A KÖLTÉSZET NAPJA NÁLUNK
József Attila születésnapját és a költészetet nem ünnepelhettük volna méltóbb módon, mint
azzal, hogy költő vendéget hívtunk, és rendhagyó irodalomórát tartottunk a felső tagozat és a
gimnázium tanulóival április 11-én reggel. Luzsicza István volt a vendégünk, akivel Kovács
József igazgató úr beszélgetett a vers születésének rejtelmeiről, de a gyerekek is kérdezhettek.
Énekkarunk megzenésített versekből álló műsora színesítette a délelőttöt.
A tavaszi szünet előtt meghirdetett apevaíró pályázatunk eredményét is ezen az alkalmon
ismertettük és jutalmaztuk. Több mint 60 apeva érkezett a felhívásra. Luzsicza István és Kovács
József igazgató úr külön-külön választotta ki mindkét kategória legjobbjait.
Ezen a napon kicsengetés helyett a Csík zenekar József Attila Születésnapomra című versének
feldolgozása hangzott fel minden óra végén, a tanórák elején pedig a pedagógusok kedvenc
verseiket olvasták fel a rádióban. A szünetekben „versasztal” várta a diákságot, ahol magyar
költőink műveit olvashatták a tanulók a sok-sok könyvtári kötetből. Aki kívülről mondott
néhány sort, jutalmat is kapott. 
Végül következzenek a legjobb apevák:

Luzsicza István díjazottjai:
5-6.o.
1.hely:
Süss
fel nap
fényes nap
kertek alatt
a kecske megfagy
(Lipták András 6.b)

Különdíjasok:
Pötty
talán
egy madár
szállt felettem
s jelét rám tette?
(Horváth Hanna 5.b)

A
tanár
azt mondta
írjunk verset
ami öt soros
(Uzdi Andrea 6.b)
8.o. és gimnázium:
1.hely:
Egy
gyerek
gond nélkül
de egy felnőtt
gonddal és bajjal.
(László Judit Réka 8.b)
Különdíj:
Be,
kintről
fénysugár
világít be
s gyorsan elillan.
(Horváth Patrícia)
Kovács József díjazottjai:
5-6.o.
Szia!
Hogy vagy?
Jól köszi!
És te hogy vagy?
Most már nagyon jól.
(Porkoláb Csenge 5.a)

Az
élet
szép, örülj,
hogy benne élsz,
légy merész és kész!
(Ruisz Luca 5.b)
8.o. és gimnázium:
Én
mindig
minden nap
gyrost eszem
ez van, szeretem.
(Gremsperger Anna és Jónás Enikő 8.a)

Rím.
Mi az?
Valami
értelmetlen
költői kellék?
(Scharnitzky Zsombor 11.o.)

Programunkkal párhuzamosan zajlott a városi szavalóverseny, melyen négy tanulónk
képviselte iskolánkat. Léhmann Péter (8.a) 2., Boros Dominik (6.a) 3. helyezést ért el
kategóriájában.
Szép nap volt. Gratulálunk a versíró és versmondó győzteseknek!
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