
Valahol örökké 
Valahol mindig eltűnik 

valahol mindig megtalálják 

valahol mindig temetik 

valahol mindig exhumálják 

és 

örökké nekünk szegezik 

örökké fényes ellenpélda 

örökké rajtunk keresik 

örökké mégis bennem él ma! 

(1998. március 15.) 
 

 

 

Iskolánkban 27. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR 

KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően 

 
 

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve 

rajzpályázatunkat. 

 

   

  Mindezek mellett kilencedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a  

  jelentkezőket. 

 

 

 

2019 – ben rendezvényünket egyrészt a 20. század második felének meghatározó költői 

alakjának, Nagy Gáspárnak ajánljuk, másrészt az ő munkásságának és életútjának ürügyén 

a kortárs magyar irodalmat szeretnénk népszerűsíteni.  

Nagy Gáspár költő 1949 – 2007 között élt, vagyis végigélte a 20. század második felét, több 

történelmi váltást is saját bőrén tapasztalva. 

 

Ezért ebben az évben vers- és prózamondó versenyünkre olyan műveket várunk, amelyek 

Nagy Gáspár születésének és halálának időpontja között keletkeztek (vagyis bármely 1949 és 

2007 között írt alkotással lehet nevezni). 

 

 

Kivétel az első kategóriában indulók köre: az 1-4. osztályban tanulók mesével nevezhetnek  

 

Ebben az évben két mesegyűjtő, meseíró évfordulója kapcsán az ő meséikből lehet válogatni: 

175 éve született Arany László illetve 90 éve halt meg Benedek Elek. A mesék 

kiválasztásával rájuk emlékezünk. 

 

 

Ebben az évben is csatlakozunk a VERSÜNNEP mozgalomhoz, a Versünnep 

Alapítvány kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány biztosítja egy szakember 



delegálását a versmondók zsűrijébe. A versenyek nyertesei közül, a zsűri döntése alapján, az 

arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken 

is. 

 

          

I. Vers- és prózamondás 

 
 

Életkori kategóriák: 

I. 

Első korosztály:1-4. évfolyam 

 

Ebben a kategóriában Arany László és Benedek Elek meséivel lehet nevezni. 

 

II. 

Második korosztály: 5-8. évfolyam 

 

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam 

 

Negyedik korosztály: felnőttek 

 

 

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a kiírásnak megfeleljen a szöveg. 

 

 

II. Népdaléneklés 

 
 

Életkori kategóriák: 

 

Első korosztály: 1-4. évfolyam 

 

Második korosztály: 5-8. évfolyam 

 

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam 

 

Műfaji kategóriák: 

 

szólóének 

énekegyüttes (3-10 fő) 

 

Az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos 

népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 

perc, csoportoknál maximum 8 perc. 

 

 

 



III. Esszéíró pályázat 
 

Kiírásunk az általános iskola 7-8. évfolyamos és a középiskola 9-13. évfolyamos tanulóinak 

szól.  

 

Válaszható feladat: 

Nagy Gáspár költői világának bemutatása egy vagy két szabadon választott mű elemzésével. 

A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 12-es betűnagysággal és másfeles 

sorközzel gépelve! (Formai szempontból a hagyományos elvárások érvényesek: 

irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.) 

 

szakirodalom és a művek elérhetősége:  

Digitális Irodalmi Akadémia | Petőfi Irodalmi Múzeum 

https://pim.hu/hu/dia 

 

 

 

 

IV. Rajzpályázat 
 

 

Életkori kategóriák: 

 

1-4. osztály, 5-8. osztály, 9-13. évfolyam 

 

 

- Kiállításra kész, A/3-as illetve ennél nagyobb munkákat várunk, a hagyományostól 

eltérő technikai megoldással is. A pályázat témája: 

-  

 

Nagy Gáspár verseinek illusztrációja 

 

 

(A képzőművészeti pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 06-20 57 44 23 35-ös telefonon 

kaphatnak választ az érdeklődők.) 
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HELYSZÍN – IDŐPONT - HATÁRIDŐK 
 

  

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája. 

 

Időpontja: 2019. január 25. 15 óra 

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 22.(kedd) 

 

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2018. január 18. A pályamunkákat az 

iskola címére kérjük küldeni ímélben vagy postán. (titkarsag@szig-dujv.hu, 2400 

Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)  

 

 

Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is 

lehet: T: 24/ 411-702 

 

 

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves 

érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség 

nevében: 

 

 

  Dr. Gentischerné Dani Zita              Hutvágnerné Róth Éva 

  megbízott igazgató    munkaközösség-vezető 
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