
FELHÍVÁS
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, 
a Gödöllői Királyi Kastély és
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ emlékére 28. alkalommal

"...semmi sem állhat közénk"
                                          /J. K. Rowling/

Az idei versenyre a magyar és világirodalom költészetének és prózairodalmának olyan verseivel, 
elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehet nevezni, amelyek

Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési lappal vagy online a 
következő felületen:  
A jelentkezési lapokat a Városi Könyvtár regisztrációján lehet beszerezni, illetve a Könyvtár 
honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu). 

https://forms.gle/xDzAwfps1HTrgKsg6  

Megzenésített versek kategóriában a témához kapcsolódó zeneműveket várunk. 
Vers és próza kategóriában: 1 szabadon választott művel lehet nevezni.
/ A nevezéseket csak a témában választott művekkel tudjuk elfogadni!  Az előadás időtartama nem 
lehet több 5 percnél!/

Műválasztáshoz a Városi Könyvtárban segítséget nyújtunk.

A jelentkezési lapokat – a választott mű másolatával- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ regisztrációjára kérjük leadni, vagy online beküldeni címre.

További tájékoztatás: Lakatos Györgyi, tel.: 28/515-532 

a konyvtar@gvkik.hu 

Nevezni két kategóriában lehet:
     I. kategória: megzenésített versek / korcsoportbontás nélkül 10-30 éves korig /
     II. kategória: vers és próza 
                         - 10-12 éves korcsoport
                         - 13-15 éves korcsoport
                         - 16-20 éves korcsoport 

A verseny időpontja: 2022. november 19. szombat 9 óra
Helyszíne: a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza

Az elődöntők időpontjai: 2022. november 7., 8., 10., 11.
(az elődöntők beosztását a www.gvkik.hu oldalon tesszük közzé)

Nagyszámú jelentkező esetén  tartunk a Városi Könyvtárban. 
Az elődöntőkön csak biztos szövegtudással lehet részt venni. 

elődöntőket

címmel vers- és prózamondó versenyt hirdet.

Gödöllői 
Városi 
Könyvtár és
Információs 
Központ

Szívesen látunk formabontó (pl. dramatizált, több szereplős, más műfajokkal kombinált) előadásokat is.

A döntőbe a 30 legjobb produkció kerül!

                                                                            a közösség összetartó erejéről, az elfogadásról, 
toleranciáról szólnak.

                                             JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezem az Erzsébet Királyné emlékére hirdetett vers- és prózamondó versenyre.

VERSENYZŐ NEVE: ......................................................................................................................

SZÜLETÉSI ÉVE: ..........................................................................................................................

CÍME: ...........................................................................................................................................

TEL.: ………………………..................        E-MAIL: ……………..................................………….....…

ISKOLA NEVE: ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ÉVFOLYAM: .................................................................................................................................

ÉLETKORI KATEGÓRIA:   O I. 10-12 év;     O II. 13-15 év;
                                                   O III. 16-20 év   O IV. 10-30 év (megzenésített vers)

MŰFAJI KATEGÓRIA:        O   I. vers- és próza       O   II. megzenésített vers

FELKÉSZÍTŐ SZEMÉLY NEVE: ...........................................................................................

TEL.: ………………………..................        E-MAIL: ……………..................................………….....…

A KIVÁLASZTOTT MŰ SZERZŐJE, CÍME:

...................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a rendezvény során fényképfelvétel készülhet rólam

                     .............................................                                      ..............................................
                         versenyző aláírása                                         felkészítő személy aláírása

Figyelem! 
Az elődöntőkről és a döntőbe jutásról a könyvtár honlapján adunk információt!  (www.gvkik.hu) 

A jelentkezési lapot 
a választott mű másolatával  

kérjük leadni a Városi Könyvtár regisztrációján! 
2022. október 25-ig (csütörtök 18 óra)

(FORDÍTS!)



Kedves Szavaló Barátunk!
Kérünk, hogy néhány kérdésünkre válaszolj! 
Fejezd be a megkezdett mondatokat saját gondolataiddal..

Azért jelentkeztem a szavalóversenyre, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nagyon szeretem a verseket, a prózai írásokat, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Az idei téma tetszik/nem tetszik, mert…

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Szeretettel várunk az elődöntőkön!
Jó versenyzést!


