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Az idén már ötödik alkalom-
mal hirdették meg Bíró András 
vers- és prózamondó versenyét 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban. A verseny célja a 
klasszikus és modern magyar 
irodalom értékeinek megismer-
tetése, a helyes magyar beszéd 
szépségeinek megszerettetése 
a városi oktatási intézmények 
tanulóival.

A diákok tetszőlegesen kivá-
lasztott magyar verssel, prózá-
val, vagy mûrészlettel (mûfaji 
megkötés nélkül, megközelí-
tőleg 5 perces terjedelemben) 
készülhettek. A zsûri tagjai 
Bíró András író, költő, újságíró 
(nem utolsósorban lapunk tár-
caírója), dr. Takács Erika, a Bíró 
András Alapítvány elnöke, vala-
mint Kuzselné Schóber Ágnes 
az Andreetti Károly Általános 
és Mûvészeti Iskola igazgatója 
voltak. A verseny résztvevőit az 
alapítvány kuratóriuma korcso-
portonként – alsó- és felső tago-
zatos, valamint középiskolás 
kategóriában – értékelte.

Az idei városi szavaló-
versenyen 13 diák vett részt. 
A Széchenyi István Általános 
Iskola, a Teleki Sámuel Általános 
Iskola, a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola, a Marianum 
Általános Iskola, a Bolyai János 
Általános Iskola és a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium legjobbjai 
mérettek meg.

A versenyt megelőzően a 
zsûri biztató szavakkal és taná-
csokkal látta el a gyermekeket. 
„Ne drukkoljunk! Ne siessünk! 
A versmondás lényege, hogy 
elmondjuk a költő gondo-
latait.” – kezdte Bíró András. 

„Érthetően, a hangot kieresztve 
mondjuk a verset. Határozottan! 
Úgy álljunk oda, mintha mi 
írtuk volna.” – mondta.

A diákok a közönség sorai-
ban ülve, kezüket morzsolgat-
va várták, hogy a zsûri színe 
elé járulhassanak. Az elma-
radhatatlan klasszikusok mel-
lett – mint Csokonai Vitéz 
Mihály Reményhez címû verse 
–, modern mai költők – példá-
ul Bíró András, vagy Kányádi 
Sándor – mûvei is felcsendültek. 
A versenyzők között akadtak 
gyakorlottak és akadtak, akik 
éppen hogy csak megismerked-
tek a betûvetés mûvészetével, 
már idősebbeket meghazudtoló 
módon szavaltak.

A verseny végén a zsûri meg-
köszönte a felkészülést, vala-
mint a felkészítést, majd rövi-

den értékelte a produkciókat. 
Dr. Takács Erika elmondta: 
minden versenyző nagyon szé-
pen szerepelt. A diákok hang-
súlyozása és kiejtése is helyes, 
de az érzelemnyilvánítás még 
nehézkes. Azok szavaltak jól, 
akik az egyéniségükhöz köze-
lebb álló mûvet választottak. 
„A verset érteni kell. Ha a diá-
kok megértik a gondolatokat és 
elengedik az érzelmeiket, jobb 
lesz a versmondás is” – fejezte 
be a gondolatsort Bíró András.

A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott tanulók könyvjuta-
lomban és oklevéldíjazásban 
részesültek. Az alsósok között 
Juhász Zsombor lett az első, 
felső tagozatos és középisko-
lás korosztályban pedig Nyúl 
Tímea és Enyedi Vivien bizo-

nyultak a legjobbnak. A zsûri 
külön kiemelte Enyedi Viven, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanulója kimagasló szereplését.

Bíró András lapunknak 
elmondta: „A mai diákok sem-
mivel sem rosszabbak, mint 
én voltam a 30-as években. 
A hadarás az egyetlen jellem-
ző probléma”. A költő felesé-
gével karöltve 2004-ben a szép 
magyar vers- és prózamondá-
sért címmel, az érdi iskolák 
tanulóiért hozta létre alapítvá-
nyát. A versenyt minden évben 
tavasszal, vagy ősszel rendezik 
meg.

 Kovács Renáta

Bíró András vers- és  
prózamondó verseny
A Bíró András Alapítvány május 19-én (szerdán) 14 
órai kezdettel rendezte hagyományos vers- és próza-
mondó versenyét. A vetélkedõ hat általános- és közép-
iskola tizenhárom tanulója között zajlott.

