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Az azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt Kasza Ákossal 2009.júliusában készített interjúnkat olvashatják:
Itt Félegyházán a neved az emberek talán elsősorban atáncszínházzal kapcsolják össze. Valójában miről szól ez?
Hat éve alakult meg a Félegyházi Táncszínház, azzal azötlettel, hogy szerettünk volna augusztus 20ra valami nagydolgot összehozni. Az volt a tapasztalatunk ugyanis, hogy adélelőtti műsorban a helyiek megmutathatják magukat, deigazából sokkal többre képesek, sokkal mélyebb helybeliértékek találhatók, mint amelyek szembetűnnek. Arragondoltunk, hogy az István a királyt fogjuk előadni.Összeszedtük a táncosokat, énekeseket, a művelődési házadta a színpadot és a technikát, kimentünk a Tűzoltóságmelletti Kálváriához, és egy nagy sikerű szabadtérielőadást hoztunk létre. Ezen felbuzdulva folytattuk továbba munkát.
Ezek szerint nem kizárólag az autentikus táncokat adtokelő?
Nem autentikus népzenére táncolunk, hanem folkrockravagy rockoperákra. Így lehetőségük van a helyi művészeticsoportok tagjainak egyegy alkalommal kicsit mást iskipróbálni, gondolok itt a felkészítőkre, a táncosokra, azénekesekre, a képzőművészekre, akik a díszleteket készítik,sőt a statisztákra is.
Évente mennyi előadást tudtok létrehozni?

Általában egykét új darabunk van évente.
Ha jól tudom, nem csak Kiskunfélegyházán léptek fel.
Igen, utazunk is, de sokkal több helyre hívnak, mint ahováel tudunk menni, ugyanis több olyan előadásunk van,aminek a díszletei akkorák, hogy nem éri meg utaztatniőket, vagy a szereplőgárda olyan nagy, hogy nem férnénkfel egy buszra. Vannak olyan előadásaink is, ahol íjászok,lovasok is szerepelnek, őket is nehéz és költséges utaztatni.Mostanra viszont már van egykét olyan előadásunk, amitdirekt úgy hoztunk létre, hogy könnyen tudjunk velemáshová is menni.
Milyen korosztályú gyerekekkel dolgoztok?
Igazából először a középiskolásokat akartuk megfogni,ami sikerült is, főleg a rockzene segítségével. Amikor mármegismerték a mozgás, a tánc örömét, jöttek a PadkaporosTáncegyüttesbe is. Így „mellékhatásként” az utánpótlásnevelésben is segít a Táncszínház. Most már óvodás kórtólvannak tánccsoportjaink, és ebben sokat köszönhetünk aTáncszínháznak is.
Hogyan választotok darabot?
Olyanokat választunk általában, amik már beváltak, devan egy saját darabunk is, ami a Kormorán zenéjén alapul.Ebben az előadásban megpróbáljuk megidézni azt anyelvet, amin régen beszélhettünk. Mindig nagyonfigyelünk rá, hogy amit csinálunk, az technikailag isigényes, látványos legyen, de arra ügyelünk, hogy a tánclegyen a fő közlési csatorna. Egyébként Kiskunfélegyházánmindig ingyenes előadásokat tartunk, és általában több ezerember szokott kíváncsi lenni rá. Ez nagy büszkeségünk,mert egy kulturális eseményen ennyi embert nézőnek tudninem könnyű feladat.
Merre jártok még az országban?
Nemrég voltunk Bugacon, Bösztörpusztán, Tiszakécskénés Somogyváron, de járunk a Vajdaságba és Felvidékre is.
Csak kiskunfélegyháziak a szereplők?
Eredetileg így volt, de mostanában már hívunk aVajdaságból és Felvidékről is énekeseket, sőt megyünk úgyis fellépni, hogy az előadást a helyi művészeti csoportokszereplőivel valósítjuk meg.
Annak a táncosnak, aki egész évben autentikus néptáncottáncol, mit ad az, hogy ezekben az előadásokban kicsitátlépheti ezeket a korlátokat?
Pont ez a lényeg benne, hogy ne ragaszkodjunk a néptáncszigorú szabályaihoz, sőt próbálunk kortárs táncot isbelecsempészni, ez még nehezebb. Kifejezetten erőskihívás egy másik mozgásformára átállni. Itt természetesenszerepet kell játszani, nem is egyet egy előadáson belül.
Moderntáncosokkal is dolgoztok?
Előfordul, és örülünk neki, ha megfogja őket. Azt azért lekell szögeznem, hogy a néptáncosokból nemigen lesznekkortárs táncosok és ez fordítva is igaz. Persze vannakkivételek.
Mit ad a hagyományőrzés azoknak, akik belecsöppennekebbe a néptáncos világba?

Fejlődik a mozgáskultúrájuk, a kapcsolatteremtésiképességük, és megtanulják a hagyománytiszteletet, azidősebb generáció tiszteletét. Ezen kívül nagyon jószórakozás, mindenképpen tartalmasabb, mint egy diszkó.Sőt! Ami most számomra újdonság, hogy a szülők azutánpótlás csoportomban elkísérik a gyerekeket aTáncházba, és együtt táncolnak, együtt szórakoznak, ami amai világban szinte soha nem fordul már elő.Tulajdonképpen a családot is összetartja, és a szülő is acsapat tagja lesz, tartozik valahová.
Gondolom, ez rengeteg energiádat leköti, mire maradmég?
Főállásban tanítom a táncot itt és más településeken is,mellette vőfélykedek, táncházakat tartok, és néhamellékállásként egy biztosítótársaságnál dolgozom, de eznem igazán az én világom.
Hogyan lettél vőfély?
Csináltunk egy színpadi lakodalmas jelenetet, és az egyikbarátom mondta, hogy menjek már el hozzá is. Így indult.Próbálom itt is a hagyományokat követni, hagyományosviseletben, hagyományos játékokat játszunk, éstermészetesen megtáncoltatom őket népzenére is.
Milyen terveid vannak a jövőre?
Elsőként szeretném befejezni a Táncművészeti Főiskolát,és persze minél több előadást létrehozni, emellett egyrenagyobb hangsúlyt fektetünk a táncegyüttesben azutánpótlás nevelésre, hogy Kiskunfélegyházán még többentáncoljanak.
Család?
Két fiam van, Hunor és Regő, akik már az óvodáscsoportomban táncolnak, és remélem, maradnak is sokáig.

