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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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költészetnek eszmei és politikai üzenete is. Figyelni mégis magára a költészetére kell 
mindenekelőtt: arra az értékvilágra, amelynek maga a költészet –a filozófus Hamann 
szerint : az „emberiség anyanyelve” -ad magasabb értelmet és küldetést. 

Felmagasodhat a költő, aki nem doktrínákkal, hanem a történelemmel, az 
emberiséggel és Magyarországgal folytatott dialógust. Az Óda, az Eszmélet, A Dunánál, 
a Hazám költője ő, akinek centenáriumát most ünnepelhetjük. Fejet hajtunk azok előtt 
az értékek előtt, amelyek József Attila műveiben és szellemében örökre érvényesek 
maradnak. 

Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, meg kell említeni, 
hogy április 11-én született Márai Sándor is, 5 évvel József Attila előtt, 1900-ban. 
 
 
         Pappné Beke Judit 
 

 
 

 

KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK ZALAKAROSON 
 

 
 

2005. április 13-án a költészet napi megemlékezés a nagyszünetben zajlott. 
Figura Ede előadása az óvodának és az alsósoknak 10 órakor, az 5-7. osztályosoknak 
11 órakor, a 8. osztályosoknak és a felnőtteknek 1430-kor kezdődött. 

A rendezvényen 18 óvodás, 163 tanuló és 21 felnőtt vett részt. Volt olyan 
felnőtt, aki több előadást is végighallgatott. 

A Költészet napi programsorozat zárásaként a Városi és Iskolai Könyvtár 
2005.április 28-án, szavalóversenyt rendezett az iskola diákjainak. A tanulók közül 48-
an adtak elő szavalatot a könyvtárban. A pedagógusokból álló háromtagú zsűri (Hohl 
Lászlóné, Bakonyi Rita, Horváth Zita) osztályonként bírálta a versek előadását. A 
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