Rovásírásverseny körzeti döntő a Vág mentén
Jedlik Ányos szülőfaluja, Szimő adott otthont a VII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó második körzeti döntőjének április 28-án.
A versenyre érkezők a község központjában gyönyörűen felújított művelődési házban
ismerkedhettek egymással és a szimőiek vendégszeretetével. A verseny itt is hangos olvasással kezdődött
és csak ennek végén kezdődött a megnyitó ünnepség, amelyen a tehetséges fiatal citerások és éneklő
lányok kellő hangulatot teremtettek a folytatáshoz. Üdvözölte a színháztermet megtöltő versenyzőket,
kísérőiket és a vendégeket Oláh Magdolna iskolaigazgató és Bób János, a község polgármestere is.
Elhangzott Wass Albert A láthatatlan lobogó című verse Vadkerti Bálint előadásában.
Kantár Éva, a helyiek kedves Éva nénije, a Csemadok-alapszervezet elnöke ezután eligazítást
nyújtott s minden korosztály megtalálta a termet, amelyben az írásbeli feladatokat elvégezhette 45 perc
alatt. A diákok ezután a falu nevezetességeivel ismerkedhettek meg s a cserkészek közreműködésével
játszhattak a zöld gyepen…
Az eredményhirdetés előtt sokan részt vettek az ebből az alkalomból felállított rovásírásos
táblaavató ünnepségén is, ahol Kantár Éva és Bób János is méltató beszédet mondott, majd pedig a
Csemadok asszonykórusa szimői népdalcsokrot nyújtott át hallgatóságának.
A versenyben az alábbi eredmény született:
A korosztály
1. Gubo Viktória – Udvard, Majthényi Adolf MTNYA
2. Ónodi Ádám – Udvard, Majthényi Adolf MTNYA
3. Svancár Edvin – Ipolyszakállos, MTNYA
B korosztály
1. Lenický Krisztián – Ipolybvalog, Ipolyi Arnold MTNYA
2. Dobos Alex – Ipolybvalog, Ipolyi Arnold MTNYA
3. Romana Diana - Ipolyszakállos, MTNYA
C korosztály
1. Barusz Bianka - Udvard, Majthényi Adolf MTNYA
2. Szépe Anikó – Gúta, Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium
3. Svajcer Rebeka – Párkány, Nyolcosztályos Gimnázium
D korosztály
1. Szeleczky Mária - Párkány, Nyolcosztályos Gimnázium
2. Marsalik Ágnes – Komárom, Ipari Szakközépiskola
3. Németh Kinga - Gúta, Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium
A döntőbe jutott versenyzők Kantár Évától értékes könyvajándékokat vehettek át, de valamennyi
résztvevő jutalomban részesült, hála a polgármesteri hivatalnak, s ugyancsak rovásfeliratos tollakat is
kaptak a versenyzők a zselízi MIRA Office jóvoltából. Az eredményhirdetés előtt a Jedlik Ányos MTNYA
színjátszó köre megérdemelt sok tapsot kapott kitűnő színpadi bemutatójáért. A mintegy ötven versenyző
kivétel nélkül nyertesként hagyhatta el Jedlik Ányos szülőfaluját, ezt a rokonszenves Vág menti magyar
községet, ahol hűen ápolják a nagy feltaláló emlékét, s hagyományápolásuknak is újabb bizonyítékát adták
a rovásírásos tábla felállításával és a rovásírásverseny sikeres megrendezésével. Köszönjük!
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