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„… légy kezünkben
a kard”

Törvény, ész, s imánk vagy,
továbbra is akard,
hogy jövõnkért küzdve
légy kezünkben a kard.

– hangzott az idézet a Kresznerics Ferenc VI.
országos anyanyelvi verseny megnyitóján Má-

tyás Ferenc Teremtõ anyanyelv címû költemé-
nyébõl, amikor április 28-án Celldömölkön Nagy

Gábor, a Soltis Lajos Színház vezetõje felolvas-
ta a szervezõk nyílt levelét a döntõbe jutott ver-
senyzõknek.

Huszonhat megilletõdött 13–14 éves diák és
kísérõik, felkészítõ tanáraik hallgatták ezen az
estén dr. Balázs Géza nyelvész elõadását Nyel-

vünk a XXI. században címmel.
A sikeres pályázattal részvételi jogot szer-

zett tanulók három téma közül választhattak:
kilencen vallottak anyanyelvükrõl, fejtették ki,
miért fontos szerintük Európa nagy családjá-
nak tagjaként is megõriznünk, ápolnunk nyelv-
édesanyánkat; tizenkét leány és fiú „új keletû
szavainkból” állított össze 60–190 címszavas
szótárt; egy-egy csongrádi, illetve balassagyar-
mati pályázó pedig iskolája „Beszélni nehéz!”-
körének történetét, nyelvvédõ tevékenységét
mutatta be dolgozatában.

Másnap délelõtt írásbeli feladatokkal kezdõ-
dött a döntõ. A résztvevõknek bizonyítaniuk
kellett, hogy ismerik a névadó életét, nyelvészeti
munkásságát, a nyelvhelyességi és helyesírási
készségükön túl arról is számot kellett adniuk,
hogy képesek-e játszani a szavakkal. E napon
még arra is jutott idõ, hogy a kis nyelvészek
megismerjék Kemenesalja irodalmi emlékhelye-
it – ezúttal Ostffyasszonyfára és Csöngére, Petõ-
fi Sándor egykori látogatásának színhelyére és
Weöres Sándor földjére vitték el õket a szerve-
zõk. Celldömölk-Alsóságon Kresznerics Ferenc
kései utóda, dr. Koltai Jenõ plébános – õ maga
is Kresznerics-kutató – mutatta be a XVIII–XIX.
század fordulóján élt polihisztor mûködési he-
lyét. A tudós emléktáblájának és sírjának meg-

koszorúzása után Ság-hegyi túrával fejezõdött be
az eseménydús nap.

Alig több mint tizenkét órával hivatalos EU-
csatlakozásunk elõtt, pénteken, a szóbeli verseny
elsõ fordulóján ejtették ámulatba hallgatóikat a ver-
senyzõk. Emelt fõvel Európába! címû elõadásuk-
ban meggyõzték a zsûrit, hogy ismerik hazájuk,
szûkebb szülõföldjük történelmi, kulturális, tudo-
mányos értékeit, s képesek felmérni felelõsségün-
ket anyanyelvünk védelme, megõrzése iránt.

A második szóbeli fordulóban már csak a
legtöbb pontot gyûjtött hat tanulónak kellett egy-
egy anyanyelvrõl szóló lírai verset felolvasnia,
majd azt elemezve elmondania gondolatait. A
kétnapos verseny legünnepibb perceit éltük át,
amikor e feladatot korukat meghazudtoló érettség-
gel és hozzáértéssel oldották meg a legjobbak.

Az öttagú zsûri (elnöke: dr. Guttmann Miklós

nyelvész, a Berzsenyi Dániel Fõiskola rektor-
helyettese, tagjai: dr. Köbölkuti Katalin, a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár tudományos munkatár-
sa, Molnár Tiborné országos szakértõ, a Vas
Megyei Pedagógiai Intézet magyar nyelv és iro-
dalom szaktanácsadó tanára, dr. Koltai Jenõ es-
peres-plébános és Dörnyei László magyartanár)
elégedetten és örömmel állapíthatta meg a ver-
seny helyezettjeinek végsõ sorrendjét.

