21. Arany János Irodalmi Verseny döntője
2014. április 11. és 13. között rendeztük meg a 21. Arany
János Irodalmi Verseny döntőjét. Nagy segítséget jelentett a
verseny megrendezéséhez a Nemzeti Tehetség Programhoz
benyújtott pályázatunk, amelynek sikerességéről a döntő előtti
héten örömmel értesültünk.
A 9. és 10. évfolyamos irodalomszerető középiskolások az olvasmánylistán szereplő
művek ismeretéről, értéséről adtak számot írásban és szóban. Ebben az évben is szerepelt az
olvasandók között Arany János-alkotás – ezúttal a Buda halála -, s emellett Csiky Gergely A
nagymama, Sütő András Gyermekkorom tükörcserepei, Móra Ferenc Az aranykoporsó, Jack
London Martin Eden, Leiner Laura A Szent Johanna gimi - Kezdet és Bereményi Géza Eldorádó
című alkotását kellett a diákoknak elolvasniuk. A novemberi írásbeli fordulók legjobbjai, az
ország 21 középiskolájából, ötvenegyen vettek részt a döntőben.
A versenyzők és kísérőik tatai városnézésen vettek részt Csábiné Gazdag Elvira
tanárnő vezetésével, majd az esti versenymegbeszélésen az ismerkedésen túl a lebonyolítás
menetéről tájékoztattuk a vendégeinket.
A szombati megnyitón Barsi Éva igazgatónő köszöntötte a döntősöket. Schnepp János
12. F osztályos tanuló szavalata és Szabó Kira 9. B osztályos tanuló zongorajátéka tette
ünnepélyessé a verseny hangulatát. Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester asszony
Tata város vezetése nevében üdvözölte az ország minden részéből érkezett diákokat,
tanárokat, és hivatalosan is megnyitotta a döntőt.
Szombat délelőtt a résztvevők összehasonlító fogalmazást írtak az elolvasott művek
alapján, majd a háromfordulós szóbelin két-két percben kellett beszélniük a művekhez
kapcsolódó kérdésekről.
Sikerült titokban tartanunk a meghívást, így a szombat
délután

valódi

meglepetésvendéggel

örvendeztette

meg

a

versenyzőket. Bereményi Géza volt a szóbeli forduló zsűrijének
elnöke, aki a pontozás után kitartóan dedikálta a köteteit.

A verseny kísérőprogramja lenyűgözte a résztvevőket.
Szvorák Katalin előadóművész és Petrozsényi Eszter színművész
Balladás énekek című műsorát óriási figyelem és vastaps kísérte.
Az eredményhirdetésen a legjobbak arany-, ezüst- és
bronzdiplomát vehettek át. A sok-sok ajándékkönyv között ott szerepeltek a Tatai Városkapu
Zrt. Tatáról szóló kiadványai is, amelyekkel gimnáziumunk fenntartója is támogatta az
országos versenyt.
A versenyen résztvevő diákok és kísérőik közös „ajánlólistát” készítettek a kérésünkre
a következő, a 22. Arany János Irodalmi Versenyhez.
Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan, a jövő évi döntőben eötvösös
versenyzőkért is izgulhatunk.
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