
         

 

Olvass többet! határtalanul-magyarul  
nemzetközi olvasásnépszerűsítő konferencia Kovásznán 

 

A Debreceni Ady Endre Gimnáziumból kiinduló, mára nemzetközivé vált olvasásnépszerűsítő 

programhoz kapcsolódó konferenciát tartottak a Pro Csoma Sándor Egyesület főszervezésében 

2018. október 13-án Kovásznán, amelyen részt vett a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) elnöke is.  

 

A kép forrása : https://www.hirmondo.ro/kultura/sikeres-elso-alkalom/?fbclid=IwAR0QbjNsElEC8hHv-vnpxmvpmAzxQiUtH2tzm-
vzp2yJCEi7BnheG2elsmY 

12 évvel ezelőtt indult három „adys” pedagógus közreműködésével a verseny. Kluka Hajnalka és 

Peternainé Juhász Zsuzsa magyartanárok, valamint Kónya István matematika-informatika szakos 

tanár azóta is folyamatosan szervezi a versenyt és a belőle kinövő egyéb rendezvényeket. 

A Beszélgetések könyvről, olvasásról című riportsorozatban 32 írás olvasható, amelyet diákok 

készítettek értékes gondolatokat megfogalmazó Olvasókkal, íróval, költővel, igazgatóval, 

rendezővel, tanárral, énekessel, újságíróval, amerikai cserediákkal. 

A legeredményesebb olvasók számára Olvass többet! - tábort rendeznek a szervezők mintegy 

jutalomként. 

Lassan 5 éve már illusztrációs pályázaton is részt vehetnek az olvasó diákok Laknerné Mihalcsik 

Ágnes könyvtárostanár, magyartanár és kollégái jóvoltából, akik a DSZC Könnyűipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájában szerveznek kiállításokat a beérkezett 

pályamunkákból. 

 

Gyerő József polgármester védnöksége alatt most első alkalommal került sor Kovásznán a 

konferencia megrendezésére, amely egész napos szakmai előadásokkal és a Képzeld el! - 

illusztrációs pályázat legjobb pályamunkáiból készült kiállítás-megnyitóval várta az érdeklődőket. 

A rendezvényen köszöntőt mondott Becsek Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum igazgatója és 

Molnár Juliánna magyartanár, a Pro Csoma Sándor Egyesület elnöke, a konferencia szervezője.  

Molnár Juliánna elmondta: a kovásznai konferencia ötlete akkor született meg, amikor 2016-ban 

Debrecenben, a Déri Múzeumban részt vett az Olvass többet! - verseny 10. születésnapjára 

szervezett jubileumi konferencián, és úgy gondolta, egy hasonló rendezvénynek Kovászna is 

otthont adhatna, hiszen tíz esztendeje, hogy ők bekapcsolódtak a debreceniek által kezdeményezett 



vetélkedőbe, s szervezik azt Székelyföldön és annak határain túl is. Így idén, miután sikeresen 

pályáztak a kovásznai önkormányzatnál, meg is valósult a tervük. 

Molnár Julianna köszönetet mondott Peternainé Juhász Zsuzsának, a Debreceni Ady Endre 

Gimnázium magyar szakos tanárának, az Olvass többet! - vetélkedő főszervezőjének. Ugyanakkor 

köszönetét fejezte ki az előadóknak, amiért eljöttek, és a Kőrösi Csoma Sándor Líceum 

pedagógusainak, amiért segítettek a rendezvény szervezésében, valamint a városvezetésnek, illetve 

a támogatóknak. A vendégek, résztvevők többsége Kovászna megyéből érkezett, viszont voltak 

érdeklők Brassó és Hargita megyékből is.  

Az egész napos programban egymást követték a különböző, olvasáshoz, irodalomhoz, 

szövegértéshez kapcsolódó előadások (L. program). A konferencia apropóján egy esszéíró 

pályázatot is hirdettek, amire 50 pályamunka érkezett 7 iskolából (Debreceni Ady Endre 

Gimnázium, székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium, kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző, 

székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző, sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 

szovátai Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum). 

Megosztott első díjat kapott Buna Blanka Boróka (Bod Péter Tanítóképző) és Makó Adrien 

(Benedek Elek Tanítóképző). Második helyezést ért el Orbán Klára (Kőrösi Csoma Sándor 

Líceum), s harmadik helyezésért járó díjat kapott Jene Zsófia (Debreceni Ady Endre Gimnázium). 

Különdíjban részesült Horvát Zsuzsa (Bod Péter Tanítóképző), Bende Tímea (Kőrösi Csoma 

Sándor Líceum) és András Zsuzsanna (Bod Péter Tanítóképző). A díjakat Magyar Olvasástársaság 

(HUNRA) elnöke, Dr. Vraukóné Lukács Ilona adta át. 

 

2016-ban a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanárai által szervezett konferenciára meghirdetett „ Életízesítőnk, az 

olvasás” című esszéíró pályázatra beadott pályamunkákból válogatott gondolatokat tartalmazza a Hodik Lilla 

(Debreceni Ady Endre Gimnázium) által készített szófelhő. 

A Városi Művelődési Házban az érdeklődők megtekinthették a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad 

előadásában Karinthy Frigyes A teknősbéka című írásából készült darabot, valamint Lázár Ervin A 

szabatoni lovas c. írásának felolvasószínházi előadását; mindkettőt Molnár János rendezésében. 

A nap végén sor kerülhetett kötetlen beszélgetésre, amelyen az érdeklődők megtekinthették azokat a 

projektmunkákat, amelyeket már magyarórai feladatként készítettek az Olvass többet! - verseny 

ajánlott olvasmányaiból választva az „adys” diákok.  



Peternainé Juhász Zsuzsa a Székely Hírmondó tudósítójának elmondta: áldottnak érzi magát, amiért 

olyan emberekkel van körülvéve, akinek fontos az olvasás népszerűsítése, s felvetette egy jövőbeli 

Kárpát-medencei Olvass többet! - konferencia megrendezésének tervét is kárpátaljai, felvidéki, 

délvidéki és erdélyi kollégák bevonásával. Hangsúlyozta: az olvasás össztantárgyi feladat, nem csak 

a magyartanár és könyvtáros tanár missziója, részt kell benne vennie szülőnek, nagyszülőnek, 

matematika-, informatika-, angol-  vagy éppen történelemtanárnak is. 

Beszélt arról is, hogy az Európai legendák – nemzeti irodalmi hősök című Erasmus+ projekttel 

nemzetközi vizekre is kihajózott a 12 éves olvasásnépszerűsítő tevékenység. Hamarosan calabriai, 

szicíliai, portugál, székelykeresztúri és debreceni „adys” diákok fogják egymás legendáit olvasni, 

újraírni kortárs költők, írók közreműködésével; illusztrálnak, kézműveskednek, filmet, zenei 

feldolgozást, Vlogot, dramatizált előadást készítenek, s mindezt megjelentetik e-book formájában 

is. Arany János Rege a csodaszarvasról írása mentén és a Szent László legenda néhány történetét 

olvasva az olasz és portugál diákok megismerkedhetnek legendás magyar történetekkel, ahogy a 

magyarországi és erdélyi tanulók az olasz és portugál legendavilág egy-egy szép történetét fogják 

olvasni és feldolgozni. 

A konferencián elhangzottak, a díjnyertes esszék és a megörökített pillanatok egy kiadvány 

formájában fognak megjelenni a közeljövőben.  

 


