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Tisztelt Kollégák! 
 

 

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tankerületi szavalóversenyt hirdet. 

Szeretettel várjuk a versszerető diákokat, 

akik a hagyománynak megfelelően két kategóriában indulhatnak.  

 

 
 

Kötelező vers:   5-6. osztály: Vörösmarty Mihály: A katona 6. rész: Hadi élet  

                           7-8. osztály: Vörösmarty Mihály: A katona 1. rész: A sorshúzás 

 

Szabadon választott vers: Egy magyar költő verse. 

 Minden évfolyamból egy-egy tanuló jelentkezését várjuk. 

                          

A verseny időpontja: 2013. november 28. (csütörtök) 14.30 Gyülekező: 14 órától 

Helyszín: Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

                 6726 Szeged  
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A szabadon választott versből kérünk egy nyomtatott példányt a zsűri részére. 

 

A diák zsűri részvételére továbbra is számítunk. Iskolánként egy-egy diák jelentkezését várjuk, aki 

szívesen ellátná ezt a feladatot. 
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Szeged, 2013. november 4. 
 

Nevezési lap 
 

Az iskola neve:_____________________________________________________________________________ 

 

A tanuló(k) neve (5-6. o.)_____________________________________________________________________ 

    

A felkészítő tanár neve:______________________________________________________________________ 

 

A tanuló(k) neve (7-8. o.)_____________________________________________________________________ 

 

A felkészítő tanár neve:______________________________________________________________________ 

 

A zsűriző diák neve:_________________________________________________________________________ 



Kötelező versek:

5-6. osztály: Vörösmarty Mihály: A katona 

6. rész: Hadi élet 

Hadi élet  

Derék szál férfi volt a szolgált katona, 

S a leány a falu legszebb hajadona, 

Ott álltak kettecskén a kútágas mellett, 

Mindenik magában sokat töprenkedett, 

S hogy megindult a szó, s szemök keveredett, 

Beszélt a katona sok cifra esetet: 

Miként járt iszonyú magas hegyek felett, 

Hogy hátával szinte dörzsölte az eget, 

Tarisznyára szedett holdat csillagokat, 

Melyek mind megszöktek, mikorra felviradt; 

Hogy sétált a göncöl szekerén fel s alá, 

Bakkancsa talpát a tenger nyalogatá; 

S hogy végre kiült a világnak szélire, 

S úgy lógatta lábát a fakó semmibe. 

De még e dicsőség nem tartván örökké, 

Hogy ideje lejárt, indult hazafelé. 

S addig gyalogolt, hogy lába majd elkopott, 

Fejében a sapka összezsugorodott: 

Csak szive ép s egész, mint az isten adta, 

Azt egy kis leánynál itt zálogban hagyta; 

De a kis leányból azóta nagy lány lett, 

Azóta talán már férhez is mehetett. 

7-8. osztály: Vörösmarty Mihály: A katona 

1. rész: A sorshúzás 

A sorshúzás  

Sorba legény, sorba szép legénység, 

Ide álljon, kit nem bánt a vénség. 

Akit isten ép kéz-lábbal áldott, 

Védelmezni tartozol hazádat. 

Nem lesz önkény és nem lesz kivétel, 

Nem fogunk már senkit is kötéllel: 

Katona lesz, akit a sors talál, 

De a katonaság még nem halál. 

Katonának sokszor jól van dolga, 

Sóra, fára többé semmi gondja; 

És ha szenved, szenved országunkért, 

Apja, anyja, s mindnyájunk javáért. 

Majd ha harsog a kürt, a dob pörög, 

Puska roppan, az ágyu mennydörög, 

S ló és ember alatt reszket a föld, 

Vész, sikoltás minden lelket eltölt, 

Akkor tetszik majd meg, ki a legény, 

Kinek magyar szíve van a helyén, 

Mert nem csárdán terem a vitézség, 

Bornyeléshez nem kell nagy merészség; 

De ki bátran halál szemébe néz, 

Az a legény talpán, az a vitéz. 

Rajta ifjak! bátor ép legények 

A sorshúzást ti ne rettegjétek. 

Ha talál is a sors, nem a világ, 

Haza tértek, még meg sem gondolnák. 

Nyolcad évre ismét látjuk egymást, 

Itt vagy máshol. Isten hozzád, pajtás.  

 


