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Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2019/2020. tanév Német Nyelvű Vers és Prózamondó Verseny budapesti döntőjére 2020.
február 8-án szombaton 9,30 órától kerül sor a Soroksári Grassalkovich Antal Általános
Iskolában.  (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.)

Az előző évekhez hasonlóan a Kisjelenet kategóriába jelentkező csapatok
versenyét külön időpontban és helyszínen rendezzük meg, ennek a kiírása is
külön kerül kiküldésre!

A  Fővárosi  Szavalóverseny  vers  és  prózakategória  első  és  második  helyezettjei  (1-12.
osztályig)  tovább  jutnak  a  Regionális  versenyre mely  2020.  március  6-án
Mosonmagyaróváron lesz. 

A  német  nemzetiségi  tanulók  vers-  és  prózamondó  versenyének  Országos  döntőjét a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  2020. május 22-én  11 órai kezdettel a
budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban (XX. ker. Serény utca 1.) rendezi meg.

(A részleteket  a  továbbjutó  diákok részére a Fővárosi  Döntő után közöljük.  A továbbjutó
gyerekek  és  kísérőjük  részére  a  Fővárosi  Német  Önkormányzat  biztosítja  az  utazási  és
étkezési költségeket.) 

A  Fővárosi  Versenyen  nincs  kötelező  előadandó,  csak  egy szabadon
választott mű (vers vagy próza)! 
Az összes alsó tagozatos kategóriában az előadás 1,5 – 2,5 perces lehet.
Az összes felső tagozatos kategóriában az előadás 2 - 4 perces lehet.
Az összes középiskolai kategóriában az előadás 4 - 6 perces lehet.
Időtúllépés esetén a zsűri a versenyző előadását MEGSZAKÍTJA!

Az országos és regionális döntőbe jutott tanulók a versenyen minden német irodalmi nyelvi
kategóriában  egy  vagy  két  szabadon  választott  szöveg  (vers  vagy  próza)  előadásával
szerepelnek.  Amennyiben egy versenyző két szabadon választott művet ad elő, az egyik
szövegnek magyarországi német írótól  kell  származnia (az egyik természetesen lehet a
fővárosi versenyen előadott mű).

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!

Kérjük a  kerületeket/iskolákat,  hogy az  elődöntőket  legkésőbb január  közepéig  rendezzék
meg, hogy a budapesti döntőbe bejutók nevét, iskoláját, felkészítő tanára nevét stb. legkésőbb
2020.  január  27-ig megkapjuk,  e-mailben.  (ldubp@t-online.hu)  Jelentkezést  kizárólag  az
általunk megküldött Excel-formanyomtatványon lehet leadni! Egyéb jelentkezéseket nem áll
módunkban elfogadni!

A Budapesti döntőbe az alábbi  kategóriákban lehet nevezni,  kizárólag német
nemzetiségi iskolából:

Vers, próza kategória:

I. kategória (1-2. osztály)
II. kategória (3-4. osztály)
III. kategória (5-6. osztály)
IV. kategória (7-8. osztály)
V. kategória (9-10.osztály)
VI. kategória (11-12.osztály)

Szeretettel várunk mindenkit!
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