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A hely, ahol élünk – Gömör–Észak-Nógrád 

 

Munkáltató értékkönyvként definiálta a felvidéki  Ádám Zita–Ferencz 
Anna szerkesztőpáros a 9–15 éves diákok részére készített és 2010-ben 
megjelentetett „A hely, ahol élünk – Gömör–Észak-Nógrád” című regionális 
olvasókönyvet.  

Azért született meg ez a könyv, hogy fiatal olvasói megismerjék szülőfa-
lujuk, városuk értékeit, a színes palóc nyelvet, a tájat, a hagyományokat. A 
szülőföld és a hozzá tartozó valamennyi élmény, emlék, érték az egész életre 
szóló aranytartalék, melyből mindig lehet erőt meríteni. – írja bevezetőjében 
Ádám Zita, az egyik szerkesztő.  

A regionális olvasókönyv belső borítója Gömör–Kishont és Észak-
Nógrád térképét tárja az olvasó elé, majd a bevezető részben a régió természeti 
kincseiről, történelméről, művelődéstörténetéről olvashatunk.  

Az olvasókönyv a három nagy folyó: a Sajó, a Rima és az Ipoly köré 
tartozó települések földrajzi fekvését, történelmét, híres embereit, 
hagyományait, értékeit, épített örökségét mutatja be.   

A könyv szerkezete következetes logikát tükröz: a települések címere és 
neve után következik a földrajzi elhelyezkedésre, a lakosságra vonatkozó 
adatsor, majd a település történelme, a látványosságok felsorolása. A „Tudod-e, 
hogy” rész a kapcsolódó érdekességeket dolgozza fel. Hihetetlen gazdag 
tudásanyag, a vidék kimeríthetetlen kincsesbányája ismerhető meg ebből a 
részből. A helység bemutatása után feladatok következnek, melyek a leírtakhoz 
kapcsolódnak, ugyanakkor új ismeretek továbbgondolására, kreatív 
kutatómunkára, a képzelőerő aktiválására ösztönöznek. 

(Az ismertető írója is nehezen tudta megállni a munkakönyv forgatásakor, 
hogy ne kezdjen neki a könyvtárban, interneten való kutakodásnak, de 
mindenképpen megfordult fejében egy erre a vidékre tervezendő nyári 
kirándulás gondolata.) 

Íme, ízelítőül néhány a színesebbnél-színesebb feladatok közül:  
– Beszélgess el a falubeliekkel, tudd meg tőlük, milyen okai voltak a 

kőbányászok sztrájkjának. 
–  Készíts leírást a XX. század elején még élő népviseletről! 
– Milyen lehetett a sőregi vár? Készítsd el a vár fantáziarajzát a Bagoly-

várat ábrázoló fénykép segítségével. 
–  Járj utána Losonczy Anna kincseinek. Tervezd meg Balassi 

szerelmének ruháit, ékszereit. 
– Balassi Bálint versei tanulmányozva próbálkozz meg a kor szókincsével 

és rímeivel verset írni szerelmednek.  
– Figyeld meg a tanösvény növényeit. Növényhatározóval határozd meg 

őket, a nem védett növényekből készíts herbáriumot.  
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– Készítsd el egy parasztporta makettjét vagy rajzát. Építsd fel a 
makettekből a falut barátaiddal közösen.  

– Dolgozd fel a Bakos és a Szontagh család címerének szimbólumait.  
– Járj utána, melyiknap volt Csetneken kijelölve a vásástartás napjának és 

hogyan zajlott egy-egy vásár. Játsszátok ezt el!  
 
A 129 lelket számláló Zádorházán élő diák éppen olyan büszke lehet 

falujára, templomára, mint a 24 ezer fős, emlékekben gazdag Rimaszombat 
lakója. Mindenkit csodálattal tölthet el, mennyi értéket, szépséget mutat és 
rejteget ez a vidék. A sok érdekesség, tudásanyag, a fantáziát megmozgató 
feladatok észrevétlenül mélyítik és erősítik a vidéktől távol élő olvasóban és az 
ott élőben egyaránt a szülőföld iránti szeretetet, együvé tartozásunk érzését, 
felelősségünket a múlt értékeinek őrzéséért, jelenünk gazdagításáért.  

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kidolgozott koncepció 

alapján készített rendkívül gazdag fényképanyaggal illusztrált keménykötésű, 
szép kiállítású könyv a két szerkesztő, a tanulmányírók, a szerkesztett anyagok 
összegyűjtésében résztvevők magas színvonalú munkáján kívül a K-Print 
komáromi nyomda igényességét is dicséri. 

Ez a könyv – bár a szerkesztők meghatározása szerint – munkáltató 
értékkönyv, igazából MEGTARTÓ EMLÉKEZET.  

Köszönet érte!   
 

 

 


