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Véget ért a MEOSZ ParaSzuperSztár tehetségkutató versenye. A december 5-i döntőn
a közönség 19 produkciót láthatott, az alkotó-előadó művészeti kategória nyertesei több
mint 2,5 millió forint értékű ösztöndíjat és számos különdíjat vihettek haza. Az est
díszvendége Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége volt.

Ismét csodában volt részünk!
Zsúfolásig megtelt az Angyalföldi
József Attila Művelődési Központ a
ParaSzuperSztár döntőjén, aki pedig
nem jutott el, interneten követhette a
verseny menetét. „Még most is remegek, tátott szájjal néztem a táncotokat, és csodában volt részem!” – állt
fel Tóth Richárd színész koreográfus,
a zsűri tagja a ParaDance Company
kerekes székes tánccsoport előadása
után. Hegedűs Petra klarinétos produkciója is komoly dicséretet kapott
Pozsgai Zoltán Artisjus-díjas zongoraművésztől, aki szinte felkiáltott:
„No, kérem szépen, így kell kamarázni! A magyar virtuózok versenyén is
megállnák a helyüket. Bizony, szegényebbek most azok, akik nem hallották a döntő versenyzőit!” Tóth Károly
tánca egyszerre bűvölte el és ríkatta
meg a zsűrit, a közönséget. „Te tényleg paraszupersztár
vagy!” – hangzott
Gaudy Babette balettés pantomimművész
értékelése.
Herczegh Anita as�szonyt is lenyűgözték a színvonalas produkciók, különösen a
gyermekek varázsolták el, akik hihetetlenül magabiztosan szerepeltek. „Nagyon sok
tehetséges embert lát-
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tunk, a produkciók mindegyike megállná a helyét bármelyik tehetségkutatón, nemcsak egy kifejezetten fogyatékos embereknek meghirdetett
versenyen, annyira színvonalasak
voltak” – jelentette ki Anita asszony,
akinek szívügye a fiatal, a hátrányos helyzetű, a fogyatékossággal élő
tehetségek felkarolása. Hozzátette:
arra sok példát ismerünk, hogy a látássérült emberek milyen kiváló muzsikusokká fejlődhetnek; itt is bebizonyosodott ez, nem véletlen, hogy
többen a komolyzenét választották
hivatásuknak az indulók közül. Ami
azonban döbbenetes élményt jelentett nekem és igazi meglepetést okozott, hogy táncolni láttam a mozgássérülteket. Lehet jó koreográfiát készíteni a kerekes székben ülő embereknek is!
Anita asszony kiemelte: támogatni kell az
ilyen eseményeket,
hogy a fellépő művészek megmutathassák
tehetségüket. Mert
bizony sok tekintetben kiválóbbak bármelyik nem fogyatékos embertársuknál,
és erre fel kell hívnunk a többségi társadalom figyelmét.
Minél gyakrabban ta-

lálkozunk ilyen programokkal, annál inkább megváltozik a szemléletünk, hiszen ezeket a produkciókat
nem lehet valódi tehetség nélkül előadni. „A tehetségkutató verseny előtt
végignéztem a népművészek, képzőművészek munkáiból nyílt kiállítást.
Itt is gyönyörű festmények, grafikák,
kisplasztikák, terítők voltak láthatóak, és nem lehetett tudni, kinek milyen fogyatékossága van. Mert ez teljesen lényegtelen, kizárólag az alkotás fontos” – jegyezte meg.

Az előadó-művészeti kategória
nyertesei
ének: Szluka Lídia, hangszeres
zene: Hegedűs Petra, tánc: ParaDance
Company kerekes székes tánccsoport, vers
megosztva: Harza Márk és Jobák Márta.

Az alkotóművészeti kategória
első helyezettjei

festmény: Farkas István és Kovács
Tiborné, fotó: Koncz András, grafika: Jákó
Balázsné, iparművészet: Gere István,
kisfilm: Kovács Márton és Weér Szabolcs,
kisplasztika: Kiss János, népművészet:
Koscsó Istvánné, irodalmi alkotás:
Mihály Andrea.
A nyerteseknek gratulálunk!
Életüket, munkásságukat
folyamatosan mutatjuk be
a Humanitás hasábjain.

11. Hány kategóriában indultak versenyzők a ParaSzuperSztáron?
Nyeremény: kerámiaváza
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