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Szent Márton LapjaSzent Márton Lapja

„Jegyezd meg e nagy igazságot … Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”
(Bessenyei György)

***

 „Ha más nyelven beszélek, mindig kissé elfogódott leszek, de bátrabb, egyenesebb. Meg vagyok fosztva attól, hogy a szók közötti csönddel, 
az ezredik árnyalattal hassak. Mégis bizonyos szabadságot ad ez. Általában azt tapasztalom, hogy a kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom inkább 
közölni, de a kellemetlen dolgok - fölmondani egy régi hű alkalmazottnak, vitatkozni egy szerződés kétes pontjairól, gorombáskodni a pincérrel, sze-
mébe vágni valakinek a nyers és kínos igazságot - könnyebben mennek más nyelven. Szerelmet vallani az anyanyelvemen óhajtok, de szakítani idegen 
nyelven. Verset írni magyarul, de kritikát lehetőleg portugálul.”   (Kosztolányi Dezső)

***

„Ha olyan nyelven szólsz egy emberhez, amit megért, a szavak eljutnak a fejéig.
Ha az anyanyelvén, az pedig utat talál a szívéhez.”

(Nelson Mandela)
***

 „A szavaknak olyan kulturális, érzelmi háttértartalmuk van, aminek csak akkor kerülünk birtokába, ha évtizedekig élünk abban a 
kultúrkörben. Akármilyen jól tudunk valamilyen idegen nyelvet, nem tudjuk olyan árnyaltan kifejezni magunkat, ahogy az anyanyelvünkön.

(Csermely Péter)
***

 "Arra való az irodalom, hogy ne érezzük magunkat magányosnak, és megtapasztaljuk azt a sokszor keserű, de alapvetően mégis felemelő 
érzést, hogy olyan szörnyű helyzetben, mint amilyenben most éppen vagyunk, voltak már mások is; amint ezt megérezzük, helyzetünk máris kevésbé 
reménytelen”.                   (Spiró György)

***

„A költőnek van a legszebb hivatása e földön: ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot.”
( Juhász Gyula)

***

Bármilyen világosnak tűnik egy nagy költemény, végleges értelmét senki sem hámozhatja ki.
Rejtett eszméje örökkön munkál benne, s az idők végezetéig új eszméket sugall.

(George Calinescu)
***

„A költészet az emberiség lelki tápláléka.”
(Rachel Gibson)
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„A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek 
anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok 

támogatása” című pályázat.
NTP-ATP-19 

 A komplex tehetség-
gondozó program célja a 
tanulók anyanyelvi kom-
petenciájának fejlesztése, 
a kreativitás, a személyi-
ségfejlődés támogatása, ta-
nulási készség fejlesztése, 
s mindemellett a hagyo-
mányaink ápolását tartjuk 
szem előtt. Évtizedek óta 
készítünk fel az „Édes anya-
nyelvünk” nyelvhasznála-
ti, szavaló- és szép kiejtési, 
szónok-, helyesírási verse-
nyekre, melyek az anyanyel-
vi identitás megőrzését 
szolgálják. Innovációként 
kiadványt készítünk és cso-
portújságot szerkesztünk, 
melyek a digitális kompe-
tenciák fejlődését szolgál-
ják. 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének legjobb eszközei:  "Szó-
lalj meg!" nevű iskolai szintű szónokverseny megszervezése, az érdeklődésre 
számot tartó szövegek, beszédművek alkotása, újságcikkek írása, a hangsúly, 
a hanglejtés, a beszédfonetikai eszközök helyes használatának, a helyes ejtés-
nek a gyakorlása, a véleményalkotás. 
          A projekt kreatív termékei: a „Szólalj meg!” szónokverseny és 
írásbeli, szóbeli produktumainak megvalósulása, valamint a tervezett újság 
létrejötte.
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 „ …soha ne feledd, miképen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség!”

(Kölcsey Ferenc)

„Szólalj meg!” 

