
 

LELKÜNKBE SZÍVA MAGYAR 
FÖLDÜNK LELKÉT… 
 

Az édes anyai nyelv szeretete a családban kezdődik gügyögéssel, hangok képzésével, formázásával. 
Párhuzamosan kezdődik vele  a nemzetszeretet, a hazaszeretet szokások, hagyományok által. A család ezért a 
legfontosabb közösség a gyermek számára, ki anyanyelvét, nemzetét, hazáját szerető felnőtté érik. Vagy nem 
lesz ilyen, ha családjában ezt a  nevelést, ezt az érzést nem kapja meg. Ha lelkébe más rögzül… Sok múlik a 
szülők magatartásán, gondolatvilágán, értelmén, akarásán… Segítőtárs akad bőven, csak választani tudni kell. 
Csak célt látni s a hozzá vezető utat járni kell. Segítőtárs lehet a múlt, a néphagyományok, a hit ismerete, a  
művészetekben való jártasság, a népi tárgyak, eszközök becsülése, hosszan sorolva tovább… Ide sorolva a  
költészetet is. Annak is egyik ágát, a magyarságverseket vagy más néven a hazafias költészetet.  

Kétezer óta az alap- és középiskolások számára hirdetjük meg a magyar vers ünnepét, a 
magyarságverseket, a hazafias magyar költeményeket mondó fiatalok szemléjét. Mert mi úgy látjuk, hogy a 
hazaszeretetet, az anyanyelv szeretetét a családban, kiskorban kell kezdeni, erre nevelni kell a gyermekeket, 
hogy felnőttként magyarságukat ne megtagadják, hanem tovább örökítsék utódaikban. Hogy az idegen 
kifejezések, mondatfűzések használatával, szócsonkításokkal ne egyengessük útjukat a szlovák és más idegen 
nyelven oktató iskolákba. Azt szeretnénk, hogy a magyar család kicsinye és nagyja büszke legyen 
magyarságára, mert magyarnak lenni kegyelmi állapot. A magyarságversek ezt az érzést oltják a gyermeki 
lélekbe már kiskorban, mert bennük magyar földünk lelke virágzik. Mert a magyarságversek vérünkbe oltják 
az ősök honszerelmét. 

A Sajó Sándor Emlékév versmondó szemléjére kettő híján ötven versmondó jelentkezett. Végül 
negyvenhatan jöttek el, kicsik és nagyok, akik és tanítóik, szüleik is tudják, hogy kétezer óta olvasható a 
magyarságverseket mondó fiatalok  országos szemléjének címéül a költő Magyarnak lenni c. költeményének 
egyik verssora: „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat”. Igen! Napjainkban már nem elég magyarnak 
születni, akarni is kell magyarnak megmaradni. Sokszor szemben úszni az árral, a divattal, a közönnyel, a 
nekem mindeggyel. A magyar vers ünnepe – ahogyan becézni szoktuk a versmondó rendezvényünket – 
tartást, kiállást, helytállást is jelent, gerincességet elődeink emléke előtt és utódainknak követhető példát 
mutatva: „Viselni sorsunk, ahogy meg van írva”. 

A sorsvállalás, a sorsviselés példáját hozták Ipolyságra magukkal a Felvidékről, a Délvidékről és a 
majd száz éve alaposan megcsonkított Magyarországról fiataljaink. Örvendeni lehet annak, hogy bár országos 
a versmondónk, mégis jobban illene rá a nemzeti jelző, hiszen a résztvevők földrajzi térsége nem egy asztalon 
megrajzolt országhatáron belüliséget ölel fel. Mint ahogy annak is örülhetünk, most is, mint rendszerint 
mindig akadnak „újonctelepülések”, ahonnan először vesznek részt versmondók. Idén Pozsonypüspöki, 
Dunamocs, Nagysalló, Nagykanizsa, Murakeresztúr írta be nevét – máris előkelő helyezéseket megszerezve! – 
az új helyszínekről érkezettek sorába. Sokadszor tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket Krizsán Vilmos 
Adáról, aki a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke s aki mindig, most is három jól 
szavaló diákot hozott a szemlére. Azokat, akik a Vajdasági Sajó Sándor Hazafias Versmondó Versenyen már 
bizonyították tehetségüket (2018-ban már a hatodik volt rendezvényük a sorban). Krizsán Vilmos a felvidéki 
versmondókat meghívta a délvidéki versenyre, miután röviden ismertette rendezvényük célját s hogy az 
ipolysági magyarságversek szemléje adta az ötletet, hogy a Délvidéken is megszervezzék a magyar vers 
ünnepét. 

 
A magyar vers ünnepén a jelentkezőknek egy szabadon választott Sajó-költeményt kell előadniuk 

fejből és egy másikat, ugyancsak tetszés szerint választva a magyar hazafias költészet remekeiből. A választás 
mindkét esetben feltételezi, hogy az általános iskolás tanulók és a középiskolás diákok forgatják a 
versköteteket, verseket olvasnak (olvasóvá nevelés), csakúgy tanítóik és szüleik is szabad idejüknek egy részét 
az irodalom bűvöletében töltik. Ez látszik a versmondón előadott költemények költőinek neveit tekintve. 
Petőfi Sándor, Pósa Lajos, Tompa Mihály, Veres Péter, Juhász Gyula, Wass Albert, Reményik Sándor, 
Ozsvald Árpád, Dsida Jenő, Babits Mihály, Vörösmarty Mihály, József Attila, Váci Mihály, Sáfáry László, 
Muhi János, Totth Jenő, Szőnyi Bartalos Mária, Gyimóthy Gábor, Benedek Elek, Garai Gábor, Majthényi 



Flóra, Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, Radnóti Miklós, Márai Sándor verseivel jelentkeztek a diákok. Ugyanakkor 
29 Sajó-költemény is szerepelt, némelyik többször az előadandó költemények sorában. 

