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"Könyvvel Anyanyelvünkért" Alapítvány 
Stiftung "Mit Büchern für unsere Muttersprache" 

 
FELHÍVÁS a 2019. évi  német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyre 

 
A "Könyvvel Anyanyelvünkért" Alapítvány hagyományainak megfelelően 2019-ben is megrendezi 
 német nyelvű vers- és prózamondó versenyét a baranyai és somogyi alsó és felső tagozatos általános 
iskolásoknak.  
 
A verseny időpontja: 2019. március 2. (szombat) 10 óra, várható befejezése 15 óra.  
Helyszíne: Koch Valéria Iskolaközpont, 7624 Pécs, Tiborc u. 28. 
  
A jelentkezési lapokat "Szavalóverseny" megjelöléssel a következő címre várjuk: 
nemet.tabor@freemail.hu e-mail címre, vagy Lászlóné Bauer Nóra, (7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.)  
E-mailben történő jelentkezés esetén visszaigazolást küldünk, amennyiben ez nem érkezik meg 2 
napon belül, kérjük, érdeklődjön telefonon. 
  
Jelentkezés beérkezésének határideje: 2019. február 25.  (hétfő) éjfélig. 
 
A következő adatokat kérjük pontosan és teljes körűen feltüntetni a jelentkezési lapon a 
kategóriába sorolás és gördülékeny lebonyolítás érdekében: (kérjük, használják a 3. oldalon melléklet 
táblázatot!) 
 Kötelezően kitöltendő adatok: 
- a versenyző neve, 
- iskolája,  
- osztálya, 
- a választott kategória: vers-próza, vagy nyelvjárásban előadott mű. 
- a tanuló lakcíme,  (NEM AZ ISKOLA CÍME!) 
- felkészítő tanára neve. 
  
Vers-próza kategóriában iskolánként legfeljebb összesen 12 tanuló jelentkezését tudjuk elfogadni, ezen 
belül egy-egy korcsoportból (1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. osztály– ez 4 korcsoport) legfeljebb 3-3 jelentkezőt.  
Nyelvjárás kategóriában nincs létszámkorlát!    
2019-től az iskolák tagiskoláit a jelentkezési létszám tekintetében önálló intézménynek tekintjük, tehát a 
tagiskolák önállóan nevezhetnek 12 tanulót a fenti szempontok szerint+ 
  
A versenyzők egyénileg indulhatnak, egy verssel, vagy két oldalnál nem hosszabb prózával. Kérjük, hogy 
az előadásra szánt versek, szövegek a gyerekekhez közelálló tartalmúak, a versenyző 
személyiségének megfelelőek legyenek.  (Az országos versenyen az összes alsó tagozatos kategóriában 
az előadás 1,5 – 2,5  perces  lehet, az összes felső tagozatos  kategóriában az előadás  2 – 4  perces  lehet, 
időtúllépés esetén a zsűri az előadást megszakítja) 
 
A zsűri a helyes német kiejtést, hangsúlyozást, szép beszédet, az előadás módját értékeli. Az előadott 
szöveg hossza, eszközök, kellékek használata nem jelent előnyt. Az előadásra szánt művek 
kiválasztásában segítséget nyújtanak előzetes egyeztetés alapján a versenyt szervező Könyvvel 
Anyanyelvünkért Alapítvány és a CSGYK Minerva Fiókkönyvtár (7633 Pécs, Veress E. u. 6. a Pécsi 
Kulturális Központ épületében), munkatársai, továbbá a Csorba Győző Könyvtár Nemzetiségi Ellátó 
Központ munkatársai http://www.csgyk.hu/nemzetisegi-ellato-kozpont-nek/ 
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A verseny menete: 
 
A jelentkezők számától és korosztályától függően több csoportban – lehetőleg korcsoportonként (1.-2., 3.-
4.,  5.-6., 7.-8. osztály vers-próza kategória, és 1.-4., 5.-8. osztály nyelvjárás kategória) zajlik)  
Azokban a kategóriákban, ahova 25 főnél több jelentkezés érkezik, a csoportokat megbontjuk, így a 
versenynek 2. fordulója is lesz, közvetlen az első forduló eredményhirdetése után.  
 
