
A madarak és fák napja alkalmából, a
TÁMOP-3.2.13-Vár a könyvt@r pályázat
keretében rendezett szavalóverseny idén
is nagy érdeklõdésre tartott számot a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 
A május 8-ai eseményre nyolcvan ver-
senyzõt neveztek, akik nemcsak a tatai
iskolákból, hanem a térség alsó tagozata-
iból is érkeztek.

A versenyzõket két kategóriában dí-
jazták, külön-külön az 1–2. és a 3–4. osz-
tályosokat. A zsûri tagja volt, egyik rész-
rõl Szõllõssy Erzsébet nyugdíjas pedagó-
gus, Kollárné Bombicz Zsuzsa mûvelõ-
désszervezõ és Fülöp Zsolt mûvelõdés-
szervezõ; a másik részrõl pedig Robozné
Schõnfeld Zsuzsanna alpolgármes-
ter, Farkasdi Lászlóné nyugdíjas pedagó-
gus és Gútay Jánosné nyugdíjas peda-
gógus. 

Az év madara, a gyurgyalag szép, szí-
nes madár. A versválasztás kritériuma eh-
hez kötõdött: olyan verseket vártunk a
szavalóktól, amelyek a tavasszal vagy 
a madarakkal kapcsolatosak és szerepel
bennük valamilyen szín.

A versenyen nagy örömünkre több-
ségben voltak a lelkes kis elsõsök. Mi
több, egy naszályi ovis gyönyörûség sza-
valatát is meghallgathattuk a sárgarigó-
ról. Izabella felvezette a versenyzõk so-
rát, és kiállásával, bátorságával hatalmas
sikert aratott.

A két korcsoport megmérettetése pár-
huzamosan zajlott a Mûvelõdési Ház 
Vízimalom, illetve Kuckó termében. 
A nagyobbaknál Schmidt Péter elõadásá-
ban – versenyen kívül – egy bónusz vers-

nek is örülhettünk. A díjazáskor a zsûri
elnöke olyan tanácsokkal, észrevételek-
kel látta el a lurkókat, amelyekre a késõb-
biekben bátran építhetnek. Köszönjük a
tanulóknak a részvételt, a lelkiismeretes
verstanulást, a pedagógusoknak pedig,
hogy segítették a diákokat felkészülésük-
ben, és elhozták õket a versenyre.

A szavalóverseny eredménye:
1–2. osztály
1. Nagy Kinga (1. oszt., Szent István

Általános Iskola, Baj) – Simai Mihály:
Anyám csevegõ kertje

2. Virág Máté Ferenc (2. oszt., Talen-
tum Iskola, Tata) – Vidor Miklós: Tavasz-
várók

3. Fekets Lilla (1. oszt., Vaszary János
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintéz-
ménye, Tata) – Zelk Zoltán: Csilingel a
gyöngyvirág

Különdíj: Szvitacs Panna (2. oszt.,
Kõkúti Általános Iskola Fazekas Utcai
Tagintézménye, Tata) – Osváth Erzsébet:
Hóvirágos zöld szoknyában

3–4. osztály
1. Schmidt Péter (3. oszt., Vaszary Já-

nos Általános Iskola Jázmin Utcai Tagin-
tézménye, Tata) – Kis István Mihály: Ta-
vasz

2. Makai Gréta (4. oszt., Szent István
Általános Iskola, Baj) – Zelk Zoltán: Két
cinke

3. Gyöngyi Gergely (3. oszt., Szent
István Általános Iskola, Baj) – Ujlaki Já-
nos: Tavasz

Különdíj: Petróczy Panna (4. oszt.,
Szent István Általános Iskola, Baj) – Vas-
vári I.: Tavasz ■
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