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Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által köz-
zé tett felhívásra, a Nők 
a Nemzet Jövőjéért Egye-
sülettel közösen összeállított pá-
lyázatunkkal, közel 36 millió forintot 
nyertünk családi közösségeket támo-
gató programjaink megvalósítására. 
2017. márciusában indított projektünk 
2019. február végéig tart és ezalatt 
a 24 hónap alatt szinte minden hét-
re jut program. Évek óta szervezzük 
családi programjainkat kicsikért és 
nagyokért, sportolókért és lazuló-
kért, családokért és egyéni felkészü-
lőkért, fiatalokért és idősekért, érted 

és értünk. A sokszínű civil 
és vállalkozói összefogás-
sal biztosítjuk közössé-
günk számára, hogy az élet 

számos területén jelen lehessünk. 
Szervezünk programokat az egész-
ség védelme, az emberi személyiség 
tiszteletben tartása, az emberi szen-
vedés, szociális gondok enyhítése, a 
betegségek megelőzése, az épített 
és természeti környezet védelme, 
tehetséggondozás, a gyermekek és 
az ifjúság védelme, környezettudatos 
cselekvés ösztönzése, a családi sza-
badidős és sport tevékenység támo-
gatása érdekében egyaránt.

ELŐSZÓ

Szamler László szakmai vezető, Modok Gáborné projektmenedzser
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A kommunikáció átszövi egész életünket, 
része mindennapjainknak. Fontos azonban 
annak tudatában lenni, hogy minden egyes 
megnyilvánulásunk személyiségünkbe en-
ged betekintést.

Tanultuk már, hogy a kommunikáció egy 
kompetencia, ami – mint tudjuk – fejleszt-
hető. A következőkben megvizsgáljuk tehát 
azokat a tényezőket – ismereteket, készsé-
geket, – amelyek hozzájárulnak a helyzetnek 
megfelelő kommunikációs stílus megválasz-
tásához, kommunikációnk hatékonnyá téte-
léhez. A gondolatok során újra alkalmunk 
lesz önismeretünket tovább mélyíteni a há-
rom fő kommunikációs stílus (asszertív, ag-
resszív, passzív) részletes bemutatása által. 
Ahogy arról már hallottál, a kompetenciák 
olyan képességek, készségek, és ismere-
tek, melyek az egész életen át tartó tanulási 
folyamatban hozzásegítik az embert önma-
ga megvalósításához, elősegítik a társadal-
mi beilleszkedést, a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedést.

Kommunikáció 
(mint kompetencia)

Gondolatok, érzések és tények szóbeli és 
írásbeli formában történő kifejezésének és 
értelmezésének képessége, a társadalmi 
kapcsolatok teljes skáláján – pl. iskolában, 
munkahelyen, otthon, szabadidőben stb. 
A verbális kommunikáció tulajdonképpen 

maga a beszéd és az írás. Az ezeket kie-
gészítő járulékos elemek (pl. gesztusok, mi-
mika) a nonverbális kommunikáció elemei. 
A kommunikáció életünk minden területét 
érinti. Az írás, olvasás és számolás alapkész-
ségeinek elsajátítása nélkül az összes többi 
kompetencia nem, vagy csak nagyon nehe-
zen építhető fel. Jó hír, hogy a kommuniká-
ciós kompetenciánkat bármely életkorban 
lehet erősíteni.

A kommunikációhoz 
szükséges ismeretek

Először is szükségünk van egy alapszó-
kincsre, alapvető nyelvtani funkciók biztos 
ismeretére. Ismernünk kell a verbális kom-
munikáció típusait. Hiszen egyáltalán nem 
mindegy, hogy partnerünkkel egyszerűen 
csak beszélgetünk, vagy vitatkozunk, vagy 
éppen telefonon keresztül kommunikálunk. 
Tudnunk kell azt is, hogy adott esetben mi-
lyen nyelvi stílust használjunk. Egy ünnepsé-
gen hivatalos, otthon hétköznapi stílusban 
beszélünk, míg barátunkkal bizalmasan be-
szélgetünk. Mindegyik stílusnak megvan-
nak a maga jellemzői. Más-más szókincset 
használunk tehát a barátainkkal folytatott 
beszélgetésünk során, illetve ha a főnökünk-
kel kommunikálunk. Nagyon fontosak az ún. 
metakommunikációs eszközök, testtartás, 
gesztusok, arckifejezések, hangminőség, 
hangerősség stb. 