A verseny eredményhirdetésére ugyanazon a helyszínen kerül sor, ahol a tanuló versenyzett, a zsűri 
ismerteti az eredményt.   
 
A megyei verseny egyúttal a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által szervezett országos 
verseny elődöntője. Az országos versenyre az 1.-2., 3.-4.,  5.-6., 7.-8.. osztályból vers-próza kategóriából 
5-5 tanuló juthat tovább, összesen  20 tanuló, valamint a nyelvjárás kategóriából 15 tanuló, azaz 
mindösszesen 35 tanuló.   
 
A megyei versenyen bármelyik iskola német nyelvet és kultúrát kedvelő tanulója indulhat 
valamennyi kategóriában. 
 
FIGYELEM! Az országos szervezők döntése alapján az országos versenyre vers-próza kategóriákban 
csak a német nemzetiségi oktatást nyújtó iskolák tanulói juthatnak tovább, viszont a nyelvjárás 
kategóriákban bármely iskola tanulója továbbjuthat. 
 
Felhívom továbbá a figyelmet a MNOÖ tavalyi körlevelének egy kitételére:  
„Kedves Kollégák! Ezúton kérjük Önöket és az érintett szülőket, hogy a szolgálati, tartós munkavállalói 
jogviszony szerint Magyarországon tartózkodó külföldi, német anyanyelvű állampolgárok gyermekeit NE 
indítsák ezen a versenyen! A versenyen csak magyar állampolgár vehet részt! Megértésüket kérjük, 
segítségüket pedig köszönjük!” 
 
Az alsósok és felsősök versenye 2019-ban is egy időben kerül megrendezésre, a résztvevők várható 
létszáma (160-180 fő) miatt kérjük a jelentkezési lapok pontos kitöltését és mielőbbi beküldését. 
 
További felvilágosítást Lászlóné Bauer Nórától a 30-300-5025-ös telefonszámon, kérhetnek.  Az 
információk, illetve a jelentkezési lap a http://olvasotabor.gportal.hu/ oldalon is megtalálható. 
 
Ugyanitt található ajánlott könyvek listája, illetve irodalmi szemelvények. 
 
Pécs, 2018. november 22. 
 

A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány kuratóriuma 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
A jelentkezési lapokat lehetőleg a nemet.tabor@freemail.hu e-mail címre kérjük. (e-mailben történő 
jelentkezés esetén visszaigazolást küldünk, a jelentkezési lap ezzel tekinthető beérkezettnek. Amennyiben 
a visszaigazolás nem érkezik meg 2 napon belül, kérjük, érdeklődjön telefonon: 06-30-300-5025) (Kérem, 
lehetőleg ezt a módot válasszák a feldolgozás egyszerűsítése érdekében)  
vagy  
levélben „Szavalóverseny" megjelöléssel a következő címre várjuk: Lászlóné Bauer Nóra, (7621 Pécs, 
Irgalmasok u. 16.),  
 

Kérjük, kövesse figyelemmel  honlapunkat, a http://olvasotabor.gportal.hu/ oldalt,  amennyiben 
mindenkit érintő változás történik, itt tesszük közzé.  

 
Jelentkezések beérkezési határideje: 2019. február , 25. (hétfő) éjfélig 
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JELENTKEZÉSI LAP 2016. 

Kérjük a táblázat minden oszlopát pontosan töltse ki! (Nyelvjárás kategóriában a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal) 
Iskola neve:  Beérkezési határidő: 2019. február 25. (hétfő) éjfélig 

A tanuló lakcíme  Tanuló neve osztály Kategória 
(vers, próza) 

Irányító 
szám 

Település Utca, házszám 

Felkészítő tanár vagy szülő neve, elérhetősége: 
e-mail, v.telefon 

Továbbjutás esetén ezen az úton tudjuk 
tájékoztatni az országos versenyről 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7..        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.   nyelvjárás     

14.   nyelvjárás     

15.   nyelvjárás     

16.   nyelvjárás     

Beküldő neve  beküldő e-mailje  .telefonszáma  

 