          Hagyományt teremtettünk, amikor Farkas 
Márta egykori diák - ma orvosként praktizál 
- ötlete nyomán elindítottuk a „Szólalj meg!”  
szónokversenyünket, melynek célja, anyanyel-
vünk ápolása, az iránta való szeretet kibon-
takoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a ki-
alakult készség mérése és minősítése. Feladata 
még az általános és közéleti beszédkultúra fej-
lődésének segítése is. A versenyben való rész-
vétellel, az erre való felkészüléssel teret adjunk 
az ifjúság szóbeli megnyilvánulásainak, hogy 
hangot adhassanak az őket érdeklő témáknak, 
hogy szokják és gyakorolhassák a nyilvános 
szereplést. A lelkesedésüket az is növelte, hogy 

minden résztvevő kapott ajándékot, és a legügyesebbek az eddig bevált aján-
dékkönyvek helyett a diákokat jobban érdeklő modern eszközöket, kreatív 
tárgyakat kaptak.
(Vighné Kiss Éva – szervező tanár)

„A stilisztikáról és retorikáról lesz szó: arról 
a két stúdiumról, melyet a klasszikus ókor 
egynek tekintett és egy néven retorikának ne-
vezett. Egy stúdium ez most is, csakhogy két 
oldala van: gondolataink összegyűjtése és ki-
fejezése. Egy oldalról gondolkodni, más oldal-
ról beszélni tanít, a szó legtágabb értelmében. 
Az olvasás is gondolkodás s az írás is beszéd.” 

(Babits Mihály)
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A legsikeresebb beszédműveink

Tisztelt Hallgatóság!

 Sokat gondolkodtam azon, hogy megosszam-e másokkal is ezt 
a történetet, amiről ma beszélni fogok. S úgy döntöttem, mert bár sok más 
betegség során is elveszíthetjük az ízérzékünket és szaglásunkat, de igazán 
a korona vírus mutatta meg nekünk, milyen is ezek nélkül élni.
 Nagyon rossz az az időszak, amíg az ember egy pár napra vagy 
hétre elveszíti ezeket a képességeket. De az ő esetük még szerencsésnek is 
mondható. Mert itt vagyok én, aki november elején voltam covidos, vagyis 
csak valószínűsítjük mivel egy napig fájt a torkom, de pár nap múlva szá-
momra megszűntek az ízek s illatok. Sajnos ezek a mai napig nem jöttek 
vissza. És ha most gyorsan a hónapokat kezdted el számolni, ne folytasd, 
megmondom. Ez már a hetedik hónap. 
 Hogy miért is rossz ez nekem? A jó szaglás az ízérzékkel együtt adja meg az ételek élvezetét, fontos 
szerepe van a gasztronómiában, segít az illatszerek kiválasztásában és nem utolsó sorban a veszélyek elhárításá-
ban pl. gázszivárgás, tűzeset, a rossz és romlott ételek felismerésében és még sorolhatnám. Engem pl. a legutóbb 
említett oknál fogva nem szívesen engednek a szüleim egyedül, idegen helyen enni. Viszont nem egy vicces, 
vagy talán nem is olyan vicces sztorim született, melyek közül a talán legemlékezetesebbet mesélem el nektek. 

Egyedül voltam otthon, amikor is edzésre készülődtem. A kulacsomat 
egy ásványvizes palackból töltöttem meg vízzel. Nagyon mérges lettem, 
amikor kicsit túlöntöttem, és a víz az asztalra folyt. Talán ez volt a 
legnagyobb mázlim. „Olyan érdekes állaga van ennek a víznek, kissé 
selymes”-gondoltam. Majd az üvegből mélyeket szippantottam, de nyil-
ván semmit sem éreztem, csak mintha kicsit szúrta volna az orromat. 
Ezért gyorsan telefonáltam, amikor is anya közölte velem, hogy apa a 
kollégáival pálinkát főzött, ami ásványvizes palackokban van. Így utó-
lag nem tudom mi történt volna, ha azt a liter házipálinkát elviszem 
edzésre, mert nem éreztem volna ivás közben sem. Így jobbik esetben 

