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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános 

Iskolában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Jászai-napi rendezvénysorozat 

 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. január 15.- 2018. február 24. 

A program időpontja:  2019. február 22-24. folyamatos 

Az program helyszínei: Jászai Mari emlékház, Ászár község Közösségi háza, 

 Ászári Jászai Mari Általános Iskola tornacsarnoka, 

 tantermei és aulája 

Résztvevők: A jelenléti ívek alapján a pénteki próza- és mesemondó 

 versenyen 84 fő versenyző, kísérő és rendező,  

 a szombati emlékműsoron 213 gyerek és 189 felnőtt 

A Jászai Napok előkészületei 

Jászai Mari 1850-ben Ászáron született. Ez a kis bakonyaljai település méltán 

büszke szülöttjére. Minden évben, a színésznő születésnapján február 24-én, 

megemlékezést tartanak a község intézményei. Ez a háromnapos 

rendezvénysorozat megmozgatja a falu apraja-nagyját. Ezért éreztem 

megtiszteltetésnek, hogy immár második alkalommal a rendezvényszervező én 

szervezhettem ezt az ünnepség sorozatot. A tavalyi esztendőben már sok 

tapasztalatot szereztem, ezeket kiválóan tudtam kamatoztatni a szervező 

munkámban. A rendezvény négy állomása: az általános iskolában megrendezésre 

kerülő mese- és prózamondó verseny, a Simon István-díj átadása a falu Közösségi 

Házában, az ünnepi gála az iskolások műsorával, majd a koszorúzás Jászai Mari 

szülőházánál. 

Szervező munkámat már január elején megkezdtem. Egyeztettem szakmai 

vezetőmmel és a rendezvényszervezővel az időpontokat, programokat, 

legfontosabb feladatokat és a tavalyi feljegyzéseimre hagyatkozva megkezdtem a 
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munkát. Magyar munkaközösség-vezetőként kijelöltük kolléganőimmel a 

kiválasztott szövegeket, meséket, melyeket kiküldtünk a környékbeli települések 

iskoláinak. Összeállítottam az ünnepi műsorra készülő osztályok listáját, majd 

elkészítettük a meghívókat, plakátokat.  

A rendezvénysorozat első állomása a péntek délután megrendezésre kerülő 

prózamondó verseny volt. Megvásároltam a jutalomkönyveket, meghívtam a 

zsűritagokat. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a megyei főjegyző Dr. 

Veres Zsolt elvállalta a felsős korosztály produkcióinak értékelését. Elkészültek 

az oklevelek, emléklapok, és gondoskodtam a gyerekek és az őket felkészítő 

tanárok megvendégeléséről is.  

A szombati ünnepi műsor már jóval több feladatot jelentett számomra, így a 

szülők segítségét is kértem. Szívesen vettek részt a vendégek fogadásában, a 

tornacsarnok berendezésében, a szervezési feladatokban és a vendéglátásban. Az 

önkormányzattal együttműködve gondoskodtunk a székekről, a megfelelő 

nagyságú színpadról, a gyerekek megvendégeléséről, amit a szülői 

munkaközösség kordinált. A munkatársaimmal egyeztetve összeállítottam a 

műsor forgatókönyvét, gondoskodtam a díszletek elkészítéséről, és a megfelelő 

hangosításról. 

Célom az volt, hogy a szülőkkel, a helyi civilszervezetekkel, önkormányzattal 

együtt dolgozva minél több embert tudjak megmozgatni, erősítsem a közösségi 

szellemet, és sikerélményhez juttassam a gyerekeket. 

A program lebonyolítása 

A Jászai Mari Próza és Mesemondó versenyt pénteken tartottuk, 15 órai kezdettel. 

A verseny megkezdése előtt berendeztük a tantermeket, előkészítettük azokat a 

versenyzők és a zsűri tagok fogadására. Iskolánk aulájában fogadtuk a 

vendégeket, majd igazgatónőnk köszöntötte őket. A negyedik osztályosok egy 
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vidám jelenettel kedveskedtek a szereplőknek, Banyabalhé címmel. A zenés, 

táncos, mulatságos történet oldotta egy kicsit a versenyzőket, jót mulattak a 

veszekedő banyákon.  

Ezután minden korcsoport elfoglalta helyét a kijelölt tantermekben és 

kezdődhetett a verseny. Eközben elkészítettük a szendvicseket, innivalókat, 

édességeket, melyek a szereplés után várta a gyerekeket. Amíg a zsűri 

tanácskozott, a diákok ismerkedhettek, beszélgethettek egymással. Az 

eredményhirdetésre az aulában került sor, ahol igazgatónőnk és Dr. Veres Zsolt 

ismertette a helyezéseket, külön díjasokat. A gyerekek öt korcsoportban 

versenyeztek, mindegyiket külön-külön értékeltük.  

