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József Attila Országos Versmondó Verseny: A centenárium tiszteletére hirdettük 
meg a költő nevét viselő könyvtárak csapatai között. „Amit a szívedbe rejtesz” címmel 
indítottuk útjára felhívásunkat, melyre 5 könyvtár jelezte részvételi szándékát. Az 
országos megmérettetésen- melyet április 11-én rendeztünk -, 18 tanuló mondta el a 
„kötelező” József Attila-verset ill. egy szabadon választott verset. Emlékezetes délelőtt 
volt, méltó a költő születésnapjához. Minden résztvevő könyvjutalmat és Keresztury-
CD-t kapott, a versmondókat küldő könyvtárak ajándékcsomagot kaptak, melyben 
könyvtárunk kiadványai és a városról szóló prospektusok szerepeltek. 

Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő József Attila jegyében. 
 

Március 22-én rendeztük meg – immár 12. alkalommal – a már hagyományos 
könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőnket a város középiskolás tanulóinak számára. 
Ezen a játékos vetélkedőn számot adtak könyvtárhasználati tudásukról, a könyvtárban 
való eligazodási képességükről, könyvkeresési technikájukról, Internet-használatról. 
Idén hat négyfős csapat vetélkedett egymással nagyon jó hangulatban. 
 
 Májusban Jelenczki István József Attiláról szóló négy részes 
dokumentumfilmjét vetítettük középiskolásoknak. A filmvetítési sorozat végén az 
érdeklődő fiatalok a rendezővel is találkozhatnak egy ankét keretében. 
 
          Kereki Judit 
 
 

A 100 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTÜNK A 
KESZTHELYI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

 

„Szállj költemény, szólj költemény” 

A József Attila centenárium kapcsán áprilisban országszerte rendezvények 
sokaságával ünnepelték e zseniális költőnket. A keszthelyi gyermekkönyvtárban a 
hagyományosan megrendezett József Attila megyei versmondó verseny területi 
fordulója mellett április 11-én, a költészet ünnepén egész napos versfelolvasó napot 
tartottunk. Mindkét rendezvényünk sikeresen és eredményesen zajlott le.  

Az április 4-i versmondó versenyre 9 iskola 26 felső tagozatos tanulóval 
jelentkezett. Így a korábbi évekhez hasonlóan, idén is külön teremben hallgatta meg a 
zsűri az 5-6. ill. a 7-8. osztályos szavalókat. 
Kötelezőként a Homály borult az erdőre és a Mama című József Attila verseket adtuk 
meg. A szereplőket pontokkal értékelte a zsűri, amely alapján a vándorkupát a Csokonai 
ÁMK Általános Iskolája nyerte el végleg. 

Minden szavalónak emléklapot és könyvjutalmat nyújtott át a zsűri két elnöke, 
Cséby Géza irodalomtörténész és Kardos József nyugalmazott magyartanár. A 
helyezettek értékes könyvet és oklevelet kaptak, akik a következők voltak: 

5-6. osztályosok: 
Szép Barbara, Csokonai ÁMK Ált. Iskolája, Keszthely 
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Tányéros Eszter, Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola, Keszthely 
Bíró Veronika, Csokonai ÁMK Ált. Iskolája, Keszthely 
7-8. osztályosok: 
Pál Barbara, Eötvös Károly Ált. Isk., Vonyarcvashegy  
Horváth Bianka, Csokonai ÁMK Ált. Iskolája, Keszthely  
Pál Enikő, Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely 
 
Az április 9-i megyei döntőben Szép Barbara, Pál Barbara és Horváth Bianka 

képviselte Keszthelyt és környékét. Közülük Horváth Bianka eredménye emelhető ki, 
aki harmadik helyen végzett. 
 Versfelolvasó napunk kis olvasóink, kollégáink és főként a keszthelyi általános 
iskolák aktív részvételével zajlott. 5 iskola 7 csoportban összesen 253 fővel vett részt 
kezdeményezésünkön. Így teljes nyitva tartási időben magyar költők alkotásait 
hallgathatta a hozzánk betérő könyvtárhasználó. Felolvasó napunk nem titkolt célja volt, 
hogy felkeltsük az érdeklődést és a kedvet a versolvasás iránt, valamint ráirányítsuk a 
figyelmet a magyar költészetre. Jó volt látni, ahogy a kezdeti bátortalankodás után 
később már a dobogón elhelyezett felolvasó székből sem akartak felállni a gyerekek, 
annyira magukkal ragadta őket a versek előadásának szépsége. Mind több költeménnyel 
igyekeztek társaikat megismertetni és elbűvölni. A pedagógusok szintén partnerek 
voltak: maguk is adtak elő, olvastak fel verseket, s a végén mindannyian megköszönték 
e napot, hogy megemlékezhettek gyermekkönyvtárunkban a magyar költészet napjáról 
és annak jeles képviselőjéről, József Attiláról. A szavalóknak, versfelolvasóknak 
emlékül könyvjelzővel, teával, aprósüteménnyel, cukorkával kedveskedtünk. A nagy 
érdeklődés és a pozitív visszajelzések arra ösztönöznek minket, hogy sorozatot 
készítünk e programunkból, vagyis minden évben a költészet napját hasonló módon 
ünnepeljük meg.  

Tóth Rita 
 
 

TISZTA SZÍVVEL 
 
 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár minden évben megemlékezik a 

költészet napjáról. 
2005. április 13-án 18 órakor zenés-irodalmi összeállítást láthattak és hallhattak 

látogatóink József Attila életéről és költészetéről Kertész Lilla előadóművész 
tolmácsolásában, Tóth János István közreműködésével. 

1964 óta, József Attila születésnapját, április 11-ét a Magyar Költészet Napjának 
nevezzük. 

42. alkalommal tarthattuk ezt meg, s különösen emlékezetes ez ebben az évben, 
amikor a költő 100. születésnapját is ünnepelhetjük. 

József Attila életműve szerves része a magyar kultúrának, verseinek többsége 
semmit sem vesztett erejéből, modernségéből. A 20. század egyik legjelentősebb 
költőjének tekinthető, költészete nemcsak saját kora, hanem az egész század 
alapkérdéseit felölelte. Művészetében a kor lehetséges poétikai eljárásai jelennek meg. 
Költészete mindenkit képes megszólítani. 

József Attila sorsát az a költészet szabta meg, amelyet küzdve a világgal és az 
emberi szenvedéssel költőként mindig diadalmasan létrehozott. Van ennek a 
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