
 

 

 

 

KÖLCSEY FERENC VERS-, ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA   

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

„A csoda nem a vers, hanem az őt  

befogadó gyerek.  A csoda a kapcsolat.  

A csoda az adomány, ami a költészet.” 

        L. Békési Júlia 

 

A Szatmár megyei LiterArt Egyesület és a  Kölcsey Ferenc Főgimnázium 2021. január 

22-én, 14 órától a Magyar Kultúra Napjának alkalmából szervezi meg az iskolások részére 

kiírt vers- és prózamondó versenyt. 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben a nem áll módunkban a verseny 

hagyományos lebonyolitása, helyette online szervezzük meg. Ennek értlemében a 

felvételeket az alábbi e-mail címekre kell elküldeni január 22-én, 14 óráig.  

A küldött felvétel kívánatos műszaki adatai: Videóformátum: .mov, .mpeg4 vagy .mp4. 

Felbontás: 1080p:1920x1080 (FULL HD) vagy 720p:1280x720 (HD). Képarány: 16:9 (fekvő). 

Nagy méretű fájlok küldéséhez ajánljuk a következő szolgáltatókat: www.wetransfer.com vagy 

www.myairbridge.com 

 

A versenyzők a következő csoportokba jelentkezhetnek:  

 

A1 csoport:  Előkészítő - I - II. osztályosok számára  

   Barátaink, az állatok 

                                 

Egy szabadon választott állatokról szóló vers vagy mese magyar szerző tollából. 

    Az  előadás nem lehet hosszabb 3 percnél. 

 

A2 csoport: III - IV. osztályosok számára 

 „Történetek Csodaországból” 

                  - Gyermekpróza - 

Egy szabadon választott prózarészlet magyar írók műveiből. 

    A prózarészlet előadása nem haladhatja meg az 5 percet. 

 

 

 

„A játék az gyönyörű…” játék a nyelvben, játékos nyelv 

http://www.wetransfer.com/
http://www.myairbridge.com/


 

Egy szabadon választott vers vagy prózarészlet a XX.- XXI. század gyermek és ifjúsági 

irodalmából. 

Az előadás nem haladhatja meg az 5 percet. 

 

B2 csoport: a VII - VIII. osztályosok számára 

 A világ és én – kaland, játék, játékosság, érzelmek egy kamaszkori történetben 

Egy szabadon választott vers vagy próza, prózarészlet a XX.-XXI.század ifjúsági irodalmából 

Az előadás nem haladhatja meg az 5 percet. 

 

C1 csoport: IX - X. 

„Kék villogású, gyönyörű tó vagyok” (Dsida Jenő) 

 

 Egy szabadon választott vers Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Kaffka Margit, Krüzselyi 

Erzsébet, Gellért Sándor, Fényi István, Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza, Kovács 

András Ferenc, Jánk Károly vagy más szatmári alkotó költészetéből. 

A vers előadása nem lehet hosszabb 5 percnél. 

 

C2 csoport: XI - XII. osztályosok számára  

„Én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan” (Szilágyi Domokos) 

 

   Életöröm, szerelem, játékosság, (nyelvi, formai játékosság, motívumok játéka) a XX-XXI. 

század  lírájában 

     A vers előadása nem lehet hosszabb 8 percnél. 

 

A felvételt kísérő levélben kérjük megírni: az előadott mű címét, a versenyző adatait (név, 

iskola, osztály, felkészítő tanár) 

A csoport: sarosi_melinda@yahoo.com 

B csoport: eniko_forizs@yahoo.com 

C  csoport: eniko_forizs@yahoo.com 

 

 

 

 


