
FELHÍVÁS, INFORMÁCIÓ 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar 
Művelődési Intézet, a Magyar írószövetség, a Magyar Vers
mondók Egyesülete, Komárom-Esztergom Megye Önkor
mányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Szolgáltató Iroda, Tatabánya Megyei Jogú 
Város, a József Atti la Megyei Könyvtár és a Közművelő
dés Háza Közhasznú Társaság meghirdeti a 

VI. 
ORSZÁGOS 

JÓZSEF A T T I L A VERS- , É N E K E L T VERS
ES PRÓZAMONDÓ V E R S E N Y T 

A nevezés féltételei: 
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, éneke

sek jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket, 
és befejezték általános iskolai tanulmányaikat. 

2. A jelentkezők hat verssel, megzenésített verssel, 
vagy prózával nevezhetnek az alábbiak szerint: 

- három József Attila vers vagy próza, 
- egy Petőfi Sándor vers, 
- egy vers vagy próza ma élő költők, írók műveiből 

választva, 
- egy próza a Novellásl<önyv - 42 rövidpióza a 20. századi 

magyar irodalomból (Válogatás és szerliesztés: Debreczeni 
Tibor - diaprint 2001) című kötetből, amely megtalálható 
a megyei könyvtárakban, illetve megrendelhető, megvásá
rolható a Magyar Művelődési Intézet szakkönyvtárában. 
(1011 Budapest, Corvin tér 8. T e l : 06/1 2013766, Hargi
tai Mária) 

Enel<elt verssel nevezők esetében egy vers az egyetemes 
magyar költészetből. 

3. A versenyzők más országos versenyen helyezést el
ért produkcióikkal nem nevezhetnek. 

A verseny rendezői örömmel fogadják az új megzené
sített versek előadását! 

A V I . Országon József Attila vers-, énekelt vers- és 
prózamondó verseny lebonyolítása: 

A verseny felmenő rendszerű. A városi, megyei váloga
tókat - saját döntésük alapján - a művelődési intézmények 
szervezik. (Első körben a jelentkezők keressék a megyei 
intézményeket!) 

A megyékből 2-2 főt, Budapestről 6 főt várunk a dön
tőre. 

A szomszédos országok magyar anyanyelvű versmon
dóinak továbbjutását, nevezését 1-3 főig várjuk. 

Az országos döntőn a zsűri minden versenyzőtől há
rom produkciót hallgat meg. 

A produkció ideje lehetőleg ne haladja meg az 5 percet! 
A megyei fordulókról továbbjutók nevezési lapjait 

2003. márc ius 17-éig kérjük elküldeni a következő 
címre: 

A Közművelődés H á z a Közhasznú Társaság 
2801 Tatabánya , Szent Borbá la tér 1. 
Nevezési lap kérhető a fenti címen, vagy letölthető a 

w3.enternet.hu/akhkht honlapról. 
Az országos döntő nevezési díja: 1500 Ft, amely ösz-

szeget a küldő intézmények is átvállalhatják. A nevezési 
díj - postai utalványon, vagy banki átutalással - a neve
zési lappal együtt küldendő be. 

A z országos döntő időpontja; 2003. április 17-18-19. 
Helyszíne: A Közművelődés H á z a T a t a b á n y a , Szent 
Borbála t ér 1. 

Az országos döntő szervezője: 
A Közművelődés Máza Közhasznú Társaság 
(tel: 34/316 644, fax: 34/310 759, 
e-mail: _ajchjdit@entem^^ és a 
Magyar Művelődési Intézet 
(1011 Budapest, Corvin tér 8. tel.: 06/1 201 3766, fax: 

06/1 201 5764) 

A rendezők és a támogatók biztosítják a versenyzők 
ellátását (szállás, étkezés) 2003. április 17-én (csütörtökön) 
16 órától 19-én (szombaton) 22 óráig. Külön kérésre ' 
április 19-én éjszakára is biztosítanak szállást. 

Tatabánya, 2002. november 
Közművelődés Háza Kht, Tatabánya 

FELHÍVÁS 
KAMARAZENEKAROK RÉSZÉRE 

A Magyar Művelődési Intézet és a Veszprém Megyei 
Közművelődési Intézet 2003-ban Országos Kamarazene
kari Fesztivált rendez Veszprémben. 

A Fesztivál 1965 és 1988 között 12 alkalommal került 
megrendezésre. Ezt a hagyományt szeretnék a szervezők és 
támogatóik feleleveníteni, korunk változásait is figye
lembe véve: a koncertek és díjak mellett segítséget nyújtva 
a zenekari műhely-munka problémáinak megoldásához, 
kapcsolódási pontokat teremtve a kamarazenekarok és 
zenei szervezetek, esetleges támogatók, kortárs zeneszerzők, 
kiadók között. 

A Fesztivál időpontja: 2003. október 17, 18, 19. 

Az eseményre olyan együttesek jelentkezését várjuk, 
melyekben együtt zenélnek „amatőr" és „profi" muzsikusok, 
tanárok, tanítványok, zenebarátok - tehát nem iskolai 
vagy ifjúsági növendékzenekarok és nem koncertezésből 
élő hivatásos együttesek. 

A zenekaroknak - a résztvevők számától függően - kb. 
30 perc műsoridő áll rendelkezésre, ebből egy műsorszám 
(lehet tétel is) X X - X X I . századi magyar mű legyen. 
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A zenekarok összeállítása az előadandó művek szerint 
lehet vonószenekari, vagy szerepelhetnek az együttesben 
fúvós, illetve más hangszeresek, szólisták is. 

