
 

       Testvériskolánk, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium ebben az évben is megrendezte a 

magyar kultúra napjára emlékezve a nemzetközi vers- és prózamondóversenyt. 

A világjárvány miatt személyes találkozás nélkül zajlott a rendezvény: a szavalatokat videófelvétel 

formájában küldtük el, és azok alapján  születtek meg az eredmények. 

11-12. osztály 

Téma: „Én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan” (Szilágyi Domokos). Életöröm, szerelem, játékosság, 

(nyelvi, formai játékosság, motívumok játéka) a XX-XXI. század  lírájában. 

Kölcsey-díj: Bodnár Boglárka 12.D (Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú) 

felkészítő tanár: dr.Murányiné Csorba Zsuzsanna 

Zsűri különdíja: Tóth Panna 12.D (Szabó Lőrinc: Hajnali rigók) 

felkészítő tanár: dr.Murányiné Csorba Zsuzsanna 

 

 

 

Szatmárnémeti emlékek 

Nincs is tisztelendőbb példa a Magyarországon élő emberek számára, mint a határon túl élő magyarok 

különösen erős magyarságtudata és hazaszeretete. 

Kölcseys diákokként szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ebbe betekintést nyerhettünk 

testvériskolánk, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulói és pedagógusai segítségével, akikkel 

évtizedek óta nagyon közeli kapcsolatot ápolunk.  

 Minden évben meghívjuk őket az őszi tehetségkutató vers- és prózamondó versenyünkre, és a magyar 

kultúra napja alkalmából rendezett szavalóversenyükre mi is rendszeresen ellátogatunk.  Ezen a napon a 

Kárpát-medencében élő magyar anyanyelvű tanulók különböző korcsoportokban szerepelve mutathatják meg 

a versek iránti szenvedélyüket. Verset kedvelő és szavalni szerető diákokként, kölcseys korunk óta mi is 

állandó résztvevői voltunk ennek az eseménynek, így  betekintést nyerhettünk a határon túli magyar iskolák 

kulturális életébe és szokásaiba. 

 Természetesen a részvétel minden évben kitartó felkészülést igényelt, melyhez már hetekkel előtte 

hozzákezdtünk. Ebben mindig számíthattunk osztályfőnökünk, magyartanárunk, Dr.Murányiné Csorba 

Zsuzsanna tanárnő segítségére. A legnagyobb fejtörést a versválasztás okozta, hiszen olyan művet kellett 

keresnünk, amelyik nemcsak a kategóriánkban meghatározott tartalmi kritériumoknak felelt meg, hanem 

személyiségünkhöz és stílusunkhoz is illett.  Miután elsajátítottuk a szöveget,  megfogadva  tanárnőnek a 

versszöveg hangsúlyozásához, az előadásmódhoz adott tanácsait, először csak négyszemközti próbákat 

tartottunk. Később, a közönség előtti szereplés gyakorlásához a hallgatóságot az osztálytársaink biztosították, 

akik minden alkalommal őszinte és hasznos kritikát mondtak a produkcióinkról.   

A Szatmárnémetibe tartó, viszonylag hosszú buszos utazás alatt már izgatottan hangolódtunk az előttünk 

álló megmérettetésre. A kissé feszült hangulatunkat oldotta, hogy testvériskolánkba való megérkezésünkkor 

rendkívül szívélyes fogadtatásban volt részünk. A kedves, biztató szavak és a vendéglátás mellett 

lehetőségünk nyílt megismerni azt a várost, ahol többek között Ady Endre, Kaffka Margit, Dzsida Jenő és 

Szilágyi Domokos alkotott.  A gimnázium ódon épületében sétálva ismerős érzés fogott el bennünket, hiszen 

a nyíregyházi Kölcseyre emlékeztettek a szatmárnémeti iskola folyosói, tantermei. Az ünnepélyes verseny-

megnyitók után rendkívül színvonalas produkciókat hallhattunk, amelyeket a hozzáértő szakemberekből álló 

zsűri (színészek, magyartanárok) részletesen értékelt, és igény szerint személyes beszélgetésben is részt 

vehettünk, melynek során észrevételeiket és tanácsaikat osztották meg velünk. Ezt nagyon hasznosnak 

találtuk, mert ezáltal folyamatosan fejlődhettünk. A díjak átadása előtt már mindig nagy volt a nyüzsgés, a 



diákok felszabadult hangulatban cseverésztek. Ehhez az is hozzájárult, hogy a zsűri nemcsak az első három 

helyezettet emelte ki, hanem különböző dicséretekkel és különdíjakkal jutalmazta a szintén kimagasló 

előadókat.  Ennek köszönhető, hogy egyik alkalommal sem tértünk haza üres kézzel!   

Ebben az évben legnagyobb sajnálatunkra a verseny csak online formában került megrendezésre, előre 

felvett videók alapján döntöttek az eredményről. A díjazás persze most sem maradt el, ennek ellenére 

hiányoltuk az ehhez a naphoz társuló különleges hangulatot.  

Végzős diákokként sajnos, utolsó alkalommal tudtunk szerepelni, de a minden évi versenyek során  szerzett 

élményeinkre és tapasztalatainkra szívesen gondolunk majd vissza.  

 

Tóth Panna, Bodnár Boglárka 12.D osztályos tanulók (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium) 

 


