Versenyfelhívás
Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny
a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatóknak

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara Kányádi Sándor nevével fémjelzett versmondó
és versillusztrációs versenyt rendez azon felsőoktatási intézmények hallgatóinak, akik a magyar nyelvet
idegen nyelvként tanulják. A rendezvény célja: kultúra- és hagyományápolás, Kányádi Sándor eszmei
hagyatékának megőrzése.
A verseny alapítója a Kányádi család támogató beleegyezésével: a Károli Gáspár Református Egyetem
Pedagógiai Kara. A verseny fővédnöke: Havas Judit Radnóti- és Pilinszky-díjas, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjével, a Károli Gáspár Református Egyetem Emlékéremmel kitüntetett előadóművész, az irodalomtudományok doktora.
Időpont: 2022. május 28.
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar – online.
A versmondó verseny résztvevői kötelező versként Kányádi Sándor Előhang vagy a Valaki jár a fák
hegyén című versei közül mondják el az egyiket, valamint szabadon választott versként egy 20. vagy
21. századi magyar költő versét adják elő. Kérjük, hogy az intézményi fordulókon is ez legyen a válogatás, illetve továbbjutás szempontja.
A jelentkezők készítsenek a kötelező és a szabadon választott versek elmondásáról videófelvételt, és
töltsék fel a saját Google vagy OneDrive-ra úgy, hogy a feltöltést követően a fájl elérhető és letölthető
legyen a versenyszervezők számára a link birtokában. A fájl megnevezésében szerepeljen a pályázó
neve.

Jelentkezési határidő: 2022. április 30.
A felvétel beküldési határideje: 2022. május 15. (éjfélig)
Kérjük, hogy a szabadon választott vers szövegét a jelentkezési lap kitöltése után 2022. április 30-ig
küldjék el a pk.rendezveny@kre.hu címre. Ugyanezen a címen várjuk május 15-ig a videófelvétel elérhetőségét.
A tárgyhoz írják: Kányádi Sándor versmondó verseny.
A versillusztrációs verseny résztvevői olyan szabadon választott Kányádi-verset vagy -versrészletet illusztrálhatnak, amelynek témája valamelyik évszakhoz kapcsolódik.
A mű technikája: az illusztráció műfajának megfelelő technikák (grafika, festészet és vegyes technikák
bármelyike).
A mű mérete: A/4-es vagy A/3-as méret.
Jelentkezési határidő: 2022. április 30.
A pályamű beküldési határideje: 2022. május 15. (éjfélig)

A pályaműveket digitálisan, jpg formátumban töltsék fel min. 300 dpi felbontásban a saját Google vagy
OneDrive-ra úgy, hogy a feltöltést követően a fájl elérhető és letölthető legyen a versenyszervezők
számára a link birtokában. A fájl megnevezésében szerepeljen a pályázó neve és az illusztrált vers címe.
Kérjük, hogy az illusztrált vers címét, valamint a vers vagy versrészlet szövegét a jelentkezési lap kitöltése után 2022. április 30-ig elektronikusan küldjék el a pk.rendezveny@kre.hu címre. Ugyanezen a
címen várjuk május 15-ig a pályaművek elérhetőségét.
A tárgyhoz írják: Kányádi Sándor versillusztrációs verseny.
A beérkezett alkotásokat kiállítjuk, és a legjobb alkotókat díjátadó ünnepség keretében díjazzuk. A legjobb illusztrációkat e-könyvben megjelentetjük.
A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekre, problémákra a pk.rendezveny@kre.hu e-mail-címen kaphatnak választ. A versenyfelhívás szövege a KRE Pedagógiai Kar honlapján (Események – Kányádi-verseny)
is megtalálható.

Nagykőrös–Budapest–Kecskemét, 2022. március 11.

A szervezők nevében:
Dr. Tóth Etelka s. k.
dékánhelyettes, főiskolai tanár

Dr. Somodi Ildikó s. k.
tanszékvezető, főiskolai tanár

A versmondó verseny két kötelező verse
(A zsűri döntése szerint a versenyzőknek csak az egyiket kell előadniuk.)

Kányádi Sándor

Előhang

Valaki jár a fák hegyén

vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

