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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Sok évtizedes hagyomány-
ra tekint vissza a magyarka-
nizsai József Attila Könyv-
tár községi szavalóversenye, 
azaz versmondók találkozója, 
melyen az iskolák előselej-
tezői után kerültek a diákok 
a zsűri elé. Idén huszonhét 
költeményt hallgatott végig a 
bíráló bizottság és az értéke-
lésben, összefoglalóban Varjú 
Potrebić Tatjana, a zsűri el-
nöke kiemelte a versválasz-
tásokra vonatkozóan, hogy 
szép számmal akadtak mai 
kortárs költők művei, ami a 
gyerekek szívéhez közel állt, 
ugyanakkor a felsős diákok a 
klasszikusok közül is válogat-
tak. Minden résztvevő könyv-
jutalmat és elismerő oklevelet 
kapott, ugyanakkor tízen még különdíjban részesültek, 
rangsorolás nélkül.

A Tóth Teréz (nyugdíjas pedagógus), Ljiljana Rakin 
(könyvtáros) és Varjú Potrebić Tatjana (pedagógus) által 
alkotott zsűri nehéz döntése volt ez, hiszen mindannyian 

kiemelték, hogy a versmondás manapság önmagában elis-
merésre méltó teljesítmény. Köszönet a felkészítő tanítók-
nak és tanároknak áldozatos munkájukért és különösen az 
általános iskolás tanulóknak, akik április 15-e délutánját a 
vers ünnepévé tették Magyarkanizsán.

V. A.

Versmondók találkozója a könyvtárban

„Szépen magyarul, szépen emberül” – ezzel a jelmon-
dattal hirdetett szavalóversenyt a Jókai Mór Művelődé-
si Egyesület immáron hetedik alkalommal. A szavalók 
száma felülmúlta az eddigieket, nem kevesebb, mint 78 
gyerek mondott verset, 9 óvodás és 69 iskolás. A sza-

valóversenyhez rajzpályázat is társult, amelyre szintén 
szép számmal érkeztek munkák a község több általános 
iskolájából. Bármelyik magyar költő tetszőleges versét 
lehetett illusztrálni. Ebben a kategóriában 19 rajz készí-
tőjét  jutalmazta a zsűri: Kovács Kristóf (óvoda), Sár-

kány Enikő (óvoda), Mondom Klementina (1. 
osztály), Vörös Vivien (1. osztály), Tumbász 
Alex (2. osztály), Kávai Réka (2. osztály), 
Fülöp Ketrin (2. osztály), Visnyei Zsófi (3. 
osztály), Szabó Nettina (3. osztály), Szabó 
Fanni (3. osztály), Nagy Dominik (4. osztály, 
Magyarkanizsa), Árok Vivien (4. osztály, Ma-
gyarkanizsa), Horváth Alíz (4. osztály, Ma-
gyarkanizsa), Bíró Virág (4. osztály), Vojnák 
Barbara (4. osztály), Barát Márk (4. osztály), 
Brindza Csaba (7. osztály,kisegítő tagozat), 
Szabó Kinga (6. osztály, Horgos), Szenci Rita 
(7. osztály.)

A szavalóversenyre április 11-én került sor. 
A rendezvényt Sárkány Dóra, az egyesület 
elnöke nyitotta meg, amelyben köszöntötte a 
versenyzőket és sok sikert kívánt nekik. Majd 
Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnő egy Jó-
zsef Attiláról szóló megzenésített verset mu-
tatott be a résztvevőknek. A megnyitó után a 

A magyar költészet napja Kispiacon

A rajzpályázat díjazottainak egy része felkészítőikkel