SOS Save Our Soul
“A kedves szavak nem kerülnek sokba…

Mégis sokat érnek.” (Blaise Pascal)
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A kommunikációhoz 
szükséges készségek

A kommunikáció egy kétirányú folyamat, 
képességeinket tekintve lényegében köz-
lésből és megértésből áll. A helyzet azon-
ban ennél sokkal összetettebb. Képesnek 
kell lenni az üzenetek közlésére írásban 
és szóban egyaránt, méghozzá úgy, hogy 
azokat mások meg is értsék. Ehhez rendel-
keznünk kell a tömör és világos beszédre 
való képességgel. Fel kell mérnünk a má-
sik fél befogadóképességét is, hiszen nem 
mindegy, hogy egy hároméves gyerekkel, 
vagy egy osztálytársunkkal beszélünk. Ez-
zel egyidejűleg alkalmazkodnunk kell a 
környezethez, melyben a kommunikáció 
zajlik, például metrón utazva a nagy zajban 
másként kommunikálunk, mint a könyvtár 
csendjében. A kommunikációnkat nagyban 
befolyásolja a másik félhez, illetve magához 

a kommunikációhoz, annak témájához, kör-
nyezetéhez, nyelvhasználatához való hoz-
záállásunk.  

Fel kell ismernünk, hogy a helyzetnek meg-
felelően kommunikáljunk. Mire törekedjünk?

• Mások véleményének és érveinek nyitott 
módon történő megközelítésére

• Konstruktív, kritikai párbeszéd kialakítá-
sára

• A nyilvánosság előtti magabiztos meg-
szólalásra

• A helyes szó-, illetve nyelvhasználaton túl 
a kifejezésmódra

• Más kultúrák elfogadására, irántuk való 
pozitív hozzáállás kialakítására.

Kommunikációs stílusok

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommu-
nikálni – ami a hivatalos életben rendkívül 
fontos – ismernünk kell a különböző kom-
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munikációs stílusokat. Négyféle stílust kü-
lönböztetünk meg, ezek a következők:

• passzív stílus
• agresszív stílus
• asszertív stílus
• manipulatív stílus

A passzív kommunikáció jellemzően nem 
hatékony. A passzívan kommunikáló ember 
kerüli a konfliktusokat, ahelyett, hogy meg 
akarná oldani azokat. Szolga módon alá-
zatos. Gyakran feltételes módban beszél, 
gyakori kifejezései a lehetséges, lenne, ta-
lán, esetleg, én nem gondoltam, nem tudom 
stb. A döntést mindig másokra hagyja, nem 
vállal felelősséget, ezáltal még a saját életé-
nek irányítása is kikerül a kezéből. Nem ké-
pes másoknak nemet mondani. Ugyanakkor 
magában duzzog, másokat hibáztat, kifelé 
ezt sokáig nem mutatja, inkább vállalja az ál-
dozat szerepét. Közben kisstílű bosszút áll, 
például direkt nem ad át egy fontos üzene-
tet, majd amikor számon kérik rajta, egysze-
rűen azzal védekezik, hogy ő nem is tudta, 
hogy ez ilyen sürgős. Ez kifejezetten árt az 
önbizalmának, s az így szerzett önbizalomhi-
ány még inkább gátolja őt a hatékony kom-
munikációban.

Az agresszív kommunikációjú ember 
mindig nyerni akar. Minden megnyilvánu-
lása arra utal, hogy csak az ő véleménye 
a helyes, csak az ő gondolatai fontosak. 
Nincs tekintettel másokra. Saját jogait 
mindenen és mindenkin végigtiporva is 
érvényesíti. Másokat önmagához képest 
mindig rosszabb színben tűntet fel, gyak-
ran ironizál, cinikus, s ezzel másokat kigú-
nyol, megaláz.

