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„… a magyarságnak egy olyan ősi írása volt, amely annyira hozzátarozik nyelvünkhöz, 
mintha csak együtt keletkeztek volna. Sajnálatos, hogy ez az ősi kultúrkincse a magyarságnak 
még napjainkban is alig ismert…” – állapítja meg A magyar rovásírás elsajátítása c. 
könyvének előszavában a szerző, a kereken 100 éve Munkácson született Forrai Sándor. A 
tanár úr megállapítása igaz, annak ellenére, hogy mind szélesebb körben terjed a rovásírás 
napjainkban, köszönhetően ez a Kárpát-medencei rovásírásversenyeknek, amelyet a Forrai 
Sándor Rovásíró Kör szervezett az elmúlt évtizedben és nyilván ennek folyamodványaként a 
felvidéki országos rovásírásversenyeknek is. A terjeszkedés elsősorban azoknak a tanároknak 
köszönhető, akik maguk köré gyűjtve a fogékony gyermekeket, foglalkozásokon keltenek 
érdeklődést a rovásírás iránt. A kismagyarországi és az elcsatolt területeken működő magyar 
iskoláinkban hivatalosan „…nem tanítják óraszámban ősi írásunkat, mint nemzeti 
műveltségünknek egyik bizonyítékát. A magyar nyelv törvényeire felépült rövidítési rendszere 
pedig elősegíti a logikai gondolkodást mint gyorsírásunk is – írja Forrai Sándor, majd 
mintegy szállóigeként hozzáteszi: „Amit tehát elődeink megőriztek a mának, azt nekünk 
nem elherdálni, hanem a jövő nemzedékeinek tovább kell adnunk.” 

Ezt a küldetést vállalja a Palóc Társaság, amikor lehetőséget kínál a felvidéki magyar 
alapiskolás és középiskolás diákoknak, hogy mérjék fel magyar rovásírásból is tudásukat. Az 
idén már kilencedik alkalommal hirdettük meg az országos versenyt, s a jelentkezők nagy 
száma ezúttal is megkövetelte, hogy körzeti döntőket rendezzünk az országos döntő előtt. 

Az elsőre Muzslán, a Kisalföldet átszelő Duna és az abba torkolló Garam 
háromszögében fekvő község Endrődy János nevét viselő magyar tanítási nyelvű iskolájában 
került sor április 5-én. Endrődy János több mint egy félévszázadon túl volt a falu 
kántortanítója s ez idő alatt sokat tett a tanítás és nevelés terén, olyannyira sokat, hogy 
munkálkodását az uralkodó koronás ezüstkereszttel ismerte el. 

Muzslán napjainkban is az oktatást és a nevelést szívügyüknek tekintő és érző tanárok 
végzik a jövő nemzedékének nevelését. A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt iskolában van 
elegendő tanuló, két első osztályt is indítottak s most a rovásírással - úgy látszik – újabb 
területre léptek: a magyarságismeretek elsajátítása is elérendő célul tűzetett. 

Zalaba Zsófia igazgatónő, helyettesei és a nevelőnők szívüket-lelküket kitették, hogy az 
Érsekújvárból, Gödről, Komáromból, Párkányból, Szimőről, Udvardról, Zselízről érkezett 
versenyzők és kísérőik  jól érezzék magukat a verseny ideje alatt. A verseny szakmai 
házigazdája Antal Attila fiatal tanár volt, aki a muzslai tanulókat készítette fel a versenyre. Ha 
most még nem is sikerült közülük senkinek sem elcsípni a továbbjutó helyek egyikét sem, 
abban biztosak lehetünk, hogy ez is bekövetkezik Muzslán. 

A megnyitó ünnepségen az igazgatónő üdvözölte a szépszámban megjelent 
résztvevőket. Bemutatta az iskolát, sikereiket, tervüket. Őt követte Drapák Károly 
polgármester, aki köszöntőjében a magyar történelmi múlt megismerését emelte ki, mint 
amire bátran építhetjük jövőnket. Z. Urbán Aladár Forrai Sándor érdeméről szólt a magyar 
rovásírás újbóli terjedése kapcsán, és néhány megszívlelendő tanácsot adott a versenyző 
diákoknak.  

A verseny ezúttal is hangos olvasásból és írásbeli feladatokból állt. A versenyzők 
korosztályuknak megfelelő feladatokat kaptak, amelyeket ügyesen oldottak meg. Amíg a 
tanárok az írásbeli feladatokat értékelték, a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt 
és játszhattak. A helyiek főzte gulyás is mindenkinek tetszett, éhesen senki sem várta az 
eredményhirdetést. Csakhamar ez is elkövetkezett. Valamennyi résztvevő a zselízi MIRA 
Office Palóc Társaság rovásfeliratos tollát s emléklapot kapott, a döntőbe jutott versenyzők 
pedig könyvjutalomban is részesültek a Palóc Társaságnak, Csicsay Saroltának és az 
iskolavezetésnek köszönhetően.  

A muzslai körzeti döntőből a következők érdemelték ki az országos döntőbe való jutást: 
 



A korosztály: 
 
1. Horváth Melánia, Udvard 
2. Hegedűs Emma, Érsekújvár 
3. Veres Emőke, Göd 
4. Bajkai Barbara, Udvard 
5. Balla Fanni, Érsekújvár 

 
B korosztály: 
 
1. Dékány Barbara, udvard 
2. Gubo Viktória, Udvard 
3. kiss Dániel, Érsekújvár 
4. Meliska Gabriella, Zselíz 
5. Csecsődy Judit, Göd 
 
C korosztály: 
 
1. Meliska Zsuzsanna, Zselíz 
2. Pócs Dominik, Udvard 
3. Janszo Orsolya, Párkány 
4. Goda Viktória, Zselíz 
5. Mészáros Zsuzsanna, Zselíz 

 
D korosztály: 
 
1. Králik Vivien, Érsekújvár 
2. Turák Krisztián, Érsekújvár 
3. Vanya Sándor, Udvard 
4. Marsal Máté, Párkány 
5. Nyitrai Viktor, Párkány 
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Az iskola 

 
 

  
Zalaba Zsófia igazgató Drapák Károly polgármester 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Munkában kicsik és nagyok 

 
 
 



 
Foglalkozás 

 

 
Munkában az értékelők 

 
 



 
A rovástorta 


