
ADY-NAPOK

2017 novembere, Dunaújváros, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a  
József  Attila  Könyvtár  és  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium és 
Kollégium közös szervezésében 

Az  Ady  megemlékezés  tervezete  –  a  költő  születésének  140.  évfordulója 
alkalmából

I.

A  programsorozat  célja:  Ady  Endre  születése  140.  évfordulójának  méltó 
megünneplése, ezen kívül a város intézményeinek összefogása által egy igényes 
kulturális program létrehozása

II.

Tartalom: 

tanulmányi,  versmondó,  könyvillusztráló,  tanulmányíró  versenyt  és  szakmai 
napot hirdetünk meg

A három naposra tervezett ADY-napok keretében, 2017. november 22-24. között 
kerül  sor  a  szakmai  napra,  a  versmondó  versenyre,   az  online  tanulmányi 
verseny  döntőjére  és  a  tanulmányíró,  könyvillusztráló  verseny 
eredményhirdetésére.

III.

A)  Célzott  korosztály  a  versenyeken: általános  iskola,  középiskola, 
felsőoktatásban tanulók; 

B)  A  szakmai  napon elsősorban  a  tanárok  érdeklődésére számítunk,  a 
programok egy része azonban nyitott a város lakói és más érdeklődők számára: a 
versmondó  verseny  döntője,  az  eredményhirdetések,  a  tanulmányi  verseny 
döntője és a Bartók Kamaraszínház Ady estje.  
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A  rendezvényekre  Dunaújvárosban  kerül  sor,  de  a  meghirdetett  versenyek 
országos hatáskörűek lennének, így az ide érkező vendégek révén sokkal több 
embert érintenek.

IV.

A tervezet  többféle  területet  mozgat  meg,  a  tehetséggondozástól  a  szakmai 
fórumokig.  

A három napra tervezett programsorozat egymásra épülő elemekből áll.

A) Előzetes meghirdetést  igényel a versmondó verseny, a könyv – illusztráló 
verseny,  a  tanulmányíró  verseny  és  a  4  fordulós,  Ady  életéhez  és  korához 
kapcsolódó internetes fordulókból és szóbeli döntőből álló vetélkedő.
B)  A  három  napos  rendezvényt  Ady  születésnapjához  kapcsoljuk,  2017 
novemberében. 

1. nap
november 22.

szakmai nap előadások  Adyról,  bemutató 
foglalkozások:  óra  illetve 
drámafoglalkozás 

2. nap
november 23.

versmondó verseny a jelentkezők  két  fordulóban vesznek 
részt a versenyen, egy válogatón és a 
döntőn

3. nap
november 24.

a  meghirdetett 
vetélkedő döntője

a legjobb 6 csapat versenye, amelyen 
lehetőség  szerint  közreműködnek  a 
versmondó verseny döntősei

Kísérő rendezvény: 

a pályázatra beérkezett, összeállított és illusztrált könyvek kiállítása

a Bartók Színház Ady-estje

C)  Mindegyik  rendezvény  más-más  oldalról  közelíti  meg  a  témát,  így 
lehetőséget  ad  arra,  hogy  eltérő  eszközök,  tudásterületek,  kompetenciák 
érvényesüljenek.  Különösen  a  diákok  számára  meghirdetett  versenyeken 
érvényesül  az  egységben  látás  igénye,  a  komplexitás  és  ezen  keresztül  a 
kreativitás fejlesztése, összességében tehát a tehetséggondozás. 
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D) Ugyanakkor hiánypótlónak is érezzük ezt a rendezvényt, hiszen manapság 
kevés  szó  esik  Adyról  még  szakmai  körökben  is.  Ezért  a  rendezvények  a 
gyakorlat és elmélet oldaláról is igyekeznek a témát aktualizálni, felszínre hozni, 
újra a középpontba állítani.

E) Tervezett helyszínek: 

József Attila Könyvtár Dunaújváros

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
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A rendezvény tervezett ütemterve

program résztvevők  köre, 
helyszín

időpont szükséges 
források

versmondó 
verseny

országos,  felső 
tagozat  és 
középiskola

meghirdetés 
tavasszal

rendezvény
november 23-án

honlapfelület
a  meghirdetéshez; 
étkezés,  zsűri, 
oklevelek, 
nyeremények

könyv  - 
illusztráció

országos,  felső 
tagozat  és 
középiskola

meghirdetés 
tavasszal
 
eredményhirdetés 
november 22-én

honlapfelület
a  meghirdetéshez; 
étkezés,  zsűri, 
oklevelek, 
nyeremények

tanulmányírás középiskola, 
egyetem

meghirdetés 
tavasszal

eredményhirdetés 
november 22-én

honlapfelület
a  meghirdetéshez; 
étkezés,  zsűri, 
oklevelek, 
nyeremények

4  fordulós 
interneten  zajló 
verseny  -   és 
szóbeli döntő

országos, 
középiskola

május, 
szeptember, 
október
döntő: 
november 24-én

honlapfelület
a  versenyhez; 
étkezés,  zsűri, 
oklevelek, 
nyeremények

Ady - konferencia szakmai 
konferencia,
előadások,
tanítási 
gyakorlatok, 
bemutató órák
(gimnázium,
könyvtár)

november 22 én utazási  költségek, 
előadói díjak

Ady-
drámafoglalkozás

bemutató:
iskola

november 22-én felkészítés  díja, 
anyagköltség

Ady-est színház november 23-án egyeztetés  a 
színházzal,  az 
előadás díja
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