dalra fakadtam volna, rosszabbik esetben a detoxban kötöttem volna ki. Viszont lehet a szaglás képességének 
elvesztése hasznos is. Mert pl. amikor a cicám az alomban végzi a dolgát, én ebből semmit nem veszek észre, míg 
a család többi tagja gázmaszkot húz. Olyan esetben is előnyös lehet, amikor a buszon egy nem túl illatos család 
mellé keveredek. Míg én vidáman utazgatok, addig az unokatesóm mellettem azt is megbánja, hogy felültünk 
erre a buszra és rámbízta a helyválasztást.
 Az elmúlt hónapok során azért mozdult egy kicsit pozitív irányba ez a dolog. Már érzem a sósat és 
savanyút is és néhány étel ízét is felismerem már. A rossz, hogy torz ízeket is érzek. Az isteni magyar konyha jel-
legzetes hagyma, fokhagyma és bizonyos fűszerek ízei számomra elérhetetlenek. Felvágottak, szalámi, szalonna, 
kolbász is egyelőre bűnrosszak nekem, a medvesajtos kenyeret pedig már eléggé kezdem unni. Az illatok közül 
már többet felismerek. Ilyen a citrom, fahéj, mentol és furcsa mód a WC-illatosító. A parfümöket, illatszereket 
jó illatúnak érzem, de számomra mindegyiknek egyforma illata van. 
Ugyanúgy egyforma szagot és ízt érzek a kakaón, csokin és kávén, 
és értetlenül álltam, amikor a mellettem cigiző ember cigifüstjét is 
ugyanilyen szagúnak éreztem.
 Nagyon várom már, hogy az életem visszatérjen a régi 
kerékvágásba, mivel imádok enni, imádom az ízletes, fűszeres étele-
ket és legjobban ezek hiányoznak. Bár abszolút nem jó az, ami most 
velem történik, de remélem ezek a vidám történetek tetszettek nektek 
is, mert ezeken még én is tudok nevetni.

(Szarvas Lilla)
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Tisztelt Diáktársaim és Tisztelt Zsűritagok!

 Mai beszédem témája a lámpaláz. Aktualitása mi-
att választottam ezt, hiszen most is egy felszólalás előtt állunk 
és feltételezem, hogy legalább egy kis mértékben érzitek most 
is. Vagy ha most nincs is lámpalázatok, biztos vagy benne, 
hogy már éreztétek ezt vizsgák, dolgozatok vagy esetleg felele-
tek előtt.
 De tudjátok pontosan mi is az a lámpaláz? A lám-
paláz röviden a nyilvános szerepléstől való félelem, attól félünk, 
hogy mások szeme láttára hibázunk. Több nemzeti felmérés is 
bizonyítja, hogy a legtöbb ember egyenesen retteg a megszé-
gyenüléstől. Ilyen nagymértékű szorongás elvonhatja a figyel-
münket a feladatunkról, elkezdünk arra koncentrálni, hogy ezt 
minél jobban kiküszöböljük, ezáltal képtelenek leszünk a logi-
kus gondolkodásra, és bekövetkezik a diáknyelvben jól ismert 
„leblokkolás”. Ez azt jelenti, hogy a sok felkészülés ellenére sem 
jut semmi eszünkbe és bekövetkezik a teljes pánik.
 De vajon mindig rossz az, ha az ember lámpalázas? 
Természetesen nem, hiszen csekély és egészséges mértékben jó-
tékony hatása van ennek az izgatottságnak: segít kihozni ma-
gunkból a maximumot és a jobb teljesítményre ösztönöz.
 Érdekelt, hogy mi válthatja ki bennünk ezt az ér-
zést, így utána jártam. Egy lengyel zenepszichológus felmérését 
találtam, miszerint két oka lehet ennek az érzésnek: az önbizalom és a maximalizmus. Mind a kettő egy megfe-
lelési kényszert takar: meg akarunk felelni a másik,- vagy jobbik esetben a saját elvárásainknak. Ti gondoltátok 
volna, hogy két ennyire hétköznapi dolog áll a lámpaláz kialakulása mögött?
 Gyakori még az a kérdés is a témával kapcsolatban, hogy milyen módszerekkel lehet a nagymértékű 
szorongást annyira csökkenteni, hogy a jótékony hatásai legyenek érezhetők? Sok praktikát találunk ezzel kap-
csolatban. Ha az itt lévőket megkérdeznénk, biztosan sokféle válasz születne, hiszen a legfontosabb, hogy saját 
magunkat figyeljük meg, mik azok a dolgok, amik segítenek megnyugodni. Az úszók gyakran zenét hallgatnak 
bemelegítés közben a versenyeik előtt. Számomra az a praktika vált be, hogy az utolsó áttekintés után másra 
terelem a gondolataimat és csak közvetlenül a pl. felszólalás előtt térek vissza a témához.
 A legfontosabb, hogy a lámpalázat ne rosszként éljük meg és ne féljünk tőle. Sose feledjétek Selye János 
gondolatait, miszerint: „Önmagunk megismerésének jótékony hatásai vannak.”

