
 

 

Gyurkovics Tibor országos vers-, prózamondó és verséneklő verseny 

VERSENYYFELHÍVÁS 

 

A verseny fő támogatói: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális 

Alap, a Magyar Művészeti Akadémia. 

A verseny fővédnöke: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 

A verseny védnöke: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Budapest I. kerület 

 

A verseny meghirdetésének célja, népszerűsíteni a magyar irodalmat és benne 

Gyurkovics Tibor életművét.  

 

Nevezni vers- és prózamondás kategóriában Gyurkovics Tibor egy választott 

versével, prózájával és egy, a magyar irodalomból választott vers, vagy prózai művel 

lehet. Énekelt vers kategóriában szintén egy Gyurkovics mű és egy szabadon 

választott magyar költő megzenésített versével lehet nevezni. Nevezést nyújthat be 

szólista vagy zenekar, melynek létszáma maximum 6 fő lehet. A választott művek 

egyenként nem haladhatják meg a 8 percet. 

A jelentkezési lap letölthető: 

www.k11.hu, illetve a www.eromuvhaz.hu weboldalakról.  

Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 30. 

 

A verseny elődöntőit Pécs, Nagykanizsa, Veszprém, Debrecen, Szeged és Budapest 

városaiban kerülnek megrendezésre 2017. szeptember-október hónapjaiban. 

Az elődöntőkön 3 fős zsűri értékeli a produkciókat, melynek tagjai: Farkas Tibor, 

Gyurkovics Györgyi és minden megyében egy-egy helybeli neves szakember. Az 

elődöntőt követően kerül sor a budapesti döntőre 2017 novemberében. 

Gyurkovics Tibor verseinek, prózáinak elérhetősége a könyvtárakon kívül, a Petőfi 

Irodalmi Múzeum Digitális Halhatatlanok honlapján található:  

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/gyurkovics-tibor# 

 

A KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAPOT ERRE A CÍMRE KÉRJÜK KÜLDENI: 

gyurkovicsvers2017@gmail.com 
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Kategóriák: 

1) VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS: 

Korcsoportok: 

Ifjúsági: 15-24 éves korig  

Felnőtt: 25 éves kortól, (felső korhatár nincs) 

2) ÉNEKELT VERS KATEGÓRIA 16 éves kortól,(felső korhatár nincs) 

 

Tervezett elődöntő helyszínek, melyek a jelentkezések létszámának függvényében 

változhatnak:   

D-NY 2017. szeptember 23. Pécs  

2017. szeptember 24. Nagykanizsa 

É-K és D-K 2017. szeptember 30. Debrecen 

2017. október 1. Szeged 

É-NY és Közép-Mo. 2017. október 14. Veszprém 

 2017. október 15. Budapest  

A pontos helyszínekről és a kezdési időpontokról a jelentkezések beérkezése 

után értesítjük levélben vagy e-mailben, esetleg telefonon a versenyzőket és az 

őket felkészítő tanárokat.  

A verseny elődöntőire az utazás önköltségen történik, a döntőre a szervezők 

biztosítják az utazás a szállás és az étkezés költségeit. 

 

Döntő és a gálaműsor 

Időpontja: 2017. november 18. /szombat/ 10.00 

Helyszíne: a Petőfi Irodalmi Múzeum 

Díjak mindkét kategóriában és korcsoportban 

I. helyezet: 100. 000 Ft, II. helyezet: 75.000 Ft, III. helyezet: 50. 000 Ft 

A döntőben a zsűri az elhangzott produkciók alapján különdíjat is kioszthat, 

illetve a döntőben egy közönségdíj is kiosztásra kerül.  

 

A versenyről információ kérhető: Farkas Tibor: 30/915-2518 
 


