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A  LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKAT A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET HONLAPJÁN,  A MŰVÉSZETI

PROGRAMOK FŐOSZTÁLYA ALATT LEHET LEGGYORSABBAN ELÉRNI. ITT NEM CSUPÁN A SZÍNJÁTSZÁS,
BÁBOZÁS,  VERSMONDÁS HÍREI,  DE MÁS MŰVÉSZETI ÁGAK AKTUALITÁSAI IS OLVASHATÓK. /ELÉRÉS:
WWW.MMI.HU   / OSZTÁLYOK / MŰVÉSZETI PROGRAMOK FŐOSZTÁLYA /  SZÍNJÁTSZÁS,  VERSMONDÁS

ÚTVONALON. ITT JELENIK MEG A SZÍNFOLT-ON-LINE VÁLTOZATA IS. /

Kérjük, hogy akinek postán érkezik a Színfolt, de rendelkezik e-mail-címmel, az adja meg
számunkra – a postaköltségek és a gyorsaság miatt…

Alakul a 2005-ös versmondó-színjátszó-bábos események rendezvénynaptára,
amely olvasható lesz a 

Magyar Művelődési Intézet honlapján, a szokott elérési útvonalon:
 WWW.MMI.HU   / Osztályok / Művészeti Programok Főosztálya / színjátszás, versmondás, báb. 

Kérjük, hogy minden, országos érdeklődésre számítható eseményről küldjetek információt! Előre is
köszönjük!

Fontos! Elindult az új, Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis:
WWW.ERIKANET.HU  . A szakmai oldal ránk vonatkozó információit folyamatosan töltjük, ezeket

megtalálhatjátok a szakmai oldalon, az amatőr művészetek címszó alatt.

JÓ BÖNGÉSZÉST KÍVÁNUNK VALAMENNYI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ ÉS SEGÍTŐ MUNKATÁRS

NEVÉBEN:
GELENCSÉR TÜNDE SZERKESZTŐ / AITA/IATA MAGYAR KÖZPONTJA

SOLTÉNSZKY TIBOR /MAGYAR SZÍNJÁTÉKOS SZÖVETSÉG/
TÓTH ZSUZSANNA FŐSZERKESZTŐ /MMI/

VERSMONDÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

II.  JUHÁSZ GYULA NEMZETKÖZI VERS-  ÉS

PRÓZAMONDÓ VERSENYT hirdet a Bartók Béla
Művelődési  Központ,  a  Csongrád  Megyei
Művelődési  Központ,  a  Délalföldi
Versmondók  Egyesülete  és  a  Magyar
Versmondásért Alapítvány. A versenyt ifjúsági
és felnőtt kategóriában is meghirdetik. 
Jelentkezési határidő: 2005. január 31. 
A  döntő  helye  és  időpontja:  Bartók  Béla
Művelődési Központ, Szeged, 2005. április. 
(Bővebben lásd a honlapon: JUHASZ)
Felvilágosítás: Bartók Béla Művelődési 
Központ – Dálnoky Zsóka 20/367-58-63
Magyar Versmondásért Alapítvány – Virág 
László 70/940-82-56

ANYÁM FEKETE RÓZSA címmel  tizenötödször
rendezi  meg  az  Anyám  Fekete  Rózsa
Közhasznú  Alapítvány,  a  veresegyházi  Váci
Mihály  Művelődési  Ház  és  a  Veresegyház
Város  Önkormányzatának  támogatásával,
magyar  nyelvű  nemzetközi  vers-  és
prózamondó  találkozóját,  nem  hivatásos
versmondók  számára.  A  versenyen  gyermek,
ifjúsági,  felnőtt  és  szépkorú  kategóriában
indulhatnak a jelentkezők. 
Nevezési határidő: 2004. december 10.
A döntő helyszíne a veresegyházi Váci Mihály
Művelődési Ház, időpontja 2005. április 28-30.

http://www.erikanet.hu/
http://www.mmi.hu/
http://www.mmi.hu/
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Bővebb  információ:  Dániel  Kornél,  tel.:
20/357-7548; tel./fax 28/476-708

(A  teljes  kiírás  szövegét  lásd  a  honlapon:
ANYAMFEKETE)

