BESZÁMOLÓ
30. Petőfi Sándor Szavalóverseny

A rendezvény helyszíne: Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
A rendezvény időpontja: 2016. március 3-4. és 9. 15 óra
Résztvevők: helyi, kistérségi és megyei amatőr előadók 87 fő
Látogatók: a 3 alkalommal összesen 250 fő
Immár 30-dik alkalommal rendezte meg a művelődési központ ezt a vetélkedőt.
Minden jelentkezőnek egy Petőfi és egy szabadon választott verset kellett elmondania a
selejtezőkön.
A jelentkezőket életkoruk alapján hat csoportba osztottuk:
I. kategória 1-2. o. 14 fő
II. kategória 3-4. o. 27 fő
III.kategóriaa 5-6.o. 15 fő
IV.kategória 7-8. o. 15 fő
V. kategória középiskolások 9 fő
VI. kategória felnőttek 7 fő, azaz összesen 87 fő jelentkezését regisztráltuk.
A kétnapos előválogatáson a szakértő zsűri, melynek elnöke Diószegi Szabó Pál költő, a
Szegedi Írók Társasága elnöke, a Magyar Írószövetség tagja volt, társai Monoki Mariann
a Bethlen Gábor Református Gimnázium magyar tanára, drámapedagógus és Szurmik
Zoltán a szentesi Horváth Mihály Gimnázium magyar és drámatanára, 33 versmondót
juttatott a döntőbe. A döntőn már csak a zsűri által kiválasztott verset kellett a
versenyzőknek elmondaniuk. A döntő minden résztvevője oklevelet, könyvet kapott a
helyezettek könyvutalványt.
http://www.vasarhelyihirek.hu/harmincnegyen_a_dontoben
http://www.vasarhelyihirek.hu/petofi_szavaloverseny_2016
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/8893/ok_nyertek_a_szavaloversenyen
http://promenad.hu/cikk/versverseny-163852
http://promenad.hu/cikk/szavaloverseny-vasarhelyen-163900
http://www.bfmk.hu/petofi-sandor-szavaloverseny-1
http://www.bfmk.hu/30-petofi-sandor-szavaloverseny-eredmenyei

Képzőművészeti pályázat Petőfi Sándor verseinek illusztrálására

A rendezvény helyszíne: Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
A rendezvény időpontja: 2016. március 9. 14 óra
Résztvevők: helyi, kistérségi általános iskolás gyerekek

Látogatók: kiállítás megnyitón 120 fő, március 25-ig volt látható, több ezren nézték meg
29-dik alkalommal hirdette meg a művelődési központ ezt a gyermekeknek szóló
képzőművészeti pályázatot, mely a Petőfi Sándor Szavalóverseny kísérő programja. Most
is a szavalóverseny döntője előtt nyitottuk meg a kiállítást, a pályázati támogatásnak
köszönhetően beszerzett, falra rakható új installáción szépen elrendezve.
A témaválasztás ez évben „A vándorélet ábrázolása Petőfi költészetében” volt.
Sonkoly Tibor festőművész és Ormos Zsuzsanna grafikus művész értékelték a beérkezett
197db pályaművet. Az intézményünk és szponzorok segítségével 39 gyermek,
kifejezetten a képzőművészeti alkotáshoz szükséges kellékekből összeállított értékes
ajándékcsomagot kapott rangsorolás nélkül, és további 47 gyermek alkotása került még
kiállításra.

http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/8883/vasarhelyi_gyerekrajzokon_petofi_vandorelete
http://promenad.hu/cikk/vandorelet-petofivel-164085
https://www.facebook.com/bfmkvasarhely/photos/?tab=album&album_id=921045291345657
http://www.bfmk.hu/rajzpalyazat

