
I A vilhg minden 
thjhr61 irkeztek 
a magyarul 
tanul6 dihkok 

Id tn  ujra Sskphalmon rendezhettiik meg a kiilfiildi cseredicikok magyar nyeh i  
versenykt, Kasinczy Ferenc hkcihelyknek es a Magyar Nyetv Mzizeurnanak 
egyediilcillrj kisuglirzcisa van, e ~ k r t  is ez a legmiltbbb helye 
a mugyar nyelv dicsiretenek. Husxonhat rotarys cseredidk 6s egy Sgerencsen 
- mds programmal - tanulci thaifoldi kisldny jott el Sdtoraljaujhelyre, 
Sscimunkra ismeretlen ok miatt a vonatok kkstek, igy egy bra cszis~&sal 
krkeztek meg. 

S htoraljaujhely kisv&ros a vegeken, tovhbb nem gium kulcsht megmutatva hathrozottan kijelentettem, 
lehet utazni, mert nem megy tovabb a vonat. A hogy este 10 6rakor bezhrom, de addig a vhrosban 
cserediakok vhrosn6z6ssel egybekdtve s6tAhak fel szabadon lehet s6thlni. Kuldn k~hangsulyoztarn, hogy 

a vaosba, mert a k6ses miatt a szabadid6s bobozhst egy nern 10 ora 1 perc, hanem 10 6ra. (1 0 6rakor hihnytalanul 
nappal elhalasztottuk. a kolltjigiumban volt mindenki.) 
Vacsora eldtt a helyi lakosok szhmara mar megszokott, Mhsnap korh reggel, 7 &a 30 perckor keltettem 6ket. 
de az idegeneknek oly furcsa helyszinre, a szlo- KIjldnbusszal utaztunk Szephalomra a Magyar Nyelv 
vhk-magyar hatarra sethltunk. A vhroson belul jelenleg a Mlizeumhba, ahol az Akademiai Terem patinas ovhlis asz- 
hathr a gyalogosforgalom eldtt nyitott; a hat& a hid talhd kertllt sor az egy6rhs irasbeli feladat megold&a. 
kozewn, a korlhton egy vonal jelzi. A nagy izgalom levezetwre az ljjheiyi kalandparkkin 
Vacsoranhl nehhny sz6t szbltam a didkokhoz, Q a kolld- bobozhattak. A kisebb koccanhsos baleset ellenere is 1 
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Az irhsbeli 
feladatmegoldis 

egy pillanata 

nagyon j61 ereztek magukat a fiatalok. Az eb6d 
el&i rdvid idb emlekp6l6iriissal 6s a delutani 
sz6beli felgiatok ismertet6&vel telt el. 
A d6lutBni szdbeli verseny a Magyar Nyelv 
Mlizeumanak eldad6termeben zajlott, ami 
tobb feladatbol Bllt ossze. 
Az elbzetes feladat az volt, hogy mindenki 3- 
5 darab Magyarorszagon kesziilt fotot 
kuidjdn, tovhbba olyan k6pet is, amit 
szivesen hazavinne MagyarorszBgr61, illetve 
valamilyen Magyarorszagon atelt Blmeny, 

-- --7----- 
tapasztalbs lelrasa. 
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Az elBzetes feladatokbol bemutat6t keszitet- 
tem, ami folyamatosan porgott a verseny 
ideje alatt. 
Az eldzetes feladatra olyan dihkok is kuldtek 
kepet, irast, akik nem tudtak rbz t  venni a 
versenyen. 
Az else szobeli feladat egy szabadon 
valasztott vers vagy dal eldadasa volt, ki 
miben szerette volna megmutatni magat. 
Nagy sikere volt ennek a feladatnak, hisz 
batorsag kellett kiBllni, 6s eldadni magyarul. 

T a T a ~ & - I q m ~ t t e k , ~ M  
csak egyszeriien kidlltqk. A "Tavaszi sz6l 
vizet Braszt" cimu gyonyorii nepdalunkat 
tobbszor is hallhattuk. 
A masodik szdbeli feladat szituhcib jAt6k 
volt. Onkentesen szervezdddtt csapatoknak 
megadott konfliktust kellett eldadniuk, a 
mellekszerepldket szabadon vAlaszthattBk. A 
tBma eletszerii, a csereditik lekesi az utols6 
buszt, 6s 6rtesitenie kell a fogado szuleit. A 
masik tema oszt8lykirAndulas, ahol van egy 
j6 tanul6, ak a kulturprogramot rhszesiti 
el6nyben; van egy buliz6s dibk; van egy 
cseredidk, aki meg akar felelni az elvdrhsok- 
nak; 6s van egy szigoru oszthlyf6nok. 
Ebben a feladatban szinte mindenki aktivan 
r6szt vett. Otletesek, humorosak voltak, 6s 
fricskat is kaptam tbluk, az eldzd napi 
kijelentesem vissza-visszakoszbnt ram. A 



