Somorja rendezte a rovásírásverseny harmadik
körzeti döntőjét
A melengető áprilisi nap sugarai simogatták a Corvin Mátyás MTNYA-ba érkező versenyzőket, akik
a Csallóközből és közvetlen tájékáról érkeztek a VII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny és Műveltségi
Találkozó harmadik körzeti döntőjére április 29-én. Persze, Napatyánk simogatása mellett a helyiek is
kedvesen, mosollyal, enni- és innivalóval kedveskedtek a résztvevőknek a tágas és barátságos
iskolaépületben, ahol Kósa Krisztina helyi főszervező és segítő kartársai lelkesen készültek erre a napra.
A hangos olvasás befejezése után került sor az ünnepélyes megnyitóra. Furulya- és énekszám,
szavalat váltotta egymást a zsibongóban, majd Bugár Gabriella iskolaigazgató üdvözölt valamennyi
résztvevőt, és mutatta be röviden az iskolát. Ezután Bárdos Gábor, Somorja polgármestere vette át a szót,
aki örömének adott hangot, hogy e rangos eseményre városában kerül sor. A Palóc Társaság elnöke itt is,
mint a két előző körzeti döntő helyszínén azt hangsúlyozta, hogy a rovásírás elsajátítása és visszatanulása
segít az igaz magyar múlttörténet megismerésében, mert magyar jövőt építeni csak öntudatos magyar
emberekkel lehet, s a magyar rovásírás ezt az építkezést szolgálja. A megnyitó emlékezetes pillanata volt,
amikor Bárdos Gábor és Z. Urbán Aladár leleplezte a falra helyezett rovásírásos iskolanévtáblát, amelyet
Nagy Bence, az iskola ügyeskezű tanulója készített.
A versenyzők ezután a tantermekbe vonultak, ahol elvégezték a kijelölt átírási feladatokat. Amíg a
versenyzők városnéző sétán ismerkedtek Somorja nevezetességeivel, a kokárdakészítés fortélyaival illetve
a Madách Imre Gimnázium diákjai íjászbemutatóján töltötték idejüket, az értékelő tanárok a versenyzők
dolgozataiban böngészték a hibákat, ugyanis minél kevesebb hibát ejt a versenyző, annál előkelőbb a
helyezése a sorban.
Az eredményhirdetés előtt Somorján is emlékfát ültettek a diákok Kósa Krisztina irányításával, ezzel
is maradandóvá téve ezt a napot.
A somorjai körzeti döntő végeredménye:
A korosztály
1. Matus Fanni – Vásárút, József Attila MTNYA
2. Marczell Laura – Alistál, Corvin Mátyás MTNYA
3. Almási Boglárka - Vásárút, József Attila MTNYA
B korosztály
1. Markó Anna Erzsébet – Felsőszeli, Széchenyi István MTNYA
2. Marczell Viktória – Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Gimnázium
3. Jakubec Orsolya - Felsőszeli, Széchenyi István MTNYA
C korosztály
1. Pőcz Eszter – Nagymagyar, MTNYA
2. Gulázsi Melinda - Alistál, Corvin Mátyás MTNYA
3. Ollé Dóra - Alistál, Corvin Mátyás MTNYA
D korosztály
1. Szomolai Csilla – Alsószeli
2. Izsóf Lúcia Barbara – Somorja, Corvin Mátyás MTNYA
3. Szitás Angelika - Somorja, Corvin Mátyás MTNYA

A somorjai körzeti döntő valamennyi versenyzője jutalomban részesült, amely jutalmakat az iskola
szülői szövetsége, a város és a zselízi MIRA Office biztosított. Köszönet mindenért!
*

A somorjai körzeti döntő után kiderült az is, hogy kik jutnak az Ipolyságon rendezendő országos
döntőbe a negyedik és ötödik helyekről. Ők:
A korosztály
Madarász Krisztina – Szimő, Patai Vivien – Ipolyság, Rovásíró Kör
B korosztály
Simon Krisztián – Feled, Zagyi Krisztián – Feled, Pócs Dominik – Udvard, Záhorský Ákos –
Ipolyság, Farkas Karina – Nagymagyar
C korosztály
Berky Monika – Feled, Radics Nikoletta – Feled, Teknős Veronika – Ipolyság, Dékány Melánia –
Udvard, László Bianka – Alistál, Kiss Gábor Ádám – Alistál, Református MTNYA
D korosztály
Turák Krisztián – Udvard, Bukor Júlia – Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Katolikus Alapiskola és
Gimnázium, Zsapka Flóra - Vásárút
Az ipolysági országos döntőbe tehát összesen 52 versenyzőt várunk május 13-án.

Fotogaléria

