
 
 

 
XXXI. DABASI JÁRÁSI VERS-, 

MESE- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ 
 

A Költészet Napja alkalmából 2023-ban 31. alkalommal rendezzük meg a Monori Tankerületi 
Központtal együttműködve a négy járás vers-, mese- és prózamondó találkozóját.  
A velünk élő Petőfi címmel, a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó előadóművészeti találkozók 
lebonyolítására kiírt verseny támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. 
Az érintett településekről érkező résztvevők a Dabasi, Gyáli, Monori és Vecsési járások általános és 
középiskoláinak tanulói. 

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

A találkozó időpontja: 2023. április 15. szombat 10 óra (9 órától regisztráció) 

Jelentkezési határidő:  

- a felkészítő foglalkozásokra: 2023. március 3., péntek 
- a versmondó találkozóra: 2023. március 31., péntek   

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/KMezBNJwG7paEtt47  
A hivatkozás elérhető a www.kmkdabas.hu oldalon keresztül is. 

Személyes regisztráció esetén a weboldalról letöltött jelentkezési lapokat csak hiánytalan kitöltés 
esetén áll módunkban elfogadni. 
Az online érkező jelentkezéseket 3 munkanapon belül visszaigazoljuk. Amennyiben nem érkezik meg 
a visszaigazolás, kérjük, jelezzék a szervezes@kmkdabas.hu e-mail címen, különben a regisztráció 
érvénytelen! 
Az előzetes adminisztráció miatt a helyszínen nincs lehetőség regisztrációra. 
 
Kategóriák: 

- alsó tagozatos I. kategória: 1-2.  
- alsó tagozatos II. kategória: 3-4. osztály 
- felső tagozatos I. kategória: 5-6. osztály 
- felső tagozatosok II. kategória: 7-8. osztály 
- középiskolások kategória (jelentkezők számától függően egy vagy két kategória) 

 
Részvételi feltételek: 
Az alsó tagozatos kategóriákban jelentkezők egy szabadon választott szerző versével, vagy 
meséjével, prózájával nevezhetnek. Az eredményhirdetésre 12-13 óra között kerül sor. 
A felső tagozatos I., II. és a középiskolás kategóriában indulók két fordulóban versenyeznek: 
délelőtt egy általuk választott Petőfi Sándor verset, vagy prózát mondanak el. Délután egy szabadon 
választott verssel vagy prózával jelentkezhetnek.  
Maximális műsoridő minden kategória esetében: 3, maximum 4 perc.  Időtúllépés esetén az előadást 
a zsűrinek jogában áll leállítani. Délben valamennyi résztvevő és felkészítő szendvicsebédet kap. 
Ebéd után Gerendás Péter műsorát hallgathatják meg a résztvevők. A délutáni fordulót 14 órára 
tervezzük, várható eredményhirdetés 16-17 óra. 
Nevezési díj nincs. 
 
A zsűri tagjai: 
Az alsó tagozatosok kategóriában:  

Balogh Ferenc előadóművész, rádiós műsorvezető – a zsűri elnöke 
Ordasi Brigitta rádiós szerkesztő, műsorvezető 
Bakkai Éva magyar szakos pedagógus 
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A felső tagozatosok I., II. és középiskolások kategóriában: 
 Papp János színművész – a zsűri elnöke 
 Papp Dániel színművész, drámapedagógus 

Wiegmann Alfréd, a Magyar Versmondók Egyesülete Versszínházi alelnöke 

Az első három helyezettet kategóriánként 6.000, 8.000 és 10.000 forintos Líra Ajándékkártyával 
jutalmazzuk. Kimagasló teljesítmény esetén a zsűri az egyes kategóriákban több díjat is kiadhat, vagy 
díjakat vonhat össze. 
Minden résztvevő emléklapot, a díjazottak oklevelet kapnak. 
 
A jelentkezőknek, felkészítő tanároknak, vagy szülőknek és minden vers iránt érdeklődőnek egy 
három alkalomból álló előkészítő tréninget szervezünk. 
A versmondással kapcsolatos háromlépcsős továbbképzés alapvető célja, hogy a versmondásra a 
diákokat felkészítők munkáját segítsük. 
A foglalkozások alkalmával konkrét példákon keresztül foglalkozunk a versmondásra fogékony 
diákok felkészülésének fázisaival, a vers kiválasztásától egészen a vers előadásáig, illetve azzal, hogy 
ezt a folyamatot pedagógusként, felkészítőként hogyan tudjuk a leghatékonyabban segíteni.  
A megfelelő vers kiválasztása, a kiválasztott vers értelmezése, a vershez kapcsolódó személyes 
tartalmak megtalálása, a vers személyes kifogalmazása, és a versenyhelyzet helyes megélése számos 
kérdést vet fel. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a résztvevőkkel közösen. 
Szívesen foglalkozunk olyan versekkel is, amit a foglalkozásra jelentkezők kérnek, vagy azért mert 
számukra fontos vers, vagy azért mert problémát jelentett az értelmezésük, vagy bármilyen 
személyes okból. 
A foglalkozások időpontjai: 

- március 10. péntek, 15-16,30 óra 
- március 17. péntek, 15-16,30 óra 
- március 24. péntek, 15-16,30 óra 

A foglalkozásokat vezeti Papp Dániel drámapedagógus, színész, rendező. 
Akinek van olyan választott verse, prózája, aminek az elemzését szeretné kérni, a jelentkezési lapon 
megjelölheti.  
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szt. István u. 58. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 
 
 
Dabas, 2023. február 13. 
 
 
 
   dr. Hrutkáné Molnár Mónika    Tapodi Katalin 
           tankerületi igazgató   művelődési központ igazgató 
 

 

 
 
 
 
 

 


