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A verseny megnyitója ünnepi istentisztelettel kezdődött. Szabó József elnöklelkész úr igehirdetésében a Krisztusi 

szeretet, a hazaszeretet fontosságáról beszélt. Az áhítaton közreműködött az iskola Pedagógus Nőikara valamint 

Szemerédi Bernadett színművésznő, aki hegedűjátékával emelte az istentisztelet fényét.  

 

A versenyt Virágné Katona Zsuzsanna igazgató asszony nyitotta meg. Ünnepi gondolataiban hálát adott iskolánk jubileumi 

300. tanévéért.  

„Hálásak lehetünk Istennek és eleinknek, hogy 1720-ban megalapították az intézményt és nagy gondoskodással, 

összefogással tették lehetővé a gyermekek, családok keresztyén nevelését. 

Nagy összefogással, ahogy Wass Albert is írta: 

„Segítsétek egymást, magyarok, fogjatok össze, magyarok… szeressétek egymást, magyarok!” 

 

Az intézményben sikeresen került megrendezésre 2020. február 21-én  

kilencedik alkalommal a nagy népszerűségnek örvendő  

Wass Albert Országos Vers- és Prózamondó Verseny. 

 

Az ország 27 általános iskolájából, 11 református fenntartású iskolából  

5 kategóriában közel 100 diák mérettette meg 

magát az 112 éve született és 22 éve elhunyt nagy író,  

vallásos, református presbiter  műveiből. 

 



  

A megnyitó Wass Albert szobrának megkoszorúzásával folytatódott. A versenyzők egy-egy szál nemzeti rózsajelképpel 

adóztak a költő emlékének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult. A vendégek, zsűritagok, a felkészítő tanárok, és a versenyző 

gyermekek ajándékot, kedves kis emléket kaptak. Az 1. 2. 3. és különdíjas nyertesek (nem budapesti és Pest megyei 

tanuló) a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének meghívásos ösztöndíj pályázatán való részvétel 

lehetőségét is elnyerték, amely tehetségtanácsadást és 80.000 Ft-os egyszeri ösztöndíjat takar.  

 

 

 

 

 

 

 



A szakmai zsűri tagjai elismert költők, színészek, tehetségfejlesztő szakemberek voltak:  

- SZEMERÉDI BERNADETT: a szarvasi Cervinus Teátrum és a budapesti Madách Színház színművésze 
- DR. DÓSA ZSUZSA: a szarvasi Cervinus Teátrum művészeti igazgatója, színművésznő 
- LOVAG SZÉPLAKY GÉZA: a szarvasi Cervinus Teátrum és a budapesti Udvari Kamaraszínház színművésze 
- SZÍKI KÁROLY: az egri Gárdonyi Géza színház színművésze, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztes 

Színművésze 
- TÁBOR LAJOS: a békéscsabai Jókai Mór Színház korrepetitora 
- TARICS PÉTER: író, költő 

- BAGDI LÁSZLÓ: Szeretlek Békéscsaba Díjas író, költő 

- KEREK MÁRIA: magyar szakos tanár, szaktanácsadó 

- CSÁSZÁR ISTVÁN: tehetségfejlesztési szakértő, tehetség koordinátor 

- DIÓSZEGHY FRANCISKA: Csongrád város Szolgálati Emlékérmes nyugalmazott tanítója 

- SZABÓ FERENCNÉ: a helyi művelődési központ nyugalmazott igazgatója, népművelő 

- PÖRNEKI ANDRÁS: a Panoráma Világklub Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke 

- GALSI ZOLTÁN: helytörténész, középiskolai tanár 

- SZÉCSINÉ TAMASI KATALIN: középiskolai magyar szakos tanár, mesterpedagógus  

- TAJTA CSABÁNÉ: nyugalmazott igazgatóhelyettes, drámapedagógus 

- BARNA ANTAL: nyugalmazott középiskolai tanár  

- BENCZUR BARBARA: tanító, tehetségfejlesztő szakértő 

- KONCZ BEÁTA: tanító 

- MRENA ANDREA: tanító, drámapedagógus 

- TÖLTSZÉKI GYULÁNÉ: magyar szakos tanár 

- SÓSNÉ KÁDÁR MARIANNA: magyar-angol szakos mesterpedagógus 

Az iskola hagyományinak megfelelően a résztvevő iskolák átvehették a verseny jelképének számító kerámia vackort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virágné Katona Zsuzsanna igazgató asszony záró gondolataiban rávilágított arra, hogy mit is lehet tapasztalni Wass 
Albertről: 

 egyszerre „spirituális”: a Teremtőhöz kapcsolódásunkat tisztítja és éleszti folyamatosan; 
 egyszerre „zöld”: a földdel, a természettel való kapcsolatunkat erősíti számos írásában; 
 és egyszerre ad támpontot a magyar öntudat gyógyításához: ősi hagyatékunk kulcselemeire világít rá, és hozza 

vissza a tudatunkba; 
 akárcsak az egyetemes emberi értékek életben tartásához: nem egyszer nemzetek fölötti nézőpontokat leírva, 

a megbékélés útját kijelölve. 

„Hiszek a jóban, igazban, szépben. Minden vallásban, és minden népben. És Istenben, kié a diadal…  
És maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar.” 

 



A díjazottaknak és résztvevőknek szeretettel gratulálunk! 

 

A teljes eredménylista az intézmény honlapján megtekinthető: www.bethleng.hu  

Köszönet a támogatóknak: akik a versenyt finanszírozták. Törökszentmiklós városnak, a szülőknek és miden kedves 
szervezőnek, aki az előkészítésben és lebonyolításban részt vett. 

 
 
 
                                                                                                                              Virágné Katona Zsuzsanna  
                                                                                                                                          igazgató  

  

http://www.bethleng.hu/

