
 

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

             Március 6., 21:55  

        A hétvégén (2020.márc. 6-7.) rendezik meg városunkban a XIV. Kárpát-

medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt.  

        Március 6-án, pénteken délután tájékoztatót tartottak versenyzőknek és 

kísérőiknek, valamint sor került azon sorsolásra is, melyen kiderült mely diák, 

mely elődöntő helyszínen adhatja elő a kötelező balladák egyikét. A délután 

további részében fakultatív program keretében városnéző séta és 

múzeumlátogatás várta az érdeklődőket. 

        Este a rendezvény gálaestjén Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. A zeneiskola közössége a Nélküled című dallal ajándékozta meg 

a közönséget, majd Csík János Kossuth–díjas zenész és művésztársainak zenés 

irodalmi műsorát hallgathatták, tekinthették meg a Kulturális Központ 

színháztermében.  A versenyen, szombat délelőtt az elődöntőkre kerül sor 8 

helyszínen, délután a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban rendezik 

meg a döntőt, melyet az ünnepélyes eredményhirdetés követ. 

******** 

        Rekord számú (210) középiskolás jelentkezett a 14. Kárpát-
medencei Arany János Balladamondó versenyre, amelyet 3 évente 
rendeznek meg Nagykőrösön. A versenyre 17 határon túli versenyző is 
érkezett Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból.  

         A Nemzeti Összefogás évében a Kárpát-medence magyar 
középiskolásai e versenyen megélhették, hogy Arany János, az anyanyelv, a 
közös kultúra mind-mind összefogja a nemzetet, tagjai bárhol is éljenek a 
világban. Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész 
szerint: „A művészet az, ami általában összetartja az embereket, a 
művészetnek bármelyik válfaja: a muzsika, a tánc, a költészet, a nyelv. Ezen 
az úton kell nagyon együtt legyünk és egybe tartoznunk. Ilyen értelemben 
mindegy, hogy van-e határ közöttünk a szó szoros értelmében, vagy nincs. 

https://www.facebook.com/onkormanyzati.hireknagykoros/?hc_ref=ARSlt_FyL5iKWlytCJo0mjH59Rd5UuNLS3n_w3dz0CxWD6cvvaukhqNl26tRvIpDbGE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCzfdU0sb49xb_qQjgJRO9d_EwKZGVbe6x-PSEgnNxbI2kKX4o9U1H7u7pNIO99TWjy5bzxtG81UCK0H_GXnC6zmlGIJY_wfJRFcsQwi1KaWJFBu9gZPK_z1zC8wpFhgdMz1S1buVuCYW8Z3uxdyNXA84cZmB2en9HeqN6pKAD0yS92SqlsKAouNOtsg6SeQ0uXcXsUZJBZartJOh_eYFpajH7q1JmLlV97Xl0ixPyoCespFJkHU76HioOn9QDv3mLR6K9ZionGA3lNp-djIPxUr-lO9Zo6GUpnOfeXGozxdz5m6KotqYHEqu-wV74e_E_MIRaG2Ms203bcnC_cqRUreA&__tn__=kC-R
https://hu-hu.facebook.com/onkormanyzati.hireknagykoros/posts/1092847814383769?__xts__%5B0%5D=68.ARCzfdU0sb49xb_qQjgJRO9d_EwKZGVbe6x-PSEgnNxbI2kKX4o9U1H7u7pNIO99TWjy5bzxtG81UCK0H_GXnC6zmlGIJY_wfJRFcsQwi1KaWJFBu9gZPK_z1zC8wpFhgdMz1S1buVuCYW8Z3uxdyNXA84cZmB2en9HeqN6pKAD0yS92SqlsKAouNOtsg6SeQ0uXcXsUZJBZartJOh_eYFpajH7q1JmLlV97Xl0ixPyoCespFJkHU76HioOn9QDv3mLR6K9ZionGA3lNp-djIPxUr-lO9Zo6GUpnOfeXGozxdz5m6KotqYHEqu-wV74e_E_MIRaG2Ms203bcnC_cqRUreA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/onkormanyzati.hireknagykoros/?ref=nf&hc_ref=ARTjbResp6hZl1OixdAdKui9p9zpsZ3Q5zXfHBqbJYPj-7OUadm0A8mHL3V8RGhcsQ8&__xts__%5b0%5d=68.ARCzfdU0sb49xb_qQjgJRO9d_EwKZGVbe6x-PSEgnNxbI2kKX4o9U1H7u7pNIO99TWjy5bzxtG81UCK0H_GXnC6zmlGIJY_wfJRFcsQwi1KaWJFBu9gZPK_z1zC8wpFhgdMz1S1buVuCYW8Z3uxdyNXA84cZmB2en9HeqN6pKAD0yS92SqlsKAouNOtsg6SeQ0uXcXsUZJBZartJOh_eYFpajH7q1JmLlV97Xl0ixPyoCespFJkHU76HioOn9QDv3mLR6K9ZionGA3lNp-djIPxUr-lO9Zo6GUpnOfeXGozxdz5m6KotqYHEqu-wV74e_E_MIRaG2Ms203bcnC_cqRUreA&__tn__=%3c-R


