„Csak hit van és cselekvés!”
„… viszem a magyar verset mindenüvé, ahol a szívek kinyílnak és vágyakoznak utána…”

-Szeleczky Zita-

FELHÍVÁS
az

„Üzennek a csillagok
Nekézsenyben”
című

SZAVALÓVERSENYRE
A Nekézsenyi Önkormányzat, az Együtt Nekézsenyért Egyesület és az Ózdi
Művelődési Intézmények Városi Könyvtár immár harmadik alkalommal rendez
szavalóversenyt

Szeleczky Zita színművésznő emlékére
A művésznő családi kötődése, gyermekkori emlékei erősen fűzték a településhez,
végakarata szerint örök nyugalomra is a családi sírhelyen, Nekézsenyben helyezték.
Hagyatékának egy része pedig a nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékházban kapott
helyet. Szellemi örökségének méltó folytatása ez a szavalóverseny, amellyel szép
magyar beszédére, csodálatos versmondására emlékezünk.
A versenyt az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére rendezzük

2020. április 17-én, pénteken 14 órától,
a nekézsenyi Balogh Béni Közösségi Házban.
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A versenyre Ózd és térsége általános iskolai tanulóinak jelentkezését várjuk,
két kategóriában: I. kategória: 5-6. osztályosok; II. kategória: 7-8.osztályosok.

Nevezni egy magyar költő szabadon választott versével lehet, melynek
témáját a hazaszeretet, a nemzeti összetartozás, valamint az a szeretet-és
felelősségteljes kötődés adja a szülőföldhöz, mely Szeleczky Zitát is
jellemezte.
Kérjük, hogy a gyerekek életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő verset
válasszanak. A versek kiválasztásában számítunk az iskolák magyar szakos
tanárainak és a települések könyvtárosainak segítségére, akiknek a Jelentkezési
lapok is leadhatóak.
A Jelentkezési lapot mellékeljük. Kérjük a felkészítő tanárokat, hogy postán
(Balogh Kitti: 3646 Nekézseny, Zrínyi út 8.) vagy email-ben
(egyuttnekezsenyert@gmail.com) küldjék el számunkra, mellékelve mellé a
tanulók által kiválasztott kinyomtatott verseket is.
Jelentkezési határidő: 2020. április 6.
Díjazás:
A helyezésekről és a díjak odaítéléséről szakértő zsűri dönt, melynek tagjai között a
versenyt meghirdetők képviselői is helyet kapnak. Minden résztvevő Emléklapot és
Szeleczky Zitára emlékező ajándéktárgyat kap. A két kategória első 3-3 helyezettje
Emlékplakettet kap és értékes könyv-és egyéb tárgyjutalomban részesül.
A versennyel kapcsolatosan információ kérhető: Balogh Kitti, az Együtt Nekézsenyért
Egyesület elnöke, Tel.: 06-30-575-3666

Szeretettel várjuk a jelentkezőket, ünnepeljük együtt a szép magyar verset!
Nekézseny, 2020.március 10.
A szervezők
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