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Szakmai beszámoló 

 

2013 évtől kezdődően a Versünnep Alapítvány megteremtette a lehetőségét annak, hogy civil 

közösségek is csatlakozhassanak a Versünnep Fesztiválhoz. Ez a lehetőség alkalmat teremtett a 

helyi közösségek építkezésére, valamint a közösség tagjainak képesség és 

kompetenciafejlesztésére egyaránt. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor a közösségek 

megtartóerejének növeléséről és az élethosszig tartó tanulás fenntartásának kialakításáról sem.  

Három év után örömmel összegezhetjük, hogy egyre növekvő számban csatlakoznak új 

jelentkezők a programsorozathoz, és a visszatérők száma sem mutat releváns csökkenést. 

Különösen büszkék vagyunk azokra a jelentkezőkre, akik saját közegükben megsokszorozták a 

résztvevők számát.  

Hisszük, hogy a magyar nyelv képviselete és az irodalmi alkotásokkal való találkozás 

meghatározó jelentőséggel bír a felnövekvő generáció életére és fejlődésére, valamint a felnőtt 

generáció társadalmi szerepvállalásának ösztönzésére, ezért alapmotivációként kezeljük a vers-és 

prózamondás elterjesztésének gyakorlatát. 

A Versünnep Alapítvány vállalt küldetése, hogy a szakma legkiválóbb képviselőit vonja be a 

projektbe, ezzel biztosítva a szakmai minőséget és a lehető legnagyobb motivációt. 2015/’16 

évben az alábbi zsűritagokat delegáltuk: 

Bartus Gyula, Császár Angela, Dráfi Mátyás, Hűvösvölgyi Ildikó, Elek Szilvia, Falusi Márton, 

Fehér Adrienn, Fridrik Noémi, Huzella Péter, Juhász Róza, Kolti Helga, Mezey Katalin, Orosz 

Helga, Quintus Konrád, Resetár Dániel, Rubold Ödön, Sumonyi Zoltán, Szabados Zsuzsa, dr. 

Sződy Szilárd, Takáts Bence, Turi Bálint Tibor.  

A pályázati cél megvalósításának időszaka gyakorlatilag egész évre kiterjed, hiszen minden 

évben folyamatos jelentkezési lehetőséget biztosítunk a civil közösségek számára. Ami biztos 

pontnak mutatkozik, az a tanév végéhez köthető nemzetközi Diákseregszemle megrendezése. 

(igény és lehetőség szerint, a seregszemlék számát növelni szeretnénk) A Diákseregszemlék 

megrendezése egyrészt megmutatkozási lehetőséget kínál a saját közegében legjobbnak ítélt 

egyén számára, kapcsolatteremtésre, kapcsolatépítésre ad alkalmat, továbbá bővítheti az 

inspirációt és a repertoár kínálatát egyaránt. 



 
2015 évben, június 20-án, a budapesti Játékszínben rendeztük meg seregszemlénket. Az erről 

készült összefoglalót az alábbi linken lehet megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=lM-YBXAbgiM&feature=youtu.be 

A seregszemle legjobbjai azt a lehetőséget kapták, hogy a 2016 évi professzionális verseny 

döntőjén adhatják elő a díjazott produkciót. Két diák nyerte el ezt a kitüntető lehetőséget: Miller 

Olivér (Szekszárd), Némedi Emese (Szabadka). Produkciójukat az alábbiakban láthatják:   

https://www.youtube.com/watch?v=NLNl8yma3_s 

https://www.youtube.com/watch?v=e2MTm8fYIdo 

Kitüntető példakép, az immár 100. életévét is betöltött Gyulányi Eugénia szereplése, aki korát 

meghazudtoló frissességgel adta elő Vass Albert prózáját: 

https://www.youtube.com/watch?v=OIjcd5XrY3M 

A 2016 évre kitolódó versenyek ismét nagy népszerűségnek örvendtek, így 2016. június 11-én 

megtelt a Sinkovits Imre Kamaraszínház a Pesti Vigadó épületében. 

