
Márkói ismét a kistérség középpontjában 
 

2013. április 11-én immár 5. alkalommal adott otthont Márkó a költészet napja alkalmából 

szervezett járási versmondó versenynek.  

A versenyre 8 iskolából 66 diák nevezett be a Veszprémi Járás egész területéről. 

 

Idén a 100 éve született Weöres Sándor verseiből választhattak, illetve bármely magyar 

költő, az iskola témakörében íródott költeményével indulhattak a diákok.  

 

A megmérettetés 4 kategóriában, 2 teremben, és így két zsűri előtt zajlott.  

I. kategória (1-2. osztályosok) - 20 gyerek és II. kategória (3-4. osztályosok) – 21 gyerek - 

Zsűri: Krámli Zsuzsanna (Padányi iskola magyar és történelem szakos tanára), Jungné 

Kaibás Ágota (Márkó, Bánd és Hárskút védőnője, versmondó) és Neveda Amália (a 

veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője) 

  

III. kategória (5-6. osztályosok) és IV. kat. (7-8. oszt.) -  összesen kb. 26 gyerek - Zsűri: 

Veres B. Zsuzsanna (a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár volt 

igazgatóhelyettese, aki a mai napig szívesen és szeretettel vesz részt Veszprém megye 

kulturális életében), Lang Rudolf (színművész) és Kotzó László (Ősi polgármestere, volt 

iskolaigazgató, közoktatási szakember) 

 

A verseny 14 órakor egy közös megnyitóval kezdődött, ahol Lang Rudolf színművész Ady 

Endre: A tűz csiholója című versét szavalta el. Ezután Hartmann Antal, Márkó 

polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Bita József, a Veszprémi Járási Hivatal 

vezetője kívánt eredményes szereplést és sok sikert a résztvevőknek. 

 

Az I. kategória első helyezését Balogh Zselyke, a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola 

tanulója szerezte meg, felkészítő tanára Sebestyénné Siki Eliza. A II. kategória győztese 

Cserhalmi Anna Krisztina, a veszprémi Simonyi Zsigmond Általános Iskola tanulója, 

felkészítő tanára Kériné Zsapka Adél. A III. kategóriában Pintér Stefánia, a Padányi 

Katolikus Gyakorlóiskola tanulója lett a győztes, felkészítő tanára: Kollát Judit volt. A IV. 

kategóriában Bózsvár Dzsenifer, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulója szerezte 

meg az első helyet, Sz. Horváth Mária tanárnő felkészítésével.  

A megmérettetésről senki nem távozott üres kézzel, minden versenyző apró ajándékban, a 

helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek, a felső tagozatosok két 

kategóriájában a „dobogósok” és különdíjasok részvételi lehetőséget nyertek a veszprémi 

VMK által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és prózamondó 

versenyre. A legszebb verseket a falunapon újra hallhatjuk. 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a verseny résztvevőinek, a gyerekeknek, szülőknek, 
tanároknak az áldozatos munkáért, lelkesedésért, kitartásért és szorgalomért, amivel ezt a 

napot feledhetetlenné tették mindannyiunk számára. Köszönjük támogatóinknak és 

segítőinknek: Enyingi Mihály márkói keramikusnak, a Haribo nemesvámosi üzemének, a 

márkói Reál-M Kft-nek, a szintén márkói Szabó Gyulának és Kiss Györgynek, valamint az 

Unilever Veszprémi Algida Jégkrémgyárának segítségét és támogatását, mellyel hozzájárultak 

a rendezvény színvonalához és sikeréhez. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a zsűri 

tagjainak lelkes, áldozatkész munkáját, jó tanácsait, véleményét, amelyekre minden gyermek 

bátran építhet a jövőben. 

 

„Találkozzunk jövőre ugyanekkor, ugyanitt!” Így szólt s zárszó… 


