
 

 

 

Akik még szeretnek olvasni… 

 

28. alkalommal került sor a 2019/2020. tanévben 

meghirdetett Arany János Irodalmi Versenyre, amelynek a döntőjét 

a vírushelyzet miatt a 2020/2021. tanév legelején rendezte meg az 

Eötvös József Gimnázium és Kollégium magyar munkaközössége a 

Nemzeti Tehetség Program pályázatának támogatásával.  

A felhívásban szereplő alkotásokat kellett elolvasniuk a 

versenyre jelentkezőknek. Ezúttal Arany János művei közül A 

bajusz, A tudós macskája, Pázmán lovag című humoros írásokat, J. 

D. Salinger Rozsban a fogó című regényét, amelyet korábban 

Zabhegyező címen ismert az irodalomkedvelő magyar olvasóközönség, Jókai Mór A 

háromszínű kandúr című rövid történetét, Krúdy Gyula A szabadság csillaga, Szabó Magda Az 

őz, a Tasnádi István, Jeli Viktória szerzőpáros Kettős : játék és Sepsi László Ördögcsapás című 

regényét kellett alaposan megismerniük a 9. és 10. évfolyamos diákoknak.  

A novemberi, első, iskolai forduló már izgalmasan indult, hiszen a verseny előtt két 

nappal kellett az iskoláknak áttérniük a digitális oktatásra, így a versenyt is ehhez a helyzethez 

kellett igazítani: számítógépen készítették el a tanulók a feladatlap megoldását, és a fogalmazást 

is Word formátumban küldték be a szervezőknek a megadott határidőig.  Az 

olvasmányélményeik mellett most a digitális kompetenciáikról is tanúbizonyságot tehettek a 

résztvevők – több-kevesebb sikerrel.  

A javítás és a döntőbe jutottak névsora februárra elkészült, s mindenki abban a 

reményben várta az április döntőt, hogy a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi a 

megrendezést, de sajnos, nem így történt: a döntőt el kellett halasztani.  

2021. szeptember 4-én és 5-én a legkitartóbbak – az 50 döntős közül 41-en – 

megérkeztek Tatára, hogy eldöntsék, kik ismerik a legjobban a már a többször is elolvasott 

alkotásokat.  

Szeptember 4-én, szombaton reggel ünnepélyes megnyitóval kezdődött a kétnapos 

esemény. Barsi Éva igazgatónő köszöntőjét követően Vajda-Kolek Blanka, 11. A osztályos 

diák Esterházy Péter Egy kékharisnya feljegyzései című írásából olvasott fel egy részletet, 

amely az irodalmi verseny egy korábbi emlékét idézte meg, azt, amikor az író meghívott 

vendégként részt vett a tatai döntőben.  

Az írásbeli fordulóban 180 perc állt a résztvevők rendelkezésére, hogy kifejtsék 

gondolataikat az „… amikor olyasmi történik veled, amiről el sem hiszed, hogy megtörténhet” 

idézet alapján.  

Ebéd után, a délutáni, első szóbeli fordulóban Szabó Magda Őz című regényének 

szereplőjéről, Lőrincről kellett kialakítaniuk a versenyzőknek a véleményüket, amire rövid 

felkészülés után mindössze két perc állt rendelkezésükre.  

A második szóbeli forduló meglepetést tartogatott, hiszen megérkezett Sepsi László 

kortárs író, akinek az Ördögcsapás című regényét nagyon jól ismerték a résztvevők. Értően 



érveltek a középiskolások a lezáratlan regényről, lelkesen fogalmazták meg ötleteiket a 

folytatáshoz.  

Érdekes színfoltja volt a szombati programnak a dedikálásra és a szelfizésre váró 

diákok, felkészítők hosszú sora, és a fiatal 

író lelkesen és kitartóan teljesítette a 

kellemes kötelességet.  

Vasárnap délelőtt került sor a 

harmadik szóbeli fordulóra. A Salinger-

regény hősének, Holdennek az alakjában 

kellett a szélsőséges megnyilvánulásokat 

számba venniük az érvelő versenyzőknek.  

A döntőben szerzett pontos 

összesítésének és az 

ajándékkönyvcsomagok előkészítésének 

idejére a vendégek ellátogathattak az 

Esterházy-kastélyba, hogy a verseny 

izgalmait a csodálatos környezetben feloldhassák.  

Az eredményhirdetésen minden résztvevő emléklapot és könyvajándékot kapott, a 

legjobb teljesítményt nyújtók közül öten arany-, öten ezüst-, négyen pedig bronzdiplomát 

vehettek át Barsi Éva igazgatónőtől.   

 

 
 

 

 

 


