Huszonhatodszor
„Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszti el a bátorságát és a kedvét; újra- és
újrakezdi; mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.”
Ray Bradbury: Fahrenheit 451

A mottóként választott Bradbury-idézet az Arany János Irodalmi Verseny szervezői
számára is útmutatóként szolgálhatott, hiszen 26. alkalommal került sor az olvasást szerető 9.
és 10. osztályosok országos megmérettetésére a 2018-19. tanévben.
A tanév eleji felhívásban szereplő műveket kellett elolvasniuk és értelmezniük a
versenyre nevezőknek: Arany János Bolond Istók, Ray Bradbury Fahrenheit 451, Jókai Mór
A kétszarvú ember, Tamási Áron Énekes madár, Déry Tibor G. A. úr X.-ben, Závada Péter
Roncs szélárnyékban című alkotásai mellett a Jelen! Kortárs ifjúsági novellák kötetének
néhány novelláját.
A novemberi első, iskolai fordulóban olyan feladatsort kellett megoldaniuk a
tanulóknak a saját iskolájukban, amelyben a kérdések az elolvasott művek értelmezésére,
megértésére vonatkoztak. Szövegalkotási, véleményformálási lehetőségként egy
összehasonlító fogalmazást tartalmazott az elektronikus úton eljuttatott feladatlap.
A legjobban sikerült dolgozatokat a verseny szervezői felüljavították, majd
kialakították a döntő résztvevőinek mezőnyét.
Április első hétvégéjén megrendezett döntőre ötven diákot vártak Tatára, az Eötvös
József Gimnáziumba.
Csábiné Gazdag Elvira tanárnő rövid városnézésre invitálta a versenyzőket és
kísérőiket, majd az esti versenymegbeszélésen megismerkedtek a verseny helyszínével, a
lebonyolítás módjával.
Április 6-án reggel ünnepélyes megnyitóval kezdődött a kétnapos esemény. Ollé
Emese 10. E osztályos diák szavalata, Schleier Izabella 12. A osztályos tanuló énekszáma amelyet Prónikné Mező Judit, a Menner Bernát Zeneiskola tanárnője kísért zongorán -,
fogadta az ország 24 középiskolájából érkezetteket, majd az első, írásbeli fordulóra
készülhettek a résztvevők. Három óra állt a rendelkezésükre, hogy leírják gondolataikat
Závada Péter egyik versének kiválasztott soraira.
Akkor még nem tudhatták sem a tanulók, sem a felkészítőik, hogy a délutáni, szóbeli
forduló meglepetésvendége Závada Péter, költő lesz.
A délutáni szóbeli fordulójában először Tamási Áron művében a csodákat kellett
értelmezniük, majd ezután üdvözölhették a zsűri tagjai között Závada Pétert, akinek az
elolvasott kötetében megjelenő tér- és időviszonyokra kellett két percben reflektálniuk a
versenyzőknek.
Závada Péter a zsűritagként szerzett friss élményeit megosztotta a hallgatósággal a
szóbeli fordulót követően, és kitartóan állta a dedikálásra várók
rohamát.
A harmadik szóbeli fordulóra vasárnap délelőtt került
sor. Az olvasmánylista legnépszerűbb művéből kapták a
kérdést a diákok, a Bradbury-regényből. A felgyorsult világ és
a kultúra kapcsolatának viszonyáról fejthették ki véleményüket.
A verseny fordulóiban szerzett pontok összesítésének és
az ajándékkönyv-csomagok előkészítésének idejére a Fényes
tanösvényre kalauzolta az érdeklődőket Lévai Ádám tanár úr.

Az áprilisi szép idő és a természet csodája feloldotta a versenyzés izgalmait.

Az eredményhirdetésen minden résztvevő emléklapot és könyvajándékot, a legjobb
teljesítményt nyújtók öt arany-, hét ezüst- és nyolc bronzdiplomát vehettek át Barsi Éva
igazgatónőtől.

A verseny lebonyolításának pénzügyi hátterét a Nemzeti Tehetség Program pályázata
biztosította.
A versenyt fotósként Trexler Sára 9. B osztályos diák követte.

Csúzyné Harasztosi Julianna
munkaközösség-vezető

