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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöksége célul tűzte ki, hogy 

nemcsak őrizni szeretnék a világtörténelemre kiható 1956-os forradalom és szabadságharc 

eszméjét-emlékét, hanem tovább akarják adni az ifjúságnak. Legyen minden elkövetkezendő 

nemzedék számára örök, fénylő példa. 

A cél megvalósítására kiadtuk az „Októberi tűzvirág ’56” című antológiát, melyet Kósa 

Csaba, a Magyar Újságírók Közösség néhai elnöke szerkesztett. A kötetben megjelent 

válogatott versek megrendítő erejűek. A világ egyetlen forradalmáról sem írtak ennyit, mint a 

mi „56-os forradalmunkról. Az antológiát mindenki számára elérhetővé tettük, megtekinthető  

Világszövetségünk honlapján, www.1956mszvsz.hu oldalon, a kiadványok menüpont alatt. 

Az antológia megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság a és a XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállalta, hogy az antológia egy-egy kötetét 

eljuttatja a középiskolák könyvtárainak. 

Tervünkben szerepelt az antológiában lévő versekből országos versmondó versenyt 

szervezni, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. 

Mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem tudta biztosítani az ígért 

együttműködést, kértük a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 

Iskola és Gimnázium segítségét. A Gimnázium „Hazafias költészet a magyar irodalomban” 

címmel 22. alkalommal rendezett országos szavalóversenyt. Régi és szoros kapcsolatunk 

révén együttműködtünk és támogattuk az országos szavalóversenyt. Az intézmény igazgatója, 

Pásztor Józsefné örömmel vette, hogy közösen tartjuk meg „a Hazafias költészet a magyar 

irodalomban” című versmondó versenyt. A közös szervezés egyik feltétele volt, hogy a 

kiírásban szerepeljen az antológiában megjelent versek a diákok számára választhatók 

lehetnek. 



Harminc iskolából – köztük egy a Felvidékről, hét a kerületből – három korcsoportban 

csaknem százan verseltek március végén a Magyarság Házában. Világszövetségünk a 

zsűriben korcsoportonként egy-egy alelnököt delegált, akik MSZVSZ különdíjat adtak át a 

nyertes tanulóknak.  

Az országos versmondó versenyt Ughy Attila polgármester nyitotta meg. 

Megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a kerületnek mindig is fontos volt ez az irodalmi 

megmérettetés, hogy a fiatalok a versek segítségével is tanúbizonyságot tegyenek a 

hazaszeretetről, majd hozzátette: 

– A szép szavalatok mellett vigyük magunkkal a hazaszeretet ügyét is. A szavalóverseny 

hagyományának megőrzése, örökségének továbbvitele közös küldetésünk. 

 

Világszövetségünk részéről, Schrötter Tibor alelnök köszöntötte a pedagógusokat, 

résztvevő diákokat és a vendégeket. Ebben az évben, ha lehet, mindez talán még aktuálisabb, 

hiszen a hatvanéves jubileumi ünnepségsorozat keretében emlékezünk országszerte az 1956-

os forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire, áldozataira. 

Befejezésül az iskola igazgatója, Pásztor Józsefné Reményik Sándor szavaival köszöntötte 

a diákokat, akik „versekkel teszik szebbé a napjaikat”. 

– Versenyünk minden évben új arcát mutatja be a magyar költészet kimeríthetetlen 

tárházának: a hazaszeretetnek, a hazafiasságnak – mondta az intézményvezető. –Szeretném, 

ha ma úgy távoznátok innen, hogy gazdagodtatok valamivel, ami csak a tietek. Útravalóul 

Kányádi Sándor szavait választottam: „Szaporodjon ez az ország Emberségbe’, hitbe’, 

kedvbe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyertesek és zsűritagok 



Az ünnepélyes díjkiosztó előtt Csallóközi Zoltán, miniszterelnök-helyettesi főtanácsadó, a 

Nemzeti Fórum budapesti elnöke üdvözölte a résztvevőket. Beszédében kitért arra, hogy az 

egész napos szavalóverseny hallgatói és a neves színészekből és pedagógusokból álló zsűri is 

gazdagodott a csaknem száz diák meghallgatása után. Örömét fejezte ki, hogy még mindig 

vannak gyerekek, aki szeretik és értik is a verseket. 

A díjkiosztó ünnepségen mindenki nyert és a zsűritagok által átadásra kerültek a helyezési 

díjak.  

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöksége köszönetét fejezi ki a 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának támogatásáért. 

 

Budapest, 2017. 04. 13. 

 

Tisztelettel,  

 

 

 

Dr. Sántha Gábor 

az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének 

elnöke 


