
 

Tátrai Tibor Emlékverseny  

2023 

A verseny felhívása, szabályzata 

 EZÉSI LAP 

A ceglédi Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola 

első alkalommal versmondó versenyt hirdet a 2022/2023-as tanév második félévében.  

 

Egy kedves tanítványunk, Tátrai Tibor Ádám emlékére szervezzük meg a versenyt, aki 

intézményünknek igen színes egyénisége, sokoldalú tehetsége volt, és aki túl korán hagyott itt 

bennünket. Nagy érdeklődést mutatott a meteorológia, az időjárási megfigyelések iránt, hobbija volt a 

fényképezés, kifejezetten a légköri jelenségek fotózása, de ifjú költőként olvashattuk remek verseit is, 

melyek a nagy klasszikusokat idézték.  

Bízunk benne, hogy az ő emlékére megrendezett versennyel hagyományt teremtünk, amely a 

későbbiekben állandó eleme lesz a Költészet Napjához köthető programunknak.  
 

A verseny elsődleges célja Tátrai Tibor emlékének ápolása és a hagyományos versmondó találkozó 

mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás 

népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által, és a 

kulturális identitás erősítése. 

 

A verseny helyszíne: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, 

Szakképző Iskola, Gimnázium épülete (Cegléd, Széchenyi út 16.)  

 

A verseny időpontja: 2023. április 14. 
 

Kategóriák: 

1. csoport: 7-8. évfolyam  

2. csoport: 9-10. évfolyam 

3. csoport: 11-12. évfolyam 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: jelentkezési határidő pontos betartása, versenykiírásnak 

megfelelő jelentkezés 

A versenyen való részvétel kizáró okai: a jelentkezés nem felel meg a kiírásnak, az előadás időtartama 

nem haladhatja meg a 3 percet, illetve határidőn túli jelentkezés 

 

A verseny témája, anyaga: 

A versenyen minden kategóriában egy adott kötelező és egy szabadon választott művet kell előadni.  

A szabadon választott mű témája lehet az embert körülvevő természet, csillagászat vagy filozófia. 

Műfaji megkötés nincs.  

A választott művek időtartama nem haladhatja meg a 3 percet versenként. 

Kötelező művek kategóriánként: (ezeket is mellékeltük) 

1. csoport: Tátrai Tibor Ádám: Égi tünemények 

2. csoport: Tátrai Tibor Ádám: Elítélve 

3. csoport: Tátrai Tibor Ádám: Kilátástalanság 
 

Hogy esetleg megkönnyítsük a szabadon választott költemény kiválasztását, felhívjuk a figyelmet, 

hogy ebben az évben az alábbi évfordulók esedékesek:  

- 200 éve született Petőfi Sándor, 

- 70 éve született Csengey Dénes,  

- 45 éve elhunyt Nagy László, 

http://www.vers.hu/data/files/File/versenyek/jelentkezesi_lap_sosevolt_versnap_2013.doc


 
- 80 éve született Oravecz Imre,  

- 85 éve született Ágh István,  

- 90 éve született Konrád György,  

- 45 éve elhunyt Rónay György,  

- 40 éve elhunyt Illyés Gyula,  

- 110 éve született Jékely Zoltán,  

- 95 éve született Szécsi Margit,  

- 5 éve elhunyt Kányádi Sándor,  

- 135 éve született Füst Milán,  

- 75 éve született Baka István,  

- 85 éve elhunyt Karinthy Frigyes,  

- 135 éve született Tersánszky Józsi Jenő1 

Természetesen más költők alkotásaiból is lehet szemezgetni, a fő szempont egyedül a kiírásban 

megjelölt téma megjelenése a választott versben.  

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): 

Nevezés a mellékelt jelentkezési lapon, melyet az alábbi cím valamelyikére lehet visszaküldeni: 

- levelezési cím: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, 

Szakképző Iskola, és Gimnázium, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.  

vagy 

- e-mail: bergendir@tjszki.hu 

Jelentkezési határidő: 2023. február 20.  

Nevezési díj nincs 

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése): 

A verseny egyfordulós, de két körös. 

A versenyzőknek kategóriánként az első körben a kötelező verset kell előadniuk, majd a második 

körben a szabadon választott művet egy háromtagú zsűri előtt. 

