
 

 

 

 

 

 

               Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, 

                  a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör, a 

 

 
 

 támogatásával ez évben is meghirdeti a 

 

középiskolás és felnőtt versmondók részére. 

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: 

- diák: nappali tagozatos középiskolai tanuló 

- felnőtt: 18 év feletti versmondók   

(Azok, akik mindkét kategóriának megfelelnek, a jelentkezési lapon megjelölhetik 

választásukat.) 

A rendezvényen minden résztvevőtől elvárás: 

- szabadon választott vers vagy próza a kortárs (ma élő) irodalomból 

- szabadon választott vers vagy próza a XX. századi irodalomból 

A részvétel feltétele: az időben beküldött jelentkezési lap. 

A találkozó időpontja:  

2018. április 21. szombat, 11 óra 

Regisztráció: 10. 30-tól 

A találkozó helyszíne:  

Hajdúböszörmény, Városháza Báthory terem, Bocskai tér 1.  

Jelentkezési határidő: 2018. április 6. 

A jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról is: http://hbmgi.hu/ 

A jelentkezési lapot a következő címre küldhetik: Papp Szilvia, pappsyka@ymail.com 

http://hbmgi.hu/
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A verseny egyben  elődöntője a 

 

József Attila nemzeti vers- énekelt vers és prózamondó versenynek. 

 

Azaz a zsűri meghívhat versmondókat a József Attila versmondó verseny 

  2019-ben Tatabányán sorra kerülő döntőjébe. 

 

A verseny egyben elődöntője az 

 

Illyés Gyula nemzeti vers- és prózamondó versenynek. 

 

Azaz a zsűri meghívhat versmondókat az Illyés Gyula versmondó verseny 

  2018-ban Budapesten sorra kerülő döntőjébe. 

 

Ezeknek a versenyeknek a kiírása szigorúbb, mint a hajdúböszörményié. Aki továbbjutás 

esetén vállalja a döntőben való részvételt, tájékozódjon a Magyar Versmondók Egyesületének 

honlapján: http://www.vers.hu/hirek/55 

 

 Az a versmondó, aki szeretne részt venni a József Attila versmondó versenyen, 

valamely szabadon választott alkotás helyett József Attila művet kell, hogy 

válasszon. 

 Az a versmondó, aki szeretne részt venni az Illyés Gyula versmondó versenyen, 

valamely szabadon választott alkotás helyett Illyés Gyula művet kell, hogy 

válasszon.  

 Értelemszerűen: Ha valaki mindkét nemzeti versenyre próbál továbbjutni, annak 

a két leadott mű közül az egyik József Attila, a másik Illyés Gyula alkotása 

legyen. 

http://www.vers.hu/hirek/55


 

A verseny válogatója a 

Bánffy György Kulturális Szalon által meghirdetett 

Versünnep Fesztiválnak is. 

 

A zsűri továbbjuttathat versmondókat a Budapesten, 2018-ban 

megrendezendő találkozóra. 

(További információ a Versünnep Alapítvány honlapján, http://www.versunnep.com/ ) 

 

 

 

További információk kérhetők: 

Török Pétertől, torokpeter.60@gmail.com 06-20-460-614, 14 óra után. 
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