
fotó: Kodrucz Sándor

felhívás
                         

„Ti jók vagytok mindannyian,
miért csinálnátok hát rosszat?”

                           József Attila

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

a Magyar Versmondók Egyesülete,
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

az Új Forrás folyóirat és 
az Agora Nonprofit Kft. - A Vértes Agorája

meghirdeti a

A NEVEZÉS FELTÉTELEI:
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők jelentkezését várjuk, akik betöltötték 

14. életévüket, és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezők hat verssel, megzenésített verssel vagy prózával nevezhetnek az alábbiak szerint:

ź kettő JÓZSEF ATTILA vers vagy próza 
ź egy vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból választva (A kategórián belül a vers-

mondók figyelmébe ajánljuk a kortárs - ma élő - magyar írókat, költőket.)
ź egy vers Petőfi Sándor költészetéből választva
ź egy vers vagy próza a világirodalomból - műfordítás
ź egy vers vagy próza az Új Forrás folyóiratból, vagy az Új Forrás Könyvekből

https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=16

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 produkcióikkal nem nevezhetnek.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
A verseny felmenő rendszerű, amelynek előválogatóin a nevezett versekből két vers/próza előadását 
kéri a zsűri, amelyből az egyiknek József Attila műnek kell lennie.
Az előválogatók két ágon zajlanak:
1.  Online:

 Jelentkezési lap és két produkció egész alakos videófelvételének feltöltése az alábbi tárhelyre:  
 , vagy beküldése a  címreJózsef Attila verseny 2023 kovacs.agota@avertesagoraja.hu

2023. február 15-ig.
2.  Offline (személyes jelenléttel):
A jelentkezési lap beküldésével a jelentkező vállalja, hogy a 2023 február-márciusában a két 
előválogató egyikén részt vesz (Budapesten vagy Tatabányán). 
A döntőbe jutásról 2023  március második felében értesítjük a versenyzőket.
A jelentkezési feltételeket elfogadó határon túl élő versenyzőket a helyi versenyeken elért helyezések 
alapján fogadjuk az országos döntőben (2-4 fő). 
A nemzeti döntőben a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg. 
Az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja meg az 5 percet!

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG, 
A SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA ÉS 
A FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE 
SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL.
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„JÓZSEF ATTILA”
XV. NEMZETI VERS-, ÉNEKELT VERS-

 ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT

https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=16
https://avertesagoraja-my.sharepoint.com/personal/kovacs_agota_avertesagoraja_hu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkovacs%5Fagota%5Favertesagoraja%5Fhu%2FDocuments%2FJ%C3%B3zsef%20Attila%20XV%2E%20Nemzeti%20Vers%2D%2C%20%C3%89nekelt%20Vers%2D%20%C3%A9s%20Pr%C3%B3zamond%C3%B3%20Verseny&ga=1
mailto:kovacs.agota@avertesagoraja.hu
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„Ti jók vagytok mindannyian,
miért csinálnátok hát rosszat?”
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JELENTKEZÉS

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

A jelentkezési lapokat a felhívás megjelenése után folyamatosan fogadjuk, 

de legkésőbb 2023. március 1-jéig kérjük beküldeni.

A nemzeti döntő időpontja: 
2023. április 1.-április 2.

Helyszíne:
Tatabánya – A Vértes Agorája
Rendező: Agora Nonprofit Kft. 

 
Az országos döntőbe jutott versenyzők nevezési díja: 4.000,- Ft, 

amely összeg hozzájárulás a versenyzők szállásához, étkezéséhez.
A nevezési díj befizetési módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A nevezési lapokat, felvételeket kérjük az alábbi címre küldeni, illetve feltölteni
a tárhelyreJózsef Attila verseny 2023 

Postai úton: A Vértes Agorája, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
E-mail: kovacs.agota@avertesagoraja.hu

Bővebb információ: 
Kovács Ágota Hanna, tel.: 06-70/455-9886 | kovacs.agota@avertesagoraja.hu

Tóth Zsóka, tel.: 06-30/637-8660 | toth.zsoka@avertesagoraja.hu

Magyar Versmondók Egyesülete: 
06-20/512-8004 | versmondoversenyek@gmail.com

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rendezők szeretettel hívják-várják a 
versmondókat, hogy a 2023-as Költészet Napját és József Attila 118. születésnapját méltó módon, 

együtt ünnepeljük!

Tatabánya – Budapest, 2022. július
A Rendezők
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