
A nevezés feltételei:
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők jelent-

kezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték 
tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.

2. A jelentkezők öt verssel, megzenésített verssel, vagy prózával 
nevezhetnek az alábbiak szerint:

 - kettő József Attila vers vagy próza 
 - egy vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból 

 választva (A kategórián belül a versmondók figyelmébe 
 ajánljuk a kortárs - ma élő - magyar írókat, költőket.)

 - egy Radnóti Miklós vers vagy próza
 - egy vers vagy próza a világirodalomból - műfordítás

Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük az énekelt vers 
kategóriában jelentkezőket, hogy valamennyi nevezett mű 
énekelt vers legyen. A verseny rendezői örömmel fogadják az új 
megzenésített versek előadását!

3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produk-
cióikkal nem nevezhetnek.

FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
a Magyar Versmondók Egyesülete, 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

és az Agora Nonprofit Kft. meghirdeti a
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a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága és a 
Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával.

„…gyöngy lesz az ég megint,

egybefogva szíveink.”
József Attila
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alábbi címre küldeni
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A „József Attila” XIII. Nemzeti vers-, énekelt vers és prózamondó verseny lebonyolítása:

A verseny felmenő rendszerű. Az előválogatókat a felhíváshoz társuló művelődési intézmények, szervezetek 
szervezik. (A jelentkezéseket A Vértes Agorája gyűjti, majd továbbítja a társult szervezeteknek, 
intézményeknek! Az elődöntők pontos információit a helyi szervezők küldik el a versenyzőknek.)

A jelentkezési feltételeket elfogadó határon túli versenyzőket a helyi szervezetek ajánlása alapján 
fogadjuk az országos döntőben.

Fotó: Kodrucz Sándor



A döntőbe csak előválogatók után lehet bekerülni, amelyek a 2018-as évben folyamatosan zajlanak. 
Erről tájékozódni lehet a www.vers.hu és A Vértes Agorája www.avertesagoraja.hu/jozsef-attila-xiii 
honlapján.

Az országos döntőn a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg.
Az egyes produkciók ideje - lehetőleg - ne haladja meg a 4 percet!
Az előválogatásokon a megadott versekből kettő vers előadását kéri a zsűri.

Nevezési lap a megadott címen kérhető, vagy letölthető a Magyar Versmondók Egyesülete www.vers.hu 
és A Vértes Agorája www.avertesagoraja.hu/jozsef-attila-xiii honlapjáról.

A jelentkezési lapokat a felhívás megjelenése után folyamatosan fogadjuk, 

de legkésőbb 2019. február 28-ig kérjük beküldeni.

Az országos döntő időpontja:
2019. április 11-12-13.

Helyszíne:
Tatabánya – A Vértes Agorája

Rendező: 
Agora Nonprofit Kft.

Az országos döntőbe jutott versenyzők nevezési díja: 3.000,- Ft, amely összeget a küldő intézmények, 
szervezetek is átvállalhatják. A döntőbe jutottaknak a nevezési díj befizetési módjáról a későbbiekben 
adunk tájékoztatást.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rendezőszervek nagy szeretettel hívják-várják 
a versmondókat, hogy a 2019-es magyar költészet napját és József Attila születésének 114. évfordulóját 
méltó módon, együtt ünnepeljük!

Tatabánya – Budapest, 2018. április

A Rendezők
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