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NA GY LÁ SZLÓ V ER S- ÉS
PRÓ ZA MO ND Ó TA LÁ LK O ZÓ
– A tisztesség elárvult csillagáért –
Harminckettedik évébe lépett az elmúlt hétvégén
a „Himnusz minden időben” Nagy László Vers- és
Prózamondó Találkozó, s e szép korhoz méltón a
névadó költő és a vers igazi ünnepét teremtették
meg ez alkalommal is a versmondók, vendégek és
az érdeklődő közönség soraiban helyet foglalók a
művelődési központban.
Az Ajka–Padragkút Táncegyüttes tagjai Kalotaszegi táncokkal üdvözölték a megjelenteket, majd
Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, a találkozó díszvendége egy 2002-ben született írásával emlékezett
Nagy Lászlóra:
„ Az idén épp huszonnégy éve, hogy nincs közöttünk.
Hiányát – önnön sebét a cédrus – máig sem forrta be az
idő. Mondhatnánk, mondjuk is: itt vannak Helyette a
művek. Itt vannak, igen. Hús-vér eleven lénye azonban
általuk sem pótolható. Ó és új ezredév határán átbukva,
átbillenve, átoldalogva, az aki-bírja-marja sztráda szabálytalan előzései, lélekszakasztó lemaradásai, titkolt
szégyenei és piszkos kis megdicsőülései közepette vajon
ügyelünk-é eléggé Helyette is a tisztesség elárvult csillagára? Elképzelem, hetvenhét évesen milyen lenne: arcbőre aprócska redőkkel, a régieknél is mélyebbre metszett
barázdákkal rajzolatos, feje immár tökéletesen fehér. Ám
a kézszorítása, éppúgy, mint hajdanán, erős és határozott; hisz ez aligha csupán az életkor s a testi erő, sokkalta inkább a karakter függvénye.”
A szakmai zsűriben Fehér Ildikó színművész, a
Színház- és Filmintézet tanára elnökletével régi kedves vendégek foglaltak helyet: Buda Ferenc költő,
Nagy András grafikusművész, Nagy László fia, Fábián Lujza tanár, rendező, Ács Anna muzeológus, Dukai
István költő, tanár. Ötvenhárom versmondót hallgattak meg az elődöntőben. Közülük sokakat évek óta
ismerősként üdvözölhettünk, többek közt a szabadkai fiatalokat, a noszlopi, pápai és sümegi diákokat,
de örömünkre új arcokkal is találkozhattunk, akik
Dunaújvárosból, Kőszegről, Budapestről, Nagykanizsáról érkeztek városunkba. Most először jöttek sajátos nevelési igényű gyerekek a várpalotai Kolping
iskolából, és külön érdekesség, hogy felkészítő tanáruk versenyzőként is jelen volt felnőtt kategóriában.
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A szombat délutánt a Nagy László Szellemi
Öröksége Alapítvány támogatásának köszönhetően
a mindig nyugalmat és derűt árasztó iszkázi Nagy
László Emlékházban töltöttük, ahol a Carmina Danubiana együttes adott hangszerbemutatóval egybekötött, remek hangulatú koncertet Duna menti
népek dalaiból válogatva. Tanároknak, versmondóknak egyaránt élményt és szakmai segítséget jelentett
Fehér Ildikó esti beszédtechnikai foglalkozása, melynek gyakorlatai a vasárnapi döntőt megelőző „bemelegítésen” ezáltal már ismerősen csengtek. A két
nap teljesítménye alapján az ünnepélyes eredményhirdetésen az alábbi versmondókat jutalmazták:
5–6. osztály: I. Magyar Balázs – Pápa; II. Nagy
Ádám –Pápa; III. Várkonyi Zsófia – Dunaújváros
7–8. osztály: I. nem került kiosztásra; II. Tegyi Kornél – Pápa; III. Mészáros Fanni – Szabadka; IV.
Tóth Eszter – Pápa
Középiskola: I. Cserményi Zsombor – Ajka; II. Rizsányi Attila – Szabadka; III. Jabronka Richárd – Pápa;
IV. Csemba Ákos – Pápa; V. Kapcsándi Klaudia –
Pápa
Felnőttek: I. Deák Norbert – Budapest; II. Noszek
Kata – Kőszeg; III. Csóti Tamásné – Várpalota; IV.
Czepek Béláné – Noszlop; V. dr. Vass Veronika –
Nagykanizsa; VI. Stolmár Nándorné – Székesfehérvár
A találkozón díjat kapott Deák Norbert a legszebben
tolmácsolt Nagy László versért.
A sajátos nevelési igényű fiatalok közül Décsi
Katalin különdíjat vehetett át.
Könyvajándékkal ismerték el a felkészítő tanárok szakmai munkáját, melyet Németh Zoltánné Sümegről, Magyar Istvánné Noszlopról, Csóti Tamásné
Várpalotáról, Tegyi Tibor, Lombosi Anikó, Nagyné
Egyházi Edina Pápáról érdemelt ki. Horváth Emma
tanárnő, a szabadkai Csáth Géza Művészetbaráti
Kör vezetője a Péntek Zsófia által felajánlott helytörténeti írást kapta a találkozó emlékére. Torma
Mária versenyen kívül mondott verset a találkozón,
részvételét Nagy András ajándékkal köszönte meg.

