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A Kohász Művelődési Központ Egyesület, - Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával – az idén immár
44. alkalommal rendezi meg az általános és középiskolás diákok – Váci Mihály nevét
viselő –
VÁROSI VERS - ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYÉT,
melyre - hagyományainknak megfelelően - tisztelettel meghívjuk iskolájuk legjobb versés prózamondóit.
A verseny 2014. november 29 - én , szombaton kerül megrendezésre,
a József Attila Művelődési és Konferencia Központ klubjában (Salgótarján, Fő tér 5.) lesz
ahol
az általános iskolások versenye reggel 9 órakor,
a középiskolásoké pedig délután 2 órakor kezdődik.
Nevezési feltételek:
Az általános iskolákat két korcsoportban (ötödik és hatodik osztályosok, valamint hetedik
és nyolcadik osztályosok) iskolánként összesen 4 tanuló képviselheti a versenyen. E
keretszámon belül az iskolák határozhatják meg, hogy mely korcsoportban hány versenyzőt
indítanak.
.A középiskolákat iskolánként 3 tanuló képviselheti a versenyen.
Valamennyi résztvevő - az általános és középiskolás tanulók egyaránt - egy Váci Mihály verssel
- és egy szabadon választott – az egyéniségének és az életkorának leginkább
megfelelő- magyar verssel vagy prózával indulhat,
melyek előadási időtartama (egyenként) nem haladja meg az 5 percet.
Értékelés és díjazás:
A versenyzők értékelése – a zsűri pontszámai alapján – egyénileg (az általános iskolásoknál
a már említett két korcsoportban) és iskolánként (csapatonként) is megtörténik.
Egyéni díjak: I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

10..000 forintos könyvvásárlási utalvány
5.000 forintos könyvvásárlási utalvány
3.000 forintos könyvvásárlási utalvány

Valamennyi versenyző EMLÉKLAPOT kap.
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A csapatverseny eredményét az egyéni pontszámok összesítése alapján hirdeti ki a zsűri,
úgy az általános, mint a középiskolásoknál.
A legeredményesebben szereplő általános és középiskola csapata
EGYESÜLETÜNK VÁNDORSERLEGÉK kapja. Három egymást követő évben elért első
helyezéssel az iskola végérvényesen elnyerheti a vándorserleget.
A jelentkezők névsorát 2013. november 22 - ig kérjük eljuttatni intézményünk
e-mail címére: kmke@citromail.hu ( telefon: 06 20 570 7802 vagy 06 20 392 2400 )
Sikeres felkészülést, eredményes szereplést és nagyon szép VERSÜNNEPET kívánunk
valamennyi résztvevőnek!
Tisztelettel és köszönettel:
Gálné Horváth Mária
egyesületi elnök (sk)
Salgótarján, 2014. október 26.

