KÖSZÖNÖM, ISTEN, EZT A SZÉP
VILÁGOT
Rajzpályázat
Művészet. Két ága a szépirodalom és a képzőművészet. Egymást gazdagító testvérpár.
Az emberi lélek legmélyéről felszínre törő erő, tehetség. Lelket nemesítő, szépérzéket
fejlesztő lehetőség, alkalom. Alkalom pedig adódik. Most éppen az ipolyság nagy költőjének
kerek évfordulója: 150 éve született Sajó Sándor. A magyar fájdalom költője, a
nemzetszeretetre nevelő tanár. Ember, akire minden magyarnak büszkének kell lennie!
Élve az évforduló nyújtotta alkalommal a Palóc Társaság pályázatot hirdetett az alap- és
a középiskolás diákok számára a költőnek a pályázati kiírásban felsorolt 25 költeménye
tetszőleges módon történő ábrázolására. Pályázni két művészeti ágban lehetett: rajzban és
mozgóképi ábrázolásban. Sajnos, ez utóbbiban csak egy mű érkezett, a rajzban 44. Az alábbi
Sajó-költemények ihlették alkotásra a diákokat: A drégelyi várromon, Amerre én járok,
Apámról, Az akácfa, Az erdő mélyén, A veréb, Dal az édesanyáról, Dal a szülőföldről, Egy
kis városban, Gyerekség, Harangszó az Ipoly partján, Honfoglalás, Ipolyság, Kép,
Köszönöm, Isten, ezt a szép világot, Lucika, Magyar kereszt, Magyarnak lenni, Magyarnak
születtem, Magyar zászló, Nagyapám, Sárga virág, Szülőföldem szép határa, Tanítók
ünnepén, Van nekem egy könyvem. E költemények a pályázati felhívás mellékletét képezték,
tehát nem kellett sem könyvben, sem a világhálón böngészni, keresgélni a verseket.
A rajzpályázatra mindössze három iskolából: Tornaljáról a Kazinczy Ferenc nevét,
Ipolyságról a Fegyverneki Ferenc nevét viselő és a gömörsídi iskolából érkeztek alkotások.
Sajnos – tehetjük nyomban hozzá. Miért? Nem jutott el a többi iskolába a pályázat híre?
Nincsenek tehetséges „művészpalántáink”? Nincs idő a tehetséges fiatalokkal foglalkozni a
szakos tanítóknak, tanároknak? Túlterheltek a tanulóink, pedagógusaink? Miért? –
folytathatnánk az okok keresését.
Örülünk, hogy három magyar iskola bizonyította: szívükön viselik a magyarságuk
megélését és a magyarnak lenni büszke érzetét beoltják tanítványaikba. Ehhez lelkiismeretes
tanítókra, nevelőkre van szükség. Akad belőlük imitt-amott. Nem hal ki a remény…
Az alkotásokat a Lencsés Zsolt balassagyarmati festőművész, Németh Bozó Andrea
művészettörténész és Czibulya Lívia képzőművésztanár összetételű bizottság értékelte.
Lencsés Zsolt vallja: „Balassagyarmatiként felvidéki palócnak vallom magam. Anyaországi
magyarként igyekszem a magam tisztességével helytállni a Felvidéken is. Római
tartózkodásom alatt kaptam az első felvidéki megbízásomat. Dolgoztam az Árva vidékén, a
besenyői fürdő kápolnájának felújításán, az ipolykeszi templom belső munkálatain, az
alsóbodoki Esterházy-zarándokhelyen… Számomra a felvidéki felkérés nagyobb szentség,
mint bármi más az életben. A határmezsgyén élő anyaországiként kötelességünk a tőlünk
telhető módon segíteni felvidéki testvéreinket.” Az eredményhirdetésen nem vehetett részt,
levélben üzente: „ Mindenkinek szeretettel gratulálok a szép alkotásokhoz, a nemes
kezdeményezéshez, szervezőknek, felkészítőknek és alkotó gyerekeknek egyaránt!”
Németh Bozó Andrea gratulált a díjazottaknak és üzente a díjátadásra: „A rajzok nagyon
szépek voltak, még ha a pedagógus útmutatása legtöbbször nagyon meghatározó volt is, de a
kicsik is megtalálták benne azt, ami őket megragadja, a nagyok pedig próbáltak a versek
mondanivalójának a mélyére hatolni - szimbolikusan kifejezni azokat.”
Czibulya Lívia nyitotta meg a kiállítást, amely a legszebbnek ítélt alkotásokat mutatta be
a látogatóknak. A kiállítás-megnyitót ünnepélyessé a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású
Katolikus Iskola triójának (Csáky Máté hegedű, Pálffy Fanni fuvola, Tauber Krisztián gitár)
szép zenéje és Patai Fanni szavalata tette. Valamennyi festmény mellett olvasható volt az

