TUDÓSÍTÁSOK
JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY
Nagykanizsa, 2011. április 9.
Az idén a 100 éves jubileumát ünneplő nagykanizsai Rozgonyi úti Általános Iskola vállalta a házigazda szerepét. Az iskola ünnepi programjába sikerült szervesen beilleszteni ezt az eseményt. Jeszenői Csaba igazgató és munkatársai szervezik évről évre a
városi és városkörnyéki fordulót, Arany Jánosra is emlékezve. Nagy örömmel fogadtuk
javaslatukat a megyei verseny helyszínére. Köszönjük szervező munkájukat és a figyelmes vendéglátást.
A kívül-belül nemrégiben megújult épület tetőtéri galériája nagyszerű helyszínnek
bizonyult. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke mondott megnyitó beszédet. A versenyzők izgalmát az Igricek Együttes oldotta, néhány szép megzenésített vers előadásával.
A zsűri tagjai voltak: Tóth Géza színművész, rendező, a kaposvári Csiky Gergely
színház tagja, a zsűri elnöke; Baloghné Harkány Judit, a nagykanizsai Batthyány Gimnázium tanára; Horváthné Bencze Irén, a BGF PSZK kommunikáció tanára Zalaegerszegről.
A kötelező József Attila versek az 5-6. osztályosoknak a Gyöngy, a 7-8. osztályosoknak a Csudálkozunk az életen c. költemények voltak.
Hagyományos versmondó versenyünket már második éve hirdettük meg úgy,
hogy a kötelező vers mindenkinek azonos legyen. Úgy tűnik, ez elfogadható mindenki
számára, nem is lett unalmas ezáltal a verseny. A megfelelő vers kiválasztását azonban
sok bírálat érte. Tekintve, hogy a költő versei közül valóban nehéz olyat kiválasztani,
amely az adott korosztályok számára érthető, feldolgozható és interpretálható – továbbra is kérem a könyvtárosok, a felkészítő tanárok, magyar szakosok és hozzáértő pedagógián kívüliek javaslatait a kötelező versre.
A versenyen a vendéglátó város versenyzői bizonyultak a legeredményesebbnek:
mindkét korosztályban az első, továbbá egy negyedik helyet tudhattak magukénak. Ezáltal – immár harmadszor vagyis véglegesen – elnyerték a megyei verseny vándorserlegét. A másik szép siker a Lendváról érkezett kis csapatot dícséri: egy második és egy
harmadik helyezéssel első alkalommal jutottak tovább határon túli gyerekek a dunántúli
versenyre. Mert ez a sikersorozat is folytatódik: a József Attila Megyei Versmondó Verseny első három helyezettje mindkét korosztályban meghívást kap a „Regösök húrján...”
elnevezésű vers- és prózamondó versenyre, Veszprémbe. Évek óta jutnak tovább országos megmérettetésre zalaiak – s nagy örömünkre most már muravidéki gyermekek is.
Eredmények:
5-6.o.
1.
2.
3.

Baj Bianka – Nagykanizsa, Zrínyi Iskola
Nagy Barnabás – Hévíz, Illyés Iskola
Pal Peter – Lendva, 1.sz. Ált. Iskola

1.
2.
3.

Németh Zalán – Nagykanizsa, Zrínyi Isk.
Grega Ferenc – Lendva, 1. sz. Ált. Iskola
Tamása Róza – Lenti, Arany J. ált. Iskola

7-8.o.

Köszönjük könyvtáros és pedagógus kollégáinknak áldozatos munkájukat, a felkészítést, utazást, szervezést segítő erőfeszítéseiket. Várjuk továbbra is építő javaslataikat.
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