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100 éve, 1905. április 11- én született József Attila

József Attila: Milyen jó lenne nem ütni vissza
Mikor nagyokat ütnek rajtunk,

Milyen jó lenne nem ütni vissza
Se kézzel, se szóval,

Világitni a napvilággal,
Elaltatni az éjszakával,

Szólni a gyávaság szavával,
De sose ütni vissza.

Lelkeimmel pörölnöm kéne
S élvén is vagyok most a béke.
Kristály patakvíz folydogál
Gyémántos medrü ereimben.
Szelid fényesség az ingem
És béke, béke mindenütt,
Pedig csak én élek vele!…
Fölemelnek a napsugarak,

Isten megcsókolja minden arcom
És nagy, rakott szekerek indulnak belőlem

A pusztaság fele. (1924)

„Magyarnak lenni  nem jog,  nem kötelesség,  hanem megmásíthatatlan tény,  amin az Isten
nem  segít,  ha  baj-,  amit  a  pokol  sem  éget  föl,  ha  dicsőség.  A  nemzetiség  nem  puszta
osztályozás,  de  örömkeltő  és  bajhozó  valóság-  nemcsak  nemzetünk  magyar,  hanem
egyénenként is magyarok vagyunk. Az emberiségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk.”
József Attila

Rejtelmek ha zengenek,                 Szól a szellő, szól a víz,
őrt állok, mint mesékbe.              elpirulsz, ha megérted.
Bebujtattál engemet                     Szól a szem és szól a szív,
talpig nehéz hűségbe.                 folyamodnak teérted. (József Attila: Flóra- Rejtelmek)

József Attila: Hazám (részlet)
S mégis, magyarnak számkivetve

lelkem sikoltva megriad-
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!

----------
Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak…

A Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola március 18-19-én második alkalommal rendezte meg
a „Lélektől lélekig” nemzetközi irodalmi gyermek-fesztivált, amelyen három korcsoportban vettek részt: 3.-4.,5.-6.
és 7.-8.osztályos tanulók. Az öt magyarországi (Balmazújváros, Budapest, Győr, Orosháza, Várdomb) és a négy
határon  túli  régióközpontból  (Erdély,  Felvidék,  Újvidék  és  a  Dráva-háromszög)  60  gyermek  érkezett,  hogy
megmérettessék magukat József Attila  születésének 100. évfordulójának tiszteletére rendezett  megemlékezésen,
ahol a költő verseiből és életútjából hangzottak el irodalmi válogatások. 
A rendezvény megnyitójára az iskola meghívta Földes Lászlót – művésznevén Hobót, aki József Attila verseket
adott elő, a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. Polgármesterünk dr. Marenics János és iskolánk igazgatója dr.
Schmidt  Henrikné köszöntötte  a vendégeket,  majd  iskolánk tanulói  magyar és nemzetiségi  népdalokkal  illetve
modern- és néptánccal kedveskedtek az összegyűlteknek. A közös esti vacsora után folytatódott a program estébe
nyúlóan: a gyerekek táncház, agyagozás és a híres Tenkes kapitánya c. film levetítése közül választhattak.
Másnap  már  9  órától  elkezdődött  a  fesztivál.  Rangját  emelte,  hogy  dr.  Zsolnai  József  nyelvtudományok
professzora nemcsak köszöntötte a résztvevőket, hanem meghallgatta a versmondók előadásait is. Remélhetőleg
minden gyerek izgult és örült a díjazásnak: az arany, ezüst és bronz fokozatú értékelésnek.