 

Kevesebben, mint tavaly, de szép számmal voltak vendégeink 
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Az ünnepélyes megnyitó 

 

A versenyzők izgatottan várják a verseny kezdetét 
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Fellépés közben 

  

  

A kategóriagyőztesek és helyezettek 
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Pénteken este 18 órakor a Közösségi Házban tartották a Simonyi István-

díjkiosztót. A díjat minden évben olyan személy kapja, aki sokat tesz a falu 

kulturális életéért. Ezt követően egy irodalmi összeállítással kedveskedtek a 

jelenlévőknek. Adjon az Isten….címmel zenés, verses műsort láthattunk Jónás 

Csaba, Sipos Dávid és Zsapka Csaba előadásában. Felcsendültek Ady Endre, 

József Attila, Böröczki Mihály megzenésített versei, melyek hatalmas sikert 

arattak.  

Február 23-án délután tartottuk iskolánkban a Jászai Marira emlékező 

gálaműsorunkat. Nagy öröm volt számunkra, hogy megtisztelt minket jelenlétével 

Dr. Popovics György, a Megyei Közgyűlés elnöke és Pekár Zsolt, Ászár község 

polgármestere is.  

 

Középen díszvendégünk, Popovics György 
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Az ő köszöntőjük után a gyerekek műsora következett. A délután első felében 

iskolánk zeneművészeti szakkörének növendékei kápráztatták el a nézőket 

zongora- és furulyajátékukkal. Meghallgathattuk a legsikeresebb meséket, 

prózákat, melyek az előző napi versenyen hangzottak el. Fellépett iskolánk 

néptánc és modern tánc csoportja is. Két jelenetet is láthattunk. A negyedik 

osztályosok Banyabalhé című vidám darabja nagy sikert aratott. A 7. a. 

osztályosok rendkívüli szülőértekezlete arra a kérdésre kereste a választ, hogy 

miért olyan a gyerek amilyen, s lehet-e változtatni rajta. A profi világítás- és 

hangtechnika révén mindenki tökéletesen élvezte a műsorszámokat. 

Több osztályunk is tánccal készült az ünnepi műsorra. A 6. osztályosok a 

vadnyugatra kalauzoltak el minket. A 8. osztályosok  filmzenei komédiája 

hatalmas vastapsot kapott, míg a 7. b osztályosok hip hop tánca is nagy sikert 

aratott. A műsort iskolánk énekkara zárta Presser Gábor: Egy elfelejtett szó című 

dalával, ahol a legtehetségesebb diákjaink szólót énekeltek. 

A tornacsarnok megtelt vendégekkel, szülőkkel, hozzátartozókkal. Ahogyan a 

polgármester úr is elmondta ünnepi beszédében, a gyermek a legjobb „hívószó” 

az ilyen ünnepségeken. A szünetben a szülőké volt a főszerep. Szorgos kezüknek 

köszönhetően vendégül látták a szereplőket. Nagyon szép és tartalmas délutánt 

töltöttünk el együtt, méltón emlékeztünk meg iskolánk névadójáról.  

Továbbiakban képeket láthatnak a műsorból: 
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A szépszámú közönség 

 

Ramóna és Dorina profin konferálták le az előadást 
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Az első és 7. osztály jelenetéből 

 

Kis Langallik tánccsoport színvonalas előadása után 

  

Táncoltak a 8. és 6. osztályosok 
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Zárószám-Énekkar és az Elfelejtett szó… 

A Jászai Napok zárásaként ünnepi megemlékezést tartottak vasárnap délután a 

Jászai-háznál. A köszöntő beszédek után a helyi nyugdíjasklub felidézte a 

színésznő életének fontosabb állomásait, és felolvastak néhány részletet a 

művésznő naplójából. Ünnepi beszédet tartott Szabó Ágnes, a Nemzeti Színház 

Főigazgatói Biztosa, aki már évtizedek óta a társulat mindennapjainak szenteli 

életét, ha nem is a színpadon, hanem a háttérkörnyezetben.  

Sulyok Tomó tanulónk elmondta a Jászai szavalóversenyen előadott meséjét, 

majd közösen megkoszorúztuk a tragika szülőházát. 
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Nyugdíjasklub műsora 

 

Sulyok Tamás tanuló mesét mond 
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A Jászai Napok lezárása 

A három nap rengeteg szervezési feladatot jelentett számomra. A korábbi év 

tapasztalatai sokat segítettek, sokkal gördülékenyebben ment mindent. A 

visszapakolásra az osztályfőnökök együttes munkájának segítségével került sor. 

Ezt követően a szakmai segítőimmel átbeszéltük a történteket, levontuk a 

következtetéseket: mi az, ami jó volt; mit kellene a jövőben majd másképp 

csinálni. A szülőknek megköszöntük a segítséget, hiszen nélkülük nem tudtuk 

volna ilyen zökkenőmentesen lebonyolítani ezt a rendezvényt. 

Úgy gondolom, sikeresen zártuk a hétvégét. Az együttes munka meghozta az 

eredményét. Megmutathattuk, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak. 

Igyekszem majd a jövőben is kamatoztatni az itt szerzett tudást és tapasztalatot.  

 

 

 


