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  KÖSZÖNTÖM AZ OLVASÓT! 

 
A tehetség felismerése, fejlesztése alapvető feladata az óvodának és az iskolának. Ehhez olyan pedagógusok 
kellenek, akik kreatívak, felfigyelnek az átlagtól eltérő gyerekekre, akik önmaguk is tehetségesek valamilyen te-
rületen. Szerencsére karunkon egyre több hallgató villantja fel különleges képességeit, ami egyrészt önmaga 
kiteljesedését szolgálja, de a kar hírnevét is fényesíti. A Polyhistor kiadványunk második számában is olyan peda-
gógusjelöltek mutatkoznak be, akik kitűntek valamilyen területen. Részt vettek a kari TDK rendezvényünkön, 
országos tanulmányi versenyen, megmérkőztek a legkiválóbb óvodapedagógus címért. De megismerhetjük azo-
kat is, akik a zenében és a meseírásban jeleskednek, ezzel is színesítve a hallgatóinkról alkotott pozitív képet.  
Úgy érzem, kiadványunk jól reprezentálja a karon tanuló fiatalok tudományos tevékenységét, alkotókedvét, sok-
oldalúságát. 

Dr. Lipcsei Imre 
      dékán 

TDK KONFERENCIA 
 
 
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 
Kar szarvasi kampuszán 2012. november 27-én került megren-
dezésre a 2012/13-es tanév Tudományos Diákköri konferenci-
ája.  
Az induló hallgatók kilenc tagozatban mutatták be 
kutatásukat: művészeti alkotások; művészeti nevelés; a 
magyar mint anyanyelv pedagógiája; médiapedagógia; 
matematika; csecsemő és kisgyermeknevelő módszertana; 
egészség- és életmód-pedagógia; óvodapedagógia; idegen 
nyelvi: német – román. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szakmai zsűri tagjai az I. szekcióban: Dr. Lipcsei Imre 
főiskolai tanár, dékán; Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet ny. 
főiskolai tanár; Lázár Zsolt esperes; Boczonádi Zsuzsanna 
tanító, volt OTDK-s hallgató voltak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A II. szekció szakmai zsűri tagjai:  Szakács Mihályné dr. ny. 
főiskolai tanár; Dr. Gurka Dezső főiskolai tanár; Molnár 
Istvánné igazgató (Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és 
Óvoda); Farkas-Gergely Arnold-Zoltán tanító, volt OTDK-s 
hallgató voltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A művészeti alkotások tagozatban Alapi Katalin I., Kovács  
Melinda III.; a művészeti nevelés tagozatban Szakál Ágnes III.; 
a magyar mint anyanyelv pedagógiája tagozatban Stephan 
Adrienn és Besenyei Krisztián II.; a médiapedagógia 
tagozatban Kraszkó Emese II.; a  matematika tagozatban Kis 
Alexandra I.; a csecsemő és kisgyermeknevelő módszertana 
tagozatban Vasvári Nikolett I., Ádám Melinda II., Kardos Brigit-
ta III.; az egészség– és életmód-pedagógia tagozatban Balog 
Nikolett és Dobó Bettina II.; az óvodapedagógia tagozatban 
Tóth Alexandra és Papp Dániel I. ; Varga Petra I.; az idegen 
nyelvi tagozatban Kuhár Józsefné II., Berke Sándor és Márta 
Zsuzsanna II., Stekli Enikő III. helyezést értek el. 
A konferencián a nyertes hallgatók díjazása a TÁMOP-4.2.2.B-
10/1-2010-0011 pályázat támogatásával valósult meg. 

  
 
A rektori különdíjat Kis Alexandra III. éves taní-
tó szakos hallgató  
a „Biomatematika szemléltetésének lehetősé-
ge alsó tagozaton” témájú kutatásért kapta.  

 
Szabóné Balogh Ágota 
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TUDOMÁNYOS DIÁKKORI KONFERENCIA   
ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI 
 
 

I. SZEKCIÓ 
 
Művészeti alkotások tagozat 
Katalin: Bogyó és Babóca című mese illusztrációi, 
Kovács Melinda: Mária Stanislav: A világ súlya című novella 
illusztrációi, 
 

Művészeti nevelés tagozat 
Szakál Ágnes: Reneszánsz építészet Magyarországon 
 

A magyar, mint anyanyelv pedagógiája tagozat 
Stephan Adrienn, Bessenyei Krisztián: Kovács András Ferenc 
egy ciklusának ritmikai karaktere 
 

Médiapedagógia tagozat 
Kraszkó Emese: A televízió szocializációs hatása, gyerekek a 
képernyő előtt 
 

Matematika tagozat 
Kis Alexandra: Biomatematika szemléltetésének lehetősége 
alsó tagozaton 
 

Csecsemő és kisgyermeknevelő módszertana tagozat 
Kardos Brigitta: Nyelvi-kommunikációs fejlesztés a bölcsődé-
ben 
Ádám Melinda: A bölcsődei beszoktatás vizsgálata az anya-
gyermek kapcsolat tükrében 
Vasvári Nikolett: „Katalinka szállj el!” A magyar népi ölbeli 
játékok komplex fejlesztő hatása bölcsődében 
 

II. SZEKCIÓ 
 
Egészség- és életmód-pedagógia tagozat 
Balog Nikolett, Dobó Bettina: A főiskolai hallgatók életmódja 
és sporttal kapcsolatos szokások 
Lakatos Loretta: 10-14 éves gyermekek szelektív hulladékgyűj-
tési szokásai 
Mucha Mónika: Óvodás korú gyermekek egészséges életmód-
ra nevelése 
 

Óvodapedagógia tagozat 
Dániel, Tóth Alexandra: Tudástranszferálás és képességek 
fejlesztése interaktív módszerekkel 5-7 éves korú gyermekek 
körében 
Varga Petra: Figyelem vizsgálata 6-7 éves korban 
 

Idegen nyelvi tagozat: német – román 
Kuhár Józsefné: A német nyelv oktatásának nehézségei és 
lehetőségei egy kisvárosban 
Berke Sándor, Márta Zsuzsanna: A magyarországi román nép-
táncok hagyományőrzése és továbbadása a román nemzetisé-
gi általános iskolákban 
Stekli Enikő: Magyarországi románok népi kultúrája, hagyomá-
nyaik 
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MŰVÉSZETI NEVELÉS TAGOZAT  
 
 ALAPI KATALIN 

 
BARTOS ERIKA BOGYÓ ÉS BABÓCA A VÍZICSIGA 

CÍMŰ MESÉJÉNEK ILLUSZTRÁCIÓI  
Témavezető: Lonovics László  

főiskolai docens 
 

Alapi Katalin pályamunkájában arra vállalkozott, hogy Bartos 
Erika Bogyó és Babóca című mesesorozatának egy darabját A 
vízicsiga címűt saját maga készítette rajzokra építve egy színes 
grafikákkal illusztrált mesekönyvvé varázsolja. Az elkészült 
könyv főbb adatai: Méret: A/5; Terjedelem: 36 oldal, plusz 4 
oldal borító, matt fóliával bevont; Nyomtatás: digitális; Kötés: 
ragasztott. A könyvben 16 színes, oldalon kifutó illusztráció, 
16 szöveges oldal, továbbá szennycímoldal, belső címlap és 
két üres oldal található. Az illusztrációk eredeti formáját ma-
nuálisan készített fekete-fehér vonalas grafikák jelentették. A 
képek színes változatai ezek alap-
ján Photoshop program alkalmazá-
sával készültek el. Mind a fekete-
fehér, mind a színes változatokból 
több variáció is készült, és a szerző 
ezekből válogatta ki a könyv végső 
változatában szereplő grafikákat. 
A könyv nyomdai előkészítése, 
grafikai és tipográfiai szerkesztése, amely szintén Alapi Katalin 
munkája, az InDesign programmal történt. 

 
KOVÁCS MELINDA 

 

MARIA STANISLAV A VILÁG SÚLYA  
CÍMŰ NOVELLÁJÁNAK ILLUSZTRÁCIÓI  

Témavezető: Lonovics László  
főiskolai docens 

 

Kovács Melinda pályamunkájában arra vállalkozott, hogy Ma-
ria Stanislav: A világ súlya című novelláját a saját maga készí-
tette rajzokra építve egy színes grafikákkal illusztrált könyvvé 
változtassa. Az elkészült könyv főbb adatai: Méret: A/5, álló 
formátum; Terjedelem: 28 oldal, plusz 4 oldal borító, matt fó-
liával bevont; Nyomtatás: digitális; Kötés: ragasztott. 
A könyvben 12 színes illusztráció, 12 szöveges oldal, továbbá 
szennycímoldal, belső címlap és két üres ol-
dal található. Az illusztrációk eredeti formá-
ját manuálisan készített fekete-fehér vona-
las grafikák jelentették. A képek színes vál-
tozatai ezek alapján Photoshop program al-
kalmazásával készültek el. Mind a fekete-
fehér, mind a színes változatokból több vari-
áció is készült, és a szerző ezekből válogatta 
ki a könyv végső változatában szereplő grafi-
kákat. A könyv nyomdai előkészítése, grafi-
kai és tipográfiai szerkesztése, amely szintén 
Kovács Melinda munkája, az InDesign programmal történt. 

