
ŐSI TUDÁS  
Rovásírás-vetélkedő 2017-ben is 

A Palóc Társaság a felvidéki rovók alakuló társaságával idén először közösen hirdette meg a fenti 
főcímmel a felvidéki országos rovásírás-vetélkedőt és műveltségi találkozót. A jelentkezők száma 
megközelítette a 150-et (pontosan 144-en jelentkeztek). Nem rossz.  Többségét a nyugati körzet adta, 
elenyésző a száma (18) a keleti körzetieknek. Évek óta ez a helyzet. Miért? A kérdésre kereshetjük a 
választ, meg kell találnunk előbb vagy utóbb, csak így léphetünk előbbre… A vetélkedős találkozók 
nem alkalmasak arra, hogy a rovásírás visszatanulásának helyi akadályait, a tanulás módszereit, a 
felmerülő kérdésekre választ adjunk…A hogyan továbbra, töprengésre és útra lelésre  az őszi rovásírás-
oktatói találkozások adhatnának választ vagy legalábbis kerülhetnénk közelebb a megoldáshoz. 
Adhatnának, de azok sem adnak, mert rendszerint hiányos a megjelenés, pár ember véleménye nem 
tükrözheti az összesét, eszmecserére alig kerülhet sor, inkább megállapításokra, amelyek helytállóak 
lehetnek, csak éppen keveset (ha egyáltalán) változtathatnak a helyzeten. Marad tehát az egyes 
embereken múló lelkesedés, ügybuzgás, csakazértis lépések megtétele. Meddig lehet így folytatni? 

Tény, hogy 2017-ben is megvalósul a vetélkedő. S ez önmagában is eredmény. Két körzeti döntőn már 
túl vagyunk. A kettőn együtt kevesebben láttak a feladatok elvégzéséhez, mint a még előttünk álló 
nyugati körzeti, pozsonyeperjesi körzeti döntőn fognak majd a jelentkezések alapján (Gömörhorkán 16 
tanuló jelent meg, Balassagyarmaton 45 a negyvennyolcból, mindkét helyen betegség miatt maradt távol 
néhány diák.). 

A Gömörfalvai Alapiskolában meleg szeretettel, banánnal, édességgel, üdítővel várták az érkező 
vendégeket a helyiek az alsó tagozatos épületben. A megnyitón megjelent a község polgármestere, 
Lévai Monika, aki vállalta, hogy a rendezvény résztvevőinek ellátásáról (frissítőről, ebédről sőt még 
apró emléktárgyakról is gondoskodik – nagy köszönet érte!) és Rajtúk László iskolaigazgató, aki 
melegen üdvözölte a résztvevőket. Vezér Klára, a helyi rovásírás-tanítás elindítója és lelkes szervezője 
egy szép verssel maga köszöntötte a vetélkedőre érkezett tanulókat és kísérő tanáraikat. A rovásírás-
oktatók Csutor Vezér Zsófia kíséretében ellátogattak a pár méterre fekvő központi iskolaépületbe is, 
amely szépen rendezett környezetben áll a község közepén, korszerűen felszerelt tantermeiben öröm 
lehet ismerkedni a tudományokkal, a közösségi terek pedig gondos kezekről, szépérzékről tanúskodnak. 
Itt az igazgató fogadta őket és bepillanthattak a 420 tanulóval működő iskola mindennapi életébe. 
Nemcsak a tanárok, hanem a vetélkedő diákok is  feladataik elvégzése után ellátogattak ide, ahol 
táncházba csöppentek, de kézügyességüket is megmutathatták. 

Az eredményhirdetésre nem sokáig kellett várni. A megmérettetésen a helyi iskola tanulóin kívül részt 
vettek a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Magán 
Szakközépiskola diákjai  

A körzeti döntőből az országos döntőbe jutottak: 

A korosztály: Szobonya Árpád és Sebők Ádám 
B korosztály: Varga Gergely és Sebők Eszter Noémi 
C korosztrály: Simon Enikő és Lobocky Monika 
D korosztály: Csúr Karolina, Jakub Gábor és Juhász Monika 

A diákok az emléklapon kívül a MIRA Office rovásfeliratos tollát, valamint az iskola kis csomagját 
kapták s vitték magukkal a nap élményét is. Dicséretet érdemelnek a felkészítők: Gömörfalva - Vezér 
Klára és lánya Csutor Vezér Zsófia, Rimaszombat - Dávid Márta,  Dohnányi Éva, Majercsik Mária.  

Amíg hozzájuk hasonló tanárok vállalják a többletmunkát, amíg a nevelést szívügyüknek és iskolai 
munkahelyüket nem kimondottan pénzkereseti lehetőségnek tartják a tanárok, azok a bizonyosak, addig 
talán mégsem kétségbeejtő a helyzetünk…. 