Az asszertív kommunikáció a legha-
tékonyabb stílus, célja nem önmagában 
a nyerés, hanem saját magunk, az „én” 
érvényre juttatása, a másik tiszteletben 
tartása mellett. Az asszertív ember úgy ér-
vényesíti érdekeit, hogy közben nem sérti 
mások jogait. Ha valami problémája van, 
azt mihamarabb a legközvetlenebb módon 
tisztázza. Határozott döntéseket hoz, azo-
kat reális indokokkal támasztja alá. Mindig 
konkrétan fogalmaz, egyes szám első sze-
mélyben, kijelentő módban beszél.

Természetesen egyik stílus sem kizá-
rólagos, egyiket sem lehet egyértelműen 
jónak vagy rossznak titulálni, vannak hely-
zetek, amikor kifejezetten hasznos a pasz-
szív, vagy akár az agresszív kommunikáció 
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is. Törekednünk kell azonban arra, hogy 
kommunikációnkat legnagyobb részben 
az asszertív stílus jellemezze. Ha általá-
ban passzívan kommunikálunk, hosszú 
távon komoly gondjaink lehetnek a lelki 
egyensúlyunk fenntartásával, az agresszív 
stílus viszont legtöbbször nyílt konfliktus-
hoz vezet. 

Nézzük meg ezt 
a gyakorlatban!

Például valaki elénk tolakszik a buszra való 
felszállás közben. A passzív válasz erre az, 
hogy hangosan nem mondok semmit, ma-
gamban viszont fel vagyok háborodva, eset-
leg a buszon valahogy mégis elé kerülök, és 
lehuppanok az egyetlen üres székre, eset-
leg „véletlenül” rálépek a lábára.

Ha agresszívan kommunikálok, kimutatom 
valódi érzéseimet, és ráripakodok a tola-
kodóra, bőszen mutogatva, hogy hol a sor 
vége. Ilyenkor az a legvalószínűbb, hogy em-

berünk is agresszív stílusban válaszol, s már 
kész is a nyílt konfliktushelyzet.

Asszertív megoldás lehet például egy 
arra utaló megjegyzés, hogy jólesett volna, 
ha emberünk a sor végére áll, hiszen mi is 
kivártuk a sorunkat. Ő erre nagy valószínű-
séggel elnézést kér, és elmagyarázza, hogy 
sürgősen el kell jutnia a kórházba, ahova a 
feleségét épp most vitték be, ezért kellett 
tolakodnia. Így az információ birtokában a 
helyzet átértékelődik, a konfliktushelyzet 
megszűnik.

Az asszertív kommunikáció fontosabb lé-
pései:

• Fogalmazd meg a problémád konkrétan, 
tényszerűen!

• Fogalmazd meg indokaidat – miért is 
okoz ez neked kellemetlenséget!

• Soha ne minősítsd a másik személyisé-
gét, mindig a helyzetet értékeld, és ne az 
embert!

• A másik fél válaszára mindig figyelj oda, 
tartsd tiszteletben az érzéseit, véleményét!
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A család az a közeg, amely a születéstől kezdődően hatással van ránk, 
életünk tartozéka. Ezért nyilvánvaló, hogy a családot olyan szociális rend-
szerként kell elképzelni, ahol a szülő és a gyermek kölcsönösen hatnak 
egymásra. A családi környezetünk, a szüleink, az első kommunikációs, 
nevelő környezetünk. Itt tanuljuk első szavainkat, szokásainkat. Ahogy a 
gyermek eléri a 3 éves kort, már önállósodik, egyre több tevékenységet 
végez egyedül. Ekkor kezdődik egy folyamat, melyben megtanul a gyermek 
rendet rakni, „segíteni”, kiveszi részét a családi munkamegosztásból. Egy 
családban vannak klasszikus feladatmegosztások, amik a hagyományokon 
alapulnak, de az elmúlt évtizedekben ez a szokásrendszer egyre inkább 
átalakulóban van.

Ami tehetsz a családi 
együttműködésért:

Az apa és anya szerepvállalása mellett 
neked is együtt kell működnöd korod és 
képességeid szerint. Tartsd rendben a 
szobád, a konyhában pakold el magad

után a tányért, a bögrét, tedd a szeny-
nyest a helyére! Vállad át szüleidtől a 
ház körüli teendők közül azokat, melye-
ket korod és képességed szerint már el 
tudsz végezni! Például a ház körül ösz-
szegereblyézed a levelet, vagy a lakás-
ban felporszívózol.