szinjatekot Bletszeriien adtak eld, mint akik r"' 
mar ateltek hasonlo szituaci6t. 
Az eldzetes, az irasbeli 6s a szbbeli feladatok 
osszesitett pontszhmai adtak meg a 
v6gleges eredmenyt. 
Szoros volt a verseny, 8s az Iatszott, hogy aki 
akar, az nagyon is tud. 
Holtversenyek is szulettek: 2 els6, 2 masodik 
6s 2 harmadik helyezett lett. 
- I. helyezett: 
Angelica Gutierrez (Mexik6; Rotary Club 
NyiregyhBa) es 
Hugo Melo de Mattos Brito (Brazilia; Rotary 
Club SatoraljaQhely) 
- II. helyezett: 
Ulle Rdfaga (Brazilia; Rotary Club 
NyiregyhBa) es Rudeemas Butsiri (Thaifold; 
Rotary Club Satoraljaujhely) 
- Ill. helyezett: 
Jahrielle Davis (USA; Rotary Club Gydr) 6s 
Jessica Mercedes Siebert (Nemetorszag; 
Rotary Club Kecskemet) 

Minden resztvev6 emlekmedalt kapott. Az 
eredmenyhirdetes uthn a szephalmi miive- 
lddesi hBban este 10 6raig bucsuestet 
tartottunk. Kulonbusszal mentunk a koll6- 
giumba, 6s zart ajtdk mogott folytat6dott a . 

j6kedv, kacagds. 
A kulcsot ,,lenyeltemU, szeretek nyitott szoba- 
ajt6 mellett olvasgatni este. Nem allfiom, 
hogy nem volt alkohol, de kulturhltan, 
j6kedwel telt az este. 
~bresztd, reggeli, uticsomag keszitese 6s a 
bucsuzkodas utdn 11 6rakor a cserediakok 
az ~11omas fele vettek az irhnyt. A bucsb 
mindig nehez, de vigaszt nyujtott, hogy a 
disztrikt konferencian nehanyukkal m6g alkal- 
munk lesz talhlkozni. 
A Magyarorszagon tart6zkod6 rotarys csere- 
diakok reszere szervezett magyar nyelvi 
verseny az iden is a legmeltobb helyszinen, a 
szephalm~ Magyar Nyelv Muzeumaban kerult 
megrendezhre. 
Koszbnetemet szeretnbm kifejezni a verseny 
lebonyolitasaban segedkeztj klubtarsaimnak, 
a volt cserediakoknak, a leend6 cseredihkok- 
nak es diaktarsaknak. 
Koszonet a cserediakok klubjainak, ifjusagi 
feleldseinek, fogad6 csalhdjaiknak 6s felke- 
szitd tanhraiknak, az 6 segitseguk nelkul ilyen 
szinvonalon nem miivelnek a mi nehez es 
szep nyelvunket. 
Koszonet a thmogat6inknak: a magyar nyelvi 
verseny nem johetett volna Ietre ilyen magas 
szinvonalon, ha tarnogatdink nem Allnak mel- 
lettunk, es nem aldoznak erre a nemes cklra. 

Remelem, nehany bv mmdlva a cseredihkok 
vagyat ereznek arra, hogy visszajojjenek az 
orszagunkba, a mi videkunkre. 

Satoraljaujhely, 2012. majus 22. 

A t ~ ~ i e  Bs lejegyezte: Gt?czi Agnes, 
RC Sdtoralja~ihely 

1 HUNOARlAN LANOUAQR CONTEBT I F  
~ATORAMALS JHEL'Y-SZ~PHALOM I W i  year. the Hmgmisn Language Contest for inbound Rat. 

axchange students was hdd again in ~ o r a l j a @ h e F y - S z ~ ~  
between 18 and 20 May 2012. 26 Rotary students and one Th 
girl from another exchange program att- ttns weekend. Tk 
program i~~ a sightseeing tour in the downtown I 

S&apa]pQhefy and waKw an the H u m  - Skmkian borck 

Next day a visit En the Satdj@hety Adventure Park an 
1 M h g  w e  the entertainment. The written part of tl. 
I ~angwge  ont test (a l-twur test) was taking piax in tt. 
, E P C ~ K  r m  of the Mus;eum of Hungarian Language in tt. 
/ m i n g  and the cwaj part [pxtry rfxibth, dnghg smgs, rok 
j plays) was in the auditorium in the a f z m n .  Every pa r t i c i t  gr 

a memo3-ial medallion. After the award ceremony, a good-b) 
party was held at the m m u d v  cevlter of S z m .  
The w ' w s  are - Id plats: 
Angcilica GuMrrez Il\llexico; host: Rotary Club MyiregjMm) 
Hugo M& ck! ldlattos Brito (Brazil; host: Rotary Club 
%toraljadjkM 
- 2nd place: 
Ulk R a m  (WI; host: Rotary Chub IVyirqykiza) 
R W m a s  Butsiri (Thailand, host: Rotary Club %torailjarjhdy) 
-3nlpko:  
d a h M  Davis (USA; host: Rotary CXb Gyiir) 
Jessica Mercades Sib& (Germany; b t :  Rotary Club 
KecSkm6t) 
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