 MŰVÉSZETI NEVELÉS TAGOZAT 
 

SZAKÁL ÁGNES 
 

RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON  
Témavezető: Dr. Szabó Julianna  

főiskolai docens 
 
 

A szerző a reneszánsz építészetet kísérli bemutatni Magyaror-
szág jelentős épületein keresztül. 
A dolgozat első részében bemutatásra kerülnek a reneszánsz 
építészet főbb jellemzői. A jellemzőket Itália legfontosabb és 
legjelentősebb reneszánsz épületein keresztül követhetjük 
végig. Így szó esik Palazzo Strozzi palotáról, a firenzei dómról, 
Ospedale degli Innocentiről, vagyis a Lelencházról, és amit az 
olaszok csak templomocskának becéznek a Tempiettoról.  
A második tartalmi egységben a magyarországi reneszánszról 
kapunk egy képet. A magyarországi reneszánsznak két nagy 
fejlődési szakaszát különböztethetjük meg. Az első szakaszba 
tartoznak a következő épületek: a simontornyai vár, a gyulafe-
hérvári lázói kápolna, a sárospataki vár, a budai királyi palota, 
a visegrádi királyi palota és az esztergomi Bakócz-kápolna. A 
második szakaszba sorolható a Bethlen kastély és a Lorántffy 
loggia. A dolgozatban az első szakasz épületei kerülnek előtér-
be, így esik szó a budai királyi várról, a visegrádi palotáról, és 
az esztergomi Bakócz-kápolnáról. A budai királyi palotának 
több ezer töredékét hozták felszínre a régészek. Sok esetben 
ahhoz, hogy rekonstruálni tudják a töredékeket rengeteg írá-
sos forrást használtak fel. A dolgozatban sokféle töredék kerül 
bemutatásra. Például a Mátyás királyt ábrázoló kályhacsempe, 
ami feltehetően egyedi, a kutatók szerint ugyanis a kályhának 
az összes csempéje mind különböző volt. A második szakasz-
ból kiemelésre kerül az erdélyi Bethlen kastély. A dolgozatnak 
köszönhetően megismerhetjük a reneszánsz építészet jellem-
zőit és átfogó képet kapunk országunk reneszánsz épületeiről. 

 
A MAGYAR, MINT ANYANYELV PEDAGÓGIÁJA TAGOZAT  

 
STEPHAN ADRIENN, BESSENYEI KRISZTIÁN 
 

KOVÁCS ANDRÁS FERENC  
EGY CIKLUSÁNAK RITMIKAI KARAKTERE 

Témavezető: Szarka Péter  
főiskolai docens 

 
A szerzők dolgozatukban arra vállalkoznak, hogy egy ma élő 
erdélyi magyar költő Kovács András Ferenc egy gyermekvers 
ciklusának szimultán verseléséről adjanak képet.  
Kovács András Ferenc erdélyi magyar költő, esszéíró, műfordí-
tó, a mai romániai magyar költészet mérvadó egyénisége, ne-
vének kezdőbetűit összeolvasva gyakran csak KAF-ként emle-
getik, írásai alapján a hagyomány és történetiség modern 
megjelenítőjeként tartjuk számon. Verseit a dolgozat szerzői 
az alábbi szempontok alapján vizsgálták:  
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szimultán ritmus ütemhangsúlyos komponense; szimultán 
ritmus időmértékes komponense; a szimultán ritmus időmér-
tékes és ütemhangsúlyos komponensének összekapcsolódása; 
a szimultán sorképzés; a metszetek szerinti elemzés; a rím 
mint az álarcos versek markere; a sorszerkezetek; a periódu-
sok; a strófák szerkezete; a versszerkezetek; ritmus a vers-
mondás szolgálatában. A versek elemzését követően a szerzők 
megállapításai az alábbiak szerint összegezhető: 5 nyolc szóta-
gos sorban értelmeztük a szimultán ritmust. Az időmértékes 
lejtést erősíti vagy halkítja a költő a bemutatott verstechnikai 
eszközzel. A költő él az álarcos verselés lehetőségével. KAF a 
gyermekversek ritmusvilágának megteremtésében Weöres 
Sándor követője. 
 

MÉDIAPEDAGÓGIA TAGOZAT  
 
KRASZKÓ EMESE 

 
A TELEVÍZIÓ SZOCIALIZÁCIÓS HATÁSA.  

GYEREKEK A KÉPERNYŐ ELŐTT  
Témavezető: Dr. Szilvássy Orsolya 

főiskolai docens  
 

A televízió a szabadidős érdeklődés központi eleme és a leg-
több ember számára a tévénézés jelenti a közös kulturális 
környezetet is, illetve a társadalmi valóság elsődleges forrásá-
vá is. A televízió a másodlagos szocializáció egyértelmű és 
hangsúlyos része lett úgy a felnőtteknél, mint a gyerekeknél. 
A kérdés az, vajon milyen mértékben van szerepe és hatása a 
televíziónak mint tömegkommunikációs eszköznek a gyere-
kekre? Mindazok a csoportok, ahová tartozunk, a legszűkebb 
környezetünk, a családunk segítenek bennünket attitűdjeink, 
identitásunk kialakításában: a nyelv megtanulása, a másokkal 
való együttműködés, amire a kommunikáció bír a legnagyobb 
hatással, mind az elsődleges szocializáció részei.  
A másodlagos szocializáció részét képezik azok a hatások, 
amelyek ezen a színtéren kívül zajlanak, például az óvoda in-
tézményével vagy a televízióval való találkozás során hatnak. 
Mivel a másodlagos szocializáció teljes mértékben ráutalt az 
elsődleges szocializációra, a tömegmédia csak akkor jut el 
sikeresen a közönségéhez, ha az illeszkedik a családban kiala-
kult szabályokhoz, értékrendszerhez. A televízió gyermekekre 
gyakorolt hatását tekintve a folyamat összetettsége miatt a 
mai napig megoszlanak a vélemények. Az első kommunikáció-
elméleti iskola, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, egy-
fajta kritikai álláspontot képvisel. E szerint a média olyan hata-
lom, amely képes teljes befolyása alá vonni az embert. A tár-
sadalmi problémákért a médiát tartják elsősorban felelősnek. 
Szerintük a televízió sietteti a gyermekek felnövését és elmos-
sa a gyerekek és a felnőttek közötti határt. Manapság a közvé-
lemény nagy része, még mindig e radikális és pesszimista 
szemléletnek megfelelően gondol a médiára és azon belül a 
televízióra. A média hatásának az értelmezésére megjelent 
egy optimistább megközelítés is. Ez a gyerekeket aktív részt-
vevőként kezeli, akiknek van egy spontán médiaolvasó képes-
ségük. Véleményük szerint a televízió jelentős mértékben 

fejlesztheti a kreativitást, és az újdonságra való hajlamot, se-
gítheti őket a tudatosság új formájának kialakításában is.  A 
gyermek helyes médiahasználatának kialakításához így nem-
csak a média törvényi szabályozásainak betartására van szük-
ség, hanem arra is, hogy a befogadók „képviselői” – a szülők, a 
pedagógusok, a pszichológusok – együttesen ruházzák fel a 
gyerekeket a televízióban esetlegesen megjelenő negatív ha-
tások ellen, hiszen a tömegmédiát megkerülni nem lehet, és 
nem is kell. 
 

MATEMATIKA TAGOZAT  
 
KIS ALEXANDRA 

 
BIOMATEMATIKA SZEMLÉLTETÉSÉNEK  

LEHETŐSÉGE ALSÓ TAGOZATON  
Témavezető: Bontovics Ignác  

főiskolai tanársegéd 
 

A szerző dolgozatában arra vállalkozik, hogy egy interdiszcipli-
náris tudományterület, azaz a biomatematika szemléltetési 
lehetőségeinek tanórai felhasználásával kínáljon módszertani 
megújulást az általános iskola alsó tagozatában. A 
biomatematika módszereinek alkalmazására a szerzőt jelentős 
mértékben személyes motivációk késztették, miszerint már az 
általános iskolában is érdekelte a matematika és a biológiai is 
egyaránt, középiskolásként pedig már foglalkozott genetikai 
kérdések matematikai módszerekkel való vizsgálatával. Tanító 
szakos hallgatóként azonban nem a meglévő kutatások to-
vábbfejlesztését tűzte ki célul, hanem a biomatematika olyan 
szintű leegyszerűsítésére törekedett, amely lehetővé tette, 
hogy a tudományterület alapjai az általános iskolás gyerme-
kek számára is megérthetővé, elsajátíthatóvá váljanak. Mun-
kájának elméleti részében a szerző arra törekszik, hogy rend-
szerezze a biomatematika megértéséhez elengedhetetlen 
matematikai, illetve biológia alapfogalmakat. Ezen felül ismer-
teti a különböző örökélődési formákat az intermedier, illetve 
domináns-recesszív öröklődést. Levezeti továbbá különböző 
virágok szaporodásának eredményeit, bemutatja azt, hogy 
mely tulajdonság hogyan öröklődik, hogyan alakul ki. Erre a 
kérdéskörre elsősorban nem egy biológus, hanem egy tanító 
szemszögéből világít rá, azt a szempontot alapul véve, hogy 
mindaz, amiről szó esik, az egy alsó tagozatos gyermek számá-
ra is érthető legyen.  
Az elméleti rendszerező munkát követően a biomatematika 
módszerének gyakorlati alkalmazására, kipróbálására is sor 
került a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pe-
dagógia Kar Gyakorló Általános iskolájának 4. osztályában, 
ahol az egyszerűbb, intermedier öröklődés szemléltetése so-
rán alkalmazta a szerző a biomatematika módszerét. A mód-
szer alkalmazásával a szerző célja egyrészt egy új tudományte-
rület általános iskolai oktatásban való felhasználási lehetősé-
gének bemutatása volt, másrészt annak hangsúlyozása, hogy 
e módszer megismertetése, alkalmazása felhasználható a ter-
mészettudományos területen kiemelkedő, tehetséges gyer-
mekek „felfedezésére”. 
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CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ MÓDSZERTANA TAGOZAT 
 