Kasza Ákos táncművész19752009
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A hozzád legközelebb álló barátaid nevében beszélek.
Nem tudjuk, most hol vagy, de reménykedünk, hogy ahová érkeztél, márszervezed a következő fellépést, és az ott "élők" már ropják a táncot. Azok,akikhez megtértél, biztos, hogy szeretettel fogadnak. Mi is szeretünk. Akárhogyis mentél el tőlünk, ápolni fogjuk emléked, és tovább építjük a hidat! A hidat,ami Kiskunfélegyházán összekötötte Tiszakécskét Bugaccal, a Felvidéket aVajdasággal és Erdéllyel, a néptáncot a rockoperával, az egyre távolodógenerációkat pedig a hagyomány tisztelete révén hozta újra közel egymáshoz.
Ákos! Célt adtál több száz gyerek mindennapjainak. Az izzadságszagúpróbatermekben és a színes fényekben ragyogó színpadokon ezután örökké ottleszel. Ott leszel a táncosok mozdulataiban és a nézők gondolataiban. Deleginkább a gyermekeid, a többszáz gyerek szeretetteljes emlékezetében.
Ákos! Ugye tudod, hogy lett volna még itt is dolgod? Még legalábbharminchárom évig eltartott volna, míg mindazt, amit közösen terveztünk,megcsináljuk. Hidd el, mindannyian részt vennénk a közös munkákban, csaklennél újra velünk, lennél ismét közöttünk!
Iszonyatos a teher, amit mindazok viselnek, akik ismertek és szeretnek. Amiveleleddig egymagad is megbirkóztál: most hárman sem bírják majd el. Mert háromember veszi át a néptánc oktatását. Három ember energiája és munkabírása kellahhoz, amit magad elvégeztél. És hol van akkor még a Táncszínház, amiről aztse tudjuk, megmarade!
Látod, milyen önzők vagyunk? A saját fájdalmunkról beszélünk, pedig mi élünk.Holnap újra mosolyogni fogunk, és megöleljük majd gyermekeinket, anyánkatés apánkat.
Hiába Ákos! Aki szeret, az a legkeményebb! Szeretünk, ahogyan te szeretted avilágot, a Világod, ahogyan Te szerettél mindnyájunkat. Még sokat tudnánkmesélni rólad. Fogunk is. Magunk közt. Emléked úgy jár majd szájról szájra,mint a Hagyomány, amit életed középpontjába állítottál.
Nyugodjék a Lelked békében, találkozunk az Égi táncteremben! Isten veled!"
A barátok gondolatait lejegyezte: Solymosi Bertold, felolvasta: VargaMihály.
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Bene Ágostonné, üvegfonó
Úgy látom ebben a szakmában is elválik a férfi és a női munka.
Igen. A kosárfonás mindig is férfimunka volt, de később az asszonyok isbekapcsolódtak a családi „vállalkozásba”.
Mi a különbség a kosár és az üvegfonás alapanyagaiban?
A kosarakhoz és nagyobb üvegek fonásához termesztett fűzvesszőthasználok, a díszüvegfonáshoz ez a vessző nem alkalmas. Külenlegesvadfűzre van szükség, melyet a népnyelv nyúlvesszőnek,serevényfűznek, rozmaring levelű fűznek vagy gyöngybarkának nevez,ami egyébként a homokhátság ősi növénye. Ennek az alapanyagnakbeszerzése nem könnyű feladat. Kereskedelemben nem kapható, mindenegyes szál felkutatása, feldolgozása rendkívül időigényes munka.
Ha ilyen nehéz beszerezni, nem lehet termeszteni?
Próbálkozom vele, de mivel ez egy vadon élő növény, ott nő, ahol nekijó. A vizes homokos talajt kedveli, nekem meg sajnos nem ilyen föld vana kertemben. Hat éve próbálkozom meghonosítani, sajnos nem nagysikerrel.
Hol található mégis?
Tiszaalpár környékén kisebbnagyobb ligetekben előfordul, leginkábbinnen szerzem be. Bugacon a Kiskunsági Nemzeti Park területén egynagyon szép telep van, de ott nem szabad leszedni.
Az élet más területein is szereti az ilyen aprólékos, türelmet igénylőmunkákat?
Igen. Eredetileg keramikus vagyok, porcelánfestőként dolgoztamKecskeméten. A gyermekeim születése miatt sokáig csak hobbi szintenalkottam. Amatőrként szalma, csuhé, és gyékényfonás érdekelt ésfoglalkoztatott. Később beiratkoztam a Népi Mesterségek és MűvészetekIskolája játszóházvezetői szakára, ahol a szakoktatói vizsgát is letettem.Itt kerültem közelebb a kosárfonás világához. Innen már csak egy lépésvolt a díszüvegfonás megismerése.
Szerelem volt első látásra?

