
Barátai a Verőfénynek,  

versünnepre hívunk!  

A fény húzza a földet... 

A föld rügyet nő! 

 

             (Tamkó Sirató Károly:  

                 Csillagünnep)  

 

Versekre emlékező, verseket idéző ünnepi alkalmaink huszadik 

évükhöz érkeztek. Már két éve a „felnőttkor”  jegyében hív és vár 

mindenkit egész Ausztriából, akit az irodalom szépsége vonz. 2007-es 

megújulásakor, Áprily Lajos verseiben találtam a szépsugarú szót, a 

Verőfény-t, mely azóta jeligénkké lett.  

 

Versünnepléseink új vonása, hogy az önként választott művek mellett 

korosztályonként kötelező vers-részketekkel egészült ki. A kötelező és 

a szabadon választott rész kettőssége és egysége jellemzi.   

 

A 2015-ös év költőjéül Tamkó Sirató Károlyt választottuk, aki 110 

éve, (1905. január 25-én), József Attilával egy évben született, 

Újvidéken (ma: Novi Sad). Méltatója, Tóth Gyula a József Attila díjas 

költő-prózaíró-műfordítóról, mint „a huszadik század páratlan 

szellemi nagyságá”-ról ír. Az avantgárd új hulláma idején, a két 

világháború közt lírája egyenetlen volt, kései népszerűségét inkább 

élete alkonyán keletkezett, közkedvelt gyermekversei alapozták meg.  

 

A korosztályonkénti kötelező idézetek tőle idén a következők. Az 

elemi iskolák I. – IV. osztályosainak:  

 

Egy kis kertet kerteltem, 

benne vermet vermeltem, 

répát, retket termeltem. 

 

Répa, retek megérett, 

piros héja de fénylett, 

ki megette – de szép lett! 

 

Az általános iskolásoknak (V.–VIII. osztály) a Biztató egy részlete jut: 



 

Ha egyetlen vagy, mint a szálfa.  

Felvirrad még magányod álma.  

Minden beérik, révbe fut:  

És győzött az, ki várni tud.  

 

A felső tagozatosok (IX.-XII. osztály) a Ködfejfa négy sorát kapják: 

 

Bennem tűzhányók tüze lobban 

s özönvizek hullnak rá nyomban. 

Hej, így van ez minden világgal, 

ha telt sok beteg igazsággal. 

 

Ezek mellett minden diák szabadon választott verssel lép fel, a 

tanácstalanoknak pedig tanítóink, tanáraink szívesen segítenek a 

választásban. Szeretettel hívunk minden Ausztriában élő magyar vagy 

a magyar nyelvet szerető fiatalt szavalóversenyünkre. Jó lenne együtt 

látni, tudni titeket, minél többeteket. A névsor elkészítéséhez kérjük, 

jelentkezzetek be a BMI-nél névvel és a mondani kívánt vers adataival 

(www.becsimagyariskola.wordpress.com) Határidő: április 3. 
  

Jubileumi, 20. versmondó verenyünk díszvendége és védnöke a 

magyar gyermekirodalom legismertebb alkotója, Kányádi Sándor. Új 

összetételű zsürink tagjai  az idén: Böröndi Lajos költő (elnök), 

Czibula Katalin, az ELTE tanára (Budapest) és Pathy Lívia, tanár, 

szaktanfelügyelő (Burgenland). 

 

Jubileumi 20. találkozónk helyszíne a Collegium Hungaricum. Címe: 

1020  (második kerület), Hollandstr. 4; Bécs. Délelőtt 10 órakor 

kezdünk.  

 

Bízunk bennetek, újra és újra hívunk egy versmondó délelőtt idejére: 

legyünk együtt.  Legyen szép a kerek évfordulós nap 2015-ben is. 

Hiszen húsz éve ünnepelünk e napon. Mert ez az áldott magyar 

költészet megérdemel ennyit: egy közös versünnepet.  

 

        A BMI közössége  
          

http://www.becsimagyariskola.wordpress.com/


 

 

                     

   
 

Jubileumi,  20.  alkalommal  
      indul a Bécsi Magyar Iskola versmondó versenye  

 

Rendezvényünk védnöke és díszvendége:  

    Kányádi Sándor költő  
 

Találkozunk  2015. április 11-én délelőtt 10 órakor  
         a Collegium Hungaricumban  

          (1020 Wien, Hollandstr. 4) 
 

Minden fellépni kívánó iskoláskorú fiatal jelentkezhet rá     

     Ausztriából. Tudnivalók hamarosan honlapunkon:  

           www.becsimagyariskola.wordpress.com       
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