(Bakó Petra)
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Kedves Hallgatóim!
              

 Mai témám az öltözködési stílusok, erről fogok beszélni. Nézzetek 
körül a teremben, és láthatjátok, mennyiféle stílus van jelen itt is. Természe-
tes ma egy alkalomra, versenyre öltöztünk fel, mégis érzékelhető a különb-
ség.
             Kedves Diákok! Azt látom, hogy előbb vagy utóbb mindenki meg-
kísérli kialakítani az egyéniségéhez leginkább illeszkedő öltözködési stílust 
vagy stílusokat. Mi az elsődleges szempontunk? Talán azt választjuk ebben 
az életkorban, amiben jól érezzük magunkat. 
Veletek is előfordult màr, hogy valakit a stílusáról ítéltetek meg? Néha ez 
rossz irányba visz minket. Például ha egy talpig feketébe öltözött személy 
jelenik meg előttünk, akkor rögtön valami sötét dologra gondolunk, vagy 
akár rossz embernek véljük, pedig egy humoros, boldog embert is rejthet a 
ruha, csak éppen rejtőzködik valami miatt. 
           Gondoltátok volna, hogy az öltözködési stílusokat kategóriákba so-
rolhatjuk? Ilyen például a klasszikus, ami azok számára tökéletes, akik az 
egyszerűség és az elegancia hívei. A természetes és egyszerű fazonok ural-

kodnak, és kiegyensúlyozottságot sugároznak. Vagy tudjátok, hogy az időtlen stílus a kényelem és az elegancia 
között van? Nem tagadja meg a magassarkút sem, sem a tornacipőt. Színeiben inkább a pasztellre van kihe-
gyezve. A romantikus stílus a finomságot, érzékenységet kedvelő emberek stílusa. Kendők, sálak, ékszerek, ruhák 
világa ez! Személy szerint nekem ez a kedvencem, de még nem tudtam teljesen kialakítani a saját stílusomat. 
Sokszor teljesen eltérő darabok között válogatok.
            Remélem, példáimmal segíthettem egy kicsit ebben a divat-rengetegben eligazodni, és biztatlak is benne-
teket, bátran próbáljatok ki különféle stílusokat!

(Illés Lili)
  

Kedves Diáktársaim!