https://www.youtube.com/watch?v=OIjcd5XrY3M 

A pályázati időszak alatt igyekeztünk olyan helyekre is eljutni, ahol társadalmi-, földrajzi- és 

egyéni korlátozottságból fakadó hátrányos helyzetű közösségek működnek. Itt még jelentősebb a 

működésünk hatása, mint máshol, erről szól az alábbi videó: 

https://www.facebook.com/versunnep/videos/962635787186003/ 

Népszerűségünknek köszönhetően az alábbi írások láttak napvilágot: 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/282912/Tobb_mint_30_diak_lep_fel_a_Versunnep_Fesztival_versmo

ndo_versenyen?place=srss 

 http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/pecsiek-is-szavalnak-a-versunnep-fesztival-

versmondojan?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%2

8P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29 

 http://csalad.hu/2016/06/06/hazai-es-hataron-tuli-diakok-a-versunnep-fesztival-versmondo-

versenyen/?f=hk 

 https://youtu.be/ROkKocUeAfQ 

https://youtu.be/5ZlqUu4Uom8 

https://youtu.be/qJOJX1NJQXk 

https://youtu.be/wlPv3B_xU-A 

https://youtu.be/f7Er_i1Wt-c 
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https://youtu.be/uSWAuRtfIkA 

https://youtu.be/401cDwUeTJI 

 

 

A Diákseregszemlét követően az alábbi sajtóhírt jelentettük meg: 

A Pesti Vigadó Sinkovits Imre kamaraszínpadán óriási érdeklődés mellett zajlott a Versünnep 

Fesztivál ez évi Diákseregszemléjének döntője. A megmérettetésre az ország különböző 

városaiban valamint Szlovákia és a Vajdaság magyar lakta településein korábban megrendezett 

versenyek győztesei érkeztek, több mint harminc fiatal, az általános iskola első osztályától a 

középiskola utolsó évéig.  

Köszöntő beszédében Kolti Helga, a Versünnep Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a vers összeköti a világ különböző pontjain élő magyarságot, költőink fontos gondolatokat 

fogalmaztak meg, és ezt most a gyerekek közvetítik. A diákok XX. századi és kortárs magyar 

költők műveit adták elő.  

A Császár Angela színművész, Érdemes Művész elnökölte háromfős zsűri (tagjai: Dráfi Mátyás 

színművész, Érdemes Művész, Kolti Helga színművész, a Versünnep Alapítvány elnöke) a 

fődíjat két versmondónak ítélte. A III. kategóriában (általános iskola 5-6. osztály) indult, a 

szlovákiai Szencről érkezett Holocsy Zsóka Zsófia és az V. kategóriában (középiskola) indult 

pécsi Bánki Benjámin érdemelte ki az elismerést és vele együtt a lehetőséget a 2017. évi 

professzionális előadók számára meghirdetett Versünnep Fesztivál Költészet napi döntőjében 

való fellépésre a Nemzeti Színházban. 

A rendezvényről természetesen senki sem távozott üres kézzel. 

Szakmai táborozást nyert a Balatonnál: Balogh Rebeka Zsófia (Hajdúböszörmény), Bánki 

Benjámin (Pécs), Dóczé Dávid (Érsekújvár-Szlovákia), Dupák Fannia (Szabadka-Szerbia), Erdei 

Ferenc (Hajdúböszörmény), Holocsy Zsóka Zsófia (Szenc-Szovákia), Katona Eszter (Pozsony-

Szlovákia), Kerekes Ábel (Székelyudvarhely), Nagy Botond (Baja), Némedi Emese (Szabadka-

Szerbia), Pocsai Dóra (Baja), Poncz Máté (Técső-Kárpátalja), Szabó Róbert Károly (Baja) és 

Török Beáta (Hódmezővásárhely).  

A zsűri különdíját, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet könyvcsomagját Erdei Ferenc kapta. 

A Versünnep Fesztivál alapítója, Hittig Gusztáv által felajánlott könyvjutalomban részesült 

három hódmezővásárhelyi diák: Makrai Marcell, Ősz-Varga Bence és Tóth Kinga valamint 

Kovács Laura Csornáról és Radakov Amina Szabadkáról. 
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A Napkút Kiadó felajánlásának köszönhetően minden résztvevő könyvjutalomban részesült. 

Facebook oldalunk linkje: https://www.facebook.com/versunnep/ 

A honlapunk címe: www.verunnep.com 

Budapest, 2016.06.30.      

                                                                              Kolti Helga,       

                                                              a Versünnep Alapítvány elnöke 
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