3 KIHÍVÁS 
Családi együttműködés
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KALANDOK ÉS ÁLMOK

Világörökség és Hungarikum
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne! – mondja Wass Albert, 
de mi köze ennek a kalandhoz? Szabadidőd 
hasznos eltöltésének fontos része, hogy ki-
rándulj, szabad levegőn legyél, feltöltődj, és 
mindeközben megismerd hazánk neveze-
tességeit, Magyarországot. A Világörökség 
részét képező nevezetességek miatt külföldi 
turisták utaznak hozzánk, hogy láthassák eze-
ket. Ismerd meg te is, légy rájuk büszke, ezen 
ismeretek és élmények segítségével erősö-
dik helyi és nemzeti identitástudatod. 

Rajtunk áll, megbecsüljük-e, meg-
őrizzük-e mindazt, amit évezredek 
történelme, s a természet évmilliár-
dos fejlődése felhalmozott.

A világörökségről
1972. november 16-án született meg 
az ez idáig legjelen-
tősebb eszköz 
Földünk egye-
temes ter-
mészeti és 
ku l tu rá l i s 
értékeinek 
megőrzésére: 
az UNESCO Vi-
lágörökség Egyez-

ménye. Az Egyezmény olyan egyedülálló jogi 
eszköz, amely globális felelősségvállalást 
tesz lehetővé a világ kulturális és természe-
ti értékeinek megóvásáért. Elfogadásának 
előzményei jóval korábbra nyúlnak vissza. 
Már az I. világháború után felmerült egy nem-
zetközi mozgalom alapításának gondolata az 
Európán kívül fekvő kulturális és természeti 
javak védelmére, a nemzetek közösségében 
azonban csak az Asszuáni-gát építése kap-
csán tudatosodott igazán ennek fontossága. 
A világörökség egyezmény azóta – részt 
vevő államok számát tekintve – a világ egyik 
legelfogadottabb és legsikeresebb nemzet-
közi egyezményévé nőtte ki magát: 1972 óta 
már 191 állam csatlakozott hozzá.

A Világörökségi Listára 
kiemelkedő je-

lentőségű 
és egyete-
mes értéket 

képviselő kultu-
rális és természeti 

örökségű helyszínek 
kerülhetnek fel, ame-

lyek nemcsak egy adott 
ország, hanem az egész 

emberiség számára egyedi 
jelentőséggel bírnak. A jelen-
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Magyarország 1985-ben csatlakozott a 
Világörökség Egyezményhez, a benne fog-
laltak törvényerejű rendelet formájában be-
épültek a magyar jogrendbe. 

A Világörökség Bizottság két évvel ké-
sőbb, 1987-ben döntött az első két ma-
gyarországi helyszín, Budapest és Hol-
lókő felvételéről a Világörökségi Listára. 
2002. nyara óta pedig hazánk már nyolc 
világörökségi helyszínnel büszkélkedhet. 
Helyszíneink közül hét a kulturális és egy 
a természeti kategóriában került felvételre. 
Két helyszínünk (az Aggteleki-karszt és a 
Szlovák-karszt barlangjai, valamint a Fertő / 
Neusiedlersee kultúrtáj) határainkon átnyúl-
nak, azaz szomszédainkkal – Szlovákiával 
és Ausztriával – közösek.

Budapest – a Duna-partok, 
a Budai Várnegyed 
és az Andrássy út

A Duna a világ „legnemzetközibb” folyója; 10 
országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 
7 további országot érint. Több jelentős te-

A Világörökség Listán szereplő 
magyar helyszínek

legi szabályozás szerint a kritériumokat két 
csoportban foglalták össze, ezek alapján egy 
helyszín, vagy kulturális, vagy természeti örök-
ség kategóriában kerülhet fel a Világörökségi 
Listára. Az előbbinél a legfontosabb kritérium-
nak a „hitelesség” (történelmi autentikusság) 
számít, míg a természeti örökség esetében az 
„integritás” (érintetlenség, sértetlenség).