ihletadó Sajó-költemény is, így vált teljessé az élmény, amely versből, rajzból sugárzott a
szemlélőre. A kiállítást a városi könyvtár megbízott vezetője, Majoros Magdolna rendezte
segítő munkatársaival, Sztanko Tímeával és Zsolnay Szilviával. A megjelent
„művészpalántáknak” Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke nyújtotta át a szép
emléklapot (Patassy Sándor grafikus alkotása) és a nyereményeket. A díjakat Józsa Judit
kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja, a Rákóczi Szövetség, a NéVA Társaság adta.
Az eredményhirdetés résztvevői a finom ebéd elfogyasztása után látogatást tettek a
Honti Múzeumban, ahol ismerkedtek Ipolyság történelmével, a néphagyományokkal, a
néprajzi tárgyakkal és eszközökkel valamint a város neves embereivel. Végül elhelyezték a
megemlékezés virágait Sajó Sándor szobránál. Városnézés közben erősen szorítva kezet
sugárzott az arcukról: jó így együtt lenni, barátságban, tisztelni és szeretni elődöt, felnőttet és
gyermeket, jó alkotni, legbensőt kifejezni tehetséggel áldva… Lám, a művészet erre képes!
A rajzpályázat díjazottjai:

A korosztály (7-10 évesek)
I.

Máté Péter, Gömörsíd
Oláh Jennifer, Gömörsíd
II. Bohus Bianka, Ipolyság
Orosz Dominik, Tornalja
III. Botos Katalin, Gömörsíd
Rézműves Helena, Gömörsíd

Dal a szülőföldről, A veréb
A veréb, Magyarnak születtem
Ipolyság
Nagyapám
Egy kis városban
Az erő mélyén

B korosztály (10-18 évesek)
I.

Majoros Lilla, Tornalja
Magyarnak lenni
Velebný Nikolett Kíra, Ipolyság Az erdő mélyén
II. Klukon Rebeka, Ipolyság
Dal az édesanyáról
Molnár Alexandra, Tornalja
A veréb
III. Jusztin Elek, Ipolyság
Amerre én járok
Klukon Adél, Ipolyság
Dal az édesanyáról
Különdíj

A
Gruľo István, Tornalja
Rézműves Dorina, Gömörsíd
Rézműves Viktória, Gömörsíd
Szójózsef Karolina, Gömörsíd

Nagyapám
Az erdő mélyén
Magyarnak születtem
Lucika

B
Balázs Barbara, Tornalja
Lalák Boglárka, Ipolyság
Tamás Laura, Tornalja
Murzsicz Ariadné, Tornalja

Amerre én járok
Köszönöm, Isten, ezt a szép világot
Az akácfa
A veréb

Gruľo István, Tornalja
Nagyapám

Orosz Dominik, Tornalja
Nagyapám

Majoros Lilla, Tornalja
Magyarnak lenni

Tamás Laura, Tornalja
Az akácfa

Murzsicz Ariadné, Tornalja
A veréb

Máté Péter, Gömörsíd
Dal a szülőföldről, A veréb

Oláh Jennifer, Gömörsíd,
A veréb, Magyarnak születtem

Botos Katalin, Gömörsíd
Egy kis városban

Szójózsef Karolina, Gömörsíd
Nagyapám

Bohus Bianka, Ipolyság
Ipolyság

Velebný Nikolett Kíra, Ipolyság
Az erdő mélyén

Klukon Rebeka, Ipolyság
Dal az édesanyáról

Klukon Adél, Ipolyság
Dal az édesanyáról

Lalák Boglárka, Ipolyság
Köszönöm, Isten, ezt a szép világot