Mert közöttünk nincs. Aki verset mond, aki közösen énekel, aközött nincs 
határ.” 
           A verseny az elődöntőkkel kezdődött, 8 helyszínen – 8 zsűrivel egy 
időben, egymással párhuzamosan 24 (8x3) zsűritag előtt. Minden 
elődöntőből 3 diák jutott tovább a döntőbe.  A zsűri tagjai figyelték a szép 
beszédet, a hanglejtést, az artikulációt, a hangsúlyokat és azt is, hogy az 
előadó mennyire értelmezi-értetteti a balladát.  
 

 
 
1.Pintér Stefánia, iskolánk 12.A osztályos tanulója maximális pontszámmal, első 
helyezettként jutott az elődöntőből a döntőbe,  Arany János Rozgonyiné című 
balladájának tolmácsolásával 

 
           A döntő, 10 tagú zsűrijében foglalt helyet többek között: 
 L. Simon László- országgyűlési képviselő,  József Attila-díjas költő, a 
Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke;  Gulyás Dénes, 
Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Érdemes- és Kiváló művész, a 
Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója;  Takács Bence Ervin, 
előadóművész, műsorvezető, MMA ösztöndíjas versmondó;  Kautzky 
Armand, Jászai Mari-díjas magyar színművész, szinkronszínész;  Dr. Makai 
Katalin,  Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztes főiskolai docens;  
Madár Veronika, Regionális Prima-díjas színművész; Dr. Lutter Imre, 
Bánffy Miklós-díjas előadóművész, drámapedagógus, médiaszakember, a 
Magyar Versmondók Egyesületének elnöke; Tege Antal, Gálfy gyűrű-díjas 
színművész, a Békéscsabai Jókai Színház tagja.  
            A döntőbe tehát  24 versenyző jutott be, akik igen feladták a leckét a 
zsűrinek magas szintű szavalataikkal. Végül nehéz döntést követően L. 
Simon László országgyűlési képviselő, József Attila-díjas költő értékelte a 
döntőbe jutott diákokat, majd az ünnepélyes eredményhirdetés 
következett. 

 



 
 

2. Pintér Stefánia, iskolánk 12.A osztályos tanulója a döntőben  Arany János Bor vitéz  
című balladáját adta elő 

 
XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai 

 Arany János Balladamondó Verseny végeredményei 
(210 jelentkező – 24 döntős közül) 

 
1. Arany fokozat, Közönség Különdíj Roznár Ágnes (Budapest) 

2.  Ezüst fokozat Zsohár Veronika (Szombathely) 

3. Bronz fokozatot  Fehér Anna Erzsébet (Komló) 

4. Szép Magyar Beszédért Különdíj  Pintér StefániaViktória (Veszprém) 

5. A Magyar Versmondók Egyesületének 

Különdíja 
 Hunyadi Beatrix (Debrecen) 

6. Nagykőrös Város Polgármesterének 

Különdíja 
Baranyi Liána (Marcali) 

7.  Legeredményesebb Határon Túli 

Versenyző Különdíj 

Bubánci Alex (Kárpátalja) 

8. Magas Szintű Felkészülésért Különdíj  Varga Levente (Kömlőd) 

9. Ballada Értő Tolmácsolásáért Különdíj  Násztor Eszter (Budapest) 

 

      Sokat dolgozott, és nagy lelkesedéssel készült Stefi erre a versenyre.  

Előadása méltó volt Arany Jánoshoz és a magyar nyelvhez.  Köszönöm a 

felemelő nagykőrösi élményeket, amiket megélhettünk Arany János városában.  

Szívből örülök megérdemelt és megtisztelő elismerésének, eredményének. 

További sok szép irodalmi és versélményt kívánok neki. 

  
 Kámánné Szőke Katalin 
                                                                                                              felkészítő tanár 



 

 
 

 
 

3-4. Díjkiosztó ünnepély: Pintér Stefánia 12.A osztályos tanuló átveszi a Szép Magyar 
Beszédért Különdíjat  a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai 

 Arany János Balladamondó Verseny eredményhirdető gáláján 


