
 Versmondó verseny a BIG-ben  

Iskolánkban, a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnáziumban, immár 2. alkalommal került megrendezésre a „Vidám 

versek” versmondó verseny. Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel a 

rendezvénnyel hagyományt szeretnénk teremteni. 

Nem véletlen, hogy éppen április 11-ére tűztük ki a verseny időpontját, hiszen 

méltóképpen akartuk megünnepelni a Költészet napját, József Attila 

születésének évfordulóját. 

„A vers az, amit mondani kell!” – fogalmazta meg röviden és tömören Kányádi 

Sándor erdélyi költő a vers lényegét. Valóban ez a lényeg! Célunk az volt, hogy 

minél több költeménnyel ismerkedjünk meg, s gyerekek, felnőttek egyaránt 

vidáman, kellemesen töltsék iskolánkban ezt a délutánt. 

A verseny meghirdetését követően nemcsak a nyírbátori óvodások és iskolások 

fogadták el meghívásunkat, és küldték el nevezésüket, hanem a környező 

települések intézményeiből is érkeztek versmondók. 

A regisztrációt és a megnyitó ünnepséget követően elkezdődött a várva-várt 

verseny, mely két helyszínen zajlott. 

Az óvodásokkal közös mondókázással kezdtünk. Azután hallhattunk verset 

kisegérről, cicáról, csacsiról. Képzeletbeli sétát tettünk az erdőben, ahol 

szebbnél-szebb virágok, katicák, gombák tették színesebbé ezt a szép tavaszi 

napot. 

A verseken keresztül bepillanthattunk kicsit az óvodások mindennapjaiba is, s 

arra is választ kaphattunk milyennek látja (várja), hogyan képzeli el az iskolát, a 

ma még játszadozó nagycsoportos óvodás.  

Meglepő volt, hogy a kis szavalók milyen határozottan, bátran, vidáman és 

önfeledten szavaltak. 

Szinte észre sem vettük, olyan gyorsan telt az idő, a tüneményes előadók a jól 

megválasztott és „Vidám versekkel” elvarázsoltak gyereket, felnőttet, zsűrit 

egyaránt.  

 



Az 1-2. osztályosok izgatottan hallgatták társaikat, szurkoltak egymásnak, 

egymásért. 

Juhász Magda, Kovács Barbara, Varró Dániel költők versei bizonyultak a 

legnépszerűbbnek. Ők azok a ma is élő költők, kiknek verseiben a használt 

szófordulatok, az életszerű mondanivaló, s az érzelemvilág nagyon közel áll a mai 

gyerekek gondolatvilágához.   

A legnehezebb dolga a zsűrinek volt, hiszen a verseny végén értékelni kellett a 

hallott előadásokat. 

Az óvodásoknál minden kis szavalót egyenként értékeltek, jutalmaztak. 

Oklevelet és könyvjutalmat kapott pl.: a legviccesebb vers előadója, a 

legmagabiztosabb szavaló, a legmosolygósabb versenyző stb...  

Az 1-2. osztályosokat hagyományos módon díjazta a zsűri. A helyezések mellett, 

több különdíjat is kiosztottak. 

Mindannyian – óvodások, kisiskolások – büszkén és mosolyogva vették át 

megérdemelt ajándékaikat. Szomorúan és üres kézzel senki sem távozott. 

Nagyon kellemes és tartalmas délutánt tölthettünk együtt. Köszönet érte a 

felkészítő óvó néniknek, tanító néniknek, kedves szülőknek és a kis 

versmondóknak. 

Reméljük, jövőre is szívesen visszajönnek hozzánk! 
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