A magyar vers ünnepe Ipolyságon
Meleg napsütés, gazdag színekben pompázó őszi táj, az Ipoly sima tükrén úszkáló falevelek, a kisváros
élénk lüktetése fogadta azokat, akik a magyar vers ünnepére érkeztek az országhatár széli Ipolyságra. A
Palóc Társaság immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg, ezúttal is a Városi Könyvtárban a Sajó
Sándor emlékének ápolását szolgáló versmondó versenyét az alap- és középiskolások számára.
Sajó Sándor 143 évvel ezelőtt, november 13-án született. Születésnapja mostantól egybeesik a magyar
nyelv napjával. (Idézet: „Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb
szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk
hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért -,
a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének
kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló
1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja.”)
Sajó Sándor és a Magyar Nyelv Napja.
Tudjuk persze, hogy véletlen egybeesés csupán, hiszen Sajó költészetének megfelelő szinten való
elismerése mind a mai napig várat magára, mégis örülünk ennek az egybeesésnek, mert ennek köszönhetően
is tovább folytathatjuk a költőnek az őt megillető helyre való emelését.
Az idei magyarságverseket mondó versenyre is szép számban érkeztek a versmondó diákok
kísérőikkel Gömörországtól Mátyusföldig, a Karancs aljáról és a Pilisből, sőt a Trianonban Szerbiának
ajándékozott Tisza menti Adáról és Moholról egészen a Szlovéniának juttatott Muraközig. Ilyképpen négy
országból mégis az egységes Kárpáthazából.
A megjelenteket Lőwy János, Ipolyság polgármestere köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta:
„Megtiszteltetés városunk számára, hogy évről évre akadnak szavalók, versbarátok és pedagógusok, akik
Sajó Sándor verseit felkarolják, akik ezekben a versekben megtalálják a szépet, a mély és őszinte
érzelmeket, gondolatokat, és eljárnak a szavalóversenyre, Ipolyságra. Ezzel az emléknappal tisztelgünk az
ipolysági származású költő, pedagógus előtt, aki őszintén – és erről a versei hűen beszélnek – szerette
hazáját, városunkat, a szülőföldjét, az anyanyelvét.”
A versmondók teljesítményét négytagú bizottság értékelte. Tagjai voltak: P. Kerner Edit előadóművész,
elnök, Csábi István Madách-díjas előadóművész, Sándor Zsombor és Demus Péter színészek, mindnyájan a
Varietas Pódium Színpad művészei..
A versmondóknak egy szabadon választott Sajó-költeményt és egy ugyancsak szabadon választott
hazafias költeményt kellett előadniuk a magyar költészetből. (Petőfi és Ady, Pósa Lajos és Juhász Gyula,
Dsida Jenő és Wass Albert, Váci Mihály és Radnóti Miklós, Tompa Mihály és Illyés Gyula, Urbán János és
Hrubík Béla, Tóth Elemér és Ozsvald Árpád , Szőke István Atilla és Kemény István…). A versenyzők
versmondását P. Kerner Edit értékelte s mondott sok észrevételt, adott tanácsot a kezdő előadóművészeknek.
A verseny végeredménye:
Az általános iskolások korosztályának győztese Péter Pál alsólendvai (Szlovénia) tanuló lett. A
második helyen Bélik-Ugrin Koppány piliscsabai, a harmadikon Ferenc Grega szintén alsólendvai
versmondó végzett. A IV – VI. helyen holtverseny alakult ki Czeglédy Botond (Rimaszombat), Fabian
Vivien (Ipolyság) és Farkas Viktória (Palást) között. A további sorrend az első tízig: Zolcer Gábor
(Ipolybalog), Tóth Benjamin (Ipolybalog), Pálinkás Margaréta (Ipolyság).
A középiskolások közül Renczés Viktória deáki diák lett az első, a második Maletaški Krisztina adai
(Szerbia), a harmadik helyen pedig Pálffy Ágnes ipolysági versmondó végzett. Az első tíz közötti további
sorrend: Vida Dorian (Alsólendva), Rédli Beáta (Ipolyság), Fülöp Dominika (Csécse), Gál Desire
(Muraszombat), Beňo Zsuzsanna (Ipolyság), Komáromi Enikő (Gúta), Fábián Dániel (Pásztó).
Az élen állók a rendezvény fővédnökének, Farkas Gergely országgyűlési képviselő (Jobbik
Magyarországért Mozgalom) díját vehették át. Különdíjban részesült a legjobb ipolysági versmondó
mindkét korosztályból, vagyis Fabian Vivien és Pálffy Ágnes, akik Ipolyság polgármesterének díját kapták,
a Városi Könyvtár díját szintén az ipolysági Pálinkás Margaréta vehette át. A legkisebbnek járó különdíjban
pedig a piliscsabai Bélik-Ugrin Sarolta részesült.
Nemcsak az élen végzettek, hanem valamennyi versmondó előadását jutalommal köszönte meg a
rendező Palóc Társaság. Tehette, mert akadtak támogatói: a Lendvay könyvesbolt, Mária Šajgalová
könyvesboltja, Bíró József és Bíró Mária őstörténet-kutatók, a Jászok Egyesülete és a fő támogató, a Bethlen
Gábor Alap. A felkészítő tanárok és az értékelő bizottság tagjai ugyancsak apró figyelmességet vehettek át.

Mindez a támogatóknak köszönhető, akik segítik a Palóc Társaság magyar nemzeti kultúrát őrző, ápoló és
fejlesztő tevékenységét.
A versmondó verseny résztvevői a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola éttermében
elfogyasztott laktató ebéd után a templom térre sétáltak, ahol a költőnek 2008-ban, születésének 140.
évfordulóján mellszobrot emelt a Palóc Társaság. Az emléknap ennek megkoszorúzásával ért véget. Itt is
gyönyörű napsütés, a kéttornyú templom és a cserkészek vigyázállása, a léptek alatt susogó sárga
levélszőnyeg adott kellő hangulatot a meghitt ünnepséghez. Csábi István és Sándor Zsombor
előadóművészek zenés irodalmi műsora után Farkas Gergely fővédnök, országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet. Beszédének lényegét talán így foglalhatjuk össze: szükség van arra, hogy a magyarországi
politika állandó figyelemmel kísérje az elszakított területeken élő magyar testvérek életét s minden
lehetséges módon segítse őket. Koszorút helyezett el a szobornál a város képviseletében Lőwy János
mérnök, polgármester és Zachar Pál elöljáró, a Csemadok Ipolysági Alapszervezet nevében Pálinkás Tibor
elnök, a Honti Múzeum Baráti Körének nevében Bendík Béla és Bodzsár László, a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezete képviseletében Pósa Dénes és Czeglédy Zoltán valamint Farkas Gergely és Z.
Urbán Aladár a Palóc Társaság nevében.
A „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” címmel megrendezett magyarságverseket mondó fiatalok
versenyének üzenete van minden magyar számára: hűnek maradni az édes anyanyelvhez, a fölnevelő
szülőföldhöz, az ősi kultúrához, a nemzeti közösséghez.
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