 Ezekben az években aktuálisan felmerülő kérdés, hogy érettségi után felsőoktatás vagy szakmatanu-
lás irányába érdemes-e továbbmenni, avagy mi alapján válasszuk meg mi, egy 17-18 éves diák a helyesnek gon-
dolt utat? Én még nem vagyok teljesen tisztában a jövőbeli terveimmel, és lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül, 
ezért a saját ismereteim alapján összegyűjtöttem néhány érvet, amik segíthetnek a döntésben, mivel rengeteg 
dolog befolyásolhatja azt. De mivel kezdjük, és hol?
 A legfontosabb elsősorban a saját érdeklődési irányaink megismerése, azoknak a dolgoknak az ösz-
szegyűjtése, amelyek számunkra sikerélményt okoznak. Csak olyan munkát érdemes végezni, amit szeretünk, és 
amit szívből csinálunk, a szakmai beállítódásra és a tehetségre pedig jól lehet alapozni.
 Fontos tényező, hogy mennyire hosszú ideig vagytok hajlandóak foglalkozni a tanulmányaitokkal. 
A diploma például hosszabb időt és nem kevés kitartást igé-
nyel, a pályánkat később kezdhetjük el, ha a felsőoktatást vá-
lasztjuk, ez viszont nem zárja ki azt, hogy az egyetem mellett 
dolgozzunk. Ellenben a szakmunkás képzőben hamarabb 
szerzünk képesítést, így máris elkezdhetjük a munkatapasz-
talat szerzést. Ezzel időt és pénzt is nyerhetünk, nem beszélve 
arról, hogy elsősorban gyakorlati tudást kapunk…
 A fő kérdés tehát: szakmatanulás vagy egyetemi 
diploma? Mindegy melyik mellett döntesz, mindkettő annyit 
ér, amennyit te teszel érte!
   (Szeles Luca)     
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A fiatalabbak legjobbjai

Kedves Tanáraim és Diáktársaim!

 Napjainkban egyre több hírt hallunk az elektromos autókról. 
Ezzel együtt arról is, hogy ezek a csodák nem is olyan jók, mint mi azt 
gondolnánk. Azonban én mint egy elektromos autó rajongó, megpróbálom 
eloszlatni a kételyeket e témában.
 Véleményem szerint azok az emberek, akik azt állítják, hogy egy 
elektromos motor sohasem lesz olyan jó, mint egy dízel, még sosem gon-
dolkodtak el az autók, a környezetvédelem és a jövő összefüggéséről. Ezt 
támasztja alá az a felvetés is, miszerint a dízel motorok rövid időn belül ki 
lesznek tiltva a nagyvárosokból.
Napjainkban az egész világhálót körbejárta az a kép, amelyen egy elektro-
mos autó megy az úton, és lóg ki belőle egy kábel, ami egy atomreaktorhoz 
vezet. Ne ilyen környezetre ártalmas dolgokkal töltsünk egy ilyen autót, 
hanem használjuk a természet adta lehetőségeket, mint például a nap-, a 
szél- és a vízenergiát!
 Az utolsó probléma, amiről ma beszélni szeretnék az, hogy 
elektromos autókkal megtenni egy hosszabb távot lehetetlen. Ezt azzal cá-
folom meg, hogy egy középkategóriás elektromos autó 300-400 km-t tud megtenni. Na most, ha le szeretnék jutni 
Balatonfüredre Szikszóról az kb. 340 km. Az úton, ha egy 10 perces szünetre megálunk, ez idő alatt bőven tölt 
annyit az autónk, hogy leérjünk a Balatonra anélkül, hogy lemerülne az akkumulátor.
 Remélem sikerül eloszlatnom a legfontosabb kételyeket az elektromos autózás kapcsán, hiszen ez 
nemcsak a modern technológia csodája, hanem elsősoron is a környezetvédelmet szolgálja. Célja az életünk, a 
létünk és a jövőnk megóvása. Köszönöm a figyelmet!

(Kulcsár Dominik)

 „Manapság a fiatalok idejük nagy részét a televízió és a számítógép előtt töltik. 
Olyan kényes, növekedési szakaszban, mint a kamaszkor, ez az életmód egyre magá-
nyosabbá teszi őket, nem tanulnak meg beillesz-
kedni a közösségbe, nem érzik meg az együttlét 
ízét, és nem a valóságnak megfelelő viselkedésfor-
mát kezdik követni”– olvashatjuk, hallhatjuk oly 
gyakran a felnőttek véleményét. 
 Ezért én most arról szeretnélek meggyőz-
ni benneteket, kedves iskolatársaim, hogy miért 
fontos az emberek, mindnyájunk életében a sport. 
A sport a fizikai és lelki egészségnek is egyaránt 

