
Felhívás
II. Gyulai ’56-os 

Emlékestre

A gyulai  Október 23. Alapítvány a gyulai 1956-osok szellemiségének és hőseinek 
tiszteletére kulturális emlékestet rendez. 
A rendezvény  fő  támogatója  a  Magyar  Politikai  Foglyok  Szövetsége  (POFOSZ)  és  a 
Mogyoróssy János Városi Könyvtár.

Az est időpontja: 2013. október 22, 17:00
Az est helyszíne: Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Nagyolvasó
A rendezvény fővédnöke: M. SZABÓ ANDRÁS, Gyula város 1956-os polgármestere
A rendezvényt megnyitja: DR. GÖRGÉNYI ERNŐ, Gyula város polgármestere
Az est szakmai lektorai: 

 vers- és próza: DR. ELEK TIBOR, József Attila-díjas irodalomtörténész
 versillusztráció: KUKÁR ISTVÁN, művésztanár, a 3T művészcsoport tagja
 versmegzenésítés: PERLAKI ATTILA, Miniszteri Elismerő Oklevéllel kitüntetet karnagy 
 tiszteletbeli lektor: LÉVAI ISTVÁN, a POFOSZ Békés megyei elnöke

Már második alkalommal hívjuk meg a versmegzenésítőket és külön a versillusztrátorokat 
is, hogy a zenében, rajzolásban tehetséges diákok jelentkezésének se szabjunk gátat.

A versmondó versenyen két kategóriában, általános és középiskolás diákok mérhetik össze 
tehetségüket. Minden iskolatípus tanulóit bíztatunk az alkotásra!

A versmondóknak két költeményt kell elmondaniuk.

A művek kiválasztásának alapja alábbi kötet:
 Ezerkilencszázötvenhat,  te  csillag.  Szerk.:  Medvigy  Endre,  Pomogáts  Béla.  Püski 

Kiadó. Budapest. 1991. 

Kötelező ’56-os versek a kötetből (1. blokk):
 általános iskola: Tőzsér Árpád: Őszi világ - őszi szemmel
 középiskola: Csoóri Sándor: Így lásson, aki látni akar

Kötelezően választható versek (2. blokk):
 Jobbágy Károly: A rádió mellett
 Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok
 Eörsi István: A kérdés
 Füst Milán: Szózat a sírból...



 Márai Sándor: Mennyből az angyal
 Vas István: Mikor a rózsák nyílni kezdtek
 Kocsis Gábor: Évforduló  
 Utassy József: Pohárköszöntő
 Tornai József: Vannak magyarok
 Nagy Gáspár: A fiú naplójáról

Kötelezően választható próza:
 Tamási Áron: Magyar fohász
 Déry Tibor: Barátaim
 Szabó Lőrinc: Ima a jövőért
 Serfőző Simon: Hiába sulykolták

A versillusztrációs és versmegzenésítő versenyen választható versek szintén alábbi kötetben 
találhatók.

Illusztrációra javasolt versek: 
 Márai: Mennyből az angyal
 Eörsi István: Ma húsz éve
 Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok

Megzenésítésre javasolt versek: 
 Tamási Lajos: Halottak napja
 Zas Lórád: Novemberben

Az estre való jelentkezés lehetőségei:
Minden esetben kitöltött  nevezési  lapon,  amely beszerezhető  az alábbi  e-mail  címen való 
jelentkezés alkalmával!

e-mail: georgefrill@gmail.com
levél: Fodor György 

tanár úr részére
Erkel Ferenc Gimnázium  
5700 Gyula, Bodoky u. 10.

telefon: 66/463-118 (Erkel Ferenc Gimnázium)
fax: 66/468-111 (Erkel Ferenc Gimnázium)

Bővebb információ: 
www.oktober23alapitvany.hu, 
www.facebook.com/gyulaioktober23alapitvany

A fellépők és felkészítőik díjazása:
 kategóriánként minden felkészülőt oklevéllel és értékes könyvekkel díjazunk
 kategóriánként a felkészülők között a legjobb értékes díjat kap
 a  legjobbnak  ítélt  produkciók  előadóinak,  és  a  legszínvonalasabb  alkotások 

megalkotóinak felkészítőit szintén értékes ajándékokkal jutalmazzuk              

http://www.oktober23alapitvany.hu/
http://www.facebook.com/gyulaioktober23alapitvany


Jelentkezési határidő: 2013. október 15-ig.

Szeretettel várjuk a fellépőket és felkészítőiket, kísérőiket!
Jó felkészülést kívánunk!

A Kuratórium
Gyula, 2013. szeptember 22.


