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Manapság, amikor a határon
átnyúló együttműködések korát
éljük, ritkaságszámba megy, hogy
olyan pályázatokról essen szó,
ami a szépségre és az értékekre
irányítja a figyelmet, és nem
csupán a gazdasági fejlődést
kívánja elősegíteni. 

Fél község a Csallóközből, vala-
mint Halászi település a Szigetköz-
ből már második évtizede ápol test-
véri kapcsolatokat. A Szigetköz és
a Csallóköz szépségeit bemutató kis-
filmek elkészítésére indított prog-
ram keretében a falvak várják a je-
lentkezőket, s a felhívással nem
csupán e két település fiataljait szó-
lítják meg. 

Szalay József féli polgármester el-
mondta, a felhívásra mostanáig öt
helyi lakos jelentkezett, de más
községek fiataljai is bekapcsolódhat-
nak a pályázatba. „Lehetőséget
adunk a fiataloknak, azoknak, aki-
ket vonz a kamerával, fényképező-
géppel való munka. Ennek keretén
belül írtuk ki a pályázatot, Halászi

esetében a Szigetköz szépségeit
kell feltárni, illetve dokumentum-
filmet készíteni. A mi oldalunkon

pedig a Csallóköz szépségeit kell
bemutatni, beleértve a turisztikai
lehetőségeket, a vendéglátást. A lé-
nyeg, ha egy turista kezébe kerül
az anyag, legyen kíváncsi erre a vi-
dékre. 

Fel lehet térképezni a szálláslehe-
tőségeket, az éttermeket, de a látni-
valókat is, templomokat, kastélyo-
kat, természeti szépségeinket. Be le-
het mutatni kerékpárutat, de a csó-
nakázási lehetőségeket is. Szeret-
nénk megadni a fiataloknak a lehe-
tőséget, hogy kedvet kapjanak a
szakmára. Brosúrát is ki fogunk
adni, szeretnénk nagyjából 15-20
községben feltárni a lehetőségeket.
Bízom benne, hogy legalább 10-15
használható munkát kapunk. A fia -
talokat pedig tovább képezzük egy
tábor keretén belül, amelyre előbb
Félben, majd Halásziban kerül sor.
Ide meghívunk olyan szakembere-
ket, akik fejleszthetik, taníthatják a
tehetséges fiatalokat. 

A legjobb filmkészítő egy okleve-
let kap, amely szakmai elismerés-
ként is szolgál majd, és továbbkép-

zési lehetőséget is nyújt. Ezt az
egyetemen, főiskolán, mint szak-
mai gyakorlatként ismerik majd el,
amiért plusz pont is jár. A tervek
szerint a projektet jövő június-
ban zárjuk le.” 

A községi hivatal egyébként 
a starosta@tomasov.sk címen várja
az érdeklődők jelentkezését.

Neszméri Tünde

Értékeink mozgóképeken
Légy Te a rendező! 

Hidaskürti siker prózában és versben
Első hellyel tértek haza Magyarországról

Kovács Laura és Szalay Bernadett,
a hidaskürti Magán
Szakközépiskola II. A osztályos
tanulói novemberben részt vettek
egy színvonalas vers- 
és prózamondó versenyen
Mosonmagyaróváron. 

A versenyzők zöme nagyobb magyar-
országi városok szakközépiskoláiból
és szakiskoláiból érkezett, de sokan
neveztek a határon túlról is. A szava-
lók két napon keresztül versenyeztek
egymással, először egy szabadon vá-
lasztott mű előadásával, majd egy
kötelező darabbal. Az első megméret-
tetésre a polgármesteri hivatal díszter-
mében került sor, ahol Laura egy
Csáth Géza-novellát adott elő A kis
Emma címmel, Bernadett pedig egy
szerelmes verset Keszthelyi Zoltántól. 

A második napon a diákok a köte-
lezően megadott műveket mutatták
be: verset vagy prózát Nemes Nagy
Ágnestől vagy Karinthy Frigyestől, an-
nak apropóján, hogy ebben az évben
ünnepeljük e neves irodalmi alkotók

évfordulóját. A remek produkciókon
túl a verseny színvonalát az is mutat-
ja, hogy a bírálóbizottságban olyan te-
kintélyek foglaltak helyet, mint Dr. Ha-
vas Judit előadóművész, Radnóti-dí-
jas irodalomtörténész vagy Tóth Sán-
dor színművész, a Pesti Magyar Szín-
ház tagja.

A három nap azonban nem kizáró-
lag a szavalásról és versenyzésről
szólt, a szervezők mindent megtettek
azért, hogy a diákok jól érezzék ma-
gukat, közelebb kerüljenek a művé-
szethez és megismerjék egymást. 
A pénteki megmérettetés után finom
vacsora és érdekes előadás várta a ver-
senyzőket és kísérő tanáraikat, majd
a diákok egy rövid darab megtekinté-
se után improvizációs szerepjátékok-
ban próbálhatták ki színészi tehetsé-
güket. Szombaton a diákok kisvonat-
tal végignézték Mosonmagyaróvár
utcácskáit, a város nevezetességeit,
például a várat, az egyetem épületét,
a külvárosi parkot. A városnézés után
a Futura Interaktív Élményközpont
megtekintése várt rájuk, ahol Sziget-

köz természeti értékei és a modern tu-
domány eredményei vannak össze-
gyűjtve.

Vasárnap a záró program Radnó-
ti Miklós szobrának koszorúzásával
kezdődött, ezt követően került sor az
eredményhirdetésre és díjkiosztásra.
A szavalóverseny a hidaskürti diákok
számára óriási sikerrel zárult: Kovács
Laura első helyezést ért el próza ka-

tegóriában, a felkészítő tanár, Kilács-
kó Tímea pedig munkájáért külön-
díjat kapott. A zsűri kiemelte Laura
kiváló előadókészségét, és a színészi
pályán való elindulásra biztatta. A he-
lyezetteket a könyvjutalmakon, ok-
levélen és a helyezéssel járó dicsősé-
gen kívül még egy erdélyi körutazás-
sal is megajándékozták.

–kt

Fél község Szent Miklósnak szentelt
római katolikus középkori temploma

A halászi Szent Márton tiszteletére
szentelt barokk stílusú templom
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