A vers éve keretében kerül megrendezésre a VII. ORSZÁGOS JÓZSEF ATTILA VERS-, ÉNEKELT VERS-
ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT a költő születésének 100. évfordulója tiszteletére. A versenyre amatőr
vers- és prózamondók, énekesek jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket és befejezték
tanulmányaik nyolcadik évfolyamát. A verseny felmenő rendszerű, az országos döntő időpontja

2005. április 7-9.
Helyszíne: a Közművelődés Háza, Tatabánya.
A teljes kiírást lásd a honlapon: JOZSEFATTILA

Bővebb információ: Tóth Erzsébet, 201-3766

VERSMONDÓ RENDEZVÉNYEKRŐL - VISSZAPILLANTVA

„ILLYÉS GYULA” II. Nemzetközi vers- és 
prózamondó verseny, döntő – 2004. 
november 6-7. Ozora

A  felújított  Várkastély  különleges
keretet  nyújtott  –  és  annak  háziasszonya,
Endreffyné  Takács  Mária,  méltó  helyszínt
bizotsított a rangos versenynek. A község igazi
figyelmes  vendéglátó  módjára  viselkedett.  A
nagyon meleg,  barátságos hangulatú versenyt
Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke
nyitotta  meg.  Köszöntőt  mondott  Schrancz
Istvánné  polgármesterasszony  és  Endreffyné
Takács  Mária,  az  eredményhirdetéskor  pedig
Illyés  Mária,  a  költő  leánya  méltatta  –
bensőségesen  és  köszönettel  –  nagy  költőnk
emlékét ápoló versenyünket.

Amíg  a  zsűri  tanácskozott,  a
résztvevők  és  a  vendégek  megtekintették  a
Várkastélyt,  az  Illyés-emlékkiállítást  és
meghallgathatták  a  Hangraforgó  együttes
(Sipos  Bea  és  Faggyas  László,  Győrből)
kortárs  megzenésített  versekből  álló  műsorát.
A versenyről a zsűri elnöke, Kodolányi Gyula
foglalta össze a véleményt, röviden úgy, hogy
meglepően  egyenletes  és  magas  színvonalú
volt. 
Az eredmények:
Megosztott I. helyezés: Wahl László

Budapest
Mocskonyi  Gergely –
Győr

II. helyezett: Antal Szabina – Abda
III. helyezett: Salamon  Klára  –

Sopron
IV. helyezett: Liszi Melinda – 

Szabadka
V. helyezett: Lukács Jánosné – Tata
Megosztott VI. helyezés: Bors Anikó – Fertőd

Herbály Jánosné – 
Bugac

 „BALASSI BÁLINT ÉS A RENESZÁNSZ DICSÉRETE”
- nemzetközi magyar nyelvű vers- és 
prózamondó verseny Döntő: Esztergom, 2004. 
november 27.

A  „Balassi  Bálint  és  a  reneszánsz
dicsérete”  verseny  célját,  ha  nem is  100  %-
osan, de teljesítette.  Ráirányította a figyelmet
első  európai  jelentőségű  költőnkre,
munkásságára  –  és  kortársaira  is.  A  verseny
felmenő  részében  közel  kétszázan
versenyeztek,  igaz,  nem  mindegyik  megye
tartott elődöntőt (legnagyobb sajnálatunkra). A
döntőbe  26-an  jutottak.  Korosztály  szerint
vegyes  volt  a  mezőny  –  a  gimnazista,
egyetemista korosztály éppúgy jelen volt, mint
a  középkorúak  és  a  nyugdíjasok,  hiányoztak
viszont  a  harminc-negyven  évesek.  Sok
kísérőtanár, szülő jött el a döntőre, de örömmel
láttuk, hogy diáktársak, barátok is végigülték a
napot. Így november 27. számukra is a versről
szólt. A két fordulóban minden versmondó egy
Balassi  és  egy  szabadon  választott  verset
mondott  el,  tizenhárman pedig  részt  vettek a
döntőt eldöntő harmadik fordulóban is.  
A  nap  kiemelt  fényű  része  volt  (az  idő  is
kedvezett,  mivel  nem  esett  az  eső),  Balassi
Bálint szobrának megkoszorúzása, majd az azt
követő kis történeti  séta – hajdani  sebesülése
színhelyén,  a  régi  várfalnál,  és  a  halála
évfordulóján állított emléktáblánál. A délutáni
forduló utolsó verse előtt a Bazilika tornyából
tárogatószó  hangzott  föl,  s  ítélt
kényszerszünetre  minket.  A  stílusos  és
szépséges muzsika azonban még külön emelte
versünnepünk  fényét,  a  teremben  együtt
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dúdolták az ismerős dallamokat zsűritagok és
versenyzők.
A verseny győztesei:

