
TUDÓSÍTÁSOK 

VERS ÉS MESEMONDÓ VERSENY A PÓKASZEPETKI ÁMK 
KÖNYVTÁRÁBAN 

 
 

„A gyermekolvasó pedig a jövő olvasója. Bizony befellegzett annak az irodalomnak, amelyik a saját 
olvasótáborát elfelejti felnevelni. Nem évült el, amit Benedek Elek réges-rég a lelkünkre kötött: 

Miként a házat, úgy a kultúrát is alulról kell elkezdeni építeni. A gyermekkultúránál!” 
/ Komáromi Gabriella/ 

 
 
 

November 11-én, szombaton a Festetics Kristóf ÁMK könyvtára adott otthont az 
Észak- Zalai Kistérségi Társulás községei VI. mese, vers, próza mondó versenyének. Az idén 
19 községből 58 versenyző mérette meg magát több kategóriában. 

A tíz órakor kezdődő versenyt két helyszínre kellett osztani a jelentkezők sokasága 
miatt. A Faluház nagyterme adott otthont az alsós mese és felsős mese kategóriának, itt a zsűri 
elnöke Halász Gábor, Kiskutas polgármestere volt. 

A könyvtárban Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója volt a zsűri 
elnöke, itt az alsós vers, felsős vers, ifjúsági vers és a felnőtt vers kategóriában szerepeltek. 

Mint minden évben, most is nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk. Az idén 
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz és Jankovics Ferenc: Egyszeri-kétszeri fánk című verse volt a 
kedvenc, többen is ezeket választották. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hisz ennyi 
versenyző közül nagyon nehéz volt kiválasztani az első hármat. A munkában a 
polgármesterek is segítettek, hogy könnyebb legyen a legügyesebb versenyzőt megtalálni. 

A napnak csak győztesei voltak, hisz itt mindenki jól érezte magát és saját örömére 
mesélt és szavalt. Mi felnőttek szintén élményekkel gazdagodtunk. Minden részvevőt 
könyvvel jutalmaztunk, amit az önkormányzatok, egyesületek és a kistérségi társulás 
ajándékozott. Nagyon fontos a mese a gyerek lelkének hisz minden más olvasmánynál 
mélyebbre hatolva, mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki a hatását. 
A belső feszültségekről így tud beszélni a gyermek öntudatlanul is, a felnőtt pedig megérti.  

„… a mese megkönnyebbíti a szívet, s olyan porhanyóvá teszi az ember lelkét, hogy 
az álom magvai könnyen kicsíráznak benne.” A mese mindenkit elvarázsol és megbabonáz. 
Fejleszti a fantáziát, a képzelőerő pedig szárnyra kél. Nagyon nagy szüksége van erre a 
felnövekvő gyermekeinknek. Fontos, hogy átlássák a nagyon egyszerű emberi kapcsolatokat, 
szimpatizáljanak a hősökkel és felismerjék a rosszakarókat. 

A mesét hallgatva vagy olvasva átélhetik a szereplőkkel történt veszélyt és örömöt. 
A bonyodalmakkal teli cselekmény során maguk is a történet részévé válnak, együtt nevetnek 
a manókkal és együtt sírnak az eltévedt nyuszikkal, miközben tudják, hogy a mese végén 
minden jóra fordul, a bátor elnyeri méltó jutalmát, a gonosz, pedig meglakol. 

A mese a gyermekeknek és szülőknek is egyaránt kellemes kikapcsolás nyújthat, egy 
időre feledteti a napi gondokat, és közelebb hozza a családtagokat. 

Nekünk is ilyen kellemes kikapcsolódást jelentett ez a nap. 
 
A verseny eredményei: 
 
Külön díj a legfiatalabb versenyzőnek: Falati Eszter Pókaszepetk 
Külön díj: Tóth Máté Lakhegy 
Alsós mese:  

I. Bércesi Tamás Egervár 
II. Takács Nikolett Kiskutas 
III. Wettstein Patricia Egrvár 
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Alsós vers: 

I. Szalai Barbara Pókaszepetk 
II. Tóth Eszter Pókaszepetk 
III. Horváth Fanni Kemendollár 

 
Felsős mese: 

I. Juhász Zsanett Nagypáli 
II. Balaskó Bálint Pókaszepetk 
II. Simon Bettina Nagypáli 
III. Tőke Viktória Petőhenye 

 
Felsős vers: 

 
I. Tóth Viktória Pókaszepetk 
II. Domján Tímea Nagypáli 
III. Varga Eszter Pókaszepetk 

 
Külön díj: Fillinger Kitty Egervár 
 
Ifjúsági vers: 
 

I. Kramalics Judit Kiskutas 
II. Domján Barbara Nagypáli 
III. Kása Dóra Gősfa 

 
Felnőtt vers:  

I. dr. Marótiné Diószegi Erzsébet Nagykutas 
II. Gál István Kiskutas 

 
Köszönet minden résztvevőnek és felkészítőnek! 
 
„…. csak abból lesz a jövő közönsége, akit gyermekkorában olvasni tanítottunk, 

elvisszük színházba, hangversenyre. És ha valaki is legyintene, hogy van ennél fontosabb 
dolgunk is, jó lenne, ha észbekapna, hogy nincs ennél fontosabb dolgunk! … nincs ennél jobb 
befektetés.” 

 /Csukás István/  
 
       dr. Bagladiné Marcsák Tünde 




