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Nagy örömünkre szolgált, hogy Széphalomban rendezhettük meg a külföldi cserediákok magyar nyelvi 
versenyét.  
Évekkel ezelőtt az ötletgazda a Miskolc-Tapolcai klub volt, de már az elmúlt évben is Orosházán került 
megrendezésre a nyelvi verseny. 
Kazinczy Ferenc lakóhelyének és a Magyar Nyelv Múzeumának egyedülálló kisugárzása van és ez a 
legméltóbb hely a magyar nyelv dicséretének. 
Az árvízi helyzet nehézségei ellenére 24 cserediák jelentkezett be a versenyre. A vasúti közlekedés 
zavartalan, viszont az utolsó 20km-en vonatpótló busz jár. 
Az idegen számára Sátoraljaújhely Sárospatak neve összekeverhető és a diákok egyik csoportja 
Sárospatakon szállt le a vonatpótló buszról.  „Mentő csapat” hozta át őket Sátoraljaújhelybe, néhány 
tagtársam jelenlétében köszöntöttük a több ütemben ideérkezetteket és segítettünk a csomagokat a 
szállásra szállítani.  
Sátoraljaújhely kisváros, de azért vannak távolságok. A cserediákok városnézéssel egybekötve sétáltak 
a Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahonnan a rövid látogatás után busszal mentek tovább Magyarország 
leghosszabb bob pályájához, hogy kipróbálhassák. 
Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, mert csörögve-csattogva kezdett esni és biztonsági okokból a 
pályát lezárták, így a fél 7-kor érkező csoport már nem tudta élvezni a kalandparkot. 
A bob és a kollégiumi szállás közötti kb. 2 km utat a cserediákok az eső miatt nem gyalogosan tették 
meg. Vacsora után lehetőség nyílt a helyi lakosok számára már megszokott, de az idegeneknek oly 
furcsa helyszínre a szlovák-magyar határra sétálni. A városon belül jelenleg a határ a gyalogos forgalom 
előtt nyitott, a határt a hídközepén, a korláton egy vonal jelzi.  
Másnap korán reggel 8 órakor keltettem őket. Sajnos 2 cserediák a tudtom nélkül elhagyta a szállást és 
elutazott. 
 
Külön busszal utaztunk ki Széphalomba a Magyar Nyelv Múzeumába. Sátoraljaújhely 
alpolgármesterének megnyitója után az Akadémiai Terem patinás ovális asztalánál került sor a 2 órás 
írásbeli feladat megírására. Az ebéd előtti idő emlék pólóírással és a helyi tv riportjaival telt. Az ebédhez 
csatlakozott a klubunknál lévő GSE csoport is.  
 
A délutáni szóbeli verseny a Magyar Nyelv Múzeumának előadó termében zajlott és több feladatból állt. 
Mivel a diákok különböző szinten beszélik a nyelvet, így lehetőségük volt mindenkinek valamelyikben, a 
felkészültebbeknek mindegyikben részt venni.  Ritka alkalom, hogy 2 Rotarys rendezvény van egyszerre 
nálunk, a kettőt összefűztük és az 1. feladat a GSE tagokkal (angolul) riportot készíteni a 
Magyarországon töltött időszakról, amit magyarul kellett tolmácsolni. 
 
2. feladat a vers és dal. Bemelegítésként a KFT Afrika című számát közösen énekeltük. Mentőövként 
készültünk egyéb karaoke számokkal is, de nem volt rá szükség. Nagy sikere volt ennek a feladatnak. 
Gyermekversek, dalok, népi rigmusok, magyar műdalok és versek is szerepeltek a kíséret nélküli 
előadásokban. Megható élmény volt Oláh Ibolya: Magyarország, vagy Koncz Zsuzsa: Valahol egy lány 
dalát, vagy Hol van már az első iskolám verset hallgatni. A végén közösen elénekeltük a magyar 
Himnuszt. 
 
3. feladat véletlenszerűen kihúzott témáról 2 percig beszélni. Az előre bekészített témák, Fogadó 
családod, otthoni (vérszerinti) családod, fogadó iskolád, fogadó városod, küldő városod bemutatása. 
Ennél a feladatnál nem mindenki vett részt, de sokan vállalkoztak rá.  
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4. feladat szituációs játék. Önkéntesen szerveződött csapatoknak megadott konfliktust kellett előadni, a 
mellékszereplőket szabadon választhatták. A téma életszerű, a cserediák lekési az utolsó buszt és 
értesítenie kell a fogadó szüleit. 
Ebben a feladatban mindenki aktívan részt vett. Ötletesek, humorosak, fantázia dúsak voltak a 
színjátékok, amiket életszerűen adtak elő. Tanulságos is volt: mindegyik szituációban az alkohol és 
annak hatása megjelent.  
0. előzetes feladat volt 3-5 db Magyarországon készült fotó megküldése és valamilyen Magyarországon 
átélt élmény, tapasztalás leírása.  
 
Az előzetes, az írásbeli és a szóbeli feladatok összesített pontszámai adták meg a végleges 
eredményt: 
 

Két I. helyezett született: Hinako Takeuchi, Kisvárda,  
Ludyevina Souza, Sátoraljaújhely 

II. helyezett: Lila Mae Rollo, Szeged 
III. helyezett: Adam Grimes, Sátoraljaújhely 

 
 
Az eredményhirdetés után a széphalmi művelődési házban éjfélig búcsúestet tartottunk.  
 
A vasárnap reggel nem várt eseménye 7 órától az árvíz sújtotta területre érkező segélyszállítmány 
kamionját a szállásadó kollégium társalgójába pakolták ki. Így a reggeli ébresztő nem okozott nagy 
gondot, korán reggel talpon volt már mindenki. 
Reggelizés, úti csomag készítése és a búcsúzkodás után 11 órakor a cserediákok az állomás felé és 
hazafelé vették az irányt. 
 
A Rotary Magyarországon tartózkodó külföldi cserediákok részére megrendezett Magyar Nyelvi verseny 
legméltóbb helyszínen Széphalomban a Magyar Nyelv múzeumában került megrendezésre. A résztvevő 
diákok felkészültek voltak, a versenyt komolyan vették, nemes versengés folyt közöttük, tudtak örülni 
egymás sikereiknek. Felemelő élményben részesítették a magyar anyanyelvű közönséget is, mert a 
magyarországi kultúra szeretete sugárzott ezen a napon. Megható volt látni, hallani az ő általuk 
megtapasztalt és számukra lényeges dolgokat 
 
Köszönetemet szeretném kifejezni a verseny lebonyolításában segédkező klubtársaimnak, az erre az 
alkalomra hazautazott, volt cserediákoknak, a leendő cserediákoknak és diáktársaknak. 
 
Köszönet a cserediákok klubjainak, ifjúsági felelőseinek, fogadó családjaiknak és felkészítő tanárjaiknak, 
az ő segítségük nélkül ilyen színvonalon nem művelnék a mi nehéz és szép nyelvünket. 
 
Köszönet a támogatóinknak, a Magyar Nyelvi verseny nem jöhetett volna létre ilyen magas színvonalon, 
ha a támogatóink nem állnak mellettünk és nem áldoznak erre a nemes célra.  
 
Remélem minden résztvevő számára maradandó élmény volt a nálunk töltött rövid idő , magukkal vitték 
a szépemlékeket, élményeket és talán egyszer néhány év múlva vágyat éreznek arra, hogy 
visszajöjjenek a mi vidékünkre, országunkba. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2010. május 26. 
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