I. TORMA MÁRIA / Budapest / 

II. UDUD ISTVÁN / Fehérgyarmat / 
III. LISZI MELINDA / Vajdaság / 
III. KOVÁCS MÁRTON / Szolnok / 
IV. KISS BÁLINT / Szlovákia / 

BAKA ISTVÁN

nemzetközi vers-, énekelt vers-, és prózamondó verseny
Szeged, 2004. november 27.

A szegedi székhelyű  Baka István Alapítvány  (www.baka.szeged.hu) az 1995-ben
elhunyt Baka István költő, író, műfordító, folyóirat szerkesztő szellemi örökségének
közkincsé tétele érdekében jött létre 1998-ban. Az alapítvány feladatának tekinti a
magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek bemutatását, népszerűsítését,
különös tekintettel a 20. század második felében létrejött alkotásokra. Baka István a
20.  századi  orosz  líra  műfordítójaként  is  számos  művel  gazdagította  a  magyar
irodalmat,  ennek szellemében az alapítvány ösztönözni kívánja a magyar művek
idegen  nyelvekre  és  idegen  nyelvű  művek  magyarra  fordítását.  Előadóesteket,
konferenciákat,  könyvbemutatókat,  versmondó versenyeket,  kiállításokat,  színházi
bemutatókat szervez 

A Baka István vers-, énekelt vers-, és prózamondó versenyek legfőbb célkitűzése a költészet csodálatos világába
való bevezettetés és beavatás. A nem kimondott színészi képességekkel megáldott vers- és prózamondókat is nagy
szeretettel  fogadták  és  fogadják,  mert  ez  a  minden év  novemberében  kiválasztott  nap  Szeged  a  vers  és  az
egymásra találás közös ünnepe.

Az idei verseny igen meghitt volt. A közönség soraiban helyett foglalt Baka István családja és Kocsis Imre Antal,
a  költő  szülővárosának,  Szekszárdnak polgármestere  is.  A szervezők  ─ hagyományteremtő  céllal  ─ a kezdő
pillanatokat Bakai István hangfelvételről megszólaló versmondásával és Tornyai Péter hegedűjátékával tették
bensőségesebbé.

A találkozón 25 versenyző  vett  részt,  közülük hatan a határon túlról  Erdélyből  és  Vajdaságból  érkeztek.  A
felhívás  alapján  négy  verssel  vagy  prózával  kellett  készülniük,  melyeket  a  költő  műveiből  és  fordításaiból
valamint a kortárs- és az egyetemes magyar irodalom alkotásaiból választhattak ki. A versenyzők szinte kivétel
nélkül  mélyen  átgondolt,  a  művekkel  őszintén  azonosuló,  külsőséges  sablonoktól  mentes,  magas  színvonalú
előadásban idézték meg a választott költeményeket. Voltak, akik Alekszander Puskin, Mihail Kuzmin vagy Joszif
Brodszkij  remekműveivel  ismertették és örvendeztették meg a hallgatóságot. A zsűri  (Dálnoky Zsóka, Orbán
György és Virág László) valóban hosszú és nehéz munkával hozta meg a döntését.Középiskolások:

I. Kovács Angyalka (Mádéfalva, Románia)
II. Horváth Sára (Szabadka)
III. Balogh Dalma (Szeged)
Felnőttek:

I. Csorba Kata (Szeged)
II. Lantos Ágnes (Szentes)
III. Balogh Bálint (Szeged

A Magyar Versmondásért Alapítvány különdíjait kapta:
Kovács Angyalka (tábori részvétel a VII. Vörösmarty Mihály nemzetközi vers- és prózamondó szakmai táborba)

