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Március 27-én rendezték meg a 15. 
Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom 
Kárpát-medencei Prózafelolvasó Ver-
senyt a kiskunhalasi Csipke Hotelban a 
„Legyünk ápolói együtt ennek a hirte-
len nőtt csodálatos virágnak, az erdélyi 
magyar irodalomnak” mottóval, mely 
idézet báró Kemény Jánostól szárma-
zik.

Mivel az Erdélyi Csillagok Irodalmi 
Egyesület és a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet mellett a kiskunhalasi II. 
Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközép-
iskola és Gimnázium is szervezője volt 
a rendezvénynek, így a Beszédes József 
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaköz-
pont (mint testvériskola) is meghívást 
kapott. Magyarkanizsát Gutási Bence 
és Szatmári Viktória képviselte. A ver-
seny fővédnöke Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke volt. A megnyitón, 
az ünnepi beszédek mellett, irodalmi 
összeállítást is hallhatott a közönség, 
ahol többek között elhangzott Csuka 

Zoltán Sorok egy télbehullt bácskai kis-
városhoz című Kanizsáról írt verse is. 
A versenyen összesen harminc diák vett 
részt a Kárpát-medence minden szegle-
téből, akik a világháborúk közötti erdé-
lyi irodalom két jeles képviselőjének 
műveiből olvastak fel három-négy per-
ces részleteket. Az általános iskolás ka-
tegó riában Nyírő József Uz Bence című 
regényéből olvasott Szatmári Viktória, 
míg a középiskolások csoportjában Gu-
tási Bence Makkai Sándor Táltoskirály 
című történelmi regényéből. A bíráló-
bizottságokban vajdasági képviselők is 
jelen voltak dr. Horváth Futó Hargita és 
dr. Hózsa Éva személyében. A kitűnően 
lebonyolított verseny szünetében diák-
jaink interjút adtak a Halas Tévének és 
a Kossuth Rádió riporterének. 

A zsűri döntése alapján Szatmá-
ri Viktória kiérdemelte a II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Szakközépiskola 
és Gimnázium különdíját, míg Gutá-
si Bence a szervezők ajándékát kapta. 

Felkészültségüket, helytállásukat di-
cséret és elismerés illeti. A rendezvényt 
koszorúzás zárta a tavaly ültetett Erdé-
lyi Csillagok Fájánál.
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Idén már tizenegyedik alkalommal rendezték meg Szekszárdon az I. Béla 
Gimnáziumban azt a nemzetközi versenyt, amin iskolánk diákjai mindig 
nagy szeretettel indulnak. Tanulóink november óta nagy lelkesedéssel ké-
szültek erre a nívós versenyre. 

Február 14-én rendezték meg a verseny selejtezőjét a zentai Bolyai Tehet-
séggondozó Gimnázium és Kollégiumban. Hét diákunk jutott tovább Szek-
szárdra, akik közül senki sem jött haza üres kézzel. Sok szép ajándék lelt 
gazdára. A megmérettetések mellett a szervezők programokat szerveztek a 
versenyzőknek – esti hegymászás, játékok, sztárvendégek, karaoke.

Diákjaink nagyon jól érezték magukat ezen a rendezvényen, a sok plusz 
munka és tanulás ellenére jövőre is nevezni fognak a versenyre!

A következő eredmények születtek:
 Pihe Tamara – Művészet kategória – Zene – I. helyezés
Német Anasztázia – Művészet kategória – Rajz – II. helyezés
Sörös Angelika – Számítógéppel támogatott tervezés CAD – IV. helye-

zés
Kávai Áron - Oktatóprogramok – IV. helyezés
Dobra Jenett – Számítógéppel támogatott tervezés CAD – V. helyezés
Kollár Alex – Játékprogram – V. helyezés
Lengyel Sándor – Oktatóprogramok – VI. helyezés
Gratulálunk diákjainknak! Nagyon ügyesen helyt álltak a versenyen, a 

zsűri buktató kérdéseire frappáns és pontos válaszokat adtak. Nem volt köny-
nyű dolguk, ebben az évben is nagyon szép munkák kerültek benevezésre.

Muhi Renáta

Prózafelolvasó verseny Kiskunhalason

A magyarkanizsai diákok ismét jól 
teljesítettek

11. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny, Kovács Győző szellemében – Döntő


