Kistérségi versmondó verseny
2022.04.11.
2022. 04. 11-én rendeztük meg kistérségi versmondó versenyünket a Kiss Géza MagyarHorvát Nemzetiségi Általános Iskolában, melynek célja a magyar nyelv tiszteletére,
szeretetére való nevelés, a helyes beszédkultúra kialakítása, beszédművelés fejlesztése volt.
5 településről érkeztek diákok a felkészítő tanáraikkal együtt: Sellyéről , Vajszlóról,
Felsőszentmártonból, Baksáról, és Drávafokról. A szavalóversenyen összesen 37 tanuló vett
részt.
A zsűri tagjai között köszönthettük :
• Vidákovics Szlávent, a Pécsi Horvát Színház igazgatóját, a Pécsi Nemzeti színház
színművészét
• Esze Ernőnét, volt magyartanárt
• Pelenczeiné Czupy Rózsát, nyugdíjas tanítónőt, volt magyartanárt
• Balaskovicsné Kiss Adriennt, Sellye Város Önkormányzatának képviselőjét
• Deák R. Jánost, a Déli ASZC Sellyei Szakképző Iskola magyartanárát.
A versenyen négy korcsoportot különítettünk el: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály és 7-8.
osztály. A helyezetteket is ennek megfelelően jutalmaztuk. A díjazottak között regényeket,
versesköteteket, enciklopédiákat, valamint okleveleket osztottunk ki. Aki nem nyert, de a
versenyen részt vett, őket emléklapokkal és kulcstartóval ajándékoztuk meg.
A diákok nagyon ügyesen szavalták el verseiket, ezt bizonyítja az is, hogy a zsűri igen
hosszasan tanakodott, mire sikerült meghoznia a döntést.
A gyerekeket és a felnőtteket is a verseny után kávéval, teával, szendviccsel, pogácsával
kínáltuk, amit jóízűen elfogyasztottak.
A verseny után, még mielőtt a zsűri döntését meghozta volna, Figura Ede költészet napi
műsorával szórakoztatta a gyerekeket és a felnőtteket.
Iskolánk diákjai szép eredményeket értek el.
Veszprémi Kitti
magyartanár,
A zsűri értékelése a következőképpen alakult:
1-2. osztály:
1. Szántó Ádám (Sellye) és Bodonyi Kristóf (Sellye)
2. Horváth Róbert (Drávafok)
3. Fajcsi Vivien (Sellye)
Különdíj: Balázs István (Vajszló)
3-4. osztály:
1. Hahner Péter Ákos (Sellye)
2. Gágó Fanni (Vajszló)
3. Miedziak Médea Rebeka (Drávafok)
Különdíj: Bodonyi Ferenc (Sellye)

5-6.osztály
1. Lőrinc Richárd Péter (Sellye)
2. Kővári Ákos (Drávafok)
3. Nagy Gréta (Sellye)
Különdíj: Mészáros Laura (Vajszló)
7-8. osztály:
1. Dobos Dorina Rebeka (Sellye)
2. Nagy Lakatos Fatima (Baksa)
3. Győri Ádám (Sellye)
Különdíj: Binczky Boglárka (Drávafok)