Neméppen, először nagyon aprólékos, sok türelmet igénylő munkánaktaláltam. Tanítóm Kálmán Jánosné Évike ahogy szép lassan felfedte ecsodálatos szakma legapróbb titkait, úgy kerültem egyre közelebb azüvegfonáshoz, ráadásul ebből a témából írtam a szakdolgozatomat, ésvalahogy megszerettem.
A kosárfonás a főfoglalkozása?
Igen. Alkalmanként azért tanítok iskolákban, játszóházakban.
Magántanítványok?
Jó lenne, de a mai gyerekeknek ez már nem vonzó, szerintük túl sokvele a küzdelem. Nemigen ismerik a természetes anyagokat sem, más azérdeklődéi körük, teljesen máshogy nevelődnek.
Ha ez így van, akkor mi az igény erre a fajta munkára?
Sajnos szinte semmi. Leginkább a saját örömömre dolgozom, nagyonkicsi az érdeklődés iránta. Most úgy érzem, hogy ennek a szakmánaknem sok jövője van.
Nem lát esélyt rá, hogy újra érdeklődjenek a természetes anyagokbólkészült tárgyak iránt az emberek?
A nívós kézműves termékek iránti igény megvan, inkább a fizetőképeskereslettel van probléma. A kézművesek szerintem emiatt nem visznekigazán értékes, zsűrizett termékeket a piacra. Én is a színvonalasmunkáimat inkább kiállításokra, különböző rendezvényekre készítem.
Autentikus üvegfonással foglalkozik?
Munkáimban, természetesen a hagyományokat figyelembe véve, a sajátterveim alapján készített mintákat használom. De az is előfordul, hogy amintákat, vagyis a díszítést is elhagyom, inkább a felhasznált anyagszépségét próbálom előtérbe helyezni.
Külföldön mennyire van igény a fonott üvegekre?
A fonott díszüvegre nincs, mert azt külföldön nem nagyon ismerik.Franciaországban és Németországban ahol nagy hagyományokkalrendelkezik a kosárfonás, a demizsonfonást magas színvonalon művelik,de a csipkeszerű díszüvegfonás ott is ismeretlen.
Családjában van olyan, aki folytatná ezt a mesterséget?
Sajnos nincs. A családom inkább műszaki és „fiúsabb” érdeklődésikörű, a művészi alkotó munka távol áll tőlük. De ez nem is baj, akérésem feléjük mindig csak az volt, hogy leendő hivatásukban találjákmeg ők is a jót és szépet és alkossanak a maguk módján.
Hogyan látja a jövőjét?
Ez jó kérdés. Nagyon szeretem amit csinálok, ezt tudom, és továbbra isezt szeretném. Sajnos a piac törvényei megalkuvásra késztetnek, devállalom, mert amíg van eladható termékem, addig tudom a művészimunkát is folytatni.
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A nívós kézműves termékek iránti igény megvan, inkább a fizetőképeskereslettel van probléma. A kézművesek szerintem emiatt nem visznekigazán értékes, zsűrizett termékeket a piacra. Én is a színvonalasmunkáimat inkább kiállításokra, különböző rendezvényekre készítem.
Autentikus üvegfonással foglalkozik?
Munkáimban, természetesen a hagyományokat figyelembe véve, a sajátterveim alapján készített mintákat használom. De az is előfordul, hogy amintákat, vagyis a díszítést is elhagyom, inkább a felhasznált anyagszépségét próbálom előtérbe helyezni.
Külföldön mennyire van igény a fonott üvegekre?
A fonott díszüvegre nincs, mert azt külföldön nem nagyon ismerik.Franciaországban és Németországban ahol nagy hagyományokkalrendelkezik a kosárfonás, a demizsonfonást magas színvonalon művelik,de a csipkeszerű díszüvegfonás ott is ismeretlen.
Családjában van olyan, aki folytatná ezt a mesterséget?
Sajnos nincs. A családom inkább műszaki és „fiúsabb” érdeklődésikörű, a művészi alkotó munka távol áll tőlük. De ez nem is baj, akérésem feléjük mindig csak az volt, hogy leendő hivatásukban találjákmeg ők is a jót és szépet és alkossanak a maguk módján.
Hogyan látja a jövőjét?
Ez jó kérdés. Nagyon szeretem amit csinálok, ezt tudom, és továbbra isezt szeretném. Sajnos a piac törvényei megalkuvásra késztetnek, devállalom, mert amíg van eladható termékem, addig tudom a művészimunkát is folytatni.

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot
hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.2010.

december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és
internetes folyóiratok megjelentetésére.Altéma kódszáma: 2001

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyarnyelvű, hagyományos vagy internetes folyóirat tulajdonosavagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő  felelős szerkesztő ellenjegyzésével.
Tervezett keretösszeg: 25 millió forint.
1. Hagyományos folyóiratokA pályázónak csatolnia kell: a lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesítettmagyar fordítását (amennyiben a 2009. évre nem volt NKAáltal támogatott folyóiratpályázata), az utolsó megjelent lapszámot, új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezettlap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének,továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönségbemutatásával, a folyóiratbetétlapot, amelynek minden sorát kötelezőkitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.1. A lap 2010. évi megjelentetésére csak egy kollégiumtólkérhet támogatást. Több kollégiumhoz benyújtott igény eseténminden pályázat érvénytelen!2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lapmegjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat!3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenőfolyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer,amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagymeghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160%át.4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2009. éviadatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásbankell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkoznikell (visszagyűjtés, újraértékesítés, ingyenes szétosztás stb.).5. A tematikus lapszámok, az évkönyv és az intézményihírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnektámogatásra.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóiratközvetlen előállítási költségeire (folyóiratbetétlap 34. sora)lehet.A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülményekfigyelembevételével csökkentheti.A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratokinternetes megjelentetésére történő áttérését.A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4)kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKAhonlapjáról (http://www.nka.hu) letölthető.A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja (betétlap31.33. sor):a. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),b. szerzői jogdíjak,c. fordítói, lektorálási honorárium,d. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés kiadványszerkesztés, tördelés, képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra,e. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség  nyomdaszámla).Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyijellegű kifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nemigényelhető és nem számolható el!A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia

