„Így írtok Ti…” – kreatív szépíró verseny Tatán
✒ Sinkó Ildikó

Ezzel a címmel hirdette meg a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP
3.2.13-12 pályázatának újabb programját.
A felhívásra huszonnégy középiskolás
diák jelentkezett, s huszonketten meg is
jelentek 2014. február 17-én a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium számítógépekkel jól felszerelt termeiben.

Az ötletgazda, Turczi István tatai születésû költõ, író, nagy örömmel köszöntötte az írópalántákat, akik a kezdeti
nehézségeket legyûrve (a belsõ számítógépes hálózaton nem mindenki tudta elsõre elérni a feladatokat) izgatottan, majd
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egyre jobban belemélyülve láttak neki a
feladatoknak. A verseny nemcsak azért
volt újszerû, mert nem a hagyományos
toll-papír formációt követte (hiszen számítógépen kellett dolgozni, egyéni kód
alapján), hanem a feladatok jellege sem
volt mindennapi.
A hat feladat és ezek alpontjai között
szerepelt sms-vers írása, blogkészítés,
megadott kulcsszavak segítségével próza- vagy versírás, alkotás megadott mûvek részleteinek felhasználásával, festmények segítségével.

Az eredményhirdetést március 13-án
tartottuk. Nagy örömünkre sok ígéretes
mû született, s a pályázat lehetõvé tette,
hogy sokféle szempontból értékelhessük
és jutalmazhassuk a résztvevõket. Kioszthattunk Junior Parnasszus kreatív különdíjakat, Pegazus különdíjakat, vers és
prózakategóriában három-három díjat,
valamint támogatóinknak (Tata Város
Önkormányzata és a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)
köszönhetõen két különdíjat is. A szervezõ Móricz Zsigmond Városi Könyvtár is
külön jutalomban részesítette az egyik
résztvevõt.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. május

Díjazottak

Vers kategória:
I. helyezett: Fehér Enikõ (Szerelem és Fölösleges szó címû munkáiért), Református Gimnázium
II. helyezett: Sever Borbála (Versenydrukk címû, remek verséért), Református Gimnázium
III. helyezett: Urbán Máté (A Nõ címû RipplRónai képhez írott, kitûnõ versével), Eötvös
Gimnázium
Próza kategória:
I. helyezett: Kerti Kornélia Anna (Hit-tanom
címû mûvéért), Eötvös Gimnázium
II. helyezett: Dózsa Eszter (A búcsúajándék
címû munkájáért), Eötvös Gimnázium
III. helyezett: Stein Lilla (A varázsló kertje
címû munkájáért), Református Gimnázium
Junior Parnasszus kreatív különdíjak:
Engelbrecht Patrícia, Badari Boglárka,
Berbás Hanna. Selmeczi Márk, Szabó Gábor,
Herold Renáta (egyben MZSVK különdíjas
is, Aggodalom címû mûvéért), Eötvös
Gimnázium
Pegazus különdíjak:
Makkai Roland, Mayer Ádám, Riz Szabolcs
Tata Város Önkormányzata különdíja és
Bláthy-különdíj:
Fazekas Veronika: A Duna gyöngyszeme (kispróza), Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. május

A résztvevõk és a díjazottak közül sokan vettek részt a nyáron (2013), Tatán
megtartott írótáborunkon, ami megerõsített bennünket abban, hogy munkánk
nem volt hiábavaló, s további folytatásra
érdemes. Megpróbálunk az idei nyári táborra Tata város Kulturális és Oktatási
Alapjához pályázatot benyújtani, remélve, hogy a tehetséges, de szegény sorsú
diákokat ily módon tudjuk segíteni, hogy
folytathassák szakemberek segítségével
írói kiteljesedésüket.
Annál is inkább, mert a résztvevõktõl így búcsúztunk: „Jövõre, veletek,
ugyanitt…” ■
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