Juhász Zsombor az elsõ helyezett

Kecskés Dorka másoik lett

Eredmények:
Emléklapban részesültek:
Tárnok Márton  
(Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 4.a)
Veres Vivien (Teleki Sámuel Ált. Isk. 3.b)
Dárdai Daniella  
(Vörösmarty Mihály Gimnázium 9.e)
Sebestény Flóra (Marianum Ált. Isk. 5.b)

Alsó tagozatos kategória:
1. helyezett: Juhász Zsombor  
(Széchenyi I. Ált. Isk. 2.b)
2. helyezett: Kecskés Dorka  
(Széchenyi István Ált. Isk. 3.c)
3. helyezett: Darabos Ábel  
(Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 1.a)

Felsõ tagozatos kategória:
1. helyezett: Nyúl Tímea  
(Vörösmarty Mihály Gimnázium 7.c)
2. helyezett: Saly Bettina  
(Bolyai János Ált. Isk. 7.c)
3. helyezett: Tarány Fanni  
(Marianum Ált. Isk. 5.b)

Középiskolás kategória:
1. helyezett: Enyedi Vivien  
(Vörösmarty Mihály Gimnázium 9.b)
2. helyezett: Enyedi Gina  
(Vörösmarty Mihály Gimnázium 11.b)
3. helyezett: Sárossy Gyula  
(Vörösmarty Mihály Gimnázium 9.b)

Enyedi Vivien a felsõsök legjobbja

helyi társadalom

A környezetvédelem fontos-
ságára hívták fel a figyelmet 
különféle akciókkal nemrég, 
a Föld napja alkalmából, de 
természetesen nemcsak ezen 
a napon szerveznek a civil 
szervezetek, az önkormány-
zatok és az iskolák faültetést, 
nemcsak ilyenkor hirdetnek 
rajzpályázatot, környezeti 
vetélkedőt, tartanak patak- és 
falutakarítást. 

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban a szakterület gaz-
dája a Terra Mater Kör.

– Mióta ünnepeljük Magyar
országon a Föld napját?

Kiss Gyöngyi, a Terra Mater 
Kör vezetője: 

– Denis Hayes amerikai egye-
temi hallgató, aki azóta az alter-
natív energiaforrások kutatója 
és szakértője lett, 1970. április 
22-én mozgalmat indított el 
a Föld védelmében. Több tár-
sával együtt rájött arra, hogy 
szemléletváltásra van szük-
ség ahhoz, hogy megőrizhes-
sük a Föld kincseit. Én akkor 
találkoztam vele, mikor 1990-
ben eljött Magyarországra. 
A fiatalember úgy gondolta, 
hogy mi magyarok is tehet-
nénk valamit. Nálunk azóta 
rendezik meg a Föld napját. 

– Itt a mûvelődési házban 
ebből a szemléletváltásból mit 
tudnak átadni a gyerekeknek?

– 1990-ben országos rajzpá-
lyázatot hirdettünk. Azóta ez 
hagyománnyá vált. Ha jobb az 
idő, aszfaltrajz-versenyt ren-
dezünk, ha hûvösebb, akkor 
benn rajzolunk, csoportmun-
kában. Ez azért fontos, mert 
a gondokat is közösen kell 
megoldanunk. A munka során 
a gyerekek megbeszélték a 
feladattal kapcsolatos teendő-
ket, majd együtt hozzáláttak 
a munkához. Szeretnénk, ha a 
gyerekek lerajzolhatnák, cso-
portban is kifejezhetnék azokat 
az érzéseket, melyek számukra 
fontosak, és egyben üzenetet 
hordoznak, mind a felnőttek-
nek, mind a kisebbeknek. Idén 
egy rét megrajzolása volt a fel-
adat. Ott aztán volt minden! 
Madarak, virágok, állatok. 
Csodálatos rajzok születtek, 
amiért a gyerekek kaptak egy 
kis jutalmat, a rajzokat pedig 
kirakhatják az osztályukban. 
Természetesen egy év múlva 
ismét szeretnénk a gyerekek-
kel együtt rajzolni, ünnepelni. 
Mellettünk kézmûves foglal-
kozásokat tartottak, ami azért 
fontos, mert biztos vagyok 
benne, hogy a természetes 
anyagokat használatához kell 
majd visszatérnünk.

– Honnan jött az ötlet, hogy 

hulladékból készítsenek tár
gyakat?

