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Kányádi Sándor versei az Unirea Főgimnáziumban 

 

A 14 harmadikos diák az Európa Gimnáziumból, a Bolyai Farkas Líceumból, a Művészeti Líceumból  

a szervező iskolában, az Unirea Főgimnáziumban csillogtatta meg szavalási képességeit február 18-án, 

szombaton. Ugyanezen a napon került sor megyeszerte  a körzeti versmondó versenyek megszervezésére, 

így  Szovátán a 2-es Általános Iskolában, Régenben a Ceuşianu Gimnáziumban, Dicsőben a  Traian 

Gimnáziumban, továbbá Sármáson, Héjjasfalván,  Jobbágytelkén, Karácsonyfalván; Marosvásárhelyen 

pedig a Nicolae Bălcescu, a F. Schiller és  G. Coşbuc Gimnáziumokban. A megyei szakaszt a M. Viteazul 

Gimnázium válalta fel, és április 3-án bonyolította le. 

A versmondó versenyek körzeti 

szakaszát megelőzte az osztály- 

szakasz, ahova osztályonként 2 vagy 

3 gyerek érkezhetett. A körzeti 

szakaszok tervezése és szervezése a 

tanítók módszertani közösségének 

feladata volt, sajátos forgatókönyv 

alapján. Az Egyesülés 

Főgimnáziumban a tél témakörében 

Kányádi Sándor megzenésített 

versével, találós kérdésekkel, 

keresztrejtvénnyel és 

élménypedagógiai játékokkal 

próbálta a kisdiákok délelőttjét értékesebbé tenni Rupics Zsuzsánna és Zongor Judit tanítónő. Minden 

szavalat után felkerült egy hópehely a csupasz tájra, így a téli tájkép gyönyörűvé  vált a délelőtt végére. 

Az öttagú zsűri (Farkas Enikő, Kádár Noémi, Székely Irénke, Szász Gyöngyvér és  Gábor Lizetta) 

feladata az idén sem volt könnyű. Lírai vers és mesés vers műfajokban figyelniük kellett a diákok hibátlan 

szövegismeretére, tiszta, helyes beszédére, az előadásmód és arcjáték összhangjára, a szemkontaktus 

létezésére, a megfelelő hanghordozásra és hangerőre, a  vers hangulatának, zeneiségének érzékeltetésére, a 

levegővel való helyes gazdálkodásra, a szöveg logikai szüneteinek betartására, a szavalás időtartamára. Az 

elmondott vers kizárólag magyar költő verse lehetett. A kisdiákok gyakran választották Kányádi Sándor 

verseit: Az elveszett követ, A kecske című versek az idén sem hiányoztak az előadott versek sorából. Az 

előadók csak nehezítették a zsűri feladatát, hiszen minden gyerek becsületesen készült a versenyre. A 

felkészítő tanítók alapos munkája látható és hallható volt minden egyes szavalatban, hiszen egy gyerek sem 
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akadt el szavalás közben, előadásuk legjobb tudásukat tükrözte. Hosszas és alapos egyezkedés után a zsűri 

továbbküldte a megyei szakaszra Sebesi 

Hannát és Kelemen Katalin-Borostyánt ( 

Somlay Melinda diákjait a Bolyai Farkas 

Elméleti Líceumból).  Majláth Krisztina 

III. helyezést,  (Kopacz Enikő diákjai az 

Európa Gimnáziumból), dicséretet pedig 

Máthé Kriszta-Andrea, Béres Vince 

(Borka Katalin diákjai az Európa 

Gimnáziumból), Simon Andrea Csilla 

(Szilvszter Júlia diákja a Művészeti 

Líceumból) és Simonfi Blanka (Rupics 

Zsuzsánna diákja az Unirea Nemzeti 

Kollégiumból) kapott 

A harmadikosok a szavalatok élményével meggazdagodva, emléklap kíséretében, szerény ajándékkal 

a tarsolyában és – reméljük- kellemesen eltöltött délelőtt emlékével térhettek haza. 
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