
A magyar jövő építői a Felvidéken 
 
Az Ősi Tudás rovásírásverseny és műveltségi találkozó döntőjéről 
 
Sugárzó napsütés és szívből jövő szeretet fogadta a Palóc Társaság 11. felvidéki országos 

rovásírásversenyre érkező fiatalokat és kísérőiket május 7-én a csallóközi Alistálon. A Református 
Egyházi Alapiskola tanári kara és szülői munkaközössége ínycsiklandozó, szemre is tetszetős 
édességekkel halmozta el a fogadó terem asztalait s mellettük megindult az ismerkedés, barátkozás 
a Szepsitől Nagymagyarig terjedő földrajzi sávból érkezettek között. 

A három körzeti döntőből (Rimaszombat, Alistál, Léva) kiváló teljesítményüknek 
köszönhetően negyvenhárman kerültek az országos döntőbe. A 43 versenyző tizennyolc iskola ill. 
cserkészcsapat színeiben versenyzett. A döntő a rovásírásos szöveg hangos olvasásán, valamint a 
latin betűs szöveg rovásírással való átírásából és a rovásírásos szöveg latin betűsre történő 
átírásából állott, kiegészülve a magyarítási feladattal. Ennek lényege, hogy szemben a hétköznapi 
beszédben egyre inkább elszaporodott idegen szavakkal, ezek magyar megfelelőit kellett 
megkeresniük a versenyzőknek, ezzel bírni magyar szavak használatára a magyar beszédben és 
írásban a beszélőt, fogalmazót. A döntő anyaga a Történelmünkről magyarul című ismeretterjesztő 
könyv szövegére épült. 

A XI. Ősi tudás – döntő ünnepélyes megnyitója az alistáli református templomban zajlott. Az 
iskola volt és jelenlegi tanulói Élni fogsz hazám, mert élned kell! címmel adták elő zenés, irodalmi 
műsorukat, amelyben magyarságversek és magyar énekek bilincseltek le minden résztvevőt. Az 
iskola igazgatója, Édes Enikő üdvözölte a megjelenteket s mutatta be röviden az alistáli református 
iskolát a megalakulásától (1992) kezdve napjainkig. A község nevében Nagy József alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket. A verseny fővédnöke Csáky Pál, az Európai Parlament képviselője 
MKP-színekben, elfoglaltsága miatt nem lehetett személyesen jelen, ezért levélben üdvözölte a 
versenyzőket. (A levelet beszámolónk végén közöljük). Immár hagyomány, hogy az országos 
döntőt befogadó iskola szalagot köt a rovásírásverseny vándoroszlopára. Így történt ez Alistálon is. 
Az Urbán Árpád faragta rovásírásos vándoroszlopra az iskolaigazgató felkötötte a 11. szalagot is! A 
templomi ünnepség Édes Árpád lelkipásztor imájával ért véget, aki a versenyzőkre és a versenyre is 
Isten áldását adta. 

Ezután az egybegyűltek átvonultak az egyházi alapiskola udvarára, ahol jeles eseménynek 
lehettek tanúi. Az iskola új épületének falán rovásírásos táblát helyeztek el a helyiek, ennek 
leleplezési ünnepségére került sor. Avató beszédet Görözdi Miklós, a Pozsonyi Református 
Egyházmegye espereshelyettese mondott és Édes Árpáddal együtt leleplezték a minden magyar 
szívet gyönyörködtető rovásírásos faragott iskolanévtáblát. 

A versenyfeladatok elvégzése után a tanárok a dolgozatok értékelésébe fogtak, a versenyzők 
pedig az iskola volt és mai növendékeiből alakult zene- és énekegyüttes hangversenyén tapsolhattak 
kedvükre az iskola udvarán felállított sátor alatt és a szabad ég alatt… A tehetséges, lelkes fiatalok 
Oros Márta zeneszakos tanár irányításával egyházi dalokat és a mai fiatalság kedvelte zeneszámokat 
adtak elő sok taps kíséretében. Érdemes megörökítenünk a hangszerek megszólaltatóinak és az 
éneklők nevét: Édes Botond gitár, ének, Csizmadia Virág basszusgitár, Kis Lázár billentyűk, Kis 
Fanni ének, csizmadia Éva gitár, Oros Boglárka Ének, Oros Jonatán dob. Vendégként szerepelt az 
egyelőre neve nincs együttesben Kis Márton klarinét.  (Ők adták a megnyitó zenés, irodalmi 
műsorát is. Sokoldalú tehetségüknek ez a bizonyítéka.) 