Szunyoghné Cseh Krisztina 
óvodapedagógus:

– A Kincses Óvodában 
mûködik a Kreatív 
Kincstár Munkaközösség. 
A foglalkozásokra járó óvónők-
kel már az éves terv elkészí-
tésekor megbeszéltük, hogy 
idén tavasszal szelektív hulla-
dékokból készítünk játékokat. 
Azóta mindenki gyûjtögette az 
ötleteit, illetve a szülők segít-
ségével a hozzávaló anyagokat. 
A munkaközösség óvodáról 
óvodára vándorol, de fontosnak 
tartottuk, hogy a mûvelődési 
házban, ahol a kulturális élet 
zajlik, bemutathassuk a gyere-
keknek a már elkészült tárgya-
kat, illetve ők is részt vehes-
senek ezen a foglalkozáson. 
Nagyon sok olyan játékot hoz-
tunk el, amelyeket az óvodában 
a gyerekek naponta használnak 
az udvaron, vagy a szobában. 
A Föld napja alkalmából deko-

rációs tárgyakat és fejlesztő 
játékokat készítettünk: tojástar-
tóból tavaszi virágokat és tyúk-
anyót, az újságpapírból pedig 
kartont, aminek most is nagy 
sikere volt. Rongyból rongyba-
bát, a palackokból, mûanyag 
kupakokból képet a falra. 
A kupakokkal a malom társasjá-
tékban a figurákat lehet helyet-
tesíteni. Nagy előnye, hogy a 
szabadba is kivihető, és ha el 
is vész belőle egy-egy darab, 
azonnal pótolható. Sokkal job-
ban szeretnek a gyerekek ezek-
kel játszani. Jobban is vigyáz-
nak rájuk! Otthon a felnőttekkel 
együtt szelektíven gyûjtötték az 
anyagokat. A szülők, nagyszü-
lők nagyon meglepődtek, mikor 
látták, mennyi hasznos dolgot 
lehet a gyerekkel együtt készíte-
ni olyan tárgyakból, amelyeket 
hulladékként kidobnak. Azóta 
ők is, és a gyerekek is más 
szemmel nézik ezeket a tárgya-
kat – és a világot is.

A világon először Chernel 
István ornitológus szervezte 
meg 1902-ben a Madarak és 
fák napját. A kilencvenes évek 
óta egyre többen ünneplik meg 
május 10-én ezt a napot.

– Hogy ünnepelt a Terra 
Mater Kör?

Kiss Gyöngyi, a Terra Mater 
Kör vezetője: 

– Már többször előfordult, 
hogy elmentünk a Parkvárosba 
és meghallgattuk a fülemüle 
énekét, mert ilyenkor nagyon 
szépen dalol. Ez a madár 
nagyon szereti az ottani fenn-
sík bokros területeit. Április 
elején érkezik haza Afrikából 
és az énekével választ párt 
magának. Minél szebben éne-
kel, annál nagyobb az esélye… 
Ezek a madarak nagyon külön-
böző és változatos dallamvilá-
gúak. Olyan különleges gégé-
jük van, hogy egyszerre négy 
hangot is ki tudnak adni. 

– Kik vesznek részt ezeken a 
kirándulásokon?

– Május 8-án, szombaton 
például a tízéves gyerekektől 
a hatvanévesekig sokan jöt-
tek, egyedül vagy családdal. 
Végigjártunk egy kisebb terü-
letet, megnéztük a növényvi-
lágot, az éppen nyíló, védett 
virágokat. Útközben a madár-
vonulásról, a madarakra lesel-
kedő veszélyekről beszélget-
tünk és arról, micsoda kincs, 
hogy ezek az állatok visszata-
lálnak Afrikából. Mi szerencsé-
sek vagyunk, mert 2010-ben 
még hallhattuk a fülemüléket, 
ugyanis kiderült – én nem is 
tudtam róla – hogy ez a terü-
let 2004-ben magántulajdonba 
került és be akarják építeni, 
miközben tele van védett növé-
nyekkel és védett állatokkal. 
Ha ezt a részt megbolygatják, 
beépítik, nem marad életterük 
se a növényeknek, se az álla-
toknak. Hagyni kellene, úgy 
ahogy van! 

 Ozsda Erika

Ünnep a Földnek,  
a madaraknak, a fáknak

A kézmûvesfoglalkozásokon természetes anyagokat használtak fel
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