
Gyöngyszemek a Kárpát-
medencében 

 
Kisebbek, nagyobbak, valamennyien a mi a fiaink, lányaink, magyar ifjak. Akik gyerekként, 

serdülő ként, ifjakként már vitézi  módon gondolkodnak. Ő k a mi reménységeink, magyarságunk 
éltető i. Gyöngyszemeink. 

Mi más is juthatott volna eszünkbe, amikor láttuk seregleni az ünnepség helyszínére a 
résztvevő ket, amikor hallottuk felolvasni a fogalmazásokat, melyeket állva, vastapssal értékelt és 
köszönt meg a Magyarság Háza Corvin termét színültig megtöltő  közönség?  

Huszadszor hirdetett tanulmányírói pályázatot a Palóc Társaság az általános és középiskolás 
fiataloknak. Ennek a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett pályázatnak az 
eredményhirdetése zajlott 2016. január 24-én a magyarok fő városában, a budai várnegyedben, annak 
egyik szépséget és nagyságot egyformán láttató épületében, a Magyarság Házában. Az épület  
mellett a Nagyboldogasszony templom (közismerten Mátyás templom), a Halászbástya és a 
Szentháromság tér s megannyi neves jellegzetes épülete a várnegyednek, mely rég- és közelmúltról 
regél magyaroknak, és az ide látogató külföldieknek. 

Vasárnap zajlott a díjátadó ünnepség, de már elő tte érkeztek résztvevő k a két napos 
rendezvényre. Szombaton a Márton Áron Szakkollégium  Brassai termében Papp Annamária, a 
Térszínház művésznő je vallott életérő l, művészi pályafutásáról s énekelt népdalt, műdalt, részletet az 
István, a királyból…  

 
Papp Annamária 

 
Szidiropulosz Archimédesz görög születésű magyar történész, a Trianon Kutatóintézet 

alapítója, a Trianoni Szemle fő szerkesztő je, mellesleg a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja osztotta 
meg gondolatait a magyar és görög történelem párhuzamairól.  

 
 
 



Az 1920-as gyászos országcsonkítást hasonlította össze a „görög trianonnal”, azt példázva, 
hogy más népek történelmében is vannak a „mi”  trianonunkhoz mérhet ő  igazságtalan események. 

 

 
Szidiropulosz Archimédesz 

 
Kolczonay Katalin húsz éve már, hogy a pályázatra érkezett dolgozatok értékelő  bizottságának 

a vezető je. A Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja rengeteg tapasztalat birtokosa, s ebbő l tárt fel a 
jelenlevő knek néhányat, ami a gyűjtő munkát, a rendszererezést, a feldolgozást illeti, ami a  
pályamunka elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Egy dolgozat felolvasásával mutatott rá az 
abban meglevő  értékekre. 

 

 
Kolczonay Katalin 

 
Másnap reggel a résztvevő k útja a Városház utca 1. szám alá vezetett, ahol a Józsa Judit 

Galéria várja látogatóit. A keramikusművész, aki a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja s a Magyar 



Kultúra Lovagja, mielő tt kiállításán végig vezetett volna, vendéget szerető  „háziasszony” mivoltában 
is remekelt. A kerámiaszobrai a magyar nagyasszonyokat ábrázolja, akik tetteikkel beírták nevüket a 
magyarság történetébe, s a kevésbé ismertekrő l éppúgy volt mesélnivalója a művésznő nek, mint a jól 
ismertekrő l. A jelenlevő k igazi személyes történelemórán vehettek részt, aligha törlő dik az 
emlékezetbő l a sok hallott történet s a művészi látvány. 

 

 
Józsa Judit 

 
A Mi, magyarok… c. kiállítás a Magyarság Házának a látogatott kiállítása. Az ünnepségre 

érkező k ennek megtekintésével hangolódtak rá az ünnepi műsorra, amely a ház legnagyobb 
befogadóképességű termében, a Corvin teremben folyt.  

 

 
A galéria látogatói 



 
Egy szék nem maradt gazdátlanul, ső t kevésnek is bizonyult, annyian érkeztek a Kárpát-

medence közeli és távoli vidékeirő l, hogy színültig megtelt kíváncsi érdeklő dő vel, eredményre váró 
fiatallal, ünneplő kkel. 

A rendezvény műsorvezető je most elő ször volt szakember, „profi” műsorvezető , a tévébő l és a 
Dankó Rádióból jól ismert, a bűbájos,  mellesleg felvidéki születésű Erdélyi Claudia. Tiszta 
beszédével, andalító hangjával lopta be magát a közönség szívébe.  

Az ünnepi műsor a Budapesti Tárogató Együttes muzsikájával kezdő dött (tagjai Delényi Éva, 
Molnár Péter, Szíjártó József, s a betegsége miatt jelen nem levő  Lukács Ágnes). Kölcsey Ferenc 
Himnuszát Virág Apollónia, a budapesti Benkő  István Református Általános Iskola és Gimnázium 
diákja szavalta el, aki a 2015. évi Sajó Sándor magyarságverseket mondó fiatalok versenyének volt 
egyik győ ztese. 