kell!Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája isvan, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kellbenyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmiadóra nem használható fel.
2. Internetes folyóiratokA pályázathoz csatolnia kell: a folyóirat hozzáférhető webcímét, a honlapról készült utolsó printeket, a folyóirat betétlapot, amelynek minden sorát kötelezőkitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján1. Az internetes folyóirat 2010. évi megjelentetésére csak egykollégiumtól kérhet támogatást. Több kollégiumhoz benyújtottigény esetén minden pályázat érvénytelen!A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2009. éviadatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóiratközvetlen előállítási költségeire (folyóiratbetétlap 34. sora)lehet.A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülményekfigyelembevételével csökkentheti.A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), szerzői jogdíjak, fordítói, lektorálási honorárium, előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés, korrektúra, kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés), publikáció megjelentetés (szolgáltatás).Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegűkifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nemigényelhető és nem számolható el!A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolniakell!A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmiadóra nem használható fel
Beadási határidő: 2009. 11. 03.
Teljes pályázati kiírás: http: //nka. hu

Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési
Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek

belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői
testületekben történő részvételének támogatására(Pályázat kódja: NCADP09B)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http: //www. esza. hu oldalon aDokumentumok menüpontot választva, "Pályázati útmutató a2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára"címen vagy a
http: //eper. esza. hu/eperportal/pages/template

2. aspx?id=1656778 címen.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagyszakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése,
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a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint azehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel azérdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységektámogatása:Hozzájárulás civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadóés szakértői testületekben történő részvételéhezKülönös tekintettel Térségi fejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztetőfórumok működési hátterének biztosítására, fejlesztésére Önkormányzati, minisztériumi, parlamenti döntéselőkészítőfolyamatokban való részvétel feltételeinek biztosítására Az Új Magyarország Fejlesztési Terv monitoring és egyébbizottságaiban, illetve az Operatív Programok regionális ésországos bizottságaiban való részvételre Az NCA Tanács  és NCA kollégiumok civil tagjainak a civilszervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartási éstájékoztatási (beszámolás, fórumok, tájékoztatókmegszervezése) tevékenységeire
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékeAz NCA Demokrácia és Partnerség fejlesztési Kollégiuma azarra érdemes pályázatok között összesen 13 500 000 Ftot,továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §ánakrendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.
3. A támogatottak köre3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikuspályázatukat:a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítésselrendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket abíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett ésaz alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelőtevékenységüket ténylegesen folytatják.Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzettszervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásbavételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azta pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.b) az Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1.pontja szerint.
Beadási határidő: 2009. 10. 26.
Teljes pályázati kiírás: http://nca.hu

Az NCA Demokráciaés partnerségfejlesztési
Kollégiuma pályázatot hirdet civil együttműködések,

érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek
létrehozásának és működtetésének támogatására

(Pályázat kódja: NCADP09A)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely
letölthető a http: //www. esza. hu oldalon a Dokumentumok
menüpontot választva, "Pályázati útmutató a 2009. évi NCA
pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen vagy a
http: //eper. esza. hu/eperportal/pages/template2.

aspx?id=1656778 címen.
1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat
célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai
együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú
távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez

szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az
érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek
támogatása:
Pályázati kategóriák:
A/1. Meglévő civil együttműködések, érdekképviseleti és
egyéb hálózati rendszerek további működtetése, fejlesztése.
Közös érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő, illetve
azonos ágazatban vagy területen (település, statisztikai
kistérség, megye, statisztikai régió, ország) működő civil
szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése.
Például civil kerekasztalok, fórumok, területi, ágazati
együttműködések, ernyőszervezetek, egyéb érdekképviseleti
hálózati rendszerek bővítése, érdekérvényesítést elősegítő
szakmai programok lebonyolítása.
A/2. Olyan meglévő helyi, kistérségi, esetleg megyei hatókörű
szervezetek együttműködésének segítése, amelyek éves
bevétele szervezetenként nem haladja meg a 3 millió forintot.
Támogatható tevékenységek: fórumok, találkozók, közös
tervezés, jó gyakorlatlátogatás, olyan egyszeri vagy
folyamatos programok, események, rendezvények támogatása,
melyek lehetőséget adnak a civil szervezet kreativitásának
megmutatására, illetve a településeken felmerülő igények
szerinti közösségi programok megvalósítására.
A/3. Társadalmi kohéziót erősítő, illetve a válságkezeléssel
összefüggő többletfeladatok ellátását segítő programok
végrehajtása.
Olyan feladatok ellátását szándékozik támogatni a kollégium,
amelyek közvetve, vagy közvetlenül segítik a munkanélküliség
csökkentését (információs központok működtetése,
álláskereséssel kapcsolatos nyílt napok szervezése, munkaügyi
központok aktuális támogatási  és képzési rendszerének
megismertetése stb.).
Témaleírás:
A pályázat célja, hogy olyan, civil szervezetek összefogásán
alapuló programokat támogasson, melyek megvalósulása során
létrejön egy tartós  a pályázati időszakon túl is fennmaradó 
együttműködési rendszer vagy elősegíti ennek létrejöttét. A
tartós együttműködés formája lehet jogi személy szervezet
vagy szövetség, megállapodáson nyugvó kerekasztal, fórum,
informális hálózat, illetve minden szervezeti keret nélküli
rendszeres kapcsolattartási és egyeztetési mechanizmus is
(amennyiben ennek működése egyértelműen igazolható).
A cél az, hogy program eredményeképpen olyan
együttműködési rendszer alakuljon ki, mely a programba
bevont vagy a program által érintett civil szervezetek részére
folyamatosan lehetőséget biztosít a jövőben a közös fellépésre,
érdekérvényesítésre, szakmai kooperációra, az önkormányzati
és államigazgatási szervekkel való együttműködésre.
A kollégium tehát nem olyan pályázatokat vár, melyben több
civil szervezet együtt óhajt megvalósítani valamilyen közös
eseményt/rendezvényt, hanem olyanokat, melyekben civil
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szervezetek azért dolgoznak közösen, hogy kialakíthassák,
fejleszthessék hosszú távú együttműködésüket.
Beadási határidő: 2009. 10. 26.
Teljes pályázati kiírás: http://nca.hu

