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Az ÚMKE – Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete – idén tizedik alkalommal hirdette meg az Aranytollas diák elnevezésű hagyományos 
fogalmazási versenyét középiskolások számára. Most öt témakör közül választhattak a diákok: Sportolni jó, Szeretem a Tiszát, Az internet 
szerepe a XXI. században, Jövőképem: megyek vagy maradok és szabadon választott témában.

A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontból összesen 41 pályamunka érkezett, melyet háromtagú zsűri értékelt, Ara-
nyos Á. Klára, Röhrig Ottó és Istenes Erika. Legtöbb írás – összesen 14 – a szülőföldön maradás, illetve az elvándorlás témáját boncolgatta, 
a szabadon választott témára 12-en írtak, nyolcan választották az internettel kapcsolatos témakört, a sportról öten írtak és két tanuló választotta 
fogalmazásának témájául a Tiszát. A zsűri tagjai egyöntetűen megállapították, remek írások születtek idén is.

A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban hétfőn délután Röhrig Ottó köszöntötte a pályázaton résztvevő tanulókat, a 
pedagógusokat, a média képviselőit és a megjelenteket. Mint elmondta, ez egy szellemi megmérettetés, melynek célja elsősorban az, hogy 
felkeltsük az érdeklődést és a fi gyelmet az újságírói szakmára, hiszen kell az utánpótlás, mert napjainkban ez a hivatás elöregedőben van. A 
fogalmazási verseny minden évben az 1848-as szabadságharc jegyében zajlik, tehát mindig március idusán rendezzük meg, ezért egyperces 
főhajtással és néma csenddel emlékeztünk a mártírokra. A magyar sajtó napja is március 15., mert 1848-ban ekkor nyomtatták ki a szabad 
magyar sajtó első termékét, a 12 pontot és a Nemzeti dalt, valamint kihirdették a sajtószabadságot, amely véget vetett a korábbi szigorú cenzú-
rának. Magyarországon is ezen a napon adják át a Széchenyi-, Kossuth- és József Attila-díjakat az arra érdemesülteknek.

A rövid bevezető után a munkák értékelése és a díjazottak megjutalmazása következett, s felolvasásra kerültek a legsikeresebb  pálya-
munkák. Aranyos Á. Klára, a zsűri elnöke értékelőjében elmondta, évről évre mind jobb és jobb írások érkeznek, amelyek híven tükrözik a 
középiskolások már felnőttes, de még kicsit kamaszos gondolkodásmódját, az élethez, a világhoz való viszonyulását. Az est legünnepélyesebb 
részében a következő eredmények hangzottak el:

III. helyezett: Kökény Anna I. 4. osztály – Boldogság (szabadon választott téma)
II. helyezett: Juhász Gréta I. 2. osztály – Jövőképem, megyek vagy maradok
I. helyezett: Jakus Tamás III. 11. osztály – Az internet szerepe a XXI. században
A díjazottak könyvjutalomban részesültek és egy tollat kaptak ajándékul, az első helyezett pedig még egy évre szóló tagsági könyvecskét 

is az ÚMKE elnökétől, Röhrig Ottótól.
Kiváló írásaikért dicséretben részesültek még a következő tanulók:
Mucsi Marietta – Életstílus
Szabó Katinka IV. 2. – Optimista gondolkodás
Csizmadia Gertrúd IV. 2. – Az internet szerepe a XXI. században
Domonkos Gábor I. 4. – Sportolni jó.
A díjazott tanulók felkészítő magyartanárnője Bata Rózsa.
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