
Az eddigi gyakorlattól eltérően 2017. 05. 18-
19.-én, egy csütörtöki és pénteki napon
került megrendezésre Széphalomban a
Magyar Nyelv Múzeumában a külföldi
cserediákok magyar nyelvi versenye.

Egy csoportban volt tervezve az érkezésük. Az élet sokszor átírja
a terveinket, most is ez történt a nyíregyházi diákok 1 óra múlva,
és 1 debreceni diáklány 2 óra múlva érkezett meg. Volt olyan
cserediák, aki a napot is elnézte, és meg sem érkezett.

Csütörtökön, az érkezés napján írtuk meg az írásbelit, most is
Nagy Judit állította össze, részben felhasználva a táborban ta-
nultakat. Az írásbelin nem csak a nyelv ismerete volt a fontos, ha-
nem a nyelv ismeretén keresztül kicsi történelem, földrajz és kul-
túra is teret kapott.

A 24 feladatra 149 pontot szerezhettek a diákok. 16-an 70% fe-
letti teljesítményt nyújtottak.

Az előzetesen meghirdetett feladatok lehetőséget adnak a
gyengébb magyar tudással rendelkező diákoknak is az eredmé-
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nyes szereplésre. Az éven nagyon nehezen érkeztek a feladatok, 5
ismételt felhívás eredményeként csak 21 diák küldte el az előze-
tes feladatokat.

Ezeket vártam volna tőlük: küldj fényképet arról hol jártál Ma-
gyarországon, küldj, fényképet arról mit vinnél szívesen haza és
írj le egy Magyarországi élményedet magyarul.

Pénteken a szóbeli tudásé volt a főszerep. A Magyar Nyelv Mú-
zeuma élőmúzeum, és partner abban, hogy megtöltsük élettel. A
délelőtt folyamán, minden diáknak a vakon húzott témáról kellett
beszélni  1  percben.  A  téma  a  mindennapjaikról  szól,  beszélj  az
iskoládról, a családodról, a városodról stb.

A szóbeli okozta stressz levezetésére a cserediákokkal az újhelyi
kalandparkban 1 élményelemet kipróbáltunk, az oda vissza utat a
Futrinka gumikerekes kisvonattal tettük meg. A Futrinka nagy
élmény nyitott kocsik, lassan haladva alkalmat ad a nótázásra, ez
be is következett, nagy élmény volt.

Ebéd után ismét az élőszóé volt a főszerep és Kormányzóasszo-
nyunk is csatlakozott a zsűribe. A szóbeli feladatok egyik iz-
galmas része szokott lenni a vers és az ének, ki miben akarja meg-
mutatni magát. Most nem volt nagy kedv ehhez, Félix húsvéti ver-
se után Giules jött ki gitározni és énekelni. Röpül az idő, énekelte,
a levegő megállt, az érzelmek a szemekbe szöktek, nagyszerű
előadás volt. Ez után már nem volt vállalkozó, aki megmutassa
magát. De itt nem érhet véget egy verseny, mert sokan beszélnek
jól, és szerettük volna látni, hallani őket.

De ami nem jön ki magától, azt elő kell hívogatnunk. Az írás-
belin a 100 pont felettieket kihívtam a színpadra és 3 csoportot
alkotva 3 szituációt kellett előadniuk.

Megérkeztél a reptérre, az első találkozás.
Tömegközlekedési eszközön utazol.
A családban vagy.
Engem a szituációs játék, mindig nagy izgalommal tölt el, mert a

fantázia és a tapasztalás alapján építik fel a mondandót, a pro-
dukciókon látszott, hogy az életből táplálkoztak.

A szituációs produkciót továbbfejlesztve a disztrikt konferen-
cián is bemutattuk.
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Az előzetes, az írásbeli és a szóbeli feladatok összesített pontszá-
mai adták a végleges eredmény.

I. helyezett: Alyssa GRAJALEZ  USA Szegedről és
Félix NICOL USA/CAN Debrecenből megosztott első helyezett.

II. helyezett: Giules OLIVEIRA BRA Debrecenből,
Jenna NEY USA Hódmezővásárhelyről,
Joao da ROCHA BRA Komáromból.

III. helyezett: Nina DiLELLA USA/CAN Vácról, Justin Harris
USA Budapestről.

Minden résztvevő, emlékmedaliont kapott.

Az eredményhirdetés után még közösen elénekeltük a Repül az
idő-t, zengett a ház, áramlottak az érzelmek.

Minden évben ugyanaz, de mégis más a magyar nyelvi verseny,
más élményt ad, de mindig van valami, ami miatt érdemes csi-
nálni. A Magyar Nyelv múzeuma a legmegfelelőbb környezet eh-
hez a tudáspróbához, a múzeum nyitott és befogadó erre a ren-
dezvényre.

Én azt tapasztalom, mindig vannak olyan cserediákok, akik jól
elsajátítják a magyar nyelvet. Ha beszél magyarul, akkor a kör-
nyezetében iskolájában, lakóhelyén sokkal több barátja, és ta-
pasztalata van Magyarországon. Ha beszél magyarul, akkor a csa-
ládhoz, az iskolához, a klubhoz és a fogadóvároshoz való kötődés
erősebb. Ha beszél magyarul, akkor nem csak a cserediákokkal
érzi jól magát.

Köszönetemet szeretném kifejezni a verseny lebonyolításában
segédkező klubtársaimnak, segítő hozzátartozóknak és azoknak,
akik nemes szívvel támogatták a rendezvényt, hogy ilyen színvo-
nalon megrendezhessük.

Köszönet a cserediákok klubjainak, i�úsági felelőseinek, fogadó
családjaiknak és tanárjaiknak, az ő segítségük nélkül a csere-di-
ákoknak a magyar nyelvi és ismereti tudásuk nem lenne ilyen
magas szinten.
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