Helyezések:
I. hely: Mizsák Noémi

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
8. H, Sárospatak,
felkészítõ tanára: Sinkóné Tóth Zsuzsanna

II. hely: Kovacsics Anett

Balassi Bálint Gimnázium 7. b, Balassagyarmat,
felkészítõ tanára: Földessy Lászlóné

III. hely: Berkes Lilla

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
8. F, Csongrád,
felkészítõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

IV. hely: Geresdi Zsófia

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Isko-
la 8. o., Pécs,
felkészítõ tanára: Andok Zsuzsanna

V. hely: Bognár Zsófia

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 8. o,
Celldömölk,
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felkészítõ tanára: Lendvay Istvánné

VI. hely:  Szankai Zsuzsanna

Földes Ferenc Gimnázium 8. H., Miskolc,
felkészítõ tanára: Jobbágy László

VII. hely:  Juhász Andrea Erika

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
8. F, Csongrád,
felkészítõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

VIII. hely: Stayer Edgár

Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskola 7. a, Szécsény,
felkészítõ tanára: Végh Gáborné

IX. hely: Bán Judit

Földes Ferenc Gimnázium 8. H, Miskolc,
felkészítõ tanára: Jobbágy László

X. hely: Sümegi Bettina

Paragvári Utcai Általános Iskola 8. o., Szombat-
hely,
felkészítõ tanára: Németh Sándorné

Különdíjak:

– a benyújtott pályamunkáért:
„IFJÚ SZÓTÁRÍRÓ” (Új keletû szavaink téma-
kör):
László Adrián

Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 8.
o., Pápa,
felkészítõ tanára: Németh Ervin

„KIS NYELVÕR” (Nyelvõrködés témakör):
Juhász Andrea Erika

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
8. F, Csongrád,
felkészítõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

„NYELVÉDESANYÁNK” (Vallomás az anya-
nyelvrõl témakör):
Micskei Orsolya

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Általános Iskolája 8. d, Debrecen,
felkészítõ tanára: Sápiné Bényei Rita

„ZONGOR FERENC-díj” (Kresznerics Ferenc
életmûvének ismerete):
Pusztai Dorina

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
8. o., Csongrád,
felkészítõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

– A döntõben nyújtott teljesítményért
A celldömölki MÓDSZERTANI KIADÓ DÍJA:
Németh Gergely

Csaba József Általános Mûvelõdési Központ 8.
o., Ivánc-Csákánydoroszló,

felkészítõ tanára: Kozó Józsefné

„SZÉP SZÓVAL” (a legszebben beszélõ ver-
senyzõnek):
Sümegi Bettina

Paragvári Utcai Általános Iskola 8. o., Szombat-
hely,
felkészítõ tanára: Németh Sándorné

„SZÉP SZÓVAL” (a legszebben beszélõ ver-
senyzõnek):
Tóth Viktória

Cseh Károly Általános Iskola 8. o., Ada (Szer-
bia-Montenegro),
felkészítõ tanára: Szabó Szabados Ilona

– A verseny szervezõinek különdíja
„KRESZNERICS-DÍJ” („A haza a nyelv” szel-
lemének ápolása. Ada és Celldömölk kapcsola-
tának gondozásáért):
Dr. Hódi Éva és Szabó Szabados Ilona

A Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi
verseny szervezõinek, az ugyancsak a tudós pap
nevét viselõ városi könyvtár vezetõjének, dr.

Bellérné Horváth Cecíliának és munkatársainak
köszönhetõen ismét magas színvonalú és példát-
lan igényességgel rendezett vetélkedõ zajlott
városunkban.

Büszkék vagyunk a város polgáraira, akik
önzetlenül támogatták anyagilag is a magyar
nyelv nemes ügyét, így lehetõvé tették, hogy
immár hatodik alkalommal fogadhattuk az or-
szág távoli vidékeirõl, sõt a határon túli, délvi-
déki Adáról érkezett diákokat, s ezzel mi is ré-
szesei lehettünk a magyar nyelv hete rendezvény-
sorozatának.

Dörnyei László

magyartanár