KARDOS BRIGITTA 

 
NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS  

A BÖLCSŐDÉBEN  
Témavezető: Dr. Katona Krisztina  

főiskolai tanár 
 
A szerző dolgozatában a gyermek nyelvi fejlődését befolyáso-
ló organikus és pszichikus tényezők figyelembe vétele mellett 
arra keresi a választ, hogy a társadalmi-környezeti tényezők 
tudatos fejlesztés esetén, milyen hatást gyakorolnak a gyer-
mek nyelvi-kommunikációs szintjének alakulására. A szerző 
hangsúlyozza, hogy a beszédelsajátítás során egyrészt a bioló-
giai és pszichikus érésnek, másrészt a spontán, valamint a 
tervszerűen alkalmazott tudatos fejlesztésnek is döntően 
meghatározó szerepe van. Hangsúlyozza továbbá azt is, hogy 
a társadalmi környezet az általa teremtett tapasztalatszerzési 
lehetőségek biztosításával az érést gyorsíthatja. A társadalmi-
környezeti tényezőknek pedig, – ahogy azt számos kutatás is 
bizonyítja – meghatározó szerepük van csecsemő- és kisgyer-
mekkorban, családban és bölcsődében egyaránt. A téma kifej-
tése során megismerhetjük a gyermek beszédfejlődését befo-
lyásoló tényezőket, a fejlődés folyamatát, valamint a csecse-
mő- és kisgyermekek gondozását, nevelését felvállaló intéz-
ményt, azaz a bölcsődét, a benne folyó munka folyamatát, az 
intézményrendszer dokumentációs hátterét. A bölcsőde funk-
ciója az idők során megváltozott: felerősödött a nevelés, vala-
mint a fejlesztő szerepe, már nem csak a gondozás van jelen. 
Feladata az otthonról hozott különbségek kiegyenlítése, a 
hátrány kompenzálása. A téma elméleti hátterének kifejtése 
mellett a dolgozat második fő egységében a szerző egy általa 
kidolgozott és meg is valósított 10 hetes, a gyermekek érdek-
lődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodó fejlesztőprogra-
mot mutat be, mely segítségével felhívja a figyelmet a fejlesz-
tés fontosságára. Megismerteti a fejlesztés célját, folyamatát 
és a gyermekek teljesítményváltozásán keresztül az eredmé-
nyét is. A szerző előzetesen feltételezte, hogy a gyermekek 
vonzódnak a népi ölbeli játékokhoz, mondókákhoz, énekes 
játékokhoz, alkotó tevékenységhez, melyeknek komplex fej-
lesztő hatása van. Előzetesen feltételezte, hogy otthonról ho-
zott különbségek kiegyenlíthetők. 

 
ÁDÁM MELINDA 

 
A BÖLCSŐDEI BESZOKTATÁS VIZSGÁLATA  

AZ ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT TÜKRÉBEN  
Témavezető: F. Rácz Tünde  

főiskolai tanársegéd 

 
Az utóbbi években egyre inkább jellemző, hogy az intézmé-
nyes nevelés keretei nem az óvodával, hanem a bölcsődével 
kezdődnek. Az intézményes nevelésben szerzett első élmé-
nyek komoly jelentőséggel bírnak, hiszen ekkor történik meg 

először az átmeneti leválás az édesanyáról és az itt szerzett 
pozitív tapasztalatok nagyban segítik a későbbi óvodai, iskolai 
beilleszkedést. A szerző dolgozatában a bölcsődei beilleszke-
désnek ezt a kritikus szakaszát vizsgálja meg. A beszoktatás 
első napjaiban a pedagógiai megfigyelés módszerét alkalmaz-
va három kisgyermek viselkedését elemzi a gondozónő és az 
édesanya viselkedésének és kommunikációjának tükrében. Az 
elemzés kiindulópontját a gyermekek részletes anamnéziséből 
nyert adatai és a családlátogatások adatai adják. A megfigye-
lés során a szerző párhuzamosan figyelte meg a gyermekek, 
édesanyák és a gondozónők verbális és nonverbális jelzéseit, 
egymásra reagálását, így követve a beszoktatás dinamikáját a 
bölcsődébe érkezés és a távozás időszakában. A vizsgálat alap-
ján egyértelműen megállapítható, hogy a beszoktatás sikeres-
sége mindhárom résztvevő: a kisgyermek, az anya és a gondo-
zónő egymásra érzékenyen reagáló kommunikációján múlik. A 
beszoktatás során a gondozónő fokozatosan tanulja meg 
„olvasni”, értelmezni a kisgyermek viselkedését, jelzéseit, ösz-
szehangolódásuk a gondozónő részéről az első néhány nap-
ban nemcsak az intenzív verbális és nem verbális jelzések de-
kódolását feltételezi, hanem kódolását is szükségszerűvé teszi. 
A beszoktatási folyamat eredményeként, amelynek fontos 
eleme volt a felnőttek és a gyermek közötti együttműködés, 
kimondhatjuk, hogy mindhárom kisgyermek megtette az első 
lépéseket azon az úton, amelyek a biztonságot jelentő anya-
gyermek kapcsolatból a külvilágban való önálló, magabiztos 
léthez szükséges. 

 

VASVÁRI NIKOLETT 
 

„KATALINKA, SZÁLLJ EL!” 
MAGYAR NÉPI ÖLBELI JÁTÉKOK,  
MONDÓKÁK, ÉNEKES JÁTÉKOK  

KOMPLEX FEJLESZTŐ HATÁSA A BÖLCSŐDÉBEN 
Témavezető: Bartáné dr. Góhér Edit 

főiskolai docens 

 
Az éneklés és a zene nélkülözhetetlen egy gyermek egészsé-
ges fejlődésében. Sajnos nagyon sok gyermeknek minimális 
zenei élményben van része élete kezdetén, éppen akkor, mi-
kor a legnagyobb szüksége volna rá. Sokan olyan családból 
jöttek, ahol nem énekeltek nekik elalvás előtt, nem játszottak 
velük ölbeli játékokat, nem szeretgették őket eleget. Ezeket a 
gyermekeket tudtukon kívül számtalan élménytől megfosztot-
ták. Dolgozatában a szerző egyrészt azt szeretné bemutatni, 
hogy az eltérő szociális háttérrel rendelkező gyerekek között 
mekkora az egyéni fejlettségi különbség, másrészt azt kívánja 
bebizonyítani, hogy tudatos törődés és fejlesztés hatására 
meghatározott idő alatt a különbségek kezdenek eltűnni a 
gyerekek között, valamint arra a tényre szeretne rávilágítani, 
hogy a 0-3 éves korosztály egy kevés többlet odafigyelés és 
fejlesztés hatására hatalmas fejlődést tud mutatni mind szoci-
ális, mind kognitív és emocionális téren. Kodály Zoltán és For-
rai Katalin életüket annak szentelték, hogy megismertessék és 
megszerettessék a magyar népzene kincseit a gyermekekkel. 
Sokat tettek azért, hogy természetes legyen számukra a     
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magyar dallamok ismerete és szeretete. Magyarországon, de 
a világ sok más országában is Kodály Zoltán zenepedagógiai 
elvei alapján folyik a zenei nevelés. Az ölbeli játékok, népi 
énekes játékok komplex módon fejlesztik a bölcsődés korú 
gyermekeket, hiszen önmagukban is hatással vannak a gyer-
mek fejlődésére; a dalok, mondókák közelebb hozzák egymás-
hoz a gyermeket és a felnőttet. Fejlesztik a mozgást, a beszé-
det, elősegítik a zenei fejlődést; a kognitív, az emocionális és a 
szociális fejlődést, mindemellett erősítik a magyarságtudatot 
és a környezetünk szeretetére nevelnek. A gyerekek folyama-
tosan változnak, napról-napra tapasztalható előrelépés a fej-
lődésükben. A pedagógusoknak hatalmas a felelősségük, hogy 
milyen irányban történik a nevelés. Fejlesztésem során min-
den gyermekhez az egyéni fejlettségi szintje szerint igazod-
tam, és arra törekedtem, hogy a számára megfelelő fejlesztést 
nyújtsam. A szerző mindezek figyelembe vételével egy hat 
hónapos fejlesztési programot valósított meg bölcsődés korú 
gyermekek körében. Fejlesztési programja eredményesen 
zárult. Minden gyermek esetében, akivel foglalkozott, kimu-
tatható fejlődés volt tapasztalható. Voltak, akik a fejlesztés 
megkezdése előtt már fejlettebbek voltak társaiknál egy-egy 
területen, náluk igyekezett a már meglévő képességeiket to-
vábbfejleszteni; míg mások lemaradtak a társaiktól egy-egy 
területen, náluk a hiányosságok pótlására fektette a hang-
súlyt. 