Mutassuk meg Magyarország rejtett kincseit a
világnak!

A Google Magyarország fotópályázatot ír ki, melynek célja, hogyhazánk kevésbé ismert természeti, építészeti és kulturális kincseitnépszerűsítse. Mondjuk el a világnak, hol találhatók ezek azértékek, hogy még többen gyönyörködhessenek bennük!A képeket a http://panoramio.hu oldalán töltheti fel.
Zsűri és díjakA zsűri a következő szempontok alapján választja ki először az50 legjobb képet, majd azok közül a verseny szakmai nyertesét: A fotó által bemutatott "kincs" eszmei értéke A fotó által bemutatott "kincs" újszerűsége A nevezett fotó művészeti kvalitásai
A zsűri:Bencsik Barnabás  a magyarországi Ludwig Múzeumigazgatója, számos kiállítás, nemzetközi műteremcsereprogramszervezője és kurátora.Halász Dániel  a nemzetközi iGoogle Photography Prizegyőztese, akinek munkái már több hazai és külföldi kiállításon ésversenyen is sikeresen szerepeltek.Harangozó Csongor  a CHIP és PC Guru magazinokfőszerkesztője.Kudász Gábor Arion  nemzetközileg elismert fotográfus, aMoholyNagy Művészeti Egyetem oktatójaSzűcs Balázs  a Magyar Turizmus Zrt. marketingigazgatója ésvezérigazgatóhelyettese
Díjak:A versenynek két győztese lesz: A közönség kedvence címet az a versenyző kapja, akinek képe a2009. november 7. és 22. között a legtöbb szavazatot gyűjti be.Az ő nyereménye egy kétfős hosszú hétvége egy, a győztes általválasztott, belföldi 4 vagy 5 csillagos szállodában. A nyeremény felajánlója a Magyar Turizmus Zrt. A szakmai díjat a zsűri ítéli oda. Ennek nyereménye egy 200000 Ftos, az Extreme Digital üzleteiben levásárolható utalvány,melyet az Extreme Digital ajánlott fel.
A verseny menetrendje:Időszak Verseny stádiuma2009. szeptember 29  október 31. Nevezési időszak2009. november 1  7. Az 50 legjobb kép kiválasztása a zsűri által
2009. november 9  22. Szavazás2009. november 23. A győztesek kihirdetése
Hogyan nevezhetek?Fotózzon le egy vagy több, Magyarországon található rejtett"kincset". A "kincs" lehet építészeti, természeti vagy kulturálisérték. Ne feledje, hogy a fotó a Google Térképen fog megjelenni,így fontos, hogy a bemutatott kincs köthető legyen egy helyhezMagyarország területén. A verseny részletes szabályzatátelolvashatja a http: //maps. google. hu oldalon.

ÜDVÖZLÜNK A SZEKTORBAN
1 INGYENES MŰHELYMUNKA(elmélet és gyakorlat)

A NIOK Alapítvány "Üdvözlünk a szektorban" címmel ismételtenmegrendezi ingyenes műhelymunkáját. Várjuk a nonprofitszervezetek azon munkavállalóit (és rendszeres önkénteseit), akik acivil szférában újnak, kezdőnek számítanak, ismereteik az üzletivagy állami szférából származnak. A program reményeink szerintsegíti a szektorba való beilleszkedést, a hatékony munkavégzést ésremélhetőleg a szektorban való maradást is.A műhelymunkára várjuk új civil szervezet létrehozását tervezők,egyetemisták, főiskolások és a témai iránt érdeklődők jelentkezésétis.
A program helyszíne Budapest, időtartama: 3 nap
Időpont:2009. október 272829, 917 óraA benyújtási határidő egy héttel a képzés előtt.
Tervezett tematika: A civil szektor története, szereplői A civil szervezetek működéséről Fenntarthatóság, forrásteremtés alapjai Operatív management (mindennapi feladatok egy civil szervezetműködésében) Projekt és pályázatírás Adománygyűjtés és 1% A civil szervezetek gazdálkodása+ beszélgetés egy meghívott civil szervezettel.
Előadóink:A nonprofit szektor elismert szakemberei, előadói, trénerei illetve aNIOK Alapítvány munkatársai.
A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.
További információ és jelentkezés:Schweickhardt ZsuzsaEmail: udvniokalap@gmail. comTel.: 70/33354031024 Budapest, Margit krt. 4345. IV./3.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:1, A műhelymunkára a pontosan és teljesen kitöltött jelentkezésilappal lehet, amelyet a fenti email címre kérünk visszaküldeni. Ajelentkezési lap eredeti utolsó oldalát aláírva a 1 / 3153366osfaxszámra vagy az iroda címére kérjük eljuttatni. A jelentkezésakkor lép életbe, ha a NIOK Alapítvány írásos visszaigazolást külda jelentkezés regisztrációjáról.2. A program ingyenes, értéke 100e Ft/ fő. A jelentkezők vállalják,hogy mindhárom napon részt vesznek. Amennyiben mégsem, aNIOK alapítvány fenntartja a jogot, hogy kiszámlázza a fentiösszeget.3. A résztvevők ingyenesen kapják meg a műhelymunkasegédanyagait.4. A rendelkezésre álló szűkös anyagi források következtében aNIOK Alapítvány a programmal kapcsolatos szállás és útiköltségetnem térít.5. A NIOK Alapítvány a műhelymunka után egyszeri ingyenescsoportos tapasztalatcserelehetőséget biztosít.6. A NIOK Alapítvány a változtatás jogát fenntartja!7. A műhelymunkával kapcsolatos esetleges változásokról a NIOKAlapítvány a jelentkezőket a jelentkezési lapon megadott emailcímükön értesíti.
A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.
http: //www. niok. hu



A BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és SzolgáltatóIntézete és a kiskunfélegyházi Móra FerencMűvelődési Központ a Zene Világnapján, 2009.október 1jén, csütörtökön 16 órai kezdettel rendeztemeg a BácsKiskun Megyei FúvószenekarokTalálkozóját.
A program 16 órakor kezdődött, a résztvevő csoportok 1520 perces zenés műsort nyújtottak Kiskunfélegyházafőterén. Először a bácsbokodi Forgó Zoltán IfjúságiFúvószenekar játszott Dóra Tibor karmester vezetésével.Őket követte a Solti Ifjúsági Fúvószenekar, a karmesterFuchs Attila volt. A sort a Bátyai Danubia IfjúságiFúvószenekar zárta, Szklenka István karnagy vezetésével.19 órakor a Móra Ferenc Művelődési Központdísztermében a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekarlépett fel KisFekete Vilmos vezényletével. A koncerten avendég zenekarok is előadtak egyegy műsorszámot. Ahangverseny előtt ünnepi köszöntőt mondott a találkozódíszvendége, Dohos László Liszt – díjas karnagy, aMagyar Fúvószenekari és Mazsorett Szövetség elnöke.
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Hírek, aktualitások
A Mensáros László Alapítvány,az Anyanyelvápolók Szövetsége,a Magyar Kultúra Alapítványés a Magyar Versmondásért Alapítványmeghirdeti a
V. MENSÁROS LÁSZLÓnemzetközi vers és prózamondó versenyt.

Mensáros László emlékére és előadóművészi nagyságaelőtt tisztelegve ötödik alkalommal hirdetjük meg anemzetközi vers és prózamondó versenyt, ahol aversmondók az amatőr versmondó mozgalom egyiklegrangosabb elismerésében, Mensárosdíjban részesülnek.
A nevezés feltétele A versenyre nem hivatásos vers és prózamondókjelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket ésbefejezték általános iskolai tanulmányaikat. Négy szabadon választott vers vagy próza a magyarirodalomból. Egy vers, vagy próza Mensáros László „XX. század”című előadóestjének anyagából. A versenyzők más országos versenyen helyezést elértprodukcióikkal nem nevezhetnek.
A versenyt két kategóriában: ifjúsági (1420 év) és felnőttkategóriában hirdetjük meg.A Mensárosdíj és a szponzorok által felajánlott különdíjakaz Örkény Színházban, a verseny gálaestjén kerülnekátadásra.

Jelentkezési határidő: 2009. november 1.
A november közepén kezdődő budapesti elődöntőkidőpontjáról írásban értesítjük a jelentkezőket.

A verseny döntője: 2010. január 2324.

Jelentkezni név, lakcím (irányítószám), életkor,telefonszám, Email címvalamint a választott öt vers vagy próza megnevezésévelaz alábbi címen levélben, faxon vagy Emailben lehet:
MAGYAR VERSMONDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY1201 Budapest, Hatvani u. 33. Tel./fax: 2842780Email: balu63@t-online. hu vagy

info@versmondas. huBővebb felvilágosítás: Virág László 06 /70/ 9408256
www. versmondas. hu

Mensáros LászlóXX. század című előadóestjének anyaga
I. rész: 19001920Alfred Nobel végrendelete (a tudományos elismerésekdíjazása)Karinthy Frigyes gyermekkori naplójából(1899/1900 dec. 31; 1900. jan. 26; 30ai feljegyzés)Paul Verhaeren: A lelkesedés... (1906)

