
  

 

A Magyar Versmondók Egyesülete, 

a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 

és a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye  

 

2019-ben is meghirdeti a 

                              „REGÖSÖK HÚRJÁN…" 

országos vers- és prózamondó versenyét. 

 

 

A „Regösök húrján…” az iskolai vers- és prózamondó versenyek legjobbjainak tehetséggondozó 

rendezvénye. Nagyatád immár nyolcadik alkalommal ad otthont e jeles és nívós megmérettetésnek. 

 

A versenyre várjuk azokat a költészetet, szépprózát, népmesét, népballadát kedvelő fiatalokat, akik a 

művek tolmácsolásához tehetséget éreznek, és sikeresen szerepeltek már más versenyeken. A  rendezvény 

részben felmenő rendszerű, az országban több helyszínen megrendezett döntőkről jutnak tovább a zsűri 

által kiválasztottak a budapesti országos gálára. A találkozón részt vehetnek még delegálással és 

meghívással is tehetséges fiatalok. 

 

A verseny és a jelentkezés feltételei: 

 

1. A versenyen a dél-dunántúli régióból, Somogy, Tolna, Baranya megyékből delegált, a korábbi 

eredményeik alapján kiemelkedő 10-15 éves vers- és prózamondók vehetnek részt.  

2. A versenyzőknek két verssel vagy szépprózával, népmesével, népballadával kell készülniük, 

szabadon válogatva a magyar költészetből és népköltészetből, a magyar és világirodalomból. Javasoljuk, 

hogy - az életkori sajátosságok figyelembevételével - az évfordulós költőket, írókat is vegyék figyelembe 

a választásnál. A verseny két kategóriájának (10-12 és 13-15 évesek) legjobbjai a zsűri döntése alapján 

díjazásban részesülnek, és tovább jutnak az őszi országos gálára.  

3. A helyi, városkörnyéki, megyei versenyek eredményei alapján az iskolák a kitöltött nevezési 

lapok beküldésével delegálhatják a versmondókat.  

4. A nevezési lapok beérkezése után minden jelentkezőnek küldünk egy részletes versenyzői 

tájékoztatót.  

5. Idén is hívjuk, és számítunk a régió hatosztályos gimnáziumaiban tanuló azonos korosztályú 

versenyzőkre is.  

6. Részvételi díj nincs. 

7. A versenyen szakértő zsűri értékeli a vers- és prózamondókat. 

 

A verseny helyszíne: 

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 

Nagyatád, Nagy Imre tér 1. 

 

Időpontja: 

2019. május 18. szombat 10:00 óra 

 

Információ, kapcsolattartás: 

Vojkovics Gyuláné : 06-30/965-4346 

Ormanecz János  ormaneczjanos@gmail.com 

 

A jelentkezési lapokat 2019. április 28-ig fogadjuk,  

elektronikusan kitöltve, word formátumban, e-mailen! 

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a www.vers.hu oldalon, a Versenyek linken! 

 

„Regösök húrján” XXII. dunántúli vers – és prózamondó verseny – területi döntő 

Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye 

  

http://www.vers.hu/