 

EGÉSZSÉG- ÉS ÉLETMÓD-PEDAGÓGIA TAGOZAT 
 
BALOG NIKOLETT, DOBÓ BETTINA 

 
A FŐISKOLAI HALLGATÓK ÉLETMÓDJA ÉS  

SPORTTAL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK 
Témavezető: Dr. Bencze Sándorné  

főiskolai tanár 
 
A főiskolai hallgatók életvitelével foglal-
kozó közlések egy része a testi felépítést, 
a fizikai teljesítőképességet, más része az 
egészségi állapotot és az életmódot 
elemzi. E kérdéskör mindig aktuális, hi-
szen a társadalmi-gazdasági változások, a 
tanulóifjúságot érintő pedagógiai hatá-

sok, a felsőoktatás testneveléssel és sporttal kapcsolatos napi 
gondjai szükségessé teszik újabb és újabb kutatások megter-
vezését. Vizsgálatunk célja egyrészt a hallgatók körében vég-
zett felmérés alapján jellemezni a főiskolai hallgatók időbeosz-
tását, másrészt megoldási javaslattal élni a pedagógusképzés 
javításának érdekében. A vizsgálatunk során alkalmazott kér-
dőív kérdései a következő tevékenységek időráfordításaira 
vonatkoztak: testi higiénia, alvás, étkezés, órákon való részvé-
tel, szabadidő aktív, passzív eltöltése. Eredményeink alapján 
elmondható, hogy hallgatóink helytelenül táplálkoznak. A fő-
étkezések között nagy mennyiségben csokit, chipset fogyasz-
tanak, a gyümölcs és a zöldség fogyasztásuk háttérbe szorul. A 
tanórán túli tanulás igen változó képet mutat, órarendi tantár-
gyak határozzák meg.  

A szabadidő aktív eltöltésében a rendszeres testmozgást foly-
tató hallgatók aránya csak 21%, 55% nem sportol, 13% nem 
szereti a testmozgást. A szabadidő passzív eltöltésében a hall-
gatók 39%-a 1-2 óránál több időt tölt a számítógép és a tévé 
előtt. Az eredmények jól szemléltetik, hogy a pedagógusjelöl-
tek értékrendjében az egészség értéke háttérbe szorul. Mind-
ezeket figyelembe véve javasoljuk, hogy a képzés során váljon 
még fontosabbá az egészséges életmód és azon belül a test-
mozgás szerepének hangsúlyozása, mert ez hatással van a 
jövő egész társadalmára; hiszen ha a pedagógus nem érezteti 
meg a tanulókkal a mozgás örömét – mert esetleg maga sem 
érzi annak jelentőségét –, akkor az inaktív népesség aránya 
még nagyobb lesz.  

 

LAKATOS LORETTA 
 

10-14 ÉVES GYERMEKEK  
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI SZOKÁSAI 

Témavezető: Dr. Soós István  
főiskolai docens 

 
A környezetvédelem kiemelt feladata a környezetbe kerülő 
szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése. Ennek fontos 
részét képezi a szelektív hulladékgyűjtés, ami a lakosság részé-
ről megfelelő hozzáállást, megfelelő szokásokat kíván. Fontos 
feladat a pedagógusok számára, hogy a tanulókban megfelelő 
szemléletmódot alakítsanak ki, hozzájáruljanak a környezetért 
felelős életvitel, a környezettudatos magatartás kialakításá-
hoz. Lakatos Loretta dolgozatának témája az általános iskolás 
tanulók szelektív hulladékgyűjtési szokásainak megismerése. 
Kérdőíves felmérések segítségével kívántuk megtudni, hogy a 
10-14 éves gyermekek: ismerik-e a szelektív hulladékgyűjtés 
fogalmát, és tudják-e mit jelent a szelektív gyűjtő sziget, csa-
ládjaiban kialakult-e már a szelektív hulladékgyűjtés szokása, s 
ez befolyásolja-e a gyermek cselekvéseit tudják-e, hogy mi 
készül az újrahasznosított hulladékokból. A tanulókkal végzett 
kutatás eredménye alátámasztja, hogy a 10-14 éves tanulók 
tisztában vannak a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával, isme-
rik a szelektívgyűjtő szigeteket, illetve a családi környezet 
nagyban befolyásolja a hulladékgyűjtési szokásokat. Ugyanak-
kor az, hogy tudják, mi készül az újrahasznosított hulladékok-
ból, nem befolyásolja a hulladékgyűjtési szokásaikat.  

 

MUCHA MÓNIKA 
 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK  
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE 

Témavezető: Dr. Soós István  
főiskolai docens 

 
Hazánkban nap mint nap szó esik az egészséges táplálkozás-
ról, egészséges életmódról, azonban az utcán, illetve általában 
az emberek körében sok beteg, túlsúlyos ember van. Renge-
teg információnk van arról, hogy mit lehetne tenni egészsé-
günk megőrzése érdekében, hogyan kellene egészségesen 
élni. Közismert azonban az a tény is, hogy az egészséges    
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életmód eléréséhez nélkülözhetetlen szabályokat a többség 
nem tartja be. A szerző dolgozatában arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy mi lehet az oka ennek a folyamatos 
„szabályszegésnek”. Kutatása céljául az óvodás korú gyerme-
kek otthoni szokásait szerette volna felmérni. Ezt a felmérést 
a szülőkhöz eljuttatott kérdőívek értékelésével tudta elvégez-
ni. A kérdőíveket a szülők készségesen töltötték ki, és ezzel 
lehetővé tették azt, hogy átfogó kép alakuljon ki a térségben 
élő gyermekek szokásairól, az egészséges életmódhoz való 
viszonyukról. A kérdőíveket Szarvason, Csabacsűdön, Gádoro-
son, Szentesen, Szolnokon, Biharnagybajomban, Békéscsabán, 
Gyulán, Orosházán kapták kézhez a szülők. A felmérésben 221 
szülő vett részt, a kérdőívet kitöltő szülők nagy többsége nő 
volt. A vizsgálat fő szempontja, amelynek eredményét a szer-
ző dolgozatában ismertet, hogy képet kapjunk arról, hogy az 
óvodások mennyire étkeznek egészségesen, mennyi időt töl-
tenek sporttal, valamint mennyi időt töltenek a szabadleve-
gőn. Falvakban, városokban közel azonos eredmények szület-
tek, igaz hogy a környezeti adottságok nagyban eltértek, de a 
gyermekek szokásaiban nagy eltérés nem volt tapasztalható.  
A kérdőívek kiértékelését követően a fentieken túl megállapít-
ható, hogy a szülők tisztában vannak az egészséges életmódra 
való nevelés meghatározó szerepével, s ha nem is mindig és 
minden körülmények között, de törekszenek az ideálisnak 
tartott életmód betartására. 
 

ÓVODAPEDAGÓGIA TAGOZAT 
 
PAPP DÁNIEL, TÓTH ALEXANDRA 
 

 TUDÁSTRANSZFERÁLÁS ÉS KÉPES-

SÉGEK FEJLESZTÉSE INTERAKTÍV 
MÓDSZEREKKEL 5-7 ÉVES KORÚ 

GYERMEKEK KÖRÉBEN  

 
Témavezetők: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd,  

Szabóné Balogh Ágota főiskolai tanársegéd 
 
A kisgyermekkort nagymértékben meghatározza a család szo-
ciokulturális környezete és háttere, később fontos színtérré 
válik a bölcsőde, az óvoda illetve az iskola intézménye, ahol 
újabb nevelési hatások érik a gyermekeket, mely által formá-
lódik személyiségük. Ezen életük színterein töltik mindennap-
jainkat, az őket érő ingerek, társas szituációk alakítják szemé-
lyiségüket, viselkedésüket, értékrendjüket. A gyermekek fejlő-
dését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, 
a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 
együttesen határozzák meg, ebből adódóan sajátos, életko-
ronként és egyénenként is változó szükségleteik, képességeik 
vannak. Eszerint néhány gyermek az életkoránál fejlettebb, 
ügyesebb, de a többség a személyiségfejlődés folyamatában 
megerősítést, fejlesztést, felzárkóztatást igényel. Így az intéz-
ményekben szükségszerűvé válik a fejlesztőtevékenységek 
megléte. A képességfejlesztések módszereinek jelenléte sok-
színű a mai társadalomban. Már óvodás korban mérhetők 
azon részképességek, melyek a sikeres, kudarcoktól mentes 

tanulás alapjai. A gyermekek ismereteiket leghatékonyabban 
és legkönnyebben érzékszerveik együttes használata útján 
szerzik meg. Minél több érzékszervük játszik szerepet a ta-
pasztalás során, annál hatékonyabb a tudás elsajátítása. A 
szerzők a dolgozatukban arra vállalkoztak, hogy az óvodás és 
kisiskolás korú gyermekek képességeit felmérjék, digitális le-
hetőségekkel fejlődésüket segítsék, fejlesszék. Céljuk volt, 
hogy a gyermekeket megismertessék a számítógép világával – 
„Játszva tanulni” –, a pedagógusoknak pedig bemutassanak 
interaktív fejlesztési lehetőségeket. További céljuk, hogy a 
több érzékszerv együttes bevonásával, egy időben való alkal-
mazásával segítsék a tudástranszferálást. Ezek alapján a kö-
vetkezőek a feltételezéseik: az interaktív fejlesztés segíti a 
gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztését, integrálá-
sát szintetizálását; az óvodában megszerzett képességek és 
ismeretek transzferálása – a fejlesztések hatására – eredmé-
nyesebbé teszi a gyermekeket az iskolai tanulásban és élet-
helyzetekben.  
Hipotéziseik bizonyítására a szakirodalmi kutatás mellett fej-
lesztő foglalkozásokat tartottak a kísérleti csoportba tartozó 
gyermekek számára; a képességeik felmérésére teszteket ké-
szítettek (216 fő: 111 fejlesztő és 105 kontroll) velük; folyama-
tosan megfigyelték a gyerekeket és konzultáltak a pedagógu-
sokkal; kérdőíves felmérést végeztek a digitális, interaktív 
eszközök használatával kapcsolatban 111 szülővel. 