Horváth Dezsőné (Szeged), Horváth Sára (Szabadka).
Összeállította: Baka Tünde

Színjátszó fesztiválokról – visszapillantó tükörben

ORSZÁGOS FALUSI SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ÉS KONFERENCIA, ADÁCS – 2004. november 19-21. 
Nyolcadik  alkalommal  került  megrendezésre  Adácson  az  Országos  falusi  színjátszó  találkozó.  A
„barátságos”  –  vagy  nem  is  olyan  barátságos  –  zsűri  idén,  egy  országosan  érvényes  színvonal
érdekében  keményebben  mérte  a  produkciókat.  (Hiba,  hogy  nem  egyeztettünk  előzetesen  sem  a
csoportokkal,  sem az egyesületekkel.  Mentség:  hogy az általános színvonal  növekedése érdekében
tettük.) A fesztiválon, amelyet a jövőben minősítés nélküli találkozóvá szeretnénk tenni, hosszas vita
után a zsűri négy bronz minősítést adott ki, és értékelt néhány más – színészi és rendezői teljesítményt.
(részletes beszámoló és az eredmények olvashatóak: www.mmi.hu / Osztályok / színjátszás)

MÁTÉSZALKÁN november végén tartottak, most már hagyományosnak mondható színjátszó 
találkozók felnőtt amatőr színjátszók számára. A rendező, a Városi Művelődési Központ – a Megyei 
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Pedagógiai, Közművelődési és Továbbképzési Intézet segítségével – évek óta igen színvonalas 
rendezvényre hívja a megye és a környező országok színjátszóit. Idén Romániából és Szlovákiából 
érkeztek magyar ajkú színjátszók – a hazaiakon kívül. (Az eredményekről sajnos nem kaptunk 
híradást.)

ADVENTI MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk, kedves családjával egyetemben Az Úr 2004. esztendejében, születésének örömünnepére az 
angyali szózat meghallgatására a Kárpát medencében élő magyarok és hazai nemzetiségeink különb-különbféle 
énekes-táncos betlehemes játékainak szemléjére.
XIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó, Budapest
2004. dec. 17-19-ig
Helyszínek:
Millenáris Park (Fény u.) dec. 17-én 16-18 h-ig 
FONÓ Budai Zeneházban (XI. Sztregova utca 3.) dec. 18-án 9-22 h-ig

További színjátszó hírek

A  szolnoki  Híd  Színház a  Sepsiszentgyörgyi  Művelődési  Központ  meghívására  az  október  13-23.
között megrendezett, Kovászna megyei 1. Őszi Művészeti Napok keretében Balázs Béla: A kékszakállú
herceg  vára című előadásával szerepelt, október 22-én Baróton, október 23-án Kovásznán, valamint
Sepsiszentgyörgyön lépett fel.

A GYÖNGYÖSI JÁTÉKSZÍN idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A nagyszabású ünnepségre
november 27-én került sor, a Gyöngyösi Művelődési Házban. A társulat egykori és mai tagjai együtt
léptek  a  színpadra,  hogy  versekkel,  dalokkal,  jelenetekkel  szórakoztassák  közönségüket  s  így
ünnepeljék eme jeles évfordulót.  Az est rendezője Jankovits Jenő rendezte, aki immáron 50 éve vezeti
a társulatot. Isten éltesse Őket még nagyon sokáig!

A SÜMEGI PETŐFI SZÍNKÖR „csak” harminc évet tudhat maga mögött. Ők szintén november 27-28-án
várták a régi és a jelenlegi tagokat, a városka közönségét, a színházszeretőket – ünneplésre. A csoport
Müller Péter:  Szomorú vasárnap c.  művének díszelőadásával  ünnepelt,.  de Játsszunk most  együtt!
címmel gyermekelőadásra is sor került, és bemutatták Brandon Thomas: Charley nénje c. előadását is.
Szívből gratulálunk a csoportnak – további sikeres harminc éveket kívánva.

Külföldi fesztiválokról

 V. Nemzetközi Amatőr Színházi Fesztivál, Namur (Belgium), 2005. augusztus 24-28.  
A fesztiválra magas szakmai színvonalú, maximum 1 órás előadásokkal lehet jelentkezni. A beérkezett
jelentkezések közül – az előadásról készült videofelvétel alapján - egy színészekből és rendezőkből 
álló művészeti bizottság választja ki azt a 10 előadást, amelyek részt vesznek a fesztiválon.
A fesztivál szervezői a csoportok számára 12 főig szállást és teljes ellátást biztosítanak a fesztivál 
ideje alatt. Jelentkezési határidő: 2005. április 30.  
 Bővebb információ és jelentkezési lap: Gelencsér Tünde, tel: 1/213-86-47, gelencsert@mmi.hu

