XXIV. Országos Spanyol nyelvű Vers és Prózamondó Verseny
Április 22-én került megrendezésre a XXIV. Országos Spanyol nyelvű Vers és Prózamondó Verseny az
Eötvös József Gimnáziumban. Megrendezését segítette a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott pályázatunk, így az országos verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával jöhetett létre. A versenyen 20 középiskola 66 tanulója vett részt. Érkeztek versenyzők Budapestről, Pécsről, Nyíregyházáról, Oroszlányból, Esztergomból, Veszprémből, valamint Tatáról.
A verseny, melynek idén Chile volt a témája, négy kategóriában zajlott: kötelező és szabadon választott
vers, illetve kötelező és szabadon választott próza. A kötelező vers Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költő, Si
tú me olvidas című verse, a kötelező próza szövege pedig Chile érdekességeiről szóló ismeretterjesztő szöveg volt. A versenyzőket minden kategóriában háromtagú zsűri értékelte, a zsűri tagjai között volt dr.
Menczel Gabriella, az ELTE Hispanisztika Tanszékének tanszékvezetője, Santosné dr. Blastik Margit adjunktus, gimnáziumunk egykori diákja, valamint Carles Bartual Martín katalán lektor.
A résztvevők a verseny program után kisvonatos városnézés keretében ismerkedtek meg Tata nevezetességeivel. A városnézés spanyol nyelven zajlott. Az őszies időjárás ellenére mindenki élvezte az egy órás programot.

Minden kategória első három helyezettjét értékes könyvjutalommal és oklevéllel díjaztuk, jutalmaztuk továbbá a legeredményesebb iskolát és a vers kategória összetett győztesét. A legeredményesebb iskola a budapesti Városmajori Gimnázium lett. A vers kategória összetett győztese Kiss Virág, a Városmajori Gimnázium tanulója lett, aki egy spanyolországi nyaralást nyert, melyet a miskolci Világlátó Utazási Iroda ajánlott
fel.
Saját diákjaink is indultak a versenyen; Palák Judit 9. E osztályos tanuló, Federico García Lorca Vals en las
ramas című versét szavalta szabadon választott vers kategóriában és 9. helyezést ért el. Éberle Richárd 9. C
osztályos diákunk kötelező vers kategóriában 7. lett, szabadon választott verse a Real Madrid himnusza volt,
mely a 14. helyezésig juttatta. A 10. A osztályos Stefanits Renáta idén is indult a versenyen; kötelező vers
kategóriában 15., szabadon választott vers kategóriában Miguel Hernández Aceituneros című versével 16.
helyezést ért el.