 

VARGA PETRA  
 

FIGYELEM VIZSGÁLATA 6-7 ÉVES KORBAN 

 
Témavezető: Kós Nóra 

főiskolai tanársegéd 
 
 

A szerző dolgozata témájaként a figyelem vizsgálatát válasz-
totta. Óvodapedagógus-jelöltként azért tartotta fontosnak a 
figyelem vizsgálatát, mert az óvodás gyermekek figyelmének 
megfelelő kialakulása elöljárója az iskolaérettségnek. A figye-
lem (szelektív figyelem, szándékos figyelem) ugyanis alapfelté-
tele a tanulás folyamatának. A szerző célul tűzte ki az összes 
megismerőtevékenység vizsgálatát, ezen belül a figyelem vizs-
gálatára fektette a hangsúlyt. A figyelem azon folyamatok 
összessége, amelynek révén a szervezet a környezetnek azo-
kat a mozzanatait dolgozza fel, amelyek az éppen folyó visel-
kedés, vagy egy új viselkedés megindítása szempontjából lé-
nyegesek. A figyelem befolyásolja a teljesítményt, segíti, eset-
legesen megakadályozza a feladatmegoldást. Kisgyermekkor-
ban spontán figyelem jellemző, ekkor jelenik meg a szándékos 
figyelem (6-9 év). A figyelem főbb funkciói: Szelektív funkció 
(A nap során számtalan inger ér minket, de mégis ki tudjuk 
választani azt, ami a legfontosabb számunkra); Riasztó funkció 
(Az életben maradást és a testi épség védelmét szolgálja); 
Appercepciós funkció (Az éberségünket biztosítja). A figyelem 
két nagy területe: Szándékos figyelem: Iskolaérettségre kell, 
hogy kialakuljon, 6-7 éves korra. Önkéntelen figyelem: A gyer-
mek az érdeklődésének megfelelően tud figyelni arra a terü-
letre, kisebb korban jellemző.  
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A szerző vizsgálatát megelőzően feltételezte, hogy: 

 nagycsoportban a szelektív figyelem és a figyelem tartós-
sága ennek az életkornak megfelelő; 

 az 1-5 percig tartó időtartamban a 2-3. percben lesz a 
gyermekek figyelme tartósabb, a többi esetben gyengébb. 

A dolgozatához szükséges adatokat a szerző kétféle kutatási 
eredménnyel támasztotta alá.  
Az első vizsgálat, amely a gyermekek figyelmével kapcsolatos, 
az ún. Edtfeldt vizsgálat. A tanulási nehézségekkel küzdő gye-
rekek egyik jellegzetes problémája a téri pozíció érzékelése. 
Ezt is vizsgálja ez a feladatlap. A második vizsgálat, amely a 
gyermekek figyelmével kapcsolatos, Szék-lámpa elnevezésű, 
teszt jellegű vizsgálat. E vizsgálat segítségével meg lehet álla-
pítani, hogy mennyire tartós az idő múlásával a gyermekek 
figyelme. Vizsgálatait a szerző a vésztői Bartók Béla Nevelési 
Központ Négyszínvirág Óvodájában végezte. Az óvoda önkor-
mányzati fenntartású összevont intézmény, amely négy tag-
óvodával és egy bölcsődével működik: Központi Óvoda (zöld), 
Körösparti Óvoda (sárga), Komlódi-falvi Óvoda (rózsaszín), 
Tarlódombi Óvoda (kék). A vizsgálati eredmények kiértékelé-
sét követően megállapítható, hogy a szerző által meghatáro-
zott hipotézisek teljesültek. 
 
 

IDEGEN NYELVI TAGOZAT 
(NÉMET - ROMÁN) 
 

 
KUHÁR JÓZSEFNÉ 
 

 A NÉMET NYELV OKTATÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS  
LEHETŐSÉGEI EGY KISVÁROSBAN 

 
Témavezető: Timárné Hunya Tünde 

főiskolai docens 
 
A szerző kutatása során arra a kérdésre keresi a választ, ho-
gyan lehetne hatékonyabbá tenni lakóhelyén (illetve bárhol 
Magyarországon) a némettanítást. Munkája eredményeként 
arra a következtetésre jutott, hogy ennek érdekében egyrészt 
fontos javítani a szülőknek az idegennyelv-tanuláshoz való 
hozzáállásán, másrészt az oktatási intézmények munkájához 
való viszonyulásán. A munkában az olvasó számos javaslatot 
kap arra, hogyan lehet(ne) megszerettetni a gyermekekkel a 
németórát.  
A szerző olyan módszereket dolgozott ki, amelyeket egyszerű-
en, gazdaságosan meg lehet valósítani a mindennapi oktatás-
ban. Fontosnak tartja, hogy az iskolai tanórákon kívül is talál-
junk alkalmat az idegen nyelvek használatára, gyakorlására, 
gyakoroltatására.  
A dolgozat utolsó harmada a 2012 nyarán első ízben megren-
dezett nyári német nyelvi tábor tapasztalatait, a szervezés 
technikai fogásait, kivitelezését taglalja. Kezdete lehet ez a 
nyári tábor egy rendszeres, civil szerveződésű törekvésnek, 
amely valóban sikeresebbé teheti Mindszenten a német nyelv 
oktatását. 

MÁRTA ZSUZSANNA 
BERKE SÁNDOR 

  
A MAGYARORSZÁGI ROMÁN  

NÉPTÁNCOK HAGYOMÁNYŐRZÉSE ÉS 
TOVÁBBADÁSA A ROMÁN  

NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 
 

Témavezető: dr. Olteanu Florea 
főiskolai docens 

 
Minden népnek, nemzetiségnek vannak hagyományai, ha eze-
ket az értékeket nem visszük tovább, nem adjuk át őket, akkor 
ezek a dolgok eltűnnek, mintha nem is léteztek volna, hagyo-
mányok nélkül viszont nem létezhet egy ország, egy nemzeti-
ség sem. A szerzőpáros, amelynek tagjai másfél évtizedes népi 
táncos múlttal rendelkeznek, tanulmányai és kutatásai során 
azt tapasztalta, hogy a fiatalok többsége napjainkban nem érzi 
fontosnak a hagyományok ápolását, noha ez kiváltképp a 
nemzetiségi iskolákban elengedhetetlen az identitás megtar-
tásához.  
A szerzők a magyarországi román nemzetiség tagjaiként fon-
tosnak tartják közösségük hagyományainak ápolását, e mel-
lett pedig tanító szakos hallgatóként kötelességünknek érezik, 
hogy majdani munkájuk során a tradíciót, a néptáncot és ezzel 
együtt minden hagyományt a legpontosabban átadjanak a 
következő generációknak az általános iskolában a tanórák 
keretein belül és kívül egyaránt. A szerzők feltételezik, hogy 
ha a nemzetiségi iskolákban a gyerekekkel egy olyan tanító 
foglalkozik, aki fontosnak tekinti a hagyományok átörökítését, 
akkor ez hatással lesz a gyermekek implicit tudására, és kihat 
valamennyi tantárgyi tartalom iránti motivációjára. Feltételez-
hető tehát, hogy ha a tanítónak van egy tánc-tanítói végzett-
sége is, akkor a népismeret, rajz, testnevelés és énekórákon is 
hozzákötheti a tanórákhoz a tánctudását: beleépítheti a tradí-
ciót, az adott tájegység hagyományait, és ezen kívül még nép-
táncot is taníthat a gyerekeknek. A néptánc, egy tájegységnek, 
egy közösségnek az a hagyománya, amin keresztül visszave-
zetve is megérthetünk és megtudhatunk mindent egy népről, 
nemzetiségről. A néptáncon keresztül fényt deríthetünk egy 
népnek az öltözködésére, a történetére, a viselkedésére, szo-
kásaira és érzéseire. A dolgozat szerzői munkájukkal azt kíván-
ják igazolni, hogy az általános iskola első osztályától kezdődő 
tánccal való ismerkedés, majd később táncoktatás pozitív ha-
tásai mérhetőek mind a gyermekek kondíciója, állóképessége, 
mind motiváltsága, tanórai aktivitása szempontjából.  
Céljuk egy olyan program közzététele, amely elősegíti a ké-
pességek kibontakozását, és hatással van a gyermekek érzelmi 
nevelésére is, hiszen minden tájegységnek, minden népnek a 
táncában, hagyományában benne van a szépség és egy életút, 
amit folytatni kell, és nem szabad hagyni, hogy eltűnjön.  
 

