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 Jubileumi rendezvé-
nyeket tartottunk az idén. 40 
évvel ezelőtt indította útjára az 
akkori József Attila Városi 
Könyvtár és a József Attila 
Általános Iskola a 10-14 éves 
korosztály számára a szavaló-
versenyt a névadó születés-
napja alkalmából. Az ünnepi 
megnyitót Nyakasné Túri 
Klára tartotta, emlékezve a 
kezdetekre. A verseny elindító-
it, Nyakasné Túri Klárát és 
Janzsó Évát virágcsokorral 
köszöntötte a szervező 
könyvtár vezetője. 

 Ebben az évben a zsűri két tagja is egykori versmondó volt. H. Horváth Gyula 
előadóművész, aki a Zalaegerszegi Városi Televízió híradójából sokaknak ismerős le-
het, éppen ezen a versenyen indult el előadóművészi pályáján. 
 A városi verseny 20 évvel ezelőtt szélesedett megyeivé, Major Árpád, a könyv-
tár akkori igazgatója kezdeményezésére, bevonva a megye városi könyvtárait a városi és 
városkörnyéki fordulók lebonyolításába – így minden évben más helyszínen került sor a 
József Attila Megyei Versmondó Versenyre. Ebben az évben a keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtárban, 2009. április 04-én, a húsvét miatt kissé korai időpontban. 
 A megyei verseny méltó megrendezéséhez évről évre támogatást kaptunk a Zala 
Megyei Önkormányzattól és a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól is. Köszöne-
tet mondunk Keszthely város polgármesterének a felajánlott díjakért. 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, Pappné Beke Judit kö-
szöntötte házigazdaként a verseny résztvevőit, a közönséget, a zsűri tagjait, a JAVK 
képviselőit. 

Majd Bereczki Szilárd előadóművész mondott el néhány József Attila-verset és 
énekelt magyar népdalokat a 20. alkalom tiszteletére. 

Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a verseny résztvevőit és nyitotta meg a 
rendezvényt. 
 A zsüri tagjai voltak: Kardos Gy. József nyugalmazott tanár, a zsűri elnöke; 
Karáth Anita költő, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára; Bécs Péterné, a 
Zala Megyei Közgyűlés Hivatala Oktatási és Kulturális Osztálya munkatársa. 
 
A színvonalas versengésen az alábbi eredmények születtek. 
 
Az 5-6. osztályosok közül 

1. helyezett : Vörös Zoárd (Zalaegerszeg, Eötvös Iskola) 
2. helyezett: Tamása Róza (Lenti, Arany J. Ált. Iskola) 
3. helyezett: Kovács Réka (Zalaegerszeg, Zrínyi Gimn.) 
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A 7-8. osztályosok közül 
1. helyezett: Nyéki Péter (Zalaszentgrót, Zrínyi-Csány Isk.) 
2. helyezett: Varga Döníz (Nagykanizsa, Templom téri Isk.) 
3. helyezett: Stefánovics Sára (Keszthely, Csány-Szendrey ÁMK Székhelyisk.) 
 

 Különdíjban részesült a muravidéki csapat, akik versmondásukkal sajátos hangu-
latot teremtettek. 
 

 
 

 A területi versenyt Zalaegerszeg csapata nyerte, így a vándorserleg egy évig a 
városban marad. A helyi szokások szerint egy-egy hónapot tölt egy-egy csapattag isko-
lájában, majd a könyvtárban kerül kiállításra. 
 Több éve már, hogy a verseny legjobbjai meghívást kapnak a Magyar Versmon-
dók Egyesülete által szervezett „Regösök húrján…” elnevezésű vers- és prózamondó 
verseny dunántúli döntőjére. Mindkét korcsoportból az 1-3. helyezettek 2009. május 16-
án Veszprémben, a Városi Művelődési Központban képviselték Zala megyét. A hat 
versenyzőből négyen jutottak a döntőbe: Vörös Zoárd az 5-6. osztályból és mindhárman 
a 7-8. osztályosok közül. Zoárd nem ért el helyezést, a 7-8. osztályosok közt a zsűri nem 
adott ki első helyet, 2. Varga Döniz, megosztott 3. helyezett Roósz Péter lett. Az orszá-
gos gálát 2009 őszén Pápán rendezik meg. 
 Mindannyiuknak gratulálunk és büszkék vagyunk a teljesítményükre! A könyv-
tárosok munkáját a versenyek szervezésében ezúton is köszönjük. Külön köszönet a 
megyei verseny keszthelyi házigazdáinak a figyelmes, körültekintő és segítőkész köz-
reműködésért. 
 

        Nitsch Erzsébet 
 
 
 