A talpraesett kis és nagyobbacska „előadóművészeket” szakértő bizottság hallgatta végig. Csábi István 
Madách-díjas előadóművész a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a 
Varietas Pódiumszínpad jeles művésze, aki a Palóc Társaságnak is Tiszteletbeli Tagja volt az értékelő 
bizottság elnöke. Tagjai: Csallóné Majoros Erzsébet előadóművész és Hegedűsné Jusztin Gizella 
közművelődési szakember. Hosszas tanácskozás született meg a döntés, amely a következő: 
  

A korosztály (6-10 évesek) 
 
1. Kerékgyártó Viktória, Budapest, Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, felkészítő 
Kerékgyártóné Pálosi Alexandra 
2. Jámbor Laura, Pozsonypüspöki, Alapiskola és Óvoda, felkészítő Ravasz Mária 
3. Tóth Zafira, Dunamocs, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,  
felkészítő PHDr. Húsvéth Renáta 
Különdíjas: 
Rekovics Regő, Felsőhegy – Délvidék, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, felkészítő Rekovics 
Ervin  
 
B korosztály (11-15 évesek) 
 
1. Bukovszký Dorottya, Deáki, Deáki Alapiskola, felkészítő Renczés Nóra  
2. Baross Dániel, Deáki, Deáki Alapiskola, felkészítő Renczés Nóra  
3. Csécs Dániel, Csáb, Alapiskola és Óvoda, felkészítő Zatyko Szilvia 
és Klukon Adél, Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, felkészítő Rádi 
Gódor Mária 
Különdíjas:  
Hlavács Réka,  Ipolybalog, Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, felkészítő Németh 
Ágota 
Viczencz Márk, Ipolyság, Pongrácz Lajos Alapiskola, felkészítő Viczencz Gábor 
 
C korosztály (középiskolások) 
 
1. Oroszlány Natália, Ipolyság, Szondy György Gimnázium,  
felkészítő Mgr. Petrezsil Noémi 
2. Szilvási Bianka, Ipolyság, Szondy György Gimnázium,  
felkészítő Mgr. Petrezsil Noémi 
3. Patai Fanni, Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, felkészító Rádi 
Gódor Mária 
Különdíjas: 
Kuzma Dávid, Ipolyság, Szondy György Gimnázium, felkészítő Mgr. Peterzsil Noémi 

 
Valamennyi versmondó kisebb, nagyobb ajándékot kapott, hála azoknak, akik támogatták a Sajó 

Sándor Emlékév rendezvényeit. Ők voltak: Csáky Pál EP-képviselő, Rákóczi Szövetség, Jámbor László 
Besztercebánya megyei képviselő, Nagy Mihály nagycsalomjai, Csáky Ilona kelenyei, Kerata Ladislav 
ipolynagyfalui, Deák József ipolyszécsénkei polgármester, az ipolynyéki Bartex vegyesbolt. 

A díjkiosztás után a résztvevők a kéttornyú katolikus templom előtti téren álló Sajó Sándor-szoborhoz 
sétáltak, ahol Belányi Gyula daltulajdonos a költőnek saját maga által megzenésített versét énekelte el 
gitárkísérettel, Hlavács Réka énekét, Viczencz Márk szavalatát meghallgatva következett az ünnepség 
szónoka, aki most Jámbor László megyei képviselő volt. Beszédében kiemelte Sajó szülőföldhöz való 
ragaszkodását, nemzetének szeretetét, amelyből a ma élők, fiatalok és idősek is erőt meríthetünk a mindennapi 
küzdelmeinkhez s az Európára, így ránk, magyarokra is napjainkban leselkedő veszély elhárításához. 

„De túl minden bún, minden szenvedésen” – ahogy a költő írta -, „Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha 
sírva: Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, Vérünkbe oltva ősök 



honszerelmét, Féltőn borulni minden magyar rögre, S hozzátapadni örökkön-örökre!” Akkor megmaradunk, 
akkor magyarnak maradunk meg! Ezt szolgálta most is a magyar vers ünnepe, ennek érzésével oszlott szét a 
szélrózsa minden irányába a magyarságverseket mondók gyarapodó serege. 

 
 

 
A helyszín 

 

 
Gögh Maximilián 



 

   
Jámbor Laura    Kerékgyártó Viktória 

 

   
Rekovics Regő     Károlyi Egon 



  
Kuzma Dávid     Oroszlány Natália 

 

 
Palo Marko 



 
 
 
 
 

   
Patai Fanni      Podhorszky Márk 



 
Szilvási Bianka 

 

 
Krizsán Vilmos 

 



 
 
 
 

 
Az alsó tagozatos versmondók 

 

 
Tóth Rubina a legfiatalabb versmondó 

 



 
Jámbor Laura átveszi a jutalmát 

 
 

 
A felső tagozatos versmondók 



 
A középiskolások csoportja 

 

 
Akik értékeltek 



 
Belányi Gyula 

 

 
A koszorúzók egy része 



 
 

  
Jámbor László     Hlavács Réka 

 
 
 

 