A döntőre érdemesült versenyzők jó felkészültségét az is bizonyította, hogy kevés hibát 
ejtettek a hangos olvasás, az írásbeli feladatok és a magyarítás közben, így az értékelő bizottság 
hamar végzett az értékeléssel. Ennek köszönhetően más, a tervezett más időtöltésre, 
foglalkozásokra sor sem került… 

Az eredmény kihirdetésére is a templomban került sor. Hogy a magyar emberek segítőkészek, 
jó szívvel adakoznak hasznos dolgokra, mi sem bizonyítja jobban, minthogy rengeteg jutalom gyűlt 
össze, ami mind gazdára is lelt. Az adakozók említése részünkről a köszönetünk kifejezője is 
egyúttal: Csáky Pál, Homoly Erzsébet, Vásári Lajos, Czékmási Csaba, Farkas Éva, Varga Ákos 



Zoltán, és családja, Forrai Sándor Rovásíró Kör, MIRA Office, Trianon Kutatóintézet, továbbá a 
három körzeti és az országos döntő helyszínein megnyilvánuló támogatás frissítőkben, finom 
ebédben, édességben, köszöntő műsorokban, jószóban, törődésben, igyekezetben… A 
támogatóknak köszönhetően a felkészítő tanárok sem távoztak üres kézzel, volt mit a Palóc 
Társaság címeres szatyorjába tenni! És főleg: örülhettek a döntőbe jutott tanítványaik sikerének, 
mely sikerek az ő tanítói, tanári lelkiismeretes munkájuk gyümölcse.  

Az ŐSI TUDÁS 2015. évi rovásírásversenyének végeredménye a Palóc Társaság honlapján 
böngészhető. Itt most a négy korosztály első három helyezettjét ismertetjük csupán. 

 
A korosztály (alsó tagozat): 
1. Vitálos Tünde, Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom 
2. Miklós Noémi, József Attila Alapiskola, Vásárút 
3. Posztós Vivien, József Attila Alapiskola, Vásárút 
 
B korosztály (V-VI. évfolyam): 
1. Édes Édua, református Egyházi Alapiskola, Alistál 
2. Kertész Anna, Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli 
3. Méry fanni, Szent Jakab cserkészcsapat, Csallóközcsütörtök 
 
C korosztály (VII-VIII-IX. évfolyam): 
1. Csecsődi Judit, Magyar Nemzeti Front Kulturális Egyesület, Göd 
2.Szalai Karola, Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli 
3. Haver Márta, Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely 
 
D korosztály (középiskolások): 
1. Csúr Karolina, Magán Szakközépiskola, Rimaszombat 
2.Goda Viktória, Comenius Gimnázium, Zselíz 
3.Bednár Anita, Kereskedelmi Akadémia, Nagymegyer 
 
A verseny 2015-ben is rendben, sikeresen lezajlott. A magyar rovásírás ifjú tanulói és tudói 

újabb csatát nyertek a magyarságismeret mezején. Mert ha meg akarunk maradni magyarnak, akkor 
őseink tudását megismerni becsületbeli kötelességünk, az ősi tudást – mert az elmúlt századokban 
tiltották, emlékeit pusztították, elődeinkkel elfelejttették - újra kell tanulnunk és továbbadnunk a 
fiatal nemzedéknek. Történelmünkhöz magyarul – mondja a kötet címe, amelyből a feladatok 
szövege való volt s amely könyvet jó volna, ha minden magyar családban olvasnák. Ehhez kell 
igazodnunk, ahogyan Kiszely István professzor megfogalmazta a könyvet dicsérve:  

„Sok ilyen írásra lenne szüksége az ország fiataljainak, hogy egy kicsit kihúzhassák 
magukat. Az ilyen munkák távlatokat adnak a magyar embernek – különösen fiataljainak – a 
mindennapok nehézségeiben, és ők egyúttal részesei is lehetnek egy olyan kornak, amelyben az 
igazi magyar őstörténelem váltja a monarchikus-bolsevik finnugorizmust, amelynek célja 
büszkeségünk és tartásunk elvétele volt. A könyvet ajánlom tankönyv-kiegészítésül, kézikönyvnek 
azoknak a fiataloknak, akik önállóan szeretnének gondolkozni és a magyar jövőt építeni. Aki ezt 
a könyvet elolvassa, rádöbben mindarra a hazugságra, amit ránk erőltettek és megérti, hogy 
miért vették el tőlünk igaz történelmünket, nagyjaink becsületét és majd büszke lesz arra, hogy 
magyar.” 
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Néhányan a rovásírás-oktatói közül 