jó. Rengeteg előnyös belső tulajdonságot szerzünk vele. De mást ad a ver-
senyszerű sport és mást a hobbi sport. A versenysport jobban ösztönözhet 
arra, hogy küzdjünk a céljainkért. A hobbi sport viszont megtaníthat élvez-
ni a kisebb örömöket, célokat. A különböző sportok is más-más dolgokra 
tanítanak meg. Én már sok sportot próbáltam, és nagyon sok jó tulajdon-
ságom ezek miatt alakult ki. A judo megtanított tisztelni az ellenfeleket. Az 
úszás arra, hogy a végsőkig harcoljak. A foci pedig az együttműködésre. 
Ezért én mindenkinek azt javaslom, hogy ha nem is versenyszerűen, de 
kezdjen el sportolni!
       (Varga Zsombor) 
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A legérdekesebb szónoklatrészletek

Kedves Iskolatársaim! Tisztelt Hallgatóság!

 Ki hogy’ áll az összeesküvés-elméletekkel? Aki szereti az akciófilme-
ket, az biztosan találkozott már a témával. Műholdakat, térfigyelő 
kamerákat állítanak emberekre, bepoloskázzák a lakását, ruháját, 
óráját, úgy, hogy az illető személy semmit nem sejt az egészből. Nézve 
ezeket a filmeket és belegondolva az egyre fejlődő technikába, nem biz-
tos, hogy az ott látottak csak fikciók lennének. 
Engem eddig nem igazán foglalkoztatott ez a téma, de egyre gyakrab-
ban veszem észre, hogy pl. a Facebook olyan reklámokat dob fel, amire 
még véletlenül se kerestem rá se én, se senki a családban. Tapasztalta-
tok már ti is valami hasonlót? 
 Mivel nem hagyott nyugodni a tény, hogy bárki figyelhet engem a 
telefonomon keresztül, elkezdtem utána olvasni. De ugye hová fordul 
az ember manapság, ha többet szeretne valamiről tudni? Igen, az in-
ternethez. De tudtátok, hogy az emberek megfigyelésének a legtöké-
letesebb módja épp az internet? A Facebookon például a magyar la-
kosság csaknem kétharmadának van regisztrált profilja. Fényképeket, 
véleményeket osztunk meg egymással, legyen szó magánéletről vagy 
munkáról, azt gondolva, hogy ezekhez csak mi férhetünk hozzá, de   

                 épp az ellenkezője igaz…
(Kardos Imola)

 …De itt jön a kérdés… 
mi az igazán rossz? Van 
olyan lélek, aki születése óta 
gonosznak lett szánva? So-
kan bele se gondolnak abba 
a szomorúságba vagy már 
depresszióba, ami körülöleli 
a főellenséget ezzel ”indo-
kot” adva tetteinek. Ezzel 
nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy bármekkora veszteség esetén 
jogos, ha valaki kifordul önmagából. De arra gondolt bárki is, hogy 
esetleg miért olyan egy gonosztevő amiért? Lehet, ha más szemszögből 
nézzük ő a főhős.
 A való életben sem mondhatjuk rá önfejűen senkire sem, hogy ő jó 
és ő rossz. Ha csak magunkat vizsgáljuk, se tudunk dűlőre jutni, hiszen 
mindenki vét hibákat. Ne ítélkezzünk senki felett, mert nem tudhatjuk 
cselekedetei miértjét.

(Jóczik Fanni) 
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A csoport kreatív újságjaA csoport kreatív újságja

1. 1. Az idei divatAz idei divat
2. 2. Sorsod Borsod avagy az élet itt Sorsod Borsod avagy az élet itt 

is szép lehet.is szép lehet.
3. 3. Már nyakunkon az eperszezon...Már nyakunkon az eperszezon...
4. 4.  Egyre több az aranysakál Bor- Egyre több az aranysakál Bor-

sod Megyébensod Megyében
5. 5. DiákmunkárólDiákmunkáról
6. 6. MotorsportMotorsport
7. 7. Pandémia két oldalaPandémia két oldala
8. 8. TelefonokTelefonok
9. 9. Barátok és az iskolaBarátok és az iskola
10. 10. SzenvedélybetegségekSzenvedélybetegségek
11. 11. KosárlabdaKosárlabda
12. 12. Foci Foci 