OKTATÁSOK – FÉLIG-MEDDIG ISMÉTLÉS

SZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐI tanfolyamunkat  szeptemberben  sem  sikerült  elindítani,  noha  megígértük.  Sajnálatos
módon semmi olyan támogatási forrást nem sikerült találnunk, amely 15 jelentkező alatt is lehetővé tette volna a
tanfolyam  megrendezését.   Most  is  csak  azt  tudjuk  mondani;  biztosak  vagyunk  abban,  hogy  KELL,  hogy
SZÜKSÉG VAN RÁ… ezért mindent elkövetünk, hogy találjunk lehetőségeket. Talán a következő év elején. Az
eddigi érdeklődők személyes levelet kapnak tőlünk. 

VERSMONDÓ RENDEZŐI TANFOLYAMUNK elsősorban felkészítőknek szól, versmondóműhely-vezetők, tanárok
és versmondók is profitálhatnak belőle.  Meghirdetése 2005. elején. A részleteket lásd: a honlapon.

4

mailto:gelencsert@mmi.hu


SZÍNFOLT 2004/7.

120  ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI TANFOLYAM indul 2005. februárjában. A kurzus ajánlott mindazoknak, akik az
általános iskola 5-6. és a középiskola 9-10. évfolyamán drámát tanítanak, illetve azoknak, akik az 1-4. és 7-8.
évfolyamon a tánc- és drámamodult a magyar nyelv és irodalom részeként tanítják.
Kurzusvezető: Kaposi László. Részvételi díj: 85 000 Ft 
Bővebb információ és jelentkezési lap: Juszcák Zsuzsa, tel: 1/438-1027, 1/212-4885

120  ÓRÁS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐI TANFOLYAM indul  a  Magyar  Drámapedagógiai  Társaság
szervezésében. A képzés kezdő időpontja 2005. január 15-16., a tanfolyamot intenzív „tábori” munka zárja. A
képzés tanárai: Kaposi László, Sándor L. István, Szakall Judit. A képzés díja: 80 000 Ft + 4 000 Ft vizsgadíj.
További információ és jelentkezési lap: Tóth Adél, 1/336-13-62

DRÁMAAKADÉMIA –  DRÁMA-  ÉS EMBERISMERETI BESZÉLGETÉSEK hétfő  délutánonként  16.30-19.00-ig  a
Marczibányi téri Művelődési Központban. Szempontok és módszerek a drámaelemzésben, kiemelkedő alkotók és
műveik vizsgálata. A beszélgetéseket  Sándor L. István színikritikus vezeti.  További időpontok: december 13.,
január 10.
Részvételi díj: 500 Ft / alkalom.   

SZÍNHÁZISMERET – 60 ÓRÁS KURZUS a színházi kifejezés eszközei, működésük, időbeli változásuk – a jelen és
a közelmúlt kiemelkedő alkotásai alapján. Képzésvezető: Sándor L. István. Részvételi díj: 45 000 Ft.
Információ és jelentkezési lap: Juszcák Zsuzsa, tel: 1/438-1027, 1/212-4885

KÖNYVAJÁNLÓ

Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák. Drámaíróporték. Palatinus, Bp., 2003. 
A huszadik század magyar drámairodalmának meghatározó alakjaival foglalkozik a szerző, aki ismert 

színházi dramaturg. A kötet tanulmányozása sokat segíthet Mészöly Miklós, Sarkadi Imre, Csurka István, Eörsi 
István, Örkény István, Weöres Sándor, Nádas Péter, Kornis Mihály, Márton László, Spiró György és Kárpáti 
Péter drámáinak színrevitelekor az amatőr rendezőknek is.

Karinthy Frigyes: Komédiák I-III. Akkord Kiadó, 2002.
Az összegyűjtött művek sorozatban megjelent három kötetben a szerző ismert és kevésbé komédiái 

sorakoznak, jó alapanyagot kívánva az amatőr színjátszók számára is.   

Leslie Dunton-Downer - Alan Riding: Shakespeare kézikönyv. Magyar Könyvklub Rt., 2004. 
A színes, látványos (és borsos árú) könyvecske sokat segíthet a Shakespeare-drámák közötti gyors 

eligazodásban, sok érdekes tényt, adatot közölve a drámaköltő teljes életművéből. Sok kép, használható mutatók,
széles kitekintés teszi praktikussá és jól használhatóvá a könyvet.