 

Az eredmények közzétételének módja: A zsűri a pontszámok összesítése, egy rövid megbeszélés után 

a verseny helyszínén értékeli az előadásokat, közli a pontszámokat, és a kialakult végleges sorrendet. 

A verseny eredményét közzétesszük iskolánk honlapján (www.tjszki.hu), illetve pár napon belül a 

megadott e-mail címre is megküldjük.  

 

Díjazás: minden versenyző emléklapot kap, minősítésben (arany, ezüst, bronz) részesül, illetve 

kategóriánként az 1-2-3. helyezett oklevelet és nyelvvizsgára felkészítő tanfolyami részvételi 

lehetőséget kap. Kiadásra kerül különdíj is. 

 

A szervezők elérhetősége, bővebb információ kérhető (név, levelezési cím, email cím, honlap): 

Szervező: Bergendi Rita 

telefonszám: +3630/609-8568 

e-mail: bergendir@tjszki.hu 

illetve az iskola honlapján: www.tjszki.hu  

 

Határidők: 

Jelentkezési határidő: 2023. február 20.  

A pontos program megküldésének határideje: 2023. március 20.  

A verseny napja: 2023. április 14. 

A verseny eredményének megküldése, közzététele: a versenyt követő napokban 

 

                                                           
1 Magyar Versmondók Egyesülete ajánlásával (www.vers.hu) 
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Tátrai Tibor Emlékverseny 2023 

 

Jelentkezési lap 

 

A verseny helyszíne: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, 

Szakképző Iskola, Gimnázium épülete (Cegléd, Széchenyi út 16.)  

A verseny időpontja: 2023. április 14. 
 

A jelentkező neve: _______________________________________________(nyomtatott nagy betűkkel) 

A jelentkező kategóriája:_____________________________________________ 

Lakóhelye (megye, település, utca, házszám): ________________________________________________ 

Telefon: _______________________________ 

E-mail: ______________________________@_________________ (Ügyeljen a pontos olvashatóságra!) 

Az iskola pontos megnevezése, címe, működő elektronikus levélcíme, telefonszáma:  

Intézmény:_____________________________________________________________________________ 

Cím:__________________________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________ 

e-mail:___________________________________________ 

A felkészítő tanár neve, működő elektronikus levélcíme, telefonszáma:  

Név:_____________________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________ 

e-mail:___________________________________________ 

A kötelező és választott vers a kategória előírásainak megfelelően: 

1. Szerző/cím: _________________________________________________________________ 

 

2. Szerző/cím: _________________________________________________________________ 

 

Kelt: _____________________________________ 

                                                                                                                                                            

_____________________________________ 

          aláírás 

A jelentkezési lapokat kérjük az alábbi cím valamelyikére 2023. február 15-ig visszajuttatni: 

- e-mail: bergendir@tjszki.hu 

- levélcím: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola, és 

Gimnázium, 2700, Cegléd, Széchenyi út 16. 

A kiértesítés a további információkról várható időpontja a versenyzők részére: 2023. 03.14. 

Érdeklődni, tájékozódni Bergendi Rita szervezőnél lehet: 06-30/609-8568, illetve a 

bergendir@tjszki.hu e-mail címen, vagy a www.tjszki.hu honlapon. 
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Kötelező mű – 1. kategória (7-8. évfolyam) Tátrai Tibor Ádám: Égi tünemények 

 

 

Tátrai Tibor Ádám: Égi tünemények 
 
Haló, haló, jó reggelt! 

Ma még a Nap is korán kelt. 

Fényes haló ébreszt téged, 

S kíván szép jó reggelt néked! 

Kinézel az ablakodon, 

S látsz két szép melléknapot. 

 

Magasan jár a Nap kint, 

S két vadászó szem az égre tekint. 

Kezeddel kitakarod a Napot, 

Úgy, mintha a szomszédnak kívánnál jó napot! 

De te látsz nála sokkal szebbet, 

Egy szép, színes, zenit körüli ívet. 

 

A szomszéd csak bólogat és mosolyog, 

Pedig ha tudná, hogy felette 120°-s melléknap ragyog. 

Délután zápor töri meg a csendet, 

Nyomában pedig szivárvány öleli át az eget. 

Az esőről üde napraforgók sora virágban áll  

S felettük szép nagy felhő irizál. 

