
Nyelvjárás-kincs-kereső  

 
„Nékem akárki, mihelyt egyszer megereszti beszédét, 

rögtön elárulja, hol honos és gyökeres.” 
Mészöly Dezső 

 
Már 19. század második felétől kezdenek a nyelvjárások visszaszorulni, de vidéken a 
hétköznapi beszédben még ma is sok helyen élnek. A köznyelvet beszélik sokan, ezzel 
érintkeznek a mindennapokban. A tiszta nyelvjárás elég ritka, a köznyelv hatása erősen 
érződik a nyelvjárási területeken is. A nyelvjárás ezáltal szegényedik, a terület lakossága 
viszont csak nyerhet annak elsajátításával, használatával.  
Hódmezővásárhely az a város, amely a gyászos december 5-i népszavazás után létrehozta a 
„Hódmezővásárhely Tiszteletbeli Polgára” címet, amellyel a világ magyarságának 
összetartozását bizonyította. A Hódmezővásárhelyen működő Wass Albert Irodalompártoló 
Egyesület jelen felhívásával ő-ző nyelvjárásunk ápolását, megismertetését tűzte ki célul maga 
elé. Szeretnénk, hogy a köznyelvet az anyanyelvjárásunk mellett, és ne helyette használjuk, 
valamint felhívásunkkal a nyelvi összetartozást próbáljuk erősíteni. Hódmezővásárhely az 
egyik utolsó kis „sziget”, ahol az ö-ző nyelvjárás élő, ma is használatos. A népmesék, a 
népköltészet mellett, a magyar irodalom jeles írói, költői is „használták” ő-ző nyelvünket 
(Móricz Zsigmond, Tömörkény István, Móra Ferenc, Bálint Sándor vagy a vásárhelyiek közül 
Bibó Lajos, Szenti Tibor).  

 

A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 

vers- és prózamondó versenyt hirdet az ő-ző nyelvjárás 

területén élők, vagy azt ismerők részére 

 

evezni lehet 2 produkcióval, maximum 2x 5-6 perces előadással; 

- Wass Alberttől (vers, próza, mese), 

- és egy, az Alföldön honos (ő-ző) nyelvjárást hűen tükröző, szabadon 

választott vers, mese vagy prózarészlet eleve így írt, vagy átírt tolmácsolásával. 

(Irodalomjegyzékkel segítjük a pályázni szándékozókat web-oldalunkon.) 

Több kategóriában várunk jelentkezőket: 

8-12 éves korig, 

13-17 éves korig, 

és 18 éves kortól. 

Nevezéseket kérjük 2011. január 10-ig kérjük leadni a Hódmezővásárhelyen, a Németh 

László Városi Könyvtárba, vagy elektronikus levélben a freva@nlvk.hu címen.  A nevezés 

N 



tartalmazza az előadni kívánt két irodalmi alkotás szerzőjét, címét, lelőhelyét. A városi 

vetélkedő időpontja 2011. január hó 22. szombat, a Magyar Kultúra Napja.  

A helyszínről, és a pontos időpontról minden jelentkezőt e-mailban értesítünk. 
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 vers- és prózamondó versennyel egy időben meseillusztrációs versenyt is 

hirdetünk Wass Albert csodálatos mesegyűjteményeihez, a Tavak könyve és az 

Erdők könyve.  

A szabadon választott technikával készített rajzokat 2010. január 25-ig kérjük leadni a 

könyvtárba. A műveket kérjük paszpartúrával ellátni, melynek hátlapján legyen feltüntetve a 

mű készítőjének neve, kora, iskolája (felkészítő tanár vagy óvónő) neve, elérhetősége.  

Külön értékeljük az óvodások, az alsó-, és a felső tagozatos iskolások, valamint a felnőtt 

kategóriában indulók rajzait. A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk, amely 

várhatóan februárban kerül megrendezésre 7-16 között. Eredményhirdetés időpontjáról a 

díjazottakat kiértesítjük. 
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ővebb információ, érdeklődés, jelentkezés, rajzok leadása, elküldése:  

Németh László Városi Könyvtár, Wass Albert Irodalompártoló Egyesület, 6800. 

Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. Fülöpné Rákos Éva (munkahelyi tel.: 62-246-

811/24, e-mail: freva@nlvk.hu ) vagy a http://katalogus.nlvk.hu/html/ass/index.html  

weboldalon. 

 

 

FŐ TÁMOGATÓINK: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Német László Városi 

Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely, Anyanyelvápolók Szövetsége  

TÁMOGATÓK: Városi Televízió, Rádió7, www.promenad.hu hírportál,  
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