A kulturális örökség részei 
lehetnek az egyezmény  

értelmében:
• műemlékek (építészeti, monumentális 

festészeti vagy szobrászati művek, régésze-
ti elemek);

• épületegyüttesek (összefüggő vagy kü-
lönálló építmények);

• helyszínek (az ember, vagy az ember és 
a természet közös alkotása).

A természeti örökség részei 
lehetnek az egyezmény  

értelmében:

• esztétikai vagy tudományos szempont-
ból rendkívüli értékű fizikai és biológiai 
képződmények vagy képződménycsopor-
tok;

• a tudomány vagy a megőrzés szem-
pontjából rendkívüli értékű geológiai és 
fiziográfiai képződmények, a kihalástól fe-
nyegetett állat- és növényfajták lakó- illetve 
termőhelyéül szolgáló, pontosan körülhatá-
rolt területek; 

• természeti tájak.
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lepülés is emelkedik a partjain, köztük négy 
jelenlegi főváros: Bécs, Pozsony, Budapest 
és Belgrád. A térség kulturális öröksége és 
természeti adottságai sok turistát vonzanak. 
A Budai Várnegyed Budapest I. kerületének 
egyik városrésze Vár néven. 1987 óta az 
UNESCO Világörökség listáján Budai Vár-
negyed néven szerepel.[1] Területén szá-
mos középkori eredetű műemlék, valamint 
17–18. századbeli lakóházak és középületek 
találhatóak. A Budai Várnegyed három fő ré-
sze a Budavári Palota, a Szent György tér 
és a történelmi lakónegyed. Az Andrássy út 
Budapest 2310 m hosszúságú sugárútja, 
mely Budapest VI. kerületét, a Terézvárost 
szeli át. Az út a Belvárost köti össze a Város-
ligettel. Alatta halad az 1-es metró.

Az Andrássy út Belváros felőli kezdete, 
1875 körül épült. Az Andrássy út, az alatta 
haladó Millenniumi Földalatti Vasúttal és a 
végében fekvő Hősök terével együtt 2002-
ben a világörökség része lett.

Hollókő Ófalu és környezete

Hollókő egy község Nógrád megyében, a 
Szécsényi járásban. Magyarország egyetlen 
olyan faluja, amely szerepel az UNESCO 
világörökség listáján, és így világszerte is-
mert. A Világörökség Bizottság 1987-ben a 

magyarországi várományos helyszínek közül 
Budapest mellett elsőként a Nógrád megyei 
palóc falut, Hollókőt vette fel a Világörökség 
listájára. A legfontosabb feltételnek, azaz az 
egyedi és egyetemes jelentőségnek Hol-
lókő azzal tesz eleget, hogy a 17–18. század-
ban kialakított falu a tradicionális építészet 
és a 20. századot megelőző falusi élet olyan, 
páratlan példája, amelyet sikerült eredeti ál-
lapotában megőrizni. 

Az Aggteleki-karszt 
és a Szlovák-karszt barlangjai

Magyarország és Szlovákia határvidékének 
barlangjaiban nemcsak egyedülálló termé-
szeti, de gazdag kultúrtörténeti értékeket is 
találhatunk. A döntésnél figyelembe vették 
a természeti formák rendkívüli változatos-
ságát, komplexitását és viszonylagos érin-
tetlenségét. A terület jelenleg ismert 712 
barlangjából 273 nyílik Magyarországon. 
A mintegy 2 millió éve kialakult barlangok 
rendkívül változatosak: a legtöbb folyóvi-
zes eredetű, de akad itt a beszivárgó vizek 
oldó hatására kialakult zsomboly (aknabar-
lang) és a mélyből feltörő vizek által formált 
barlang is. A listát 2000-ben bővítették ki a 
Dobsinai-jégbarlanggal.

Az ezeréves Pannonhalmi 
Bencés Főapátság

A Pannonhalmi Bencés Főapátságot 996-
ban alapították az azóta is folyamatosan 
működő Szent Benedek-rendi monostor, 
Magyarország egyik kiemelkedő történelmi 
emlékhelye, egyházi és művészettörténeti 
központja. Győr-Moson-Sopron megyében, 
a Pannonhalmi járásban, Pannonhalma vá-
rosban található. Napjainkban is élő, mintegy 
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negyven fős szerzetesközösség lakja, mű-
ködtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturá-
lis munkát végeznek – könyvtár, levéltár, mú-
zeum, könyvkiadó működtetésével, koncertek 
szervezésével –, valamint dolgoznak az apát-
ság működésének anyagi megalapozásán 
is, többek között borászat, gyógynövénykert 
fenntartásával és vendégek fogadásával.

