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A JÓZSEF ATTILLA VÁROSI KÖNYVTÁR 
RENDEZVÉNYEI A NÉVADÓ KÖLTŐ SZÜLETÉSÉNEK 100. 

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
 

 
József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére, sikeres pályázatainknak 

köszönhetően „József Attila Napok Zalaegerszegen” címmel nagyszabású 
rendezvénysorozatot szerveztünk minden korosztály számára. Rendezvényeink sorában 
megtalálhatóak voltak a hagyományos, már eddig is megrendezésre kerülő 
rendezvények és újszerű, csak ezen alkalomra szervezettek. Célunk az volt, hogy 
programjaink segítségével közelebb hozzuk olvasóinkat a XX. század, s benne József 
Attila költészetének jobb megértéséhez, s méltóképpen emlékezzünk meg e 
költőnagyságról, könyvtárunk névadójáról. 
 
 Irodalmi est. Április 4-én öt József Attila-díjas költő részvételével és a Reflex 
Színpad közreműködésével emlékeztünk József Attilára. Nagy örömünkre zsúfolásig 
megtelt az olvasóterem, nagyon sokan voltak kíváncsiak József Attila verseire. Az 
irodalmi estet a Pannon Tükör c. irodalmi folyóirattal közösen szerveztük, a 
beszélgetést Péntek Imre József Attila-díjas költő vezette. 
 
 A József Attila Körrel közösen rajzpályázatot hirdettünk a József Attila nevét 
viselő általános iskolák tanulói részére. A pályázatra 80 mű érkezett, melyekből a 
kiállítás április 11-én az Ady Endre Általános Iskolában nyílt meg. A kiállítási anyag a 
könyvtárunkban kerül végső elhelyezésre. 
 

József Attila Versmondó Versenyek 
 

József Attila Városi Versmondó Verseny: Könyvtárunk ebben az évben 36. 
alkalommal szervezte meg március 19-én, nagy sikerrel Zalaegerszeg város általános 
iskoláinak felső tagozatos diákjai részére. (A városkörnyéki verseny a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtárban zajlott.) A versenyen 22 diák vett részt két kategóriában. Az 5-6. 
osztályosok kötelező verse idén a „Gyöngy”, míg a nagyobbaké „A legutolsó harcos” c. 
József Attila vers volt. A legjobb eredményt a Dózsa Általános Iskola érte el, így ők 
vihették el a könyvtár vándorserlegét. A megyei fordulóra három tanuló jutott tovább: 
Orbán Dóra /Dózsa/, Halász Judit /Eötvös/ és Varga Veronika /Liszt/  
 

József Attila Megyei Versmondó Verseny: Ebben a tanévben 15. alkalommal 
rendeztük meg több intézmény (Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Zala Megyei 
Pedagógiai Intézet, Zalai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány) összefogásával, 
támogatásával a megyei fordulót április 9-én. A megyei forduló minden évben más zalai 
városban zajlik; idén Zalaegerszeg nyerte el a rendezés jogát. 

25 diák versmondását élvezhettük, akik a területi döntőkről jutottak tovább. 
Minden résztvevő könyvjutalomban, a kategóriánkénti első három helyezett külön 
könyvjutalomban részesült. A Megyei Vándorserleget idén Letenye város csapata nyerte 
el. 1996 óta Lendva és környéke is képviselteti magát a megyei fordulón, s idén is szép 
eredményt értek el.  
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József Attila Országos Versmondó Verseny: A centenárium tiszteletére hirdettük 
meg a költő nevét viselő könyvtárak csapatai között. „Amit a szívedbe rejtesz” címmel 
indítottuk útjára felhívásunkat, melyre 5 könyvtár jelezte részvételi szándékát. Az 
országos megmérettetésen- melyet április 11-én rendeztünk -, 18 tanuló mondta el a 
„kötelező” József Attila-verset ill. egy szabadon választott verset. Emlékezetes délelőtt 
volt, méltó a költő születésnapjához. Minden résztvevő könyvjutalmat és Keresztury-
CD-t kapott, a versmondókat küldő könyvtárak ajándékcsomagot kaptak, melyben 
könyvtárunk kiadványai és a városról szóló prospektusok szerepeltek. 

Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő József Attila jegyében. 
 

Március 22-én rendeztük meg – immár 12. alkalommal – a már hagyományos 
könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőnket a város középiskolás tanulóinak számára. 
Ezen a játékos vetélkedőn számot adtak könyvtárhasználati tudásukról, a könyvtárban 
való eligazodási képességükről, könyvkeresési technikájukról, Internet-használatról. 
Idén hat négyfős csapat vetélkedett egymással nagyon jó hangulatban. 
 
 Májusban Jelenczki István József Attiláról szóló négy részes 
dokumentumfilmjét vetítettük középiskolásoknak. A filmvetítési sorozat végén az 
érdeklődő fiatalok a rendezővel is találkozhatnak egy ankét keretében. 
 
          Kereki Judit 
 
 

A 100 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTÜNK A 
KESZTHELYI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

 

„Szállj költemény, szólj költemény” 

A József Attila centenárium kapcsán áprilisban országszerte rendezvények 
sokaságával ünnepelték e zseniális költőnket. A keszthelyi gyermekkönyvtárban a 
hagyományosan megrendezett József Attila megyei versmondó verseny területi 
fordulója mellett április 11-én, a költészet ünnepén egész napos versfelolvasó napot 
tartottunk. Mindkét rendezvényünk sikeresen és eredményesen zajlott le.  

Az április 4-i versmondó versenyre 9 iskola 26 felső tagozatos tanulóval 
jelentkezett. Így a korábbi évekhez hasonlóan, idén is külön teremben hallgatta meg a 
zsűri az 5-6. ill. a 7-8. osztályos szavalókat. 
Kötelezőként a Homály borult az erdőre és a Mama című József Attila verseket adtuk 
meg. A szereplőket pontokkal értékelte a zsűri, amely alapján a vándorkupát a Csokonai 
ÁMK Általános Iskolája nyerte el végleg. 

Minden szavalónak emléklapot és könyvjutalmat nyújtott át a zsűri két elnöke, 
Cséby Géza irodalomtörténész és Kardos József nyugalmazott magyartanár. A 
helyezettek értékes könyvet és oklevelet kaptak, akik a következők voltak: 

5-6. osztályosok: 
Szép Barbara, Csokonai ÁMK Ált. Iskolája, Keszthely 
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