 

 



 

 



 

 



 

  

Mert az összes magyarság közös kincse a magyar rovásírás, ahogyan azt 1914-ben Debreczenyi Miklós 
megállapította s melyet az elmúlt időkben tiltottak is, feledésre is ítéltek a nemzetünk megsemmisítésén 
buzgón iparkodók, mégis él s élni is fog, ha lesznek éltetői. Lesznek pedig, erre volt bizonyíték a 
középső körzeti döntő, melynek először volt helyszíne „határon túl” , azaz az Ipoly bal partján fekvő 



Balassagyarmat, Palócország régi fővárosa, vagyis „A legbátrabb város – CIVITAS FORTISSIMA”. 
Aki nem tudná, e kitüntető címet azért kapta Balassagyarmat, mert lakói fegyvert is fogtak 1919-ben, 
hogy városukból kiverjék az idegen (cseh) megszállókat s magyar hazájuk földjén idegenek ne 
uralkodhassanak! 

A Szent Imre nevét viselő általános iskola, gimnázium és szakgimnázium Szabó Lőrinc utcai főépülete 
nyújtott otthont a döntőnek, melynek nemcsak felvidéki iskolák tanulói, hanem balassagyarmati, váci és 
gödi diákok, valamint szigetszentmiklósi felnőttek is a vetélkedői voltak. 

Ily módon valóságosan is országhatár mentesen zajlott a rendezvény. Az iskola tágas tornatermében  az 
iskola igazgatójának, Lavaj Árpádnak üdvözlő beszédével kezdődött a megnyitó, mielőtt a város 
polgármesterét, Medvácz Lajost távollétében helyettesítő képviselő, Pulay László is üdvözölte volna a 
megjelenteket, akik a helyi fő szervező Zoljánszki László tanár úr gitárzenével kísért énekét és két 
tanítványának műsorát is (Sajó-költemény, népdal) meghallgatták és tapssal jutalmazták. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

Kissé nehézkesen indult a hangos olvasás, főleg tanterem hiányból fakadóan, de ezt is megoldották a 
rátermett felkészítők. Az írásbeli feladatok sem okoztak a legtöbb diáknak nehézséget. Mindkettőt – 
hangos olvasási rovásírás-szöveg és írásbeli feladatok – Vörös Hajnalka készítette a Szent László 
emlékévre való tekintettel  hozzákötődő mondák alapján. Amíg aztán a dolgozatok értékelésével 
foglalkoztak a tanárok, a diákok Dudás Zoltán tanár úr vezetésével városnéző sétán ismerkedtek 
Balassagyarmat néhány nevezetességével: a gyönyörű volt megyeházzal, előtte Madách Imre és 
Mikszáth Kálmán szobrával, a Városház épületén található emléktábla történetével, mely a csehkiverés 
hőseinek állít emléket. Alighanem a Palóc Múzeumban tett látogatás hagyta a fiatalokban a 
legmaradandóbb élményt, hiszen a látványtár több mint ezer műtárgya és a Bölcsőtől a sírig párját 
ritkító, mesébe illő, csodaszép, a palóc népművészetet megörökítő kiállítás valóban azt a hangulatot kelti 
a látogatóban, hogy Meseországban jár… Köszönet ezért dr. Lengyel Ágnes múzeumigazgatónak is, aki 
jutalmul ajánlotta fel a belépődíj mentes múzeumi ismerkedést a palócok múltjával. 

A vetélkedő eredményét is a tornateremben hirdették ki. Itt is volt mit a döntőbe jutott győzteseknek 
adni, hála a balassagyarmati Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójának, Ács Zsuzsannának és 
természetesen a zselízi MIRA Office-nek, amely cég már évek óta rovásfeliratos tollakkal kedveskedik a 
résztvevőknek minden körzeti döntőn. Köszönet illeti Medvácz Lajos polgármestert is, aki a résztvevők 
ebédjéről gondoskodott. 

A balassagyarmati körzeti döntőből az alábbiak érdemelték ki az országos döntőbe való jutást 
(sorrendben): 

A korosztály: Nyári Dávid Gergely, Puss Veronika és Ördögh Zsófia, mindhárman az érsekújvári 
Czuczor Gergely Alapiskola tanulói 

B korosztály: Vincúr Krisztina Léváról (Juhász Gyula Alapiskola), Tomori Polli Vácról (Karolina 
Katolikus Általános Iskola), Kecskés Viktória Érsekújvárból, Halász Sámuel Udvardról (Majthényi 
Adolf Alapiskola), Diósi Vivien ugyancsak Érsekújvárból.. 



C korosztály: Hegedűs Emma és Balla Fanni Érsekújvár, Horváth Melánia Udvard, Uracs Zsuzsanna 
Vác és Béreš Nikol Léva. 

D korosztály: Tomori Panna Vácról (Piarista Gimnázium), Kis Benjámin Mihály Léváról (Czeglédi 
Péter Református Gimnázium), Szász-Vadász Tünde Vác, Dékány Barbara Udvard (Kaszap István 
Cserkészcsat) és Hausleitner Adriána, Párkányi Gimnázium. 

E korosztály: Tímár Júlia, Göd és Gere Julianna Jolán, Szigetszentmiklós. 

Felkészítők: Balassagyarmat – Zoljánszki László, Göd – Farkas Éva, Érsekújvár - PaedDr. Salgó 
Gabriella, Léva – Herencsár Rózsa Szilvia, Nagyölved – Urbán György, Párkány – PaedDr. Csicsay 
Károly, Udvard – Szőgyényi Lívia, Vác – Szász-Vadász Franciska, Borus Eszter, Szigetszentmiklós – 
Gere Julianna. 