A Fesztivál alapvetően találkozó jellegű, de a zsűri 
döntése alapján díjak is kiosztásra kerülnek. 

Az érdeklődőknek a Fesztivál során szeretnénk bizto-
sítani a szakmai fejlődés lehetőségét, rövid kurzus illetve 
próbák beiktatásával - a zsűri tagjai, elismert muzsikusok 
segítségével. 

A Fesztivál a résztvevők szállását, étkezését biztosttja. 
Kérjük az érdeklődőket, szíveskedjenek részvételi szándé

kukat jelezni - 2002. december végéig - a következő címe
ken, hogy jelentkezési lapot küldhessünk. A döntéshez 
ugyanitt további információt kaphatnak az eseményről. 

Magyar Művelődési Intézet 
Szilágyi György zenei referens 
Budapest 1011 Corvin tér 8. 
Telefon: (06 1) 201 5692, 213 8647 
Fax: (06 1) 225 3786 Mobil: 06 30 9710 749 
e-mail: szilagyigy@mmi.hu 

A Szabad Színjátszásért Egyesület és a Magyar Színjá
tékos Szövetség, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk települé
sekkel közösen ismét megrendezi 

Országos Falusi Színjátszó Találkozó 
és Műhelyfesztiválját 

2003. május 23-25-én. 
Olyan falusi, illetve falvaknak, kisvárosoknak játszó cso

portok és egyének jelentkezését várjuk, akik készek egy-
egy felkért szakember vezetésével részt venni műhelymun
kában. A fesztivál elsődleges célja nem a minősítés és díja
zás, hanem szakmai együttgondolkodás a minőségileg 
jobb produkciók létrejöttének érdekében. A csoportok 
ellátásáról gondoskodunk, csak az utazást és 500 ft/fő 
nevezési díjat kell állniuk a résztvevőknek. (Csoportos 
jelentkezés esetén a 10 főn felül érkező résztvevőknek 
nem kell nevezési díjat fizetniük.) A k i szívesen vállalná 
ezt a közös munkát, jelezze az egyesület irodájában, 
Zalatnay Edith egyesületi titkárnál. 
Program: 

május 23. péntek: érkezés, majd 16 órától megnyitó, ezt 
követően 18 órától három helyszínen a hozott előadások 
bemutatói; később - aki igényli - éjszakai szakmai mun
ka, megbeszélés. 
24. szombat: próbák egész nap - a produkciók egy-egy 
részletének alapos megmunkálása segítő szakemberrel, a 
továbbgondolkodás szándékával; este közös buli - gulyás-
party, zene, táncház. 
25. vasárnap: délelőtt főpróba-órák! 15 órától bemutatók 
a korábbi helyszíneken; vacsora, közben zárás. 

Várjuk azon csoportok jelentkezését, akik szeretnének 
részt venni a 2003. év első műhelyfesztiválján, s részint a 

megmutatkozás, részint a közös munka szándékával jön
nének el május 23-án Bagra. A jelentkezők közül 6 tár
sulattal az egyesület szerződést köt, s megkezdi a körül
mények biztosítását. 
A jelentkezés határideje: 2003. március 2l-e. 
További információ: Szabad Színjátszásért Egyesület: 
Budapest, BMK, 1119 Etele u. 55. 
Telefon: 371-2760/704, 06-30/977-1110 
Fax:371-2761 
E-mail: szszee@freemail.hu 

XXX. Veszprém megyei Vers
es Prózamondó verseny 

A Megyei Közművelődési Intézet 2002. december 7-
én rendezi meg a Veszprém megyei Vers- és Prózamondó 
versenyt. 

Az idei találkozó jubileumi ünnep. Az Ajkán helyi 
munkás-versmondó versenyként indult megmérettetés 
három évtizede bővült megyei szintűvé. 

A találkozót ifjúsági (14-18 évesek) és felnőtt (18 éven 
felüliek) kategóriákban hirdették meg. 

A találkozóra két verssel vagy prózával lehetett nevez
ni a magyar és világirodalomból. 

Választható volt: 
1. A II. világháborútól napjainkig született alkotás. 
2. Egy ma élő költő, író alkotása. 
A döntőben (a verseny második fordulója) a zsűri által 

ajánlott kortárs magyar versekből lehet választani, ame
lyeket 10-15 percnyi ismerkedés után kell a versenyzők
nek előadniuk. 

Megyei Közművelődési Intézet 
8200 Veszprém, Kossudi u. 10. 
Tel: 88/429-510 

XIL Országos Betlehemes Találkozó 

A Magyar Művelődési Intézet partnereivel, a Millená- | 
ris Kht-vei, a Néprajzi Múzeummal közösen megrendezi a 
XII. Betlehemes Találkozót, mely már hagyományosan a 
hazai, határon túli magyar és nemzetiségi együttesek téli 
ünnepköri játékainak rangos szemléje. 

Hagyományőrző felnőtt és gyermek, báb, színházi és 
egyházi csoportok jelentkezését várjuk, akik a népi ha
gyományok alapján dolgoznak. 

A találkozó időpontja: 2002. december 20 - 22. 
A találkozó fő színhelye: 
Millenáris Park 

1024 Budapest, II. ker., Lövőház u. 39. [ 
Tó'möry Márta bábreferens ; 
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