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Verőfény címmel idén is megrendezte, a Bécsi Magyar Iskola az ausztriai 

magyar gyermekek idei szavalóversenyét. A 2010. március 20-án lezajlott 
szavalóversenyen ezúttal hatvanan indultak. A viszonylag magas létszám nehéz 
helyezet elé állította a zsűrit, amelynek elnöki tisztét már 12 éve Böröndi Lajos 
tölti be, akinek e feladat betöltésében ez alkalommal Toma Katalin és Lois 
Márta tanárnők voltak társai. A szokásos kötelező versidézeteket az idén 
Weöres Sándor gyermekverseiből és néhány felnőttekhez szóló versből válo-
gatták össze, korosztályokhoz illő bontásban.  

Nem lenne igazságos, ha nem említenénk és nem fájlalnánk az Őrvidék, 
Burgenland távolmaradását a közösnek szánt vetélkedőről. Ami viszont örömre 
adott okot: a versenyzőkkel eljöttek a szülők és nagyszülők is, akik odahaza a 
szellemi hátteret jelentik és akik nélkül a szép versengésnek nem lett volna 
ennyi részvevője. Igazi érdekessége volt az idei Verőfénynek, hogy néhány 
német anyanyelvű osztrák  gyermek is benevezett, sőt többen háromnyelvűnek 
vallották magukat a részvételi lapon, és nem maradtak alul a magyar anyanyelvű 
gyermekek mellett.  

A legkisebbek korosztálya, a Tipegők 3–5 évesek kategóriájában nem tör-
tént eredményhirdetés, csak közös, egyforma jutalmazás és elismerés, hiszen a 
hat csöppség nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, mikor kiállt a közönség 
elé. A Bécsi Napló  így írt róluk méltatásában „ők a jövő reménységei”. 

A Betűvetők csoportjában, az első és második osztályosok között első 
lett Hoffer-Tóth Mátyás és Weinberger Karin. Hoffer-Tóth Áron második lett, 
míg Deák Attila és Schadenbauer Felix a harmadik.  

A Felfedezők 11–12 éves korosztályából két első helyezett került ki, 
Payer Luna és Filakovszky Ákos. Ők állhattak a képzeletbeli dobogó 
legmagasabb fokára, míg Mosó Hanna második lett, Schmidt Dániel és 
Öllinger Péter pedig a harmadikok.  

A Kitekintőknél, a 13–14 éves korosztályban Nagy Domonkos ért el első 
helyezést, Tök Tamás másodikat, és Molnár Dávid harmadikat.  A legkiegyen-
súlyozottabb és -színvonalasabb mezőnyt nyújtó korcsoport az övék volt.  

A ballagók kevesebben voltak, úgy tűnik, hogy a felső tagozaton a vers-
mondó kedv alábbhagy. Ez azért is kár, mert ez lenne az a korosztály, ahol 
beérhetne a gyümölcs, a korábbi évek munkája meghozhatná az eredményt. 
Másrészt azért is kár, mert elmarad néhány esetleges korábbi szereplés méltó 
lezárása, ami a fiatalok magyar iskolai pályájának végén fontos mozzanat lehet-



ne. Körükből nem került ki első helyezett, csak megosztott második és harma-
dik helyezés. A második helyen Józsa Albert és  Kovács Ervin osztoztak, a 
harmadikon pedig Rideg Bianca és György Norbert.  

Egyetlen mozzanat erejéig személyes emléket villanatva föl: megható volt 
a Toldi Előhangját modernül érthetőre tagolva, kristálytisztára hangolva hallani. 
Ennek azért is nagy a jelentősége, mert a megújulás abban is folyamatosan, 
évről évre „tetten” érhető, hogy egyik-másik vállalkozó versválasztása teljesen 
új művet mutat föl amúgy is gazdag irodalmi örökségünkből. Ezúttal Koszto-
lányi és Petőfi nagyon rég hallott vagy Kovács András Ferenc új művei is kö-
szöntötték a hallgatóközönséget.  

A teljesség megkívánja, és joggal, hogy ők is sorra kerüljenek a fölsorolás-
ban: dicséret és elismerés illeti a Bécsi Magyar Iskola pedagógusait a verseny 
megszervezéséért és a diákok felkészítéséért. Úgy tűnik, a diákok biztos családi 
háttérrel rendelkeznek, olyannal, ahol fontos a magyar kötődés, fontos az anya-
nyelv ápolása. És a jövőre gondolva, ez az, ami mindannyiunkat reménységgel 
tölthet el. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


