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Tisztelt Igazgató Úrhölgy/Úr! 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ez évben 26. alkalommal rendezzük meg a Dabasi kistérségi 

vers – mese - prózamondó találkozót.  

 

A találkozó helye: Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szent István u. 58. 

A találkozó időpontja: 2016. április 09. (szombat)   09.00 óra – regisztráció  

                                           10.00 óra – megnyitó 

Jelentkezési határidő: 2016. április 1. 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap letölthető még a www.kmkdabas.hu 

oldalon is.  

Jelentkezni csak személyesen vagy email-en keresztül lehet a szervezes@kmkdabas.hu email címen.   

Az email „Tárgy” címe: Dabasi kistérségi vers – mese - prózamondó 

Az email-en beérkező jelentkezéseket 2-3 napon belül visszaigazoljuk, amennyiben nem érkezik 

önöknek visszajelzés, kérjük, jelezzék felénk, mert akkor jelentkezésük nem érvényes!  

Az előzetes adminisztráció miatt, a helyszínen nincs lehetőség regisztrációra! 

Kategóriák:        alsó tagozatos kategória (1 - 2, 3 - 4 osztály) 

   felső tagozatos (5 - 6, 7 - 8 osztály) és középiskolás kategória 

 

Részvételi feltételek:  

 Nevezni magyar szerző versével, vagy prózájával, mesével lehet. 

 A maximális műsoridő 3-4 perc, hosszabb előadás esetén az előadást a zsűri figyelmen kívül 

hagyja.  

 Kötelező vers és nevezési díj nincs. 

A zsűri tagjai: 

- alsó tagozatos kategória: Beséné Lakatos Éva magyar szakos pedagógus (elnök);  

            Bakkai Éva magyar szakos pedagógus és Zsitva Anna könyvtáros;  

- felső tagozatos és középiskolás kategória: Ordasi Brigitta rádiós műsorvezető, szerkesztő (elnök); 

       Garajszki Éva magyar szakos pedagógus, könyvtáros és Tamás Roland pedagógus, 

       intézményvezető. 

 

A zsűri értékelése alatt a szünetben, büfével és egy rövid meglepetés előadással várjuk a résztvevőket és 

kísérőiket.  

 

Díjak (kategóriánként):  

I. díj 5.000 Ft értékű könyvutalvány  

II. díj 4.000 Ft értékű könyvutalvány 

III. díj  3.000 Ft értékű könyvutalvány 

 

Kimagasló teljesítmény esetén a zsűri az egyes kategóriákban több díjat is kiadhat, vagy díjakat vonhat 

össze. Minden résztvevő emléklapot kap, a díjazottak oklevelet.  

 

Az általános iskolák díjazottjai közül kategóriánként továbbjuthatnak a Pest megyei próza- és versmondó 

találkozókra. 

Várjuk jelentkezésüket a sikeres találkozás reményében, üdvözlettel: 

 

Dabas, 2016. március 16. 

         

        Tapodi Katalin 

      igazgató 

 

Támogatók: Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága 

                      Dabasi Intézményfenntartó Központ  
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