
A Magyar Versmondók Egyesülete és a Magyar Teátrumi Társaság 
 

„A KÖLTŐ FELTÁMADÁSA”  
címen  

 
Dsida Jenő vers-,  énekelt vers és prózamondó versenyt hirdet,  

„…az örömök költőjének” munkásságából, születésnapján. 
 

  
 

„Dsida Jenő egyénisége elütött a történelemmel viaskodó hitvallókétól,  
ő nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerűen énekelni akart:  

a természetről, a szerelemről, az ifjúságról, akár a késő romantikusok.  
Úgy érkezett az irodalomba, akár egy kamas  z angyal, mámoros ifjúsággal,  

lobogó szőkén, telve lelkesedéssel és önbizalommal.” /Pomogáts Béla/ 
 

„Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. 
Hiszek a mindenható mosolygásban” – így vallott önmagáról. 

 
A versenyre jelentkezőknek egy verset, énekelt/megzenésített verset vagy prózai művet (részletet) kell 
választani és előadni Dsida Jenő életművéből. Vers- és prózamondásban két korosztályi kategóriában 
lehet nevezni: ifjúsági és felnőtt; az énekelt és megzenésített vers külön kategóriát képeznek, 
korosztályi és műfaji megkötés nélkül. Énekelt/megzenésített vers csak saját szerzemény lehet, más 
zenekartól, együttestől vagy előadótól kölcsönzött mű nem. A versek/prózák/dalok időtartama nem 
haladhatja meg a 4 percet. 

 
A verseny időpontja: 2019. május 17. (péntek) 14:00 óra 

Helyszíne: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest 
Krúdy Gyula hajdani óbudai lakásának épülete (1036 Budapest, Korona tér 1.) 

 
Jelentkezni 14 év felett, ifjúsági (15-21 év) és felnőtt (22 év felett) kategóriában lehet. 

Nevezési határidő: 2019. április 20. 
A nevezési lap letölthető a www.vers.hu/versenyek oldalról. 

 
A nevezési lapokat elektronikusan kérjük kitölteni és a versmondoversenyek@gmail.com  

e-mail címre elküldeni, a tárgyban feltüntetve: Dsida2019 
 

DÍJAZÁS: 
 

Felnőtt korosztály, vers- és prózamondás: 
I. díj: 50.000,  II. díj: 30.000, III. díj: 20.000,- Ft értékű jutalom és különdíjak 

 
Ifjúsági korosztály, vers- és prózamondás: 

I. díj: 30.000, II. díj: 20.000, III. díj 10.000 Ft értékű jutalom és különdíjak 
 

Énekelt, megzenésített vers: 
I. díj: 50.000, II. díj: 30.000, III. díj 20.000 Ft értékű jutalom és különdíjak 

A rendezők fenntartják a jogot a díjak összevonására és a változtatásra, 
a nevezések függvényében. 

 
A jelentkezési határidő lezárulta után visszaigazolást és részletes programot küldünk e-mail címükre. 
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a verseny megrendezése komoly szervezési munkát és 
ráfordított anyagiakat igényel. Ezért amennyiben valaki jelentkezik, majd a versenyen nem jelenik 
meg és azt május 10-ig előre nem jelzi, s utóbb nem tudja igazolni vis major jellegű távolmaradását, 
abban az esetben a Magyar Versmondók Egyesülete a következő egy év általa szervezett versenyein 
nem tudja fogadni a jelentkező nevezését. Kérjük megértésüket! A versenyről információ kérhető a  
fenti e-mail címen. 