 

Naplementekori üllő tölti ki a nyugati eget, 

S hatalmas krepu sugarai hasítják az eget. 

Erre már hosszú idő óta vártam, 

S az üllő felett egy naposzlopot láttam. 

Csendes az est, felkelt a Hold, 

a Hold előtt a Nemzetközi Űrállomás gyorsan robog. 

 

Csendes az éj, tiszta az égbolt, 

S fenn az égen meteorzápor tombol. 

Mindenki ezt csodálja és fotózza, 

S ennek végén tér mindenki nyugovóra. 

Éjjel mindenki erről álmodik, 

Remélvén, hogy holnap is folytatódik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kötelező mű – 2. kategória (9-10. évfolyam) Tátrai Tibor Ádám: Elítélve 

 

 

Tátrai Tibor Ádám: Elítélve 

 

Van egy világ, melyben élek,  

Egy világ, melyben nincs nyugalom, nincs béke, 

Egy világ, melyben az „elvárttól” nagyban eltérek, 

S érzem, hogy e világ válaszától én nagyon-nagyon félek. 

 

Hogy miért félek? Mert a világ ezt diktálja, 

Hogy mi lészen, ha valaki vágyam kitalálja! 

Hol mindenki más titkát vadássza,  

S mindeközben nem fordít kellően se másra, se magára!  

 

E világban ( a valóságban) mindenkinek a béke a nagy vágya, 

És mégis ebből van a világnak a legnagyobb hiánya! 

Mondanám (mégis) e világnak, hogy mi az én lelkem nagy vágya! 

De csak azt érezném, hogy bármit is mondok, minden hiába!  

 

Nincsen, ki iránt lelkemből megindulhatna a szeretet,  

Ha mégis, akkor az élet előlem nagyon messze elrejtett! 

Szeretném megtalálni, kiért lelkem szeretetet lehelhet, 

Kinek a világ tudta nélkül vallhatnék szerelmet! 

 

De az agyam (tudván a világ válaszát) – mondja: ezt nem lehet! 

S lelkem válaszul fájón kérdi: hát már senkit sem szerethetek?! 

Pedig szívemet ma is új érzés ütötte meg,  

Hogy milyen is lehet, ha az ölel, csókol, ki szeret! 

 

Nem szeretnék mást csupán, csakhogy szeressenek,  

S hogy szerelmemmel együtt is megértsenek! 

Hogy ne gyűljenek fejünk felett sötét fellegek,  

Csak süssön ránk a Nap, és éreztesse velünk, hogy szeret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kötelező mű – 3. kategória (11-12. évfolyam) Tátrai Tibor Ádám: Kilátástalanság 

 

Tátrai Tibor Ádám: Kilátástalanság 

 

Életem nagy bánata lassan a felszínre tör,  

S az élet megértés helyett mégis tovább gyötör, 

Érzem, hogy lelkem fájdalma lassan felemészt, s megöl, 

S e fájdalmak sokasága miatt riadtan menekülök az élettől. 

 

Sűrű, vad rengetegben járok, 

S nem biztos, hogy innen valaha is kitalálok, 

E rengetegben teljesen egyedük vagyok, 

A magam háborúját vívom, s úgy érzem, ebbe bele halok. 

 

Ki kell jutnom e rengetegből, de nem tudom, merre induljak, 

Csak azt érzem, hogy lelkem váraiban omlanak a falak, 

Omlanak, s hogy omlanak, emlékeim, s nagy terveim százfelé rohannak 

S nincsen már, mi megakadályozza pusztulásomat. 

 

Még mindig a vad rengetegben járok, 

S úgy érzem, hogy innen soha ki nem találok, 

Hisz bármerre is nézek, csak fájdalmat látok, 

Ennek tudatában az erdő mélyében egyre nehezebben sétálok. 

 

Leülök egy fa tövébe, s az szorosan ölel magához, 

Leköt, s indáival nem enged ki e világból,  

Komoran nézek magam elé, s látom nőnek gazok, fekete virágok, 

S mind azt súgja gonoszan: hiába is várok. 

 

Pedig várom, hogy valaki majd megment, 

Valaki, akinek én igen fontos lettem,  

Ki jutunk a sötét erdőből ő és én, mi ketten, 

S nem kell többé küzdeni a gonosz erdeje ellen! 
 

 

 

 

 

 


