
Magyar Világörökségek nyomában 

 

Finnországban az állam támogatja a bevándorlók anyanyelvének megőrzését, 

fenntartását és fejlesztését is, ezért hetente kétszer 45 perces anyanyelvi órát biztosít a 

számukra, lehetőség szerint az adott nyelvet első nyelvként beszélő tanárral. Az iskolák 

többségében a tanórák után akár húszféle finntől különböző idegen nyelvi óra is van. A 

minimum létszám nyelvtől függően 4 és 10 fő közötti, ezért ha már ennyi diák van egy 

önkormányzati iskolában, akkor pályázhatnak a támogatásra. Ilyen feltételekkel működik a 

magyar diákok anyanyelvi tanulása - tanítása is Helsinkiben, Espooban, Vantaaban, 

Turkuban, Tamperében és már Jyväskyläben is. 

A finn fővárosban péntekenként van magyar óra, ahol az óra első 45 perc lehetett az 

enyém. A bemutatkozás után a magyar Világörökségekről tarthattam órát a résztvevő nyolc 

diáknak. Először közösen kitalálták a világörökség szót, és megbeszéltük annak a jelentését és 

a jelentőségét is. Finnországnak hét, Magyarországnak pedig nyolc olyan helyszíne van, ami 

méltónak ítéltetett arra, hogy az UNESCO különös figyelmet és védelmet szenteljen neki, és 

ezáltal nemcsak nemzeti kincs legyen, hanem felkerült a világ egyetemes kultúrkincsébe is. 

 A bemelegítő játék után két csoportba osztottam a gyerekeket, és a következő feladat 

az volt, hogy az összevágott kis darabkákból rakják ki Magyarország térképét. Természetesen 

kaptak segítséget is: a kivetítőn látták az országot egészben, ill. szóbeli instrukciókkal is 

támogattuk őket, ahol szükséges volt. 

 

A kirakós után pedig egy általam készített képes vetítést mutattam a gyerekeknek, és 

minden világörökségi helyszínről beszéltem kicsit: elmondtam, hogy hol található pontosan, 

és a gyerekeknek meg kellett keresniük a térképen, majd meséltem, hogy miről is híres, és 

miről tudják megjegyezni őket.  



 

Minden gyermek kapott lapot, ceruzát; és mivel minden világörökségi helyszín után 

visszakérdeztem, hogy mi is volt a neve, és mit írjak fel a táblára, ezért az a gyermek, aki a 

leggyorsabban válaszolt, írhatta fel magának szép, nagy betűkkel a helyszín nevét a lapjára. 

 

Végig egymást segítették, hogy mindenkinek lehessen „saját helyszíne”, amit ő írhat fel, és 

szépen másolták a tábláról a híres magyar városok neveit. Jót nevettünk, mert Matthias 

Budapestet két lapra írta fel, így elmondhattam azt is nekik, hogy a magyar főváros valóban 

három város összeolvadásból jött létre, amint azt a neve is őrzi. Ráadásul így a két budapesti 

világörökségi helyszínt külön is tudtuk gyakorolni. Ezután pedig megnéztünk egy összesített 

térképet, ahol láthatták az összes magyar világörökségi helyszínt.   



 Lezárásképpen azt játszottuk, hogy felrajzoltam Magyarország vaktérképét a táblára, 

amin a világörökségi helyszíneket is bejelöltem, és elkezdtem magyarázni, hogy hol van, és 

miről híres az a helyszín, a diákoknak pedig ki kellett találniuk, hogy melyik helyről beszélek 

éppen.  Az a gyermek, akinél az adott város neve volt felírva, pedig felemelte a lapját – igazán 

jó hangulat alakult ki.         

 Nagyon ügyesek voltak, már sok információt tudtak Budapestről, Hollókőről, az 

Aggteleki cseppkőbarlangról, a Fertő-tóról és persze Tokajról is. Három világörökségi 

helyszínt viszont még nem ismertek, ezért új információ volt számukra a hortobágyi Nemzeti 

Park és a Puszta, a pécsi ókeresztény sírkamrák valamint Pannonhalma, ami nagyon tetszett 

nekik. 

Jó volt velük dolgozni és látni, megtapasztalni, hogy habár életkorban és nyelvileg 

teljesen különböző szinteken voltak, de az azonos kultúra, és világörökségek mellett a közös 

nyelvi örökség, valamint a képek, játékok jól működő csoporttá kovácsolták össze őket. 
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