Mutassuk mög, mennyire tudunk még ö-zni!
- Nyelvjárási pályázat Földesi Ferenc emlékire A Wass Albert Irodalompártoló Ëgyesület mán 8. alkalommal hirdet
pályázatot, gyűjt ö-ző nyelvjárásba írt műveket.
Ebbül születött mög 2016-ba az Írások vásárhelyi nyelvön című kötetünk,
ami a beérközött pályaművekbül is tartalmazott válogatást.
2017 februárjába mög a Vásárhelyi beszédös lemez látott napvilágot, amin
mp3-as formátumba löhet hallgatni beszédünket. A 2017-be möghirdetött
pályázatunk eredményhirdetésire 2018. március 8-án került sor, ahun mindön
résztvövő kapott ëgy-ëgy mp3-as formátumú Újabb hangok a Hód-tava
partyárul című CD-lemezt – amin az összes pályamű szerepöl.
Ezér’ aztán újra pályázatot hirdetünk élő ö-ző nyelvjárású hanganyagok
gyűjtésire vagy létrehozására. Bizonyára mindönkinek van olyan ismerőse, aki
még szépen beszéli vásárhelyi anyanyelvünket. Űket löhetne beszélgetésre
bírni, oszt fölvönni hangrögzítőre. (A hanganyag létrehozásáhon segíccségöt
tudunk nyútani előre ëgyeztetött időpontba!) Szívesen fogadunk olyan
vásárhelyi ö-ző nyelvön fölmondott anyagot is, ami
- régi hanganyagot tartalmaz a családbul (magnófölvétel, video),
- vagy saját hangon elmondott történetöt, visszaemléközést (ezt is
elfogadjuk elektronikus adathordozón).
- a rögzítésre kerülő élő beszéd vagy beszélgetés témáját nem kívánnyuk
korlátozni, löhet az az élet bármelyik területirül való visszaemléközés,
vagy humoros családi történet, várostörténet, szakmatörténet,
katonaságnál mögesött eseményök, stb.
Mindön esetbe kérjük föltüntetni a hangok tulajdonosának nevit, esetleg a
riporter mög alanya nevit, a készítés időpontyát, a beadó nevit, címit,
telefonszámát. Az anyagot valamilyen adathordozón a könyvtárba köllene
behozni, pendrive-on, vagy lemezön, esetleg elektronikus levélhön csatolva is
el löhet kűdeni.
Beadási határidő: 2019. január 9. (szërda)
Beadás helye: Németh László Városi Könyvtár címin, a Wass Albert
Irodalompártoló Egyesület részire, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44.
címre. Az eredményhirdetésön (időpontyárul a pályázókat időbe értesíttyük) a
legsikerültebb anyagokba belehallgatunk. Fölvételeik mögörzésirül,
közkinccsé tételirül (a szerzők jóváhagyása esetin) gondoskodunk.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket elektronikus levélcímünkön, a
wassalbertkor.hmv@gmail.com címön várjuk, vagy érdeklődni löhet a 06-306837-407-es telefonszámon.
Hódmezővásárhely, 2018. szeptember 5.

Mire vigyázzunk?

Írásba is, mög szóba is vigyázzunk a követközőkre:
- az ö-ket a mögfelelő helyökön hasznájjuk, nem mindön e hang helyött
mondunk ő-t,
- a hosszú é helyött zárt ë hangot használunk pl. ëgy, ëgyször, lëesik stb.
- és kötőszót në hasznájjunk, mer ahhelyött inkább a mög, az oszt, osztán még,
na mög még, mög még szerepöjjön,
- nincs az ö-ző nyelvjárásba ban-ben!! csak -ba –be, mög a helyhatározói ragok
is változnak: a –ról –ről = -rul, -rül, a –ból –ből = -bul, -bül, a –tól –től = -tul,
tül, a –hoz –hez –höz = -hon –hön,
- néhány helyön eltűnnek a mássalhangzók: bolt = bót, föld = főd.
Vannak régön használt tájszavaink is, amelyöket në szégyöjjünk használni,
inkább hozzuk vissza nyelvjárásunkba!
Bűvebb tudnivalók olvashatók Földesi Ferenc: Anyanyelve: vásárhelyi magyar
című írásába, ami mögtanálható a 2016-ba mögjelent: Írások vásárhelyi
nyelvön című kötetbe is, amit a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület
röndözött kötetbe.
Várjuk az alkotásokat, a jelentközésöket!

