
A nők dicsérete 
Kedves Fiatalok! 

A Veszprémi Érsekség – a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyományainak ápolására és 
az előző évi versenyek folytatásaként – az idén is a költészet közös ünnepére hívja az egyházmegye 
diákjait. 

Ez alkalommal a Szent Erzsébet-év jegyében a nők dicsérete lesz választott verseink témája.  

A verseny időpontja és helye: iskolánk névadója, Szent Márton neve napja, 2007. november 10., 
szombat. Kezdete: 9 óra. Helye: Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém, 
Szeglethy u. 6. Tel: 88/420-011. (Parkolás az iskola udvarán, a Toborzó utca felől.) 

Az alsó tagozatosok és az 5-6. osztályosok – kötelező mű gyanánt – az anyához való kötődést 
kifejező magyar költemények közül választhatnak. A szabadon választott verset saját tetszésük és 
tanáraik útmutatásai szerint adhatják elő. 

A 7-8. osztályosok és a középiskolás diákok – kötelező mű gyanánt – a szerelem, a nő dicsérete 
témakörből választhatnak magyar verset, saját tetszésük és tanáraik útmutatásai szerint. Szabadon 
választható vers gyanánt bármely, a jó ízlés határain belüli mű előadható.  

A szövegmondás időtartama maximum öt perc. 

Javasolt verseskötetek:  

• Édesanyámnak szeretettel. Móra Ferenc Könyvkiadó. Bp., 1995.  
• Termő ékes ág. Kozmosz könyvek, Bp., 1974.  

• Anyámnak. Versek, dalok anyák napjára. OKTESZT Kiadó, Nyíregyháza, 1999.  

• Aranyasszony. Antológia. Családi lap Kiskönyvtár Bp., é.n.  
• Aki legdrágább, aki legszebb. Százhúsz vers a szerelemről. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1982.   

• Szerelmeink. Liget Könyvek, Bp., 1992.  
• Énekek éneke. Versek a szerelemről. Több kiadásban.  

A választott verseket, kérjük, a versenyző fénymásolatban, három példányban hozza magával. 

Jutalmak: kategóriánként (3-4. osztály, 5-6 osztály, 7-8. osztály, 9-12. osztály): I.: 6.000,- Ft, II. 
4.000,- Ft. III.: 2.000,- Ft. Az alsó tagozatosok könyvjutalomban részesülnek. 

Jelentkezni a tanuló, a felkészítő tanár és az iskola nevének pontos megadásával lehet. 

Címünk: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola, 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. 

Minden jelentkezést elfogadunk, de külön értesítést már nem küldünk. 

Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után. 

Jelentkezési határidő: november 1. Egy iskolából korosztályonként maximum három versenyzőt 
várunk. 

Veszprém, 2007. szeptember 28.  

A rendezőség nevében: 

 Fekete Ferenc dr. Márfi Gyula sk 
 igazgató érsek 