A szerzőket céljuk elérésében Tímár Sándor gondolatai is erő-
sítik, miszerint „A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya 
s ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínűek. […] E hagya-
ték megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel 
kell felkészülnünk.”  
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STEKLI ENIKŐ  

 
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK  

NÉPI KULTÚRÁJA, HAGYOMÁNYAIK 
 

Témavezető: dr. Olteanu Florea 
főiskolai docens 

 
A Magyarországon élő román közösségek régebben jellegze-
tes népi kultúrával rendelkeztek, amelyet mára elhalványított 
a folyamatos, természetes asszimiláció, valamint a nyelvhasz-
nálat háttérbe szorulása. A szerző e tényt figyelembe véve 
dolgozatában arra vállalkozik, hogy a még ma élő hagyomá-
nyokat, a népi kultúra fennmaradt emlékeit rendszerezve őriz-
ze meg az utókor számára. A magyarországi románok hagyo-
mányaik sokban különböznek a magyar hagyományoktól. 
Nagyléta, Pocsaj, Bedő, Mezőpeterd, Zsáka, Darvas, Vekerd, 
Körösszegapáti, Sarkadkeresztúr és Méhkerék rendelkezett 
számottevő vagy tiszta román népességgel, így itt őrizték meg 
legteljesebben a hagyományokat. Sok jegyzet maradt fenn 
arról milyen életkörülmények között éltek és élnek a mai na-
pig ezekben a közösségekben. A dolgozat szerzőjének köszön-
hetően lehetőséget ad arra, hogy megismerjük hogyan töltöt-
ték ünnepeiket, milyen hagyományokat követtek. Láthatjuk 
milyen házakban éltek, miből készítették házaikat, mivel ren-

dezték be, tették otthonossá házaikat. Minden ház tükrözte a 
benne élő család vagyoni helyzetét. 
A szerző ezen túl dolgozatában bemutatja a népi textíliákat, 
hogy mit készítettek belőle, hogyan használták őket. A házi 
szövés legjelentősebb alapanyaga a hazai románok körében a 
kenderfonal volt, melynek előállítása az egyike volt a legin-
kább munka- és időigényes elfoglaltságnak. 
A munkából megismerhetjük továbbá a női és férfi öltözék 
részeit, a télen és nyáron használt ruhákat. A ruházat, amely 
nemcsak településenként, koronként, nemenként és korosztá-
lyonként különbözik képet ad viselőjének társadalmi helyzeté-
ről is. Nyilvánvalóan különbségek mutatkoznak attól függően 
is, hogy ünnepi, hétköznapi vagy munkában használt ruháról 
beszélünk. A román parasztcsaládok háztartásaiban az étkezés 
három fő táplálékát, a böjt hagyományos ételeit is megfigyel-
hetjük. Megtudhatjuk mit készítettek a tejből, hányfélekép-
pen tudták felhasználni. Az ünnepek témakörét érintően meg-
tudhatjuk, hogy az ünnepeket többféleképpen osztották fel. A 
kalendáris szokások a négy évszaknak megfelelő ciklusokba 
csoportosíthatók. A keresztény egyházi ünnepek részben az 
időjárás, illetve a mezőgazdasági munka meghatározó munka-
fázisaihoz igazodó ünnepekből nőttek ki. Végül betekintést 
nyerhetünk a népi hitvilágba. A természetfeletti erejű szemé-
lyek között a legelevenebb és leggazdagabb hiedelemanyag a 
boszorkány alakjához kötődik. A gyógyászat a népi hitvilág és 
a népi természetismeret része, egyaránt tartalmazza a babo-
nás hiedelmeket és a népi tudás racionális elemeit. 
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ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKORI KONFERENCIA   
 

TUDOMÁNY ÉS KRITIKAI SZELLEM…  
I. HELYEZÉS A KAPOSVÁRI OTDK-N 

XXXI. OTDK Tanulás- és Tanítás- módszertani–  
Tudástechnológiai szekció ABPK-s sikerei 

 

Méltán neves és reneszánszát élő oktatáspolitikusunk Klebels-
berg Kúnó a következőket írja „Az a nemzet, mely nem képes 
tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani, és őket a nekik 
megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad”.  
Egyik módja, hogy a folyamatosan hangoztatott és elvárásként 
megfogalmazott minőségi felsőoktatás ne csak a szavak szint-
jén legyen, de működjön is, hogy azoknak a kiváló diákoknak, 
akik egy-egy témában tudományos problémakörben elemzés-
ben mélyebben kívánnak elmélyülni, tehetségük van, azoknak 
teret biztosítsunk és segítsük kibontakozásukat. A Tudomá-
nyos Diákköri Mozgalom egyedülálló magyar példa a tanár- és 
diák együttműködésére, szakmai műhelyekben folyó munkák 
megismerésére. A konferencián való részvétel elsősorban 
erkölcsi elismerés, másodsorban lehetőség, hogy egy-egy tu-
dományterület legismertebb képviselőiből álló szakmai zsűri 
és a „szakmára kiéhezett” hallgatóság előtt bemutatkozhas-
son, érvelhessen, véleményt cserélhessen a hallgató. A XXXI. 
OTDK tanulás-és tanítás módszertani- tudástechnológiai szek-
cióját 2013. április 3. és 5. között a Kaposvári Egyetem Peda-
gógiai Kara rendezhette meg. Felemelő érzés, hogy a megnyi-
tó beszédek alkalmával a korábban rendező szarvasi Kar több-
ször is, mint „minta házigazda” hangzott el. Különös az a pilla-
nat, amikor e sorok írójaként eszembe jut, hogy ennek a főis-
kolának a valamikori hallgatójaként magam is kétszer képvi-
selhettem az akkori főiskolát és érhettem el helyezéseket, s 
most felkészítőként immár a negyedik Tudományos Diákköri 
Konferencián vehettem részt ma már, mint témavezető, és 
újra az Alma Mater képviseletében. Bizsergető érzet. 
A SZIE ABPK Szarvasi Pedagógiai Intézete a tanulás-és tanítás- 
módszertani tudástechnikai szekció 13 tagozatából négyben 
képviseltette magát a tudományegyetemi karokkal, óvó-tanító 
és tanárképző egyetemekkel, főiskolákkal megmérettetve 
magát, megmutatva az intézményben folyó szakmai, tudomá-
nyos műhelymunkát, tehetséggondozást.  
A felsőoktatás pedagógiája tagozatban mutatkozott be Balog 
Nikolett és Dobó Bettina tanító szakos hallgatók A főiskolai 
hallgatók életmódja és sporttal kapcsolatos véleményük című 
tudományos pályamunkájukkal. Témavezetőjük Dr. Bencze 
Sándorné főiskolai tanár.  
Óvodapedagógia szekcióban mutatkozott be Andirkó Cintia 
óvodapedagógus szakos hallgató Családon belüli erőszak pre-
venciója az óvodás korú gyermekek óvodai nevelésének gya-
korlatában című tudományos munkájával és innovációjának 
bemutatásával. Témavezetői: Lestyán Erzsébet főiskolai tanár-
segéd és Bíró Gyula igazgató-szaktanácsadó. Papp Dániel taní-
tó szakos hallgató és Tóth Alexandra óvodapedagógus szakos 
hallgató közös kutatói munkáját mutatta be Tudástranszferá-
lás és képességek fejlesztése interaktív módszerekkel 5-7 éves 
korú gyermekek körében címmel. Témavezetőik: Lestyán   

Erzsébet, és Szabóné Balogh Ágota főiskolai tanársegéd.  Var-
ga Petra óvodapedagógus szakos hallgató Figyelem vizsgálata 
6-7 éves korban címmel tartott beszámolót vizsgálatairól, té-
mavezetője: Kós Nóra főiskolai tanársegéd.  
Matematikapedagógia tagozatban Kiss Alexandra tanító sza-
kos hallgató mutatkozott be Bontovics Ignác főiskolai tanárse-
géd témavezetésével, Biomatematika szemléltetésének lehe-
tősége alsó tagozaton című pályamunkájával.  
A művészeti nevelés tagozatban két tudományos hallgatói 
munka is bemutatkozott Berke Sándor és Márta Zsuzsanna 
román nemzetiségi tanító szakos hallgatók A magyarországi 
román néptáncok hagyományőrzése és továbbadás a román 
nemzetiségi általános iskolákban című dolgozatával, témave-
zetőjük: Dr. Oltenau Florea főiskolai docens, és  Vasvári Niko-
lett csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatónk Dr. Bar-
táné dr. Góhér Edit főiskolai docens témavezetésével 
„Katalinka szállj el!” – a magyar népi ölbeli játékok, mondó-
kák, énekes játékok komplex fejlesztő hatása bölcsődében 
című munkájával.  
Szociális közegek tanításának pedagógiája tagozatban a Hall-
gatói élet e-fellendítése. a SZIE ABPK HÖK weboldalának hasz-
na a társas élet szervezésében címmel készített dolgozatot és 
mutatkozott be Géczei Lili Edit tanító szakos hallgató, Szabóné 
Balogh Ágota témavezetésével. Kraszkó Emese óvodapedagó-
gus hallgató A televízió szociális hatása, gyerekek a képernyő 
előtt című dolgozatával mutatkozott be, témavezetője Dr. 
Szilvássy Orsolya főiskolai docens.  

