
  Tehetségnap a Janikovszkyban 

„A tehetség nagy kincs.” (Gyarmathy Éva)  

Iskolánk tehetséggondozó tevékenységének immár harmadik éve része a „Tehetséges gyerek – 

Tehetséges pedagógus” címet viselő rendezvényünk. Ennek keretében lehetőséget adunk 

tanulóinknak és tanárainknak arra, hogy megmutathassák azt az oldalukat is, amelyek a 

mindennapok hajszájában sokszor rejtve maradnak. Programjaink kapcsolódnak az országos 

tehetségnaphoz, így minden évben március 25-e hetében zajlanak. A felsős gyerekek (5-8. évf.) 

számára a Ki miben tudós? prezentációs verseny ad lehetőséget a megmérettetésre, emellett a 

7-8. évfolyamos alkotó kedvű, tehetséges tanulók képzőművészeti alkotásaiból 

(rajz/festmény/fotó) rendezett kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők. Ezzel egyidőben egy-

egy pedagógusunk – néha szinte művészi fokon űzött – hobbiját mutathatja be az iskolában 

megrendezett kiállításon. (Az előző két évben Várkonyi Istvánné, Gerti néni és Jandó Ágnes 

fotókiállítását tekinthették meg tanulók, szülők, érdeklődők).  

Idén kissé formabontó módon egyik tanítványunk szülői adhattak példát arról, hogyan 

teljesítheti ki önmagát az ember, s mutathat jó példát saját és mások gyerekeinek is a szabadidő 

hasznos eltöltéséről, a tehetségük kiaknázásáról. Jánki Andrea csodaszép fotóiból március 20-

án nyitottuk meg a Sokszínű természet című kiállítást, melynek megnyitóját Hegedűs Károly 

alpolgármester és „hangulatverselő” tartotta. A megnyitón a költő természetidéző 

hangulatversei mellett, melyet az alkotó, valamint Varga Amanda és Ienco Riccardo (8. a) 

tolmácsolásában hallhattunk, Divinszki Ferenc (8. b) jóvoltából Wass Albert soraiban és Somlai 

Dóra (7.b) tamburazenéjében is gyönyörködhettünk. Az ezzel párhuzamosan a 8.-os tanulók 

természetfotóiból nyílt kiállítás is igazán szívet melengető élményt nyújtott. 

A programsorozat további részeként 2018. március 22-én megtartottuk az immár hagyományos 

„Ki miben tudós?” prezentációs versenyünket az 5-8. évfolyamos tanulóink részvételével. 

Idén is szép számmal jelentkeztek azok a diákok, akik valamilyen tudományterületen 

kiemelkedő érdeklődést mutatnak egy-egy témában. A versenyre a diákoknak 

társadalomtudomány, természettudomány vagy egyéb kategóriákban lehetett nevezni, s a 

mentortanáruk támogatása mellett készülhettek a versenyre. A nyitó előadást Dr. Orosz 

Szabolcs kutatóbiológus tartotta kedvenc hobbijáról, a fotózásról. A továbbiakban a 

versenyzők három korcsoportban mérték össze a tudásukat (5. 6. és 7-8.évf.). A Power Point 

bemutatók során a legkülönbözőbb témákban hangzottak el magyar vagy angol nyelven a 



laikusok számára sokszor új és érdekes információkat tartalmazó előadások pl. a komodói 

varánuszról, a nulla eredetéről, a cameoszerepről, nyelvünk eredetéről, Afganisztánról, a világ  

építészeti csodáiról, a sárkányokról, vagy éppen  láthattunk kísérletet a citromban rejlő titkos 

erőről. Hogy mennyi kincs, tudás, TEHETSÉG van a gyerekekben, …. hallgatva, nézve őket 

büszkeség töltötte el a jelenlévő iskolatársakat, szülőket, pedagógusokat! Az alapos felkészülés, 

a téma érdekfeszítő feldolgozása mellett némelyek neves professzorokat megszégyenítő előadói 

készségről tettek tanúbizonyságot.  

Izgalommal várta mindenki a szigorú zsűri döntését, akik valóban nem voltak könnyű 

helyzetben, hogy igazságos döntést hozzanak. Köszönet az Arany-Bánya alapítványnak, a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara X. kerületi tagcsoport elnökének, Bellovics Péternek és 

iskolánk Misi bácsijának, a Misi Mackó büfé tulajdonosának a szponzori tevékenységért, 

amellyel támogatták a versenyzők jutalmazását. 

Hosszú, de igazán tartalmas délutánt tölhettünk együtt! Köszönjük mindenkinek! 

Nguyenné Csüllög Erika 

szervező 

     

 

      


