Farkas Bendegúz, a Majosházi Református Általános Iskola 7. osztályos
tanulójának beszámolója egy kiemelkedő nemzetközi versenyről:
XXII. Dudás Kálmán nemzeti vers-és prózamondó találkozó
2018. december 1-én és 2-án a Vajdaságban, Bácsfeketehegyen a XXII.
Dudás Kálmán nemzeti vers-és prózamondó találkozón voltam, amely egy
nagyon magas szintű verseny. A verseny két fordulóból állt. Az első fordulón
kettő verset kellet szavalni, amiből egynek a határon túli magyar irodalomból
kellet származnia. A második fordulón pedig egy szabadon választott verset
adtam elő. Az 1. versem Petőfi Sándortól a Szeget szeggel volt, a 2. Reményik
Sándortól a Pilátus, a 3. pedig Bereményi Gézától a Corvin Köziek. A verseny
első napján reggelinél egy nagyon furcsa dolog történt velem. Egy másik
versenyző, aki a vajdaságból érkezett megkérdezte tőlem, hogy ugye te vagy a
Farkas Bendegúz. Ezen nagyon meglepődtem, de ez még semmi sem volt ahhoz
képest, ami ez után történt velem. Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesületének elnöke felkért, hogy adjak riportot nem is egy,
hanem kettő televíziós riporternek is. Így bekerültem a szabadkai és az újvidéki
adásba. A verseny első napján, annyira lámpalázas voltam egészen az
eredményhirdetésig, hogy alig ebédeltem. Az eredményhirdetésen pedig még
jobban izgultam, mivel az én nevem hangzott el utoljára a döntőbe jutók listáján.
Szerencsére nem azért, mert ennyire rossz voltam, hanem mert én voltam az
utolsó, aki elmondta a versét. Ebben, akkor lettem biztos, amikor az egyik
zsűritag, Krizsán Szilvia, azt mondta nekem, „te egy zseni vagy, és úgy mondasz
verset, ahogyan csak nagyon kevesen tudnak” ettől teljesen megnyugodtam,
nem idegeskedtem tovább. A délutánt számos program tarkította, például íróolvasó találkozó Terék Anna költővel. Ennél viszont volt egy még izgalmasabb
program, amit az Újvidéki Művészeti Akadémia diákjai adtak elő, az előadás
címe „A pusztába kiállított verssorok villamosa” volt. Estére már az étvágyam is
megjött, de ezt nem is csodálom, mivel egy nagyon finom bográcsban készült
marhapörkölt volt a vacsora. Másnap reggel már jött az újabb izgalom a döntő
miatt. A döntőben Bereményi Géza Corvin Köziek című művét mondtam el.
Ezzel a verssel sok embert megsirattam. Így a zsűri arany minősítésben
részesített, ami nagyon nagy öröm volt a számomra.
Utolsó gondolataimban
szeretnék
köszönetet
mondani
felkészítő
tanáromnak,
egyben
osztályfőnökömnek, Fibi Diánának, aki felfigyelt a tehetségemre, és
segítségemre volt.
Farkas Bendegúz

