Diákjuniális
Balassagyarmat, 2010. június 9 – 11.
A DIÁKJUNIÁLIS a középiskolai diákrendezvények csúcspontja, kétezer
balassagyarmati diák részvételével az utolsó tanítási napokon zajló sportügyességi és szellemi vetélkedőket, szórakoztató programokat tartalmazó
rendezvény.
A Diákjuniális ideje alatt az iskolák saját
színeiket (kék, piros, sárga, ezüst, bordó, zöld
ruházatot) viselnek, ami megalapozza a
rendezvény karneváli hangulatát.
Az idei fesztiválon is nagy hangsúly fektetünk
az egészséges életmódra nevelésre, az ifjúság
egészségtudatosságának fejlesztése, melynek
fontos eleme a mozgás és a sport. Az iskolák
tornatermeiben, és a város sportlétesítményeiben labdarúgás,- kézilabda,kosárlabda.- röplabda,- asztalitenisz bajnokságon mérkőztek egymással a
különböző iskolák fiú és leány csapatai, a Nagyligeti Sporttelepen pedig
fekvenyomó bajnokságot rendeztünk.
A Művelődési Központban zajlottak az irodalmi, zenei és Európai Unió ismereti
szellemi vetélkedők, melyeken tudásukról és általános műveltségükről adtak
számot a diákok.
Az „Utolshownap” reggelén a diáksereg a város központjában lévő Megyeháza
előtt gyülekezett.
A medárdi időszakban gyakori az esőzés, a
felhők elűzésére iskolánként esőűző táncokat
mutattak be sikeresen, mert szép napsütésben
zajlottak a programok. A város polgármestere
köszöntötte a fiatalokat, és jelképesen
átnyújtotta a diák-önkormányzati vezetőknek a
város kulcsait, mely után a város főutcáján
látványos és zajos karneváli felvonulás vette kezdetét. Egy-egy iskola
diákserege élén haladt a saját színű feldíszített teherautó, mögötte az adott iskola
élő kabalafigurája. Saját iskolájuk nevét, indulóját énekelve haladt végig a
városon az egy kilométer hosszú karneváli menet.

A Művelődési Központ udvarán zajlott a
vetélkedők csúcsa a „Nagyvetélkedő”, mely
tréfás, ügyességi és szellemi feladatokat,
valamint előzetes feladatként kapott színpadi
bemutatókat tartalmazott. A résztvevők, a
nemzetközi zsűri és a meghívott szlovák és
román szakemberek is jól szórakoztak a kiváló
hangulatú vetélkedőn, mely aktivizálta a
diákokat és a pedagógusokat egyaránt.
A sportversenyeken és a vetélkedőkön szerzett pontok összesítése alapján a
győztes a Balassi Bálint Gimnázium, a második helyet a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola, a harmadik
helyet pedig a Ridens Speciális Iskola és
Szakiskola diákjai szerezték meg.
A rendezvényt az Utolshowtánc zárta, melyben
a színvonalas szórakozáson kívül hangsúlyt
fektetünk a tehetséggondozásra is. A rock
buliban
helyi
amatőr
diákzenekarok
bemutatkozására biztosítottunk lehetőséget,
melyet követően népszerű hazai zenekar élő koncertjét hallhatták a diákok. A
diszkóban felléptek a balassagyarmati fiatalok körében legnépszerűbb helyi,
valamint sztár Dj-k és előadók. A közel 1500 fiatal önfeledten táncolt,
szórakozott, ünnepelte a vetélkedők sikerét.
A meghívott külföldi vendégek elvitték a találkozó jó hírét, távozásukkor
megerősítették a jövő évi rendezvényen való részvételi szándékukat.