Újság szerkesztője: Kulcsár DominikÚjság szerkesztője: Kulcsár Dominik
Cím-szerkesztője: Varga ZsomborCím-szerkesztője: Varga Zsombor
Lektor: Farkas MártonLektor: Farkas Márton
Esztétikai menedzser: Jóczik FanniEsztétikai menedzser: Jóczik Fanni

• Bakó Péter• Bakó Péter
• Fajta Csenge• Fajta Csenge
• Fajta Fanni • Fajta Fanni 
• Fehér Bence• Fehér Bence
• Győrffi Anna• Győrffi Anna
• Jóczik Fanni• Jóczik Fanni
• Kardos Imola • Kardos Imola 
• Kovács Petra• Kovács Petra

• Kulcsár Dominik• Kulcsár Dominik
• Kupai Bence• Kupai Bence
• Makkai Ádám• Makkai Ádám
• Molnár Domám• Molnár Domám
• Obbágy Gábor• Obbágy Gábor
• Varga Zsombor• Varga Zsombor
• Zimányi Viktória• Zimányi Viktória

Írók:Írók:
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A MIÚJSÁG? oldalaiból 
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(Fajta Fanni, Fajta Csenge) 
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Képkockák a MIÚJSÁG?-ból 

 

 

 (Kardos Imola) 

Képkockák a MIÚJSÁG?-bólKépkockák a MIÚJSÁG?-ból
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Fotókockák a MIÚJSÁG?-ból 
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Fotókockák a MIÚJSÁG?-ból  
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Fotókockák a MIÚJSÁG?-ból 
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„ A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek „ A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek 
több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.” több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.” 