Az OTDK tudományos seregszemlén túl verseny is. Így az 
OTDK-n résztvevő harminchárom intézmény közül a SZIE ABPK 
szarvasi intézete díjakat is hazahozhatott. Első helyezést ért el 
Vasvári Nikolett hallgató, - témavezetője Bartáné dr. Góhér 
Edit főiskolai docens -, aki Kodály Zoltán és Forrai Katalin 
nyomdokán haladva a zenepedagógia terén végzett hat hóna-
pos kutatását mutatta be. Kutatásában hiányterületet sikerült 
feltárnia és annak fontosságát hangsúlyoznia, hogy a magyar 
zenei folklórt meg kell ismertetni és meg kell szerettetni a 
gyermekkel. Az ölbeli játékok népi énekes játékok komplex 
módon fejlesztik a bölcsődés korú gyermekeket. A hallgató 
saját fejlesztésének gyakorlatát elemezte és mutatta be tudo-
mányos dolgozatában. A művészeti tagozaton különdíjat ve-
hetett át Berke Sándor és Márta Zsuzsanna hallgatók, akik 
nemzetiségi hagyományok értékeinek továbbélését segítendő 
programot alkottak, amely a képesség kibontakoztatása    
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mellett a gyermekek érzelmi nevelését is célul tűzte ki, hisz 
minden tájegységnek minden népnek a táncában, hagyomá-
nyában benne rejtezik a szépség, és egy-egy tovább adandó 
életút. Témavezetőjükkel Dr. Oltenau Florea főiskolai docens-
sel kutatásaikat román nemzetiségi intézmények gyakorlatát 
segítve dolgozták ki. Óvodapedagógia szekcióban Andirkó 
Cintia tudományos pályamunkáját ismerte el a zsűri különdíj-
jal, témavezetői Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd,  és Bíró 
Gyula igazgató, szaktanácsadó, aki a köznevelés és közoktatás 
gyakorlatában megkerülhetetlen problémakört körbejárva 
készített prevenciós programcsomagot, mutatta be innováció-
ját hazai és külföldi kutatásai nyomán. 
Mérő László a tudomány egyik legfőbb jellegzetességét a kriti-
kai szellemben látja. A jó felsőoktatás jó alapokat nyújt, hasz-
nálható tudást a köznevelés gyakorlatához, és kritikai szellem-
mel ruházza föl hallgatóit, segítve egyéni elágazásaikat, tehet-
ségük kibontakozását. A kaposvári három nap példás megszer-
vezése Szabóné Balogh Ágotát dicséri, és a SZIE ABPK anyagi 
(TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011„A tehetséggondozás és ku-
tatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István 
Egyetemen” c. pályázat) és erkölcsi támogatását, amit a hall-
gatók nevezéséért, ellátásáért, utaztatásáért és a témavezető 
tanárok ottlétéért vállalt. Köszönet érte! A részt vételért és a 
karon folyó szakmai és diák-tanár tudományos munka támo-
gatásáért külön köszönet illeti a Kar vezetését. 

Bíró Gyula 
 
Hallgatóink az Egerben megrendezésre kerülő Művészeti és 
Művészettudományi szekciókban is bemutatkozhattak pálya-
műveikkel. Lonovics László főiskolai docens témavezetésével 
Alapi Katalin tanító szakos hallgató Bartos Erika Bogyó és 
Babóca című meséjének illusztrációjával, míg Kovács Melinda 
nemzetiségi óvodapedagógus hallgatónk Maria Stanislav A 
világ súlya című novellájának illusztrációjával mutatkozott be. 
Újvári Adrienn óvodapedagógus hallgató Dr. Szabó Julianna 
főiskolai docens témavezetésével tűzzománc alkotásokat mu-
tatott be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEHETSÉGES HALLGATÓINK  
 
 

DOBÓ BETTINA tanító szakos hallgatónk az 

Apáczai Országos Tanulmányi Versenyen IV. 
helyezést ért el.  

Felkészítő tanára:  Komlósné Szirom Anita  
szakvezető tanító 

 
 

A legkiválóbb óvodapedagógus jelölt címért 
ebben a tanévben négy hallgatónk versenyzett 
a szakvezetők ajánlása alapján: Márki Boglár-
ka, Lőrinczi Diána, Palyafári Fruzsina és Tóth 
Alexandra.  

A díjat MÁRKI BOGLÁRKA nyerte el.  

 
ILLYÉS JÓZSEF zenei érdeklődése 12-13 
évesen kezdett kibontakozni, majd az 
általános iskolai ballagás után megkapta 
élete első hangszerét, egy gitárt. Zenei 
tudását előtanulmányok nélkül autodi-
dakta módon fejlesztette.  
Szabadidejének egy jelentős részét a gya-

korlásnak szentelte, volt olyan eset, hogy 12 órát töltött gitá-
rozással. Zenei érdeklődése széles körű az indián népzenétől 
kezdve a jazzig a klasszikus zenén át szívesen hallgat mindent, 
de leginkább a blues és a rock zenét kedveli. A gitár mellett 
énekelni is elkezdett, hobbi szinten pedig játszik még basszus-
gitáron, szintetizátoron és szájharmonikán, illetve többször 
volt már alkalma kipróbálni a dobolást is.  
Az elmúlt két évben több tehetségkutató versenyen is sikere-
sen vett részt, és szép eredményeket ért el: Pankkk-Ráció – 
Amatőr zenekarok tehetségkutató versenye 2010, Békéscsa-
ba, Storm Corner zenekarral, Legjobb gitáros különdíj; EDÜ – 
könnyűzenei kategória 2010, Gyula, Szóló kategóriában Külön-
díj; Békés megyei IV. rockzenei tehetségkutató verseny 2010, 
Békéscsaba, BKJ Duó Különdíj;  DARKE – zenetábori „Ki mit 
tud?”2012, Békéscsaba, Szólóban 2. helyezés. Szabadidejében 
a hangszeres játék gyakorlása mellett a zeneelméletben is 
fejleszti magát. Felsőoktatási tanulmányai mellett pedig egy-
részt egy zenekarral próbál, másrészt pedig önálló blues-rock 
műsorral lép fel különböző rendezvényeken, klubokban, ahol 
zenei feldolgozásokat és saját szerzeményeket egyaránt elő-
ad. E mellett sokszor játszik vendégzenészként különböző for-
mációkban. 2012 nyarán elkezdett dolgozni egy saját szerze-
ményekből álló lemezen, amit a házi stúdiójában rögzít. Dalai 
saját ihletésűek, és minden hangszert saját maga játszik fel. E 
mellett tervezi egy másik lemez elkészítését is, amin majd 
feldolgozások lesznek hallhatóak. Tervei között szerepel még 
legnagyobb álmának egy blues-rock zenét játszó zenekarnak a 
létrehozása is, ahol a feldolgozások mellett saját zenei ötleteit 
és elképzeléseit tudná színpadra vinni. Megszerzett tudását 
szívesen adja át másoknak is, ezért 2010-ben elkezdett gitár-
oktatással foglalkozni. Elérhetőségei az interneten:  
www.facebook.com/classrockguitar;  
www.soundcloud.com/classrockguitar. 
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HALLGATÓINK MESÉLNEK 
„LABODA MESE” PROGRAMMAL KÉSZÜLT KÉPEKKEL  
 
 
KOVÁCS ADINA 

 
A LOVÁSZFIÚ MESÉJE 

 
 
 
Egyszer volt, hol nem volt a tenger közepén egy elhagyatott 
erdő. Ez nem akármilyen erdő volt ám.  

Ebben nem csiripeltek madarak, nem játszottak a tisztáson az 
állatok, ez egy Szellem lakta erdő volt, melynek közepén maga 
az Ördög lakott egy roskadozó kunyhóban. Nála félelmete-
sebb teremtményt nem lehetett elképzelni.  
Óriási volt, de tényleg Óriási ám. A szarvai az 
erdő legmagasabb fájának tetején is túl értek. 
Tekintete akár a tüzes kemence. Aki egyszer is 
meglátta, abban megállt még az ütő is.  
Nem hiába lakott ő abban az erdőben, nem ám! 
Az erdő közepén lévő tónak a legalján az örök 
életet adó aranyalma fa nőtt. Bizony a tó alján. Ezért az ördög 
éjt-nappallá téve e mellett a tó mellett sétálgatott. 
Egy szép napon tudomást szerzett az erdőről egy lovászfiú, aki 
a király kastélyában lakott.  

Ez a fiú naphosszat csak lustálkodott, s minduntalan ezzel a 
titokkal dicsekedett. Egy borongós napon a király fülébe jutott 
az erdő titka. A király erre azt gondolta: ez a fiú reggeltől-estig 
csak lustálkodik itt nekem és sületlen történeteket talált ki, de 
majd megleckéztetem én! Miközben szokásos székében ülve a 
tájban gyönyörködött magához hívatta a fiút, s így szólt hozzá: 
- Hallod-e te lovászfiú? Miféle sületlenséget találsz ki ahelyett, 
hogy dolgoznál! 
- Nem sületlenség az, királyom. 
- Jól van, no! - mondta a király. Hallod-e, ha szerzel nekem egy 
olyan almát, amely örök életet ad, akkor egész életedben lus-
tálkodhatsz a kastélyomban. De ha nem, fejedet vétetem! 
Hej, elkeseredett a legény. Kiment hát kedvenc lustálkodó 
helyére a zúgó patak mellé. Most mi tévő legyen? - egyre csak 
ezt kérdezgette magától. Ha nem hozza el az almát, akkor 
fejét vétetik, de ha sikerül neki élete végéig lustálkodhat. Ha 
elhiszitek, ha nem, nem gondolkodott sokáig, mivel a király 
ígérete igencsak csábította. Gondolta, ha nem sikerül, majd 
kieszel valamit. 

