
Rovásírásverseny körzeti döntő Harkácson 
 

A Palóc Társaság 2011-ben már hetedszer hirdette meg a felvidéki országos rovásírásversenyt, 
amely a Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó  része. Most először rendezünk 
körzeti döntőket, hogy ezzel is elősegítsük a rovásírás elsajátítását és népszerűsítését mind szélesebb 
körben. A versenybe összesen 150 általános és középiskolás diák jelentkezett. 

Az első körzeti döntőre Harkácson, mai hivatalos nevén Gömörfalván került sor április 15-én. Az 
iskolába érkező vendégeket és versenyzőket  népviseletbe öltözött lányok kenyérrel és sóval várták a 
bejáratban s kínálták meg, ezzel máris tudtul adva, hogy barátok közé érkeztek, szívesen látott 
vendégek.  

A megnyitó ünnepségen a rovásírással kapcsolatos saját élményét is elmesélte  a körzeti döntő 
fővédnöke, Szögedi Anna, Tornalja polgármestere,  Besztercebánya Megye közgyűlésének képviselője. 
A megjelenteket meleg szavakkal üdvözölte Vezér Zsófia, majd Rajtúk László iskolaigazgató köszöntötte 
a résztvevőket. Megtisztelte jelenlétével a versenyt Lévai Monika helyi polgármester is, kinek a „Terülj, 
terülj, asztalkám!” – szerű fogadás és a finom ebéd köszönhető. 

A verseny rovásírásos szöveg hangos olvasásával kezdődött, majd átírásokkal folytatódott. 
Miután a versenyzők végeztek a feladatok megoldásával, szabad foglalkozásokon vettek részt. Az 
eredményhirdetésre a művelődési házban gyülekeztek a résztvevők, de előtte még az iskola udvarán a 
rovásírásverseny tiszteletére és emlékére egy fát is elültettek a több településről érkezett diákok. A 
művelődési ház színpadán a gömörfalvi iskola bábjátszói A kisgömböc c. bábjátékkal arattak nagy 
tapsot. A tapsból bőven jutott Vezér Klára és Vezér Zsófia pedagógusoknak is, akik színpadra állították a 
jól ismert mesét. 

A harkácsi körzeti döntőn az alábbi eredmény született: 
 
A  korosztály (alsó tagozat) 
1. Gáll Barbara 
2. Havrankó Ottília 
3. Simon Enikő – mindhárom gömörfalvi versenyző. 
 
B  korosztály (V – VI. évf. ) 
1. Bálint Krisztina – Feled (Szombathy Viktor MTNYA) 
2. Csúr Karolina - Gömörfalva  
3. Varga Diana – Gömörfalva 
 
C korosztály (VII – VIII. évf. ) 
1.Varga Barbara – Gömörfalva 
2. Varga Bence – Fülek (Ifjúság Úti MTNYA) 
3. Boján Mária – Feled (Szombathy Viktor MTNYA) 
 
D  korosztály (IX. évf. és középiskola) 
1. Kovács Gréta – Fülek (Gimnázium) 
2. Brenkus Géza – Feled (Szombathy Viktor MTNYA) 
3. Androvics Miklós – Fülek (Gimnázium) 
 
Ők tizenketten egyenes ágon jutottak az Ipolyságon május 13-án rendezendő országos döntőbe, 

ahová a 4. és az 5. helyen végzett versenyzők is bejuthatnak mind a négy korosztályban, kilétüket 
azonban csak mindhárom körzeti döntő lezajlása után ismerjük meg.  

Az első körzeti döntő Harkácson jó kezdetnek bizonyult. Köszönetet mondunk a verseny 
valamennyi támogatójának (megemlítve a zselízi MIRA Office céget a rovásfeliratos tollakért),  a 
szervezésben lelkesen segítő és részt vett tanítóknak, élükön Vezér Klárának és Vezér Zsókának. Külön 
köszönjük, hogy a Palóc Társaság népszerűsítését is felvállalták, amikor a versenyzők egy a Társaság 
címerét hordozó tasakban  juthattak megérdemelt jutalmaikhoz! 

Április 28-án Szimőn lesz a folytatás, a 2. körzeti döntő helyszínén… 



Fotóalbum 
 

    

  
 

   

 


