
TUDÓSÍTÁSOK 

 JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY 
 

2010. április 10-én került sor a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár megren-
dezésében az immár hagyományossá vált József Attila megyei versmondó versenyre. 
Helyszínnek a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Könyvtárat kérték fel a rendezők. A könyvtár kis mérete miatt az 
intézmény aulájában került sor a megmérettetésre.  

A helyi gyerekek József Attila műveihez készített illusztrációjából, József Attila éle-
téről és a költészet napjához kötődő ismeretekből egy kis kiállítás fogadta a résztvevő-
ket. A megyéből és Muravidékről összesen 25 szavaló érkezett.  

Nitsch Erzsébet a József Attila Városi könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket 
és mutatta be a zsűri tagjait: Vogl Mária tanárt, Benkőné Gulyás Edit tanárt, a Móra 
iskola igazgatóját és Szépligeti Mátyás versmondót.  A megnyitó beszédet Czirákiné 
Pakulár Judit Zalakaros Város alpolgármestere mondta, aki örömét fejezte ki, hogy 
Zalakaros és annak könyvtára ilyen rangos és szép eseménynek adhat helyet. 

Ezután az 5-6. osztályosok, majd a 7-8. osztályosok a húzott sorszámok szerint elő-
adták a kötelező verseket. Az idei évben József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!  illetve 
Szólt az ember című versét kellett mindenkinek kötelezően elszavalnia. Egy rövid kis 
szünet után a szabadon választott verseket adták elő a versenyzők. 

Miután mindenkit meghallgatott a közönség, a versenyzők és kísérőik egy kis álló-
fogadáson vettek részt, ahol szendvicset, pogácsát, üdítőt és gyümölcsöt fogyaszthattak. 
Eközben a zsűri elvonulva a könyvtárba, tanácskozott és meghozta döntését. Újra az 
aulában gyűltek össze a résztvevők, izgatottan várva az eredményeket. Előbb azonban 
egy meglepetés ajándék következett. A  zsűriben helyet foglaló Szépligeti Mátyás vers-
mondó egy Kosztolányi verset szavalt.  

Majd mindhárom zsűritag elmondta észrevételeit, megdicsérte a szavalókat és adtak 
jó tanácsokat a következő évekre a versenyzőknek.  

Ezután minden résztvevőnek emléklapot és egy-egy könyvet adtak át. 
Az eredményhirdetés a helyezettek jutalmazásával folytatódott. 
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5-6. osztályos korcsoportban : 

1. helyezett   Baj Bianka  Nagykanizsa Zrínyi Általános Iskola 
2. helyezett   Tamása Róza Lenti Arany János Általános Iskola 
3. helyezett   Szocsics Karolina  Zalabér  Általános Iskola 
4. helyezett    Sulok Zsófia    Zalaegerszeg Landorhegyi Általános Iskola 

 
7-8. osztályos korcsoportban: 
1.  helyezett    Wohner Dóra   Zalaegerszeg Dózsa György Tagiskola 
2.  helyezett    Pethő Patrik  Zalaegerszeg Liszt Ferenc Tagiskola 
2.  helyezett    Bertha Eszter   Zalabér  Általános Iskola 
3.  helyezett    Vida Dorian   Lendva Kéttannyelvű Iskola 

 
Ők mindannyian oklevelet és könyvjutalmat kaptak. A vendéglátó Móra Ferenc Ál-

talános Iskola  és Könyvtár által felajánlott könyvjutalmat a 4. helyezett Sulok Zsófia, a 
könyvutalványt az 1. helyezett Baj Bianka kapta meg az 5-6.as korcsoportosok között. 
A Zalakaros Város által felajánlott könyvet és könyvutalványt pedig Wohner Dóra a 7-
8.osztályos korcsoport 1. helyezettje érdemelte ki.  

Ezután a zsűri átadta a vándorserleget a verseny legtöbb pontot gyűjtött csapatának, 
mely 2010-ben Zalaegerszeg város csapata lett. 

Végül Nitsch Erzsébet bejelentette, hogy Baj Bianka, Tamása Róza, Szocsics Karo-
lina, Wohner Dóra, Pethő Patrik és Bertha Eszter képviselheti Zala megyét a Regösök 
húrja…dunántúli vers- és prózamondó versenyen.  

 
 
Horváthné Nagy Elvira 

 
 




