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Az orosházi városi könyvtár 1999-ben
vette fel Justh Zsigmond író, költõ, szín-
házalapító nevét. Már ekkor elhatároz-
tuk, hogy névadónk tiszteletére, szüle-
tésének évfordulójához kötve, vers- és
prózamondó versenyt rendezünk a kö-
zépiskolás diákoknak.

Városunkban három középiskola mû-
ködik, így a helyi diákokra számítva
kezdtünk neki 2000 februárjában az elsõ
megmérettetés szervezésének. Nem csak
a helyi iskoláknak, hanem Békés megye
összes középiskolájának elküldtük felhí-
vásunkat. Szép számmal jelentkeztek a
verseket kedvelõ diákok. Az iskolákban
tanító magyartanárok is szívesen segítet-
tek a felkészülésben a tanulóknak. Min-
den évben egyre többen jöttek el, ezért
korlátoztuk az egy-egy iskolából jelent-
kezõk számát. Azonban a szomszédos
Csongrád megyébõl is sokan érdeklõd-
tek, ezért lehetõséget adtunk azoknak a
diákoknak is a nevezésre. Két korcso-
portra osztva (9–10. és 11–12. évfolyam)
zajlott a verseny. A zsûri tagjai között
voltak már helyi költõk, irodalomkedve-
lõk, Békéscsabáról színészek, elõadómû-
vészek.

Idén volt a tizenkettedik alkalom. Saj-
nos, most a zord idõjárás közbeszólt, így
nem tudtuk február 16-án megtartani,
csak két héttel késõbb, 27-én. Szerencsé-
re a szavalni vágyó fiatalokat nem tánto-
rította el semmi. Huszonhat 9–10. évfo-
lyamos és tíz 11–12. évfolyamos diák
jött el Békéscsabáról, Gyuláról, Mezõ-
berénybõl, Szentesrõl, Hódmezõvásár-
helyrõl és helybõl. Mivel tanítási nap
volt, a diákokat elkísérték felkészítõ ta-
náraik is. Ebben az évben többen mond-
tak Reményik Sándor- és Edgar Allan
Poe-költeményt, de Márai Sándor, Kosz-
tolányi Dezsõ és François Villon verseit
is hallhattuk. A zsûri most is három fõbõl
állt, két helyi irodalmár és egy békéscsa-
bai elõadómûvész alkotta. Az ítészek
összesen három elsõ, négy második,
négy harmadik és négy különdíjat osztot-
tak ki. A helyi szponzoroknak köszönhe-
tõen értékes könyvcsomagot kaptak a
legjobbak. A kora délutánba nyúló ren-
dezvényen még szerény megvendégelés-
ben is részesültek a jelenlévõk.

Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy a fiatalok körében nem halt ki a köl-
tészet szeretete. Reméljük, hogy még
sokszor meg tudjuk tartani a szavalóver-
senyünket. ■
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