Hortobágyi Nemzeti Park 
– a Puszta

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első 
nemzeti parkja, melyet 1973. január 1-jén 
hozott létre az Országos Természetvédelmi 
Hivatal. Területe 82 000 hektár. 1999. no-
vember 30-án, az UNESCO Világörökség 
Bizottságának ülésén felvették a Hortobágyi 
Nemzeti Park egész területét a Világ Kultu-
rális és Természeti Örökségeinek listájára.  
A Nemzeti Park üzemelteti az ország egyet-
len utasokat szállító halastavi kisvasútját, 
mely Magyarország legnagyobb mestersé-
ges halastavánál (a Kondás tónál) végződik.

Pécs (Sopianae) 
ókeresztény temetője

A pécsi ókeresztény sírkamrák elnevezésű 
régészeti bemutatóhely Pécs belvárosának 
északnyugati részén, a pécsi székesegyház 
környékén található, a 4. századból fennmaradt 
nekropolisz, ahová a város ókeresztény lakói 
temetkeztek. A leletegyüttes egyetemes je-
lentőségénél fogva különleges helyet foglal el 
Magyarország régészeti emlékei között. 2000. 
november 30-án az UNESCO a világörökség 
részévé nyilvánította. 2004-ben a Magyar 
Nemzeti Bank emlékpénzérmét bocsátott ki 
Pécsi ókeresztény sírkamrák körirattal.

Fertő/Neusidlersee kultúrtáj

A Fertő-táj Magyarország északnyugati részén 
található. A Fertő tavat és az azt övező tájat, 
településeit 2001-ben vette fel az UNESCO 
a világörökségek közé. A felvételt Ausztria 
és Magyarország közösen kérelmezte, mivel 
a Fertő túlnyomó része Ausztriához tartozik, 
s a határ mindkét oldalán nemzeti park vé-
delmezi. A táj a felvételt népi építészetével, 
műemlékeivel, az egymást követő civilizációk 
régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával 
valamint változatos növény- és állatvilágával 
érdemelte ki. A világörökség terület érdek-
képviseletére civil szervezet alakult, az érin-
tett hazai települések részvételével.
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Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék

A Tokaji borvidék 
vagy Tokaj-hegy-
aljai borvidék (rö-
viden Hegyalja 
vagy Tokaj-Hegy-
alja) a világ első 
zárt borvidéke 
1737 óta. Magyar-
ország északkele-
ti részén, a Zemp-
léni-hegység déli, 
délkeleti lábainál 
található. Területe 88124 hektár. Az UNES-
CO Világörökség Bizottsága, mint kultúrtájat, 
2002-ben felvette a világörökségi listára To-
kaj-hegyaljai történelmi borvidék néven. 
A borvidék jelképe és egyik központja Tokaj 
városa, amely világhíre révén egész Magyar-
ország jelképévé vált. A város több évszáza-
dos borászati hagyomány, különleges építé-
szeti örökség és helyi hagyományok őrzője.

A szellemi kulturális örökség megőrzéséről 
szóló UNESCO Egyezményt 2003-ban fo-
gadták el. A szellemi világörökség az ősöktől 
örökölt hagyományokat, kifejezésmódokat, 
előadóművészeteket, ünnepi rítusokat, társa-
dalmi gyakorlatokat, régi tudományágak tu-
dásanyagát tartalmazza. A szellemi kulturális 
örökség UNESCO listáján jelenleg szereplő 
magyar elemek a Kodály-módszer, a Busójá-
rás Mohácson, a táncház módszer, a Matyó 
örökség, a népművészet és a solymászat. 
Ez a lista egészült ki 2018 novemberében a 
kékfestés hagyományával. A jelölést Magyar-
ország, Németország, Ausztria, Csehország 
és Szlovákia közösen nyújtotta be. 

