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1964 óta hazánkban minden évben április 11-én megemlékezünk a költészet 
napjáról. 1905-ben ezen a napon született a XX. század egyik magyar „költőóriása”, 
József Attila. 
 Miért van szükség mai rohanó világunkban a versekre, a költészetre? Talán 
azért, hogy ebben a technikai csodákkal zsúfolt korszakban, az „elgépiesedés” éveiben 
értékes gondolattartalmakkal ismerkedjünk meg, s mélyről fakadó emberi érzelmeket 
éljünk át. 
 Ha fellapozunk egy verseskötetet, pár perc is elegendő, hogy átlépjünk egy má-
sik dimenzióba. Feledve köznapi gondjainkat, apró-cseprő ügyeinket, egy csodákkal teli 
birodalomba csöppenünk bele. Egy-egy igazán jó vers olvasása közben mintha az uni-
verzum, a világegyetem titkaiba nyernénk bepillantást. Ez az élmény természetesen a 
költőknek köszönhető, akik – hol fájdalmas-búsan, hol örömtől ittasan, hol önmagukkal 
és a világgal viaskodva – éneklik meg gondolat-és érzésvilágukat. 
 A versek szeretetére már óvodáskorban kell tanítani a gyerekeket, hogy mire 
iskoláskorba kerülnek, természetes legyen számukra a versek ismerete, szeretete. Hogy 
szinte első hallásra megfogja őket a versek ritmusa, a zenei lüktetés, a csengő-bongó 
rímek. Ezeken a formai jegyeken túl pedig magába a költemény „szövetébe”, „szívébe” 
lássanak bele, s értsék meg a versek gondolatvilágát, hangolódjanak rá a költő érzéseire. 
 A Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága, a Zalai Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány és a József Attila Városi Könyvtár 2008-ban is meghirdette a 
József Attila megyei versmondó versenyt. A verseny első fordulója, a területi verseny a 
városi könyvtárakban zajlott. A versmondó versenyen két korosztályban vetélkedtek a 
tanulók: 5-6. osztályosok, illetve 7-8. osztályosok indulhattak korcsoportjukban. 
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára rendezte meg idén tavasz-
szal is az általános iskolai diákok körében a József Attila versmondó verseny városkör-
nyéki fordulóját. Itt már kiderült, hogy mennyire tud mélyen hatni egy-egy költemény a 
gyerekek lelkivilágára, s milyen szinten tudják közvetíteni az általuk kiválasztott verssel 
a költő üzenetét a hallgatóság felé. 
 A II. forduló a megyei döntő volt, amelyen nemcsak zalai, hanem muravidéki 
magyar tanulók is részt vettek. A városi és városkörnyéki fordulók legjobb versmondói 
Lendván mérték össze tudásukat.  
 Házigazdaként Zsoldos Zsuzsa igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd 
Pozsonyecz Mária önkormányzati képviselő megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a szlovéniai magyar kisebbség számára nagyon fontos az anyanyelv ápolása. 
Nagyra értékelte azt a lehetőséget, hogy bekapcsolódhatnak az anyaországban zajló 
kulturális programokba.  
 A zsűri véleménye alapján az  5-6. osztályosok körében Varga Döníz, a 
Kiskanizsai Általános Iskola tanulója, a 7-8. osztályosok körében Kiss Franciska, a za-
laegerszegi Liszt Ferenc tagiskola tanulója bizonyult a legjobb versmondónak. Lendva 
város különdíját a keszthelyi Domján Nikolett kapta, míg a zalaegerszegi József Attila 
Városi Könyvtár különdíjasa a nagykanizsai Horváth Márk lett.  
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