
tanulás helyszíne, hanem az önfeledt szórakozás, a megmutatkozás szabad tere is. A megnyitó után már megkezdődtek a verseny-
számok, a korábbi évek tapasztalatai alapján pénteken hét kategóriában zajlott a megmérettetés a szakzsűri előtt. Modern tánc, 
mesemondás, népdal és néptánc, versmondás, ének, hangszeres zene és egyéb kategóriák. Szombaton 10 órától az Alapfokú ze-
nede harmonikazenekara  szórakoztatta a résztvevőket, majd a prózamondás, szavalás és egyéb kategóriákban zajlott a verseny. A 
Cnesa nagyszínpadán a színjátszó csoportok mutatkoztak be, délután 4-től pedig a Zmaj iskola udvarán egy nagyszabású játékban 
vehettek részt a tanulók.

De a pedagógusok tanácskozására is sor került a városházán, a tapasztalatcseréből és az új együttműködési gondolatokból talán 
még hasznos eredmény is kisülhet.

A több mint kétnapos rendezvény alatt élettel telibb lett a város, az iskola környéke. Mindenfelé vidám fi atalokkal találkozhat-
tunk, a derű, a vidámság, a játék és barátkozás vette hatalmába a környéket, s ez így van jól.

AK
Puskás Károly fotói tanúskodnak a rendezvény kiváló hangulatáról a következő oldalon is.
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