
     
 

 
„Játék határok nélkül” Diákjuniális 
Balassagyarmat, 2011. június 9 – 11. 

 
A DIÁKJUNIÁLIS Balassagyarmat diákfesztiválja, mely kétezer 
balassagyarmati és a vendég települések diákjainak részvételével, az utolsó 
tanítási napokon zajló sport-ügyességi és 
szellemi vetélkedőket, szórakoztató programokat 
tartalmazó rendezvény.  
A Diákjuniális célja a fiatalok közösségi és 
egyéni felelősség tudatának fejlesztése, a 
diákönkormányzatok és diákközösségek 
megerősítése, új közösségek létrejöttének 
generálása, a közösségek együttműködésének 
fejlesztése. 
A balassagyarmati diákok nagy izgalommal várták a testvérvárosok 
diákdelegációinak érkezését, amely még vonzóbbá tette számukra a 
vetélkedőket. Szorgalmasan gyakorolták a diákok a tanult idegen nyelvet, 
iskolánként tolmács csoportokat alakítottak.  
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése céljából labdarúgás,- kézilabda,- 
kosárlabda.- röplabda, asztalitenisz és fekvenyomó bajnokságot szerveztünk a 
különböző iskolák fiú és leány csapatai részvételével.  A leány röplabda 

bajnokságon a kékkői diákok győztek. 
A Művelődési Központ volt a helyszíne a 
szellemi vetélkedőknek, és a kiváló hangulatú 
karaoke estnek, melyen a vendégek is 
bemutatták énektudásukat, színpadi 
rátermettségüket. 
A rendezvény csúcspontja a „Játék határok 
nélkül” vetélkedő az együttjátszás, a közösségi 
élmény, a barátkozás és a kapcsolatteremtés 

örömét és lehetőségét nyújtotta a különböző városok diákjai számára.  
A tréfás ügyességi feladatok végrehajtása mellett a csapatok számot adtak az 
Európai Unió történetének, intézményeinek ismeretéből.  



Az eredményhirdetés előtt az X-Faktoros 
Janicsák Veca koncertje a tetőpontjára emelte a 
vetélkedő hangulatát. 
A hazai csapatot is megelőzve a győzelmet a 
Spojená Škola v Modrom Kameni szerezte meg. 
Az „Utolshownap” reggelén a diáksereg 
iskolánként esőűző táncokat mutattak be 
Nagyon ügyes koreográfiákat láttunk, 

legnagyobb sikert a szlovák és romániai diákok tánca érte el.  
A táncbemutatók után a diáksereg a városi strandra vonult, ahol a hagyományos 
Nagyvetélkedő zajlott. 
A rendezvényen a házigazdák és a vendégek is 
sok élménnyel gazdagodtak, új barátságok 
alakultak ki. A további együttműködés és a 
mielőbbi találkozás reményében búcsúztak 
egymástól a diákok. Reméljük, hogy sikerül 
jövőre is forrást felkutatni a nemzetközi 
diákjuniális szervezéséhez. 
A szlovákiai Modry Kamen-nel való rendszeres együttműködést diák kulturális 
és sportrendezvények szervezésében, melyről megállapodás született a 
delegációvezetők között.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


