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Megyei német nemzetiségi
vers- és prózttmondó

verseny Babarcon

Talán nem szerénytelenség, ha néhány mondatban
visszatekintek a régebbi szavalóversenyekre, hiszen már
én is több mint tizenöt éve vagyok közremûködöjük-szer-
vezöjilk. Teszem ezt annál is inkább, mert fõként örömö-
met szeretném megosztani.

Nem csak az én megállapításom, hanem a zsûri tag-
jaival közös véleményünk, hogy hatalmas fejlõdés érzé-
kelhetõ az iskolai németoktatásban. Ez kitûnõen tükrözõ-
dött abban, ahogy a gyerekek egymás produkcióját fi-
gyelték, ahogy a másik versére-történetére reagáltak,
nev~ttek vagy elkomolyodtak. A másik nagy elõrelépést
az elõadott mûvek kiválasztásában tapasztaltuk, lassan-
ként valóban a gyerekekhez közel álló mûvek hangzottak
el, és nem Goethe különben nagyon értékes Rémkirálya.

Következõ örömünk, hogy az idén már másodszor
indult a nyelvjárás kategória, tizenöt versenyzöveI. Eb-
ben a kategóriában érthetõen a kisközségekböl induló
tanulók bizonyultak sikeresnek.

Ami pedig nekem mint szervezõnek jelent különösen
örömet, hogy egyre több segítséget, támogatást kapunk a
versenyhez. Hagyományosan jó kapcsolatunk van a Lenau
Közmûvelödési Egyesülettel, az elsõ három helyezett az
ö segítségükkel juthat el Németországba -cserébe a Lenau
Ház versenyeinek nyertesei Bólyban táborozhatnak ve-
lünk. A versenynek helyszínt biztosító iskolák mindig is
kiváló partnernek bizonyultak, és most már a helyi német
kisebbségi önkormányzatok is részt vesznek a rendezvé-
nyünkön. Az ajándékkönyvek nagy részét pedig a Pécs-
Baranyai Kulturális Szövetség pályázatán elnyert összeg-
böl tudtuk megvásárolni.

A rendszerváltás után bizony aggódtunk, lesz-e Bara-
nyában továbbra is szavalóverseny, olvasótábor, hiszen
ezek kikerilltek a megyei könyvtár finanszírozott felada-
tai közül. Úgy érzem, sikerill átmenteni ezt a két kedves
kötelezettséget a nehéz idõkön, a civil szféra megerõsö-
déséveI mindkettõ elnyerte helyét a megye kulturális éle-
tében. Avval zárom soraim, amivel a versenyt is: jövõre
újra találkozunk, Mágocson. (Lászlóné Bauer Nóra)

Hel)rreigazítás

Lapunk ez évi 2. számának 32. oldalán tévesen jelent
meg a Hallgatói Infonnációs Központról készült fotók
szerzõjének neve. A képeket Huszár János készítette. A
fotográfus és olvasóink szíves elnézését kérjük. (A szerk.)

AIIást keres

Több mint huszonöt éves hagyomány Baranyában a né-
met nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, amelyet
kezdetben a Baranya Megyei Könyvtár rendezett, majd a
rendszerváltozás óta a könyvtár által létrehozott "Könyv-
vel Anyanyelvünkért" Alapítvány szervez évröl évre.

Az idén március 1 -jén, szombaton került sor a ren-
dezvényre. A hosszú, hideg tél után végre ragyogó nap-
sütés köszöntötte a résztvev öket Babarcon, vagy ahogy a
falutáblán is olvashatjuk, "Bawartz"-on. Baranya tizen-
négy iskolájából több mint hetven diák gyûlt össze a meg-
mérettetésre.

A verseny a már jól bevált módon zajlott: a kategó-
riánkénti elödöntökböl (nyelvjárás, vers, próza) a részt-
vevök létszámával arányosan jutottak a legjobbak a dön-
töbe.

A döntö zsûrijének nem volt könnyû dolga, hiszen
ügyesebbnél ügyesebb szereplök közül kellett eldönte-
ni, kik utazhatnak elsö helyezettként egy német ifjúsá-
gi táborba, kik nyaralhatnak Bólyban a nemzetiségi
táborban, ezért igazán megérdemlik, hogy az ö nevü-
ket is közre adj am: Sziebert Ferenc, Michelisz Józse!
Becker Róbert -mindhárman a magyarországi német-
ség rangos írói, költöi, valamint Schmidt Zoltán, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
tagja és Boros János tanár úr.

A verseny helyezettjei:
Nyelvjárás:
1. Tilimann Norbert (Somberek)
II. Berek Zoltán -Kohl Kitti (Som berek)
III. Friedrich Ervin (Palotabozsok)
Vers:
1. Szalai Kata (Magyar-Német Nyelvû
Iskolaközpont, Pécs)
II. Jennifer Starkey (Belvárosi Iskola, Pécs)
III. Klász Anikó (Somberek)
Próza:
1. Isics Lejla (Batthyány Kázmér Általános Iskola,
Siklós)
II: Sramó Kinga (Magyar-Német Nyelvû
Iskolaközpont, Pécs)
III: Móricz Veronika (Magyar-Német Nyelvû

Iskolaközpont, Pécs)
Szándékosan helyezetteket és nem nyerteseket emlí-

tek, hiszen mindenki nyert, aki indult a versenyen, és azt
hiszem, nem is az ajándékkönyv és az oklevél a valódi
nyeremény, hanem amit a felkészülés során elsajátítottak,
amennyit a német nyelvvel foglalkoztak.

Iskolabezárás miatt fólöslegessé vált könyvtárostanár,
könyvtár-pedagógia, szakmai informatika végzettséggel,
húsz év szakmai gyakorlattal, francia nyelvismerettel ál-
lást keres. Részmunkaidõs is lehetséges. Tel.: (1) 278-
2132, e-mail: csikokonyvtar@axelero.hu. Décsi Anna
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