Maxim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Szatyin monológja)Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok énSzabolcska Mihály: Egy furcsa vád, A futurizmuskiáltványa (1909)Giacomo Puccini levele Riccardo Schnablhez , amelybenautójáról panaszkodik, mert nem éri el a 18 kmessebességetThomas Mann: Halál Velencében (Szokratész Phaidrosztoktatja)Rainer Maria Rilke: KörhintaBabits Mihály: MiatyánkAdy Endre: Ésaiás könyvének margójáraNagy Endre: Háborús élményekGuillaume Appolinaire: Még tél van...Juhász Gyula: Tavaszvárás
II. rész: 19201945Karinthy Frigyes:Karácsonyi elégiaSzergej Jeszenyin: A csavargó vallomásaDerkovits Gyula kérvénye Bp. Székesfőváros TanácsáhozKosztolányi Dezső: Beirtak engem mindenféle KönyvbeFrancis Jammes: Mi is a boldogság?József Attila: Isten (Hogyha golyóznak…)Bartók Béla levele Müller Widmann asszonyhoz Bázelbe(1938. IV. 13.)Szabó Lőrinc: KülönbékeRadnóti Miklós: Hetedik eclogaTopf és fiai üzleti levele (Árajánlat az SS ausztriaiparancsnokságának)Pilinszky János: Harmadnapon
III. rész: 1945 utánZelk Zoltán: Két sor (Szétfútta levél a világ...)Ginsberg: Kaliforniai szuperpiacA. Voznyeszenszkij: Siguldai őszGörgey Gábor: FürdőKomlós János: FélutópiaVas István: Via AppiaFrederico Fellini: 8 és 1/2 című film zárójelenete
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Hírek, aktualitások
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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2009. szeptember 19én a
Kecskeméti Református Gimnázium Dísztermében rendezte meg a III.
Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Versenyt.
A verseny fővédnökei: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke valamint Bányai Gábor, a BácsKiskun Megyei Közgyűlés
elnöke voltak.A rendezvény a KÓTA szakmai támogatásával valósult meg.
A versenyen, az intézet saját minősítési rendszerével díjazta a
résztvevőket. Arany, Ezüst és Bronz Kántus minősítést lehetett
elérni, valamint kiosztásra került a KÓTA minősítése is azok
számára, aki ezt is igényelték.
A legjobban szereplő versenyzők: Kovács László fazekasmester és
Madár Helga fazekas által készített ajándéktárgyakat valamint
népzenei CDket kaptak ajándékba. A három legkiválóbb versenyző
pedig szerepelhetett a szeptember 19én 19.00tól a Népzenei
Találkozó keretében a Főtéren megrendezett gálaműsorban.
A zsűri tagjai: dr. AlföldyBoruss István, a Magyar Rádió zenei
Együtteseinek főigazgatója
Birinyi József, népzenekutató, a KÓTA (Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége) társelnöke
Dévai János, népzenekutató, a Magyar Rádió népzenei szerkesztője
voltak
Rendezvényünk megrendezését támogatta a Református
Egyházközség, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat, valamint a
Nemzeti Kulturális Alap.
Rendezvényünket megtisztelte Balláné Juhász Klára Dr. KálmánLajos egykori tanítványa, majd kollégája, aki egyben Dr. KálmánLajosnét is képviselte.
A versenyen a következő eredmények születtek:
1. Csóbán Renáta Kecskemét, Kodály GimnáziumFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Antoni AndreaEZÜST KÁNTUS
2. Holló Noémi – Budapest, Árpád Gimnázium
FELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Budai IlonaARANY KÁNTUS
3. Jakobicz Dorottya, Kecskeméti, Református GimnáziumFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Jámbor ZsoltEZÜST KÁNTUS –Kóta minősítés: DÍCSÉRETES
4. Király Zsuzsanna – Baja Szent László ÁMKFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Lex OrsolyaEZÜST KÁNTUS
5. Pántlika Énekegyüttes – Dunaújváros (7 fő)FELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pocsai Mária ZalaEZÜST KÁNTUSKóta miősítés: DÍCSÉRETES
6. Majorcsics Emese – Baja III. Béla GimnáziumFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pethőné Kővári AndreaARANY KÁNTUS
**7. Kontra Anna, Baja, III. Béla GimnáziumFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pethőné Kővári AndreaARANY KÁNTUSinősítés: KIVÁLÓ
8. Bokály Énekegyüttes – Baja, Szent László ÁMK (4 fő)FELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Lex OrsolyaARANY KÁNTUS

9. Márki Ildikó – Kiskunmajsa, Dózsa György GimnáziumFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Gombos ErzsébetEZÜST KÁNTUSkóta minősítés: DÍCSÉRETES
10. Vadvirág Népdalkör – Baja, III. Béla Gimnázium FELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pethőné Kővári AndreaARANY KÁNTUS
11. Mihályik Virág Anna  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp ÁgnesARANY KÁNTUS
12. Iringó Népdalkör – Baja, Szent László ÁMKFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Lex OrsolyaARANY KÁNTUS
13. Salamon Aletta  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp ÁgnesEZÜST KÁNTUSkóta minősítés: DÍCSÉRETES
14. Magdali Anna – Baja Szent László ÁMKFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Lex OrsolyaARANY KÁNTUS
15. Varga Evelin  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Berki LillaEZÜST KÁNTUSkóta minősítés: DÍCSÉRETES
16. Kovács Ibolya  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Berki LillaARANY KÁNTUS
17. Zsikó Zoltán  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp ÁgnesARANY KÁNTUSkóta minősítés: KIVÁLÓ
18. Pásku Veronika – Debrecen, Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola és AMIFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Sáriné Szebenyi JuditARANY KÁNTUSkóta minősítés: KIVÁLÓ
19. Széchenyi Kisegyüttes  Csorna, Általános és MűvészetiIskola (7 fő) FELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Szabó RitaEZÜST KÁNTUS
**20. Kalala Énekegyüttes – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Papp Ágnes, Berki LillaARANY KÁNTUS
kóta minősítés: KIVÁLÓ (ARANY PÁVA)
21. Tubák AnnaMária  NyíregyházaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Juhász ErikaARANY KÁNTUSkóta minősítés: KIVÁLÓ
22. Lengyel Dulcinea  GyőrFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pálfalvi A. JánosARANY KÁNTUS
23. Szabó Csilla  Győr, Szabadhegyi Közoktatási KözpontFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pálfalvi A. JánosEZÜST KÁNTUS
**24. Korda Ágnes  NyíregyházaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Juhász Erika, Sáriné Szebenyi JuditARANY KÁNTUSkóta minősítés: KIVÁLÓ (ARANY PÁVA)
25. Győri Ortutay Népdalkör  GyőrFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pálfalvy A. JánosEZÜST KÁNTUS



Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Készült 500 példányban, Tiszakécskén, a Nyomtató Kkt. nyomdájában.
Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László
Interjú: Kullai Anikó
Lektorálás: Kiss Anna

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320
email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Kedves Verséneklők és Énekmondók!
A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ és a Vas MegyeiTIT Egyesület már tizenkettedik alkalommal rendezi meg aMagyar Énekmondók Találkozóját (MÉT) Szombathelyen. Arendezvény a „Vas megye ezer éves” jubileumi programsorozatrésze.
A találkozó időpontja:2010. január 21 – január 23.Helyszíne:Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, 9700 Szombathely,Ady tér 5. www. kulturista. hu
A találkozó keretén belül szeretnénk bemutatkozási lehetőségetadni olyan – elsősorban szólistáknak – akik a verséneklés és ahistóriás énekek, történeti dalok előadásában szeretnék magukatmegméretni és a nagyközönség előtt bemutatkozni. Olyanfellépőket várunk, akik a Vas megyében született, vagy amegyéhez kötődő katonaköltők és költők műveit zenésítik meg ésadják elő.
A találkozóra nevezni lehet minden olyan: előadónak, szólistának, kisegyüttesnek (max. 5 fő), maximum 10 percben, akusztikus és autentikus hangszereken, saját komponálású zenei kísérettel ellátott verseket, vagy históriás énekeket, történeti dalokat adnak elő, melyeknekszerzői a mellékelt listán találhatók.
A cd lemezen elküldendő vagy nyilvános internetes fájlmegosztónletölthető 10 perces anyagot (mp3) formátum) a szervezőkhöz2009. október 31ig (elérhetőséggel és címmel ellátva) kelleljuttatni.A legjobb produkciók előadói legkésőbb 2009. november 30igértesítést és meghívást kapnak a rendezőktől a MagyarÉnekmondók XII. Találkozójára. A meghívottak részére azalábbiakat biztosítjuk: a gálaesten való fellépési lehetőséget, Vas megyei településeken műsorokban való közreműködést, a találkozó ideje alatt szállás, és étkezés (2 éjszaka, napi hárométkezés) az útiköltséget térítjük, (vonat, szgk.) a legjobb előadók díjazásban részesülnek.

Részvételi díj: 5000,Ft /fő, mely összeget, az értesítéstkövető jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni a MegyeiMűvelődési és Ifjúsági Központ számlájára.
Ajánlott szerzők v. szövegek

Dozmati regöséne, Ismeretlen diák: Csepreg város krónikája, TinódiLantos Sebestyén (? – 1556), Wathay Ferenc (1568 – 1609), FaludiFerenc (1704 – 1779), Dukai Takács Judit (1795 – 1836), BerzsenyiDániel (1776 – 1836), Pálóczi Horváth Ádám (1760 – 1820), Petőfifiatalkori versei 1839 – 1840, Szelestey László (1821 – 1875), KunossEndre (1811 – 1844), Székely László (1894 – 1991), Gazdag Erzsi (1912– 1987), Weöres Sándor (1913 – 1989), Nagy László (1925 – 1978), HéraZoltán (1929 – 1987), Nagy Gáspár (1949 – 2007)

„Szeptember végén” országos szavalóversenyKiskőrös, 2008. szeptember 26.
Kiskőrösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumbanszeptember 26án 7. alkalommal zajlott le a már negyedikalkalommal nemzetközivé szélesedett szavalóverseny. Ezévben is fogadhattunk Szabadkáról érkezett nagyontehetséges szavalókat, illetve Felvidékről, Szepsiből érkezettzenekart..A szavalatokat szakértő zsűri bírálta: a Forrás című irodalmifolyóirat szerkesztőségéből Buda Ferenc Kossuthdíjasköltő, Pintér Lajos József Attiladíjas költő. A zsűriharmadik tagja Kispálné Dr. Lucza Ilona volt, a PetőfiEmlékház és Múzeum igazgatója.A résztvevő versenyzők túlnyomó többsége színvonalaselőadást nyújtott, mely jelzi az országossá bővült találkozómegbecsültségét.
Ezen túl nagy érték az életkor szerinti megoszlás is; mindenkorosztály képviselteti magát a középiskolástól az aktívdolgozó korún át a nyugdíjasig. A legfiatalabb versenyzőnk14, a legidősebb 70en felüli volt. Külön örömünkreszolgált, hogy a szépkorúakból álló Aranytoll Irodalmikörből hatan is előadták szavalatukat.
A rendezvény zárásaként a résztvevők megtekintették PetőfiSándor szülőházát.
Elért helyezések: „Fiatalok” kategória 1. Szabó Réka(Ludas), 2. Kenesei Holics Réka (Budapest), 3. RipkaKálmán (Kecskemét)„Szépkorúak” kategória: 1. Vörös Vilmosné (Nagykőrös), 2.Lesták Sándorné (Bugac), 3. Bán Judit (Kecskemét)Különdíj: Gondola Zenekar (Szepsi)A helyezettek Kovács László kalocsai fazekasmester, aNépművészet Mestere által felajánlott értékes edényeketvihették el, az Intézet által felajánlott könyvjutalom és zeneicdk mellett.

A szavalóversennyel egybekötve rendeztük meg a
Petőfiév tiszteletére rendezett fotókiállításunkat is.

A kiállítás képeit Baghet Iskander fotóművész, és Dr. BakiPéter, a kecskeméti Fotográfiai Múzeum igazgatója bíráltael.Az alábbi eredmények születtek:1. Somogyi György (Szalkszentmárton): Van egy fehér háza faluban...2.Nagy Zoltán (Tiszaújváros): Eltünk, mint...3. Tóth Miklós (Budapest): Petőfi Szülőház