De mi is az a kékfestés? A kékfestés tex-
tilszínezési és  -mintázási eljárás, amely a 
18. és 19. században terjedt el Közép-Eu-
rópában, leginkább len- és pamutvásznat, 
valamint selymet festettek kékre úgy, hogy 
a kelmére előzetesen úgynevezett gátló-
anyagot nyomtak, ez a fehéren maradó fe-
lület adta a mintát, majd a kelmét indigóra 
színezték.

Hungarikum
A hungarikum gyűjtőfogalom, amely 
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre 
méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságával, egyediségé-
vel, különlegességével és minőségével 
a magyarság csúcsteljesítménye. A hun-
garikum törvény rögzíti és szabályozza, 
hogy mi is számít hungarikumnak.

Hogyan lesz valami 
hungarikum?

A hungarikummá nyilvánítás többlépcsős, 
alulról felfelé építkező folyamat. Az adott 

értéket először a területileg hozzá köthető 
települési vagy tájegységi értéktárba kell 
felvetetni, amelyek kezelője jellemzően a 
helyi önkormányzat. Az értékfelvételt bárki 
kezdeményezheti. Ezt követi – ha a felvett 
érték megyei jelentőségű –felterjesztése a 
megyei értéktárba, de kivételes esetekben 
– például helyi értéktár híján –rögtön ide is 
történhet a beterjesztés. Amennyiben az 
adott érték nem köthető konkrét helység-
hez, sokkal inkább egy ágazathoz, a javaslat 
a minisztériumok által kezelt ágazati érték-
tárakba nyújtható be. A helyi (települési, 
tájegységi és/vagy megyei) vagy ágazati 
értéktárba történő felvételt követően hi-
vatalosan is úgynevezett nemzeti értékké 
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válik az adott tétel. A már felvett nemzeti 
értéket ezután – amennyiben országos je-
lentőségű – kiemelkedő nemzeti értékké 
lehet nyilváníttatni. A Magyar Értéktárba 
történő felvételhez a Hungarikum Bizott-
sághoz kell javaslatot benyújtani.

HUNGARIKUMOK
A gyulai kolbász (vagy gyulai páros kol-
bász) hungarikum, amely meghatározott, 
jellegzetes, csak Magyarországra jellemző 
alapanyagokból készült, eredetvédett, azaz 
csak Gyula és Békéscsaba városok köz-
igazgatási határain belül előállított, fűszeres 
kolbászféleség.

A Béres Csepp egy magyar humán-
gyógyászati készítmény védjegyezett 
neve. A Béres Csepp és a Béres Csepp 
Extra elnevezéseket 2013-ban felvették 
a Magyar Értéktárba. A készítményt dr. 
Béres József alkotta meg 1972-ben. A 
nyomelemeket és ásványi anyagokat spe-
ciális összetételben tartalmazza, a hiányzó 
nyomelemek pótlásával erősíti 
az immunrendszert.

Torockó a Kárpát-me-
dence legépebben 
és leghitelesebben 
fennmaradt népi 
építészeti együt-
tese. Egyedi érté-
kekkel rendelkezik 
Erdély számára, 
ugyanúgy ahogy 
M a g y a r o r s z á g 
számára Hollókő. 
Ugyanakkor itt talál-
ható a Kárpát-medence 
legrégebbi, 1668-ban épült, 
megőrzött parasztháza.

Neumann János magyar születésű 
matematikus. Kvantummechanikai elméleti 
kutatásai mellett a digitális számítógép elvi 
alapjainak lefektetésével vált ismertté.

A Kodály-módszer egy zenepedagó-
giai koncepció, ami a kecskeméti születésű 
Kodály Zoltán zenepedagógiai módszereit 
foglalja össze. Ő az első, aki néphagyomány 
alapján összefüggő, korszerű rendszert tu-
dott kiépíteni. Az általános iskola énektanítá-
sának reformját tartotta a legfontosabbnak. 
Tisztán látta, hogy nem lehet magas szintű 
az egyetemi oktatás, míg az általános iskola 
énektanítása nincs megalapozva.

Puskás Ferenc a Nemzet Sportolója 
címmel kitüntetett olimpiai arany- és világ-
bajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó, több 
klubcsapat és válogatott edzője.