Hajóba szállt hát és nekiindult a hábor-
gó tengeren. 3 éven, 3 hónapon, 3 na-
pon és 3 órán keresztül hajózott mire 
megpillantotta a szigetet. Megörült ám 
a legény. Mikor a szigethez ért és felpil-
lantott az égre.  

Ott aztán megpillantott egy boszorkányt. Felköszönt hát neki: 
Adjon Isten jó napot öreganyám! Erre aztán leszállott a bo-
szorka, s így szólt a fiúhoz: Szerencséd, hogy öreganyámnak 
szólítottál! Mi járatban vagy, ahol a madár se jár? – Az arany-
almáért jöttem a szigetre. - felelte a 
lovászlegény.  
Nagyot nézett erre a boszorkány, s ka-
cagva ezt mondta: Te??? Te szeretnél 
almát vinni innen? Én már 127 éve pró-
bálkozom, és eddig még nem sikerült 
almát lopnom a szigetről! Meg sértő-
dött ezen a legény, s magában így fogadkozott: Majd meglátja 
öreganyám, majd meglátja… 
Kiszállott a hajóból és elindult az erdőbe. 7 napon át csak 
ment-ment az erdőben, mígnem egy óriási, roskatag kunyhó-
hoz nem ért. Mit gondoltok kinek a kunyhója volt? Úgy ám! Az 
Ördögé. Mivel nagyon elfáradt bement, és lepihent. Egyszer 
csak felriadt álmából. Mi ez a hang? Ki jár erre? Ki néz az abla-
kon? Hát, uram, teremtőm mit lát? Jön haza az Ördög!! Meg-
ijed erre a lovászlegény, és bebújik az ágy alá. De kitaláljátok, 
hogy mi történt? Bizony, bizony, 
jól gondoltátok! A kardját ott-
hagyta az ágyon! Az ördög pedig 
egyenesen belefeküdt. Meg is 
szúrta a hátsóját!! 
Ordítva ugrott fel! Ki járt a há-
zamban? Ó, ó, ó, erre ijedt csak 
meg igazán a lovászlegény! Resz-
ketett, mint a nyárfalevél, vele 
együtt pedig az ágy is. Elkiáltja 
erre magát az Ördög: Bújj ki az 
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ágy alól bárki fia légy is! Nem volt mit tenni, a legénynek ki 
kellet másznia az ágy alól. Megrökönyödött az Ördög! Ez a 
kicsiny legényke, (igaz akaratán kívül, amit csak mi tudunk), de 
majdnem legyőzte őt. 
Megkérdezte hát, mi járatban van itt, és mit szeretne? A lo-
vászfiú mit volt mit tenni elmesélte, hogy hogyan járt. 
Az Ördög figyelmesen hallgatta a lovászfiú meséjét. Majd kive-
zette a tóhoz, és adott neki egy aranyalmát. Erre, el se hiszi-
tek, hogy mi történt, ha elmesélem nektek. Na, hol is tartot-
tam, igen, igen, amint a kezébe vette a legény az aranyalmát, 
hát lássatok csudát, teljesen megváltozott az erdő. 

Mindenütt madárcsicsergés hallatszott. Egy gyönyörű erdő-
ben állt a lovászfiú. Előtte pedig egy gyönyörű tündér állt, aki-
nek a haja aranysárga volt, mint a nap, szemei pedig úgy ra-
gyogtak, mint este a csillagok. Nagyot nézett a legény! A tün-
dér erre elmesélte, hogy a boszorkány, aki a testvére, sok-sok 
évvel ezelőtt megátkozta, mivel apjuk az öreg varázsló reá 
hagyta az aranyalma őrzését. Az átkot csak úgy lehetett meg-
törni, ha valaki elfogad tőle egy aranyalmát. Hej, megörült a 
legény és még aznap lakodalmat ültek. 
Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mit gondoltok mi tör-
tént még? Bizony. A lovászlegény élete végéig lustálkodhatott. 
 

 

HORVÁTH TÍMEA 
 

A VILÁGLÁTÓ MEDVEBOCS 
 

 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. Ennek 

az erdőnek a közepében élt egy medvebocs és az anyukája. A 

medvemama nagyon vigyázott a kis medvére, enni adott neki, 

amikor éhes volt, dédelgette, elaltatta, amikor álmos volt. 

Medvemama és medvebocs mindig együtt jártak. 

A medvebocs nőtt, növekedett. Már nem ült állandóan a ma-

mája mellett, egyre többet játszott az erdő fái között. Minden 

nap messzebb és messzebb merészkedett.  

Nagyon kíváncsi volt, mi lehet az erdőn túl, kérdezgette is a 

mamáját, mert szeretett volna világot látni, de medvemama 

mindig ezt felelte: 

- Majd egyszer megtudod kis bocsom, majd egyszer! 

Egy nap, amikor a medvemama aludt, a kisbocs elszökött mel-

lőle. Úgy gondolta, itt az ideje világot látni. El is indult az erdő 

sűrűjébe, vidáman dudorászott. Úgy érezte, most igazán sza-

bad lehet, azt tehet, amit csak akar, arra mehet, ahová csak 

szeretne. Útközben elfáradt, és leült egy kő mellé pihenni. Az 

erdő állatai körülvették őt, még a halak is kíváncsiak voltak, 

mit keres itt egy medvebocs a mamája nélkül. Az állatok arról 

kérdezgették, mit csinál itt egyedül, és hogy hová tart. 

A medvebocs mindenkinek azt felelte:  

- Én bizony világot látok. Messze megyek, az erdőn túl! Ki tart 

velem? 

Az állatok szerettek az erdőben élni, így nem vállalkoztak a 

nagy útra a bátor kismedvével. 

Közben beesteledett, és az erdő állatai nyugovóra tértek. A 

medvebocs ottmaradt egyedül az erdő sűrűjében. Mivel sötét-

ben nem indulhatott tovább, lekuporodott egy fa tövében. Egy-

re csak sötétebb lett, a szél fújt és hideg volt.  Az erdő hangjai 

felerősödtek, vijjogás, szárnycsattogás, levelek suhogása hal-

latszott. A medvebocs félni kezdett. Nem tudta, hogy az erdő 

ilyen félelmetes is tud lenni. A hidegtől reszketve nyomta el az 

álom egy fa tövében. Másnap, amikor felébredt, a nagy fa tete-

jén egy sast látott, ami őt figyelte.  
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A medvebocs nagyon megijedt, s hangosan azt kérdezte a sas-

tól: - Mit akarsz te tőlem? 

- Azon töprengek, hogy egy magadfajta medvebocs mit keres 

itt az anyukája nélkül. - szólalt meg a sas. 

- Elindultam világot látni! - mondta a medve. 

- Igazán? - kérdezte a sas. - És a mamádra nem gondolsz? 

Egész este téged keresett az erdőben! 

A medvebocs szomorúan szegte le a fejét. Annyira hiányzott 

neki a mamája, hogy nem mert semmit sem mondani. 

Látta ezt a sas, és így szólt: - Gyere, elvezetlek hozzá! Azzal 

széles szárnycsapkodásokkal szelve a levegőt elvezette a kis-

bocsot a mamájához. 

Amikor a medvemama meglátta a kisbocsot, nem is tudta, 

hogy megölelje vagy megdorgálja. 

A világot látott vándor odaszaladt a mamájához, és megölelte: 

- Soha többé nem hagylak el, legyen bármi is az erdőn túl! - 

mondta megbánóan a kis medve. 

- Idővel az is eljön kis bocsom, idővel! - felelte a medvemama 

és elmosolyodott. 

Ezen túl a medvecsalád boldogan élte az életét a kerekerdő 

közepében, mindig együtt, békességben. 

 

 

Itt a vége fuss el véle …. 

ALAPI KATALIN MESÉS SIKERE 
 
 
Alapi Katalin, III. évfolyamos tanító szakos hallgatónk különdí-
jat nyert 2012. november 23-án, az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karán megrendezett Országos Mesemondó Versenyen.  
Felnőtt és gyermek zsűri értékelte teljesítményét. 

 

 
VERS  MATEMATIKA ÓRÁRA 
  
 
MAZURÁK ZOLTÁN 

                  
                 OBLONGUM 

 
 
 

Gondolok egy síkidomra, 
Fémjele a szimmetria. 

Ha a síkot négy felé vágod 
Ezt a csodát látod!  

 
Mi jellemzi még e csodát? 
Az átlói felezik egymást! 

Minden szöge kilencven fokos, 
Barátom, ettől leszel igazán okos! 

 
Tanulás közben jól esne már egy keksz, 
Milyen meglepő, ez a négyszög konvex! 

Szeretnél rá díszes tapétát? 
Szorozd össze két oldalát! 

 
Versem végén mit is mondjak, 

Sok sikert, találd ki holnap!  
Amint rájössz e csoda nevére  

Fény derül versem címére! 
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