A Himnusz közös eléneklése után Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója üdvözölte a 
megjelenteket azt hangsúlyozva, hogy a Magyarság Háza örömmel ad otthont ilyen rangos 
rendezvénynek, mert a Palóc Társaság és a Magyarság Háza célja közös: a magyarság szolgálata. 

A kedves üdvözlő  szavakat Szvorák Katalin, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész 
követte, aki Palócföldön, közelebbrő l a Losonc melletti Pincen született. Műsorában az újévtő l 
farsangig terjedő  néphagyomány és dallamkincsbő l nyújtott át egy csokrot nagy tapssal jutalmazva a 
közönség részérő l. A neves, jeles művészt egy sarjadzó fiatalember követte. Ő  Gál Tibor volt 
Ráckevérő l, aki székely gyökerekkel megáldva a fő város közelségében, istenadta tehetségével 
műveli a csodát: énekel. Mégpedig csillogóan. Errő l bárki meggyő ző dhetett a Fölszállott a páva 
2015. évi televíziós adásaiban, hiszen Tibor ennek a jobb sorsra érdemesült versenynek az egyik 
győ ztese volt, most pedig a díjátadó ünnepségünk ragyogó csillaga! 

A rendezvény fő védnöke Németh Miklós Attila rádiós, televíziós újságíró volt, kinek beszéde 
lejjebb olvasható. 

A méltató beszéd után következett a rendezvény immár hagyományosan izgalmasabb része, 
amikor a  nyertes pályázók felolvassák dolgozatukat. Ezúttal a tiszaásványi Ferkó Réka 
Kárpátaljáról, a temerini Gusztonyi András és Ző di János Óbecsérő l, a féli Németh Enikő  
Somorjáról, a kóvári Jablonský Benjámin Ipolyságról és Kovács Alex a délvidéki Kúláról bűvölte el 
a közönséget, amit az felállva, hosszan tartó vastapssal köszönt meg. 

Kolczonay Katalin, aki – mint írtuk – húsz éve olvassa, értékeli a benyújtott dolgozatokat, 
röviden, velő sen szólt a tanulmányok érdemeirő l, dicsérte a diákok alapos felkészültségét, a tanárok 
lelkiismeretes nevelő , segítő  munkáját. 

Így érkeztünk el az eredmény kihirdetéséhez. A pályázat legnagyobb díját, az MKN-díjat az 
általános iskolás korosztályban Kovács Alex, a középiskolás korosztályban Németh Enikő  
közvetlenül alkotójától, Józsa Judittól vehette át. A helyezettek vadonatúj szép emléklapnak 
örülhettek, amelyet a dunaszerdahelyi dr. Patassy Sándor készített. Köszönő levelet vehettek át a 
tanárok és emléklapot a dicséretben részesült diákok felkészítő i is. 

A XX. pályázat több újdonsággal is szolgált. A már említetteken felül (két napos rendezvény, 
hivatásos műsorvezető ) most elő ször kapcsolódtak be a pályázatba a volt középiskolások, akik az 
elő ző  pályázatokon sikeresen helytálltak és most valamelyik egyetemnek a hallgatói. Győ rfy 
Hajnalka az erdélyi Brassóból és Kávai Konrád a délvidéki Magyarkanizsáról oly szép írásokat 
küldtek, hogy azokat a Palóc Társaság Balassagyarmat Város Önkormányzatának támogatásával erre 
az alkalomra kis füzetformában meg is jelenttette. 

A jutalmakról ezúttal is önkéntes felajánlók gondoskodtak. Nevük az eredménylista végén 
olvasható. Közülük a Rákóczi Szövetséget emeljük ki, mert a résztvevő k szállásáról, vacsorájáról és 
reggelijérő l a Szövetség gondoskodott. Ki kell emelnünk a Magyar Művészeti Akadémiát is, mert 
több mint félmillió forint értékű könyvadománya eredményezte, hogy a helyezettek valóban 
örömmel és könyvvel megrakodva távozhattak az eredményhirdetésrő l. Valamennyi jutalmazónak 
ő szinte és szívbő l jövő  köszönetünket fejezzük ki. 

Alkonyodott, mire az ünnepség befejező dött. A Rákóczi teremben azonban terített asztal 
fogadta a búcsúzókat: a Magyarság Háza pogácsás és a Központi Statisztikai Hivatal nyugdíjas 
klubja tagjainak süteményes tányérjai várták, hogy kínálatuk gazdára, azaz fogyasztóra leljenek. 
Nem kellett csalódniuk… 



Egy mondatba sűrítve így értékelhetjük a rendezvényt, amely befejezése volt a XX. pályázati 
kiírásnak: a Kárpát-medencénk külön-külön országában élő  magyar fiataljaink, „gyöngyszemeink”  
tudják, hogy a magyar nemzet tagjai, összetartoznak, s ezzel a tudattal élnek, cselekednek s ezt a 
tudatot, érzést, eszmét adják tovább testvéreiknek, a jövő  nemzedékének.  
 (A következő kben válogatunk a legjobb dolgozatokból s közreadjuk honlapunk felkereső inek) 
 

* * * 