A kaptárkövek olyan sziklaalakzatok, 
kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba fül-
kéket és egyéb mélyedéseket faragtak. A 
fülkés sziklák kis csoportja fellelhető a Pilis 
és a Budai-hegység területén is (különö-
sen a Tétényi-platón), de a leggazdagabb 

előfordulásuk Eger környékén, a 
Bükkalján található.

A Gundel-ház patinás 
története több mint 100 

éves dicsőséges múlt-
ra tekint vissza. Az 
EU-s csatlakozást 
követően jelentős 
szerepet töltött be 
a nemzetközi ese-
mények elegáns, 
zökkenőmentes le-

bonyolításában. Ér-
demei elismeréseként 

2014 évben felvételt 
nyert a hungarikumok lis-
tájába.
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1 . Mit jelent a Kodály-módszer?
a)  énekórát
b)  szolmizálást, kottaolvasást
c)  zenepedagógiai koncepciót

2. Mit viselnek a Busók?
a)  Páncélt, vértet viselnek, kezükben kard és 

pajzs. Fejükön rostélyos sisak, ami megvédi őket a 
sérülésektől, lábukon bőr csizma.

b) Fűzfából faragott, festett, birkabőrcsuklyás 
maszkot viselnek. Jellegzetes ruházatuk a bocskor, a 
fehér vászongatya, a bundájával kifordított birkabőr 
derékban kötéllel vagy lánccal összekötve, amelyre 
kolomp van felaggatva, valamint a vállon viselt ta-
risznya.

c)  Vasorrot, seprűt, és fekete szoknyát viselnek. 
Vállukon kendő. Fejüket is kendővel kötik be, ami ar-
cukat félig takarja.

3. Mit fest a kékfestő?
a)  kerámiát
b)  textilt
c)  tojást

4.  Mit jelent az a szó, hogy hungarikum?
a)  ősi magyar törzs neve
b)  Magyarországról származó termék
c)  nemzeti értékek elnevezése

5. Hány világörökségi helyszín található Ma-
gyarországon?

a)  15
b)  22
c)  8

6. Mi a legmegfelelőbb kommunikációs mód-
szer? Mindenki véleménye fontos.

a)  passzív
b)  agresszív
c)  asszertív

7.  Mik azok a metakommunikációs eszközök?
a)  testtartás, gesztusok, arckifejezés
b)  beszéd, írás
c)  SMS, instagram, e-mail

8. Hány állam csatlakozott az UNESCO Vi-
lágörökség Egyezményéhez 1972 óta?

a)  224
b)  191
c)  77

9.  Mit jelent, ha valaki passzív?
a)  Szívesen beszélget, bekapcsolódik minden kö-

zösségi tevékenységbe.
b)  Legtöbbször külső szemlélő, visszahúzódó.
c)  Elutasító, barátságtalan környezetével szem-

ben.

10. Melyik szerzetesrend alapította és működ-
teti a mai napig a Pannonhalmi-apátságot?

a)  Pálos rend
b)  Ferences rend
c)  Bencés rend

11. Milyen néven került a Budai vár a világörök-
ség listájára?

a)  Budai Várnegyed
b)  Budai vár, I. kerület
c)  Budai vár

12. Milyen típusú barlangok az Aggteleki karszt 
részét képező zsombolyok?

a)  Bányász tárnák
b)  Aknabarlangok
c)  Folyó által kimosott barlangok

13. Melyik városi nevezetesség közelében talál-
hatóak a Pécsi ókeresztény sírkamrák?

a)  Székesegyház
b)  Török imaház
c)  Zsolnay negyed

13.+1 Mivel segítheted a családi együttműkö-
dést?

a)   Felporszívózol, és szétdobálod a ruháidat.
b)   Rendet raksz a szobádban, és felporszívózol.
c)  Nem teszel semmi szokatlant, ott hagyod a 

koszos tányért az asztalon.

eAgytorna kvíz & tesztlap

eAgytorna kvíz & tesztlap megoldások: 1C, 2B, 3B, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C, 11A, 12B, 13A, 13+1B
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https://pozitivkommunikacio.hu

https://www.vilagorokseg.hu/

http://www.hungarikum.hu
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