BEMUTATÓK, AMELYEKRŐL HÍRT KAPTUNK:

„KARINTHYÁSZ  -  „jöjjön  hát  a  cirkusz  és  peregjen  a  film.”-  így  indul  a  körmendi  színjátszó  új
bemutatóját  hirdető  szórólap  szövege.   A  darabot  Szalóky  B.  Dániel  rendezte,  s  ő  jegyzi  az
„átalakítások” bizonyos részét is. Különös mese ez, színházról, tűnt századokról, férfiakról és nőkről. 
A  körmendi  alternatív  színjátszók legújabb bemutatójára  a  körmendi  Színházteremben  került  sor,
november 13-án.

A  JANUS EGYETEMI SZÍNHÁZ (Pécs)  októberben  mutatta  be:  Én,  Kassák  Lajos  c.  előadását,
decemberben pedig (Luca napján) a Napos oldal címmel Karácsony Benő regényéből Venyige Sándor
által színpadra írt produkcióját. 

December 17-én a József Attila Művelődési Házban (BP., XIII.  József Attila tér  4.) új  előadással
mutatkozik be a SZERPENTIN SZÍNHÁZ. „Ádámjáték”-ukra 19 órára hívják az érdeklődőket.

Decemberben  ADVENTI MŰVÉSZETI NAPOKat  rendez  a  Panboró  Színház.  Ezalatt  retrospektív
fotókiálítás (Siklós Péter), koncertek és előadások láthatók. Bővebb információ: 290-2863, 30/977-
1110, v agy e-mail: szszee@freemail.hu és uray@t-email.hu címeken.
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Színpadra  léptek  a  SZÉLLELBÉLELTEK a  Holdvilág  Kamaraszínházban  (Bp.,  XVI.  Ságvári  u.  3.)
Bővebb információ, és tájékoztatás a színház programjairól : 405-8759, e-mail. szinhaz@holdvilag.hu;
www.holdvilag.hu 

Értékes információkkal telve kaptuk meg a BÁBjátékOS c. hírlevelet, amelyet ajánlunk csemegézésre
másoknak is. E-mailben kérhető (más bábos információkkal együtt): figura13@freemail.hu 

A JÖVŐ ÉVI SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁLOKRÓL:

Kora tavasszal indul a gyermek és a diákszínjátszók felmenő rendszerű versenye. A pontos kiírást és
az elődöntők időpontjait a honlapunkon megjelenített rendezvénynaptárban (pontos elérhetőségekkel)
olvasni lehet.
Tájékozódási pontok:

ODE, Telegdy Balázs (titkár), tel: 20/590-6931, 420-7282, e-mail: odeposta@intermail.hu
„Weöres Sándor” Gyermekszínjátszó találkozó, Tóth Adél,  tel.:  70/335-3959, 438-1024, e-mail:
drama@drama.hu 

Az év folyamán több országos jellegű minősítő és egyéb fesztivál is zajlik, időpontjaik és felhívásaik
(némelyiknél ez még nincs meg) olvashatók a honlapunkon. Ízelítőül:

IX. Országos falusi színjátszó találkozó és konferencia, Adács, 2005. nov. 25-26-27. 

Ugyancsak  RÉSZLETES LISTA készült  a  versmondó  eseményekről.  Hagyományosan  kedves
szívünknek a  József Attila vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny (döntő Tatabányán) , melynek
2005-ben az adja különleges apropóját, hogy most ünnepelnénk a költő születésének 100. évfordulóját.

Várjuk a további híreket, információkat, beszámolókat, könyvajánlókat... 

és továbbítjuk azokat!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK, BARÁTUNKNAK MEGHITT KARÁCSONYT 
ÉS ÖRÖMÖKKEL ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Ma minden ház a jóremény hajója,
A fáradt szív új vágyakat hajít
És tűzecsetek festik át a falra,

a törpe fenyő terhes ágait.

Alatta kancsók, dús és sima játék,
Puttonyos ördög, síró cifra báb.

Lovas seregben sulyos ónvezér ül,
Mit göndör gyerek félve ad tovább.

Egy ősz anyóka meséket darál,
De ma nincs, aki sírva fakadjon:

A keserű könny csészealjra száll.

S egy pajkos hang a ringó ág mögött,
Mint aranycsengőn, csendül meg az ajkon: -

Hihihi-hi a krampusz eltörött. 
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(Kassák Lajos)
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