(Babits Mihály)(Babits Mihály)
A nagy tanulságA nagy tanulság

  A múlt héten hunyt el Edward de Bono, pszichológus, filozófus, író. Élete során több mint 80 könyvet A múlt héten hunyt el Edward de Bono, pszichológus, filozófus, író. Élete során több mint 80 könyvet 
publikált, sőt, 2005-ben közgazdasági Nobel-díjra jelölték, de ami miatt érdemes őrá emlékeznünk, az az általa fel-publikált, sőt, 2005-ben közgazdasági Nobel-díjra jelölték, de ami miatt érdemes őrá emlékeznünk, az az általa fel-
fedezett laterális gondolkodás, amit már több mint 20 országban tanítanak iskolákban és nagyvállalatoknál. Vajon fedezett laterális gondolkodás, amit már több mint 20 országban tanítanak iskolákban és nagyvállalatoknál. Vajon 
mi miért nem hallottunk róla eddig?mi miért nem hallottunk róla eddig?
 Mi az a laterális gondolkodás? Az egyik válfaja a kreatív problémamegoldásnak. Edward de Bono az  Mi az a laterális gondolkodás? Az egyik válfaja a kreatív problémamegoldásnak. Edward de Bono az 
1960-as évekbe arra jött rá, hogy ez tanulható és fejleszthető képesség, amiben kellő gyakorlással bármelyikünk 1960-as évekbe arra jött rá, hogy ez tanulható és fejleszthető képesség, amiben kellő gyakorlással bármelyikünk 
ügyes lehet. A gyakorlás egyik módja a laterális gondolkodás tudatos használata.ügyes lehet. A gyakorlás egyik módja a laterális gondolkodás tudatos használata.
 Ez a fajta logika olyan, mint a hegymászó, aki csak egyenesen felfelé tud menni. Azonban a hegymászók  Ez a fajta logika olyan, mint a hegymászó, aki csak egyenesen felfelé tud menni. Azonban a hegymászók 
gyakran elakadnak az életben, és az a hegymászó, aki csak egyenesen felfelé tud menni, soha nem jut fel a csúcsra. gyakran elakadnak az életben, és az a hegymászó, aki csak egyenesen felfelé tud menni, soha nem jut fel a csúcsra. 
Ebben a helyzetben célravezető megoldás, ha a hegymászó elindul oldalra. mert ha megtesz pár lépést oldalirányba, Ebben a helyzetben célravezető megoldás, ha a hegymászó elindul oldalra. mert ha megtesz pár lépést oldalirányba, 
akkor megváltozik a perspektívája. Új dolgokat lesz képes felfedezni, amik segítik őt abban, hogy újra elinduljon akkor megváltozik a perspektívája. Új dolgokat lesz képes felfedezni, amik segítik őt abban, hogy újra elinduljon 
felfelé.felfelé.
 Ezt hívta ő laterális gondolkodásnak, bár ennek mindenki birtokában van születésétől kezdve, kevés  Ezt hívta ő laterális gondolkodásnak, bár ennek mindenki birtokában van születésétől kezdve, kevés 
ember az, aki használja is. A gondolkodás lényege az új nézőpontok keresése, a régi sémák felforgatása, sőt, része a ember az, aki használja is. A gondolkodás lényege az új nézőpontok keresése, a régi sémák felforgatása, sőt, része a 
hibás gondolkodás is, hiszen időnként hibásan kell gondolkodnunk ahhoz, hogy eljuthassunk a helyes megoldás-hibás gondolkodás is, hiszen időnként hibásan kell gondolkodnunk ahhoz, hogy eljuthassunk a helyes megoldás-
hoz.hoz.
 Az életben is számtalanszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egy problémát egy illető olyan mód- Az életben is számtalanszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egy problémát egy illető olyan mód-
szerrel próbál megoldani, ami nem működik, de ettől függetlenül erőlteti azt. Jó példa erre: Az apuka hazamegy, szerrel próbál megoldani, ami nem működik, de ettől függetlenül erőlteti azt. Jó példa erre: Az apuka hazamegy, 
látja, hogy a gyerekek rendetlenek, rájuk kiabál. Természetesen a dolog nem működik, már tegnap sem működött, látja, hogy a gyerekek rendetlenek, rájuk kiabál. Természetesen a dolog nem működik, már tegnap sem működött, 
tegnap előtt sem, egy hónapja sem, sőt, egy éve sem. A büntetés is ilyen példa. Az emberek évezredek óta alkalmaz-tegnap előtt sem, egy hónapja sem, sőt, egy éve sem. A büntetés is ilyen példa. Az emberek évezredek óta alkalmaz-
zák, hatástalanul, anélkül, hogy tanulnának belőle. Ha a büntetés nem működik, azt a kérdést tesszük fel magunk-zák, hatástalanul, anélkül, hogy tanulnának belőle. Ha a büntetés nem működik, azt a kérdést tesszük fel magunk-
nak, hogy mi az, amit kipróbálhatnánk a büntetésen kívül? Nem, nem ezt tesszük fel, hanem azt, hogy mi legyen nak, hogy mi az, amit kipróbálhatnánk a büntetésen kívül? Nem, nem ezt tesszük fel, hanem azt, hogy mi legyen 
a büntetés következő fokozata? A büntetés fokozatában nincsen felső határ, reménykedünk abban, hogy tudunk a büntetés következő fokozata? A büntetés fokozatában nincsen felső határ, reménykedünk abban, hogy tudunk 
akkora szenvedést okozni, amely elegendő lesz a viselkedés megváltoztatásához. akkora szenvedést okozni, amely elegendő lesz a viselkedés megváltoztatásához. 
 Az életben az egyik legfontosabb feladatunk tehát észrevenni a problémát, és megoldani azt. „Ne azt  Az életben az egyik legfontosabb feladatunk tehát észrevenni a problémát, és megoldani azt. „Ne azt 
nézd, hova estél, hanem azt, hogy hol csúsztál meg!” Ez pontosan azt mutatja meg, hogy mire és hogyan kell hasz-nézd, hova estél, hanem azt, hogy hol csúsztál meg!” Ez pontosan azt mutatja meg, hogy mire és hogyan kell hasz-
nálni az eszünket, mert ha megfelelően gondolkodunk, akkor tényleges fejlődést leszünk képesek elérni. (Zsolnai nálni az eszünket, mert ha megfelelően gondolkodunk, akkor tényleges fejlődést leszünk képesek elérni. (Zsolnai 
Luca)Luca)
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