
Ismert és rejtőzködő nemzeti értékeinkről írtak a veszprémi diákok 

 

Veszprém - Csillogó szemű fiatalok ismertették írásaikat a Laczkó Dezső Múzeumban a 

diák előadók napján. A Báthory iskola és a Kékmadár Alapítvány pályázatára beadott 

munkák nyolc legjobbját hallgatta végig a zsűri, hogy eldöntse, ki volt a legjobb szerző 

és előadó. 

A 2017 sikeres diákszerzője pályázatra Kincseink tárháza, környezetünk ismert, rejtőzködő 

nemzeti értékei témában írhattak a felsős fiatalok. A legjobb nyolc munka készítői három 

iskolából jöttek: a veszprémi Báthory, a Botev és a csopaki református iskola felsős diákjai. 

Olyan dolgokról írtak, amelyek valóban érdekelték őket. 

Munkáik bizonyították, hogy ha valami érdekli a gyerekeket, akkor időt és energiát nem 

kímélve dolgoznak rajta. - Csodálatos volt hallgatni ezeket a gyerekeket, látszott, hogy olyan 

dolgokról írtak, amelyek tényleg érdekelték őket. Örülök, hogy helyet adhattunk ennek a 

rendezvénynek - mondta el S. Perémi Ágota, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója. 

Az első a báthorys Szabó Virág lett a Veszprémi Utcazene-fesztiválról készített anyagával. 

Második helyen végzett a Csopaki Református Iskola diákja, Steinhausz Virág Steinhausz 

György életművével foglalkozó írásával, harmadik a boteves Simonfalvy Bálint lett. 

 

Ő a Kassai-féle lovasíjász-módszert dolgozta fel. Elő-adásával lenyűgözte a zsűrit és a 

hallgatóságot, így megszerezte a legkiválóbb előadó díját is. Balogh Boglár Aliz a tihanyi 

levendulásról írt, a mindössze ötödikes Szabó Anna a Somlóról és a Szabó borászatról tartott 

előadást. Dézsi Belián három kedvelt édességről beszélt, Szvath Júlia a magyar gasztronómia 

történetét dolgozta fel, Ács Gergő pedig Verancsics Faustus életéről tartott előadást. 

- Az ilyen versenyeknek van értelmük, a gyerekek elmélyedhetnek a munkában. Sokat 

dolgoztak, ők maguk találták ki, hogy mivel szeretnének foglalkozni, mi az előadás 

gyakorlásában segítettünk nekik - mondta el Küsz Ágnes, a Botev iskola felkészítő tanára. 

- Számunkra fontos a népi hagyományok őrzése, és ezt a programot Milló Ildikó ötletére már 

hét éve tartjuk a Báthoryban. Most szerencsére a Földművelésügyi Minisztérium HUNG2016 

pályázata is támogatta a szervezést, és a gyerekek igazolták a verseny létjogosultságát. Itt 

mindenki nyert, aki előadott, és aki meghallgatta, az is - tette hozzá Jegesné Rémesi Irén, a 

Kék Madár Program szakmai vezetője. 
 

Sági Ági 

https://veol.hu/hirek/veszprem-irodalom-bathory-istvan-iskola-palyazat-laczko-dezso-

muzeum-1828870 
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