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Az „anyanyelv napjai” a majoroki iskolában 

 

Iskolánkban, a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskolában hagyománya van az 

anyanyelv és a zenei műveltség megszerettetésének, ápolásának. Az idén tizenegyedik 

alkalommal szerveztük meg az „anyanyelv napjai”-t.  

Május 9-én egy bensőséges hangulatú író - olvasó találkozó keretében vendégünk volt 

Péter Erika, Békéscsabán élő és alkotó költőnő. A szerző hetedik önálló kötete, a Zabfalók 

címet viselő a tavalyi ünnepi könyvhétre jelent meg. Péter Erika játékos versekkel irányítja 

figyelmünket az ember egyik legfontosabb társára, a lóra. Úgy érezzük, hogy Péter Erika 

„gyerekzeneinek”- gyerekeknek szánt alkotásainak a versbeszéde könnyed, dallamos, és 

nagyon alkalmas a szókincsgyarapításra s a játékra is. 

Május 10-én tartottuk a KISISKOLÁSOK ANYANYELVI és ZENEI MŰVELTSÉGI 

VETÉLKEDŐJÉT. A „mennyeknek kapuját táró” címmel. 

A rendezvényeinken, vetélkedőinken részt vevő kollégák, meghívott vendégek 

visszajelzései alapján írhatjuk, hogy nagyon hasznosnak tartják az iskolánkból elinduló és 

hagyománnyá erősödő kezdeményezést, hogy minden év tavaszán játékos versengésre hívjuk 

az anyanyelvünket és zenénket szerető kisdiákokat és kísérőiket városunkból, kistérségünkből 

és határon túli testvériskoláinkból. A vetélkedőnk különlegessége, hogy nem magoláson 

alapszik, sokkal inkább felfedezésen, kreativitáson és előzetes gyűjtőmunkán. A vetélkedő 

során minden részt vevő 3 fős csapat lehetőséget kap arra, hogy saját módszereivel, 

találékonyságával keressen és találjon választ a feltett kérdésekre, melyeket általában egy-egy 

téma köré csoportosítva – idén Szent Istvánhoz és Kodály Zoltánhoz kötődően - állítanak 

össze a vetélkedő szervezői és játékvezetői: Bojér-Varga Szilvia és Mészely József 

pedagógusok. 

A játékos vetélkedőn nyolc helyi, egy sokorópátkai és az erdélyi testvérvárosunkból, 

Sepsiszentgyörgyről, testvériskolánkból, a Mikes Kelemen Főgimnáziumból érkező csapat 

mérte össze leleményességét, anyanyelvi és zenei ismereteit játékos fejtörő feladatokkal. 

A zsűri a díjkiosztó ünnepségen úgy értékelte, hogy a vetélkedő minden résztvevője 

győztesnek érezhette magát, hisz a szoros mezőnyben alig néhány pontnyi volt az eltérés. 

I. helyezést ért el a Haller János-iskola ZENEMANÓK csapata (tagjai: Koltai Boglárka, 

Prémus Karina,  Deli László, felkészítőjük: Horváth Gáborné tanítónő) s az Ujhelyi-iskola 

SZENT ISTVÁN ÚRHÖLGYEI csapata (tagjai: Farkas Flóra, Tolnai Boglárka, Zajácz Réka, 

felkészítőjük: Döbröntei Ágnes tanítónő). 

 II. helyezett a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium FELFEDEZŐK csapata, 

(tagjai: Bárdosi Andrea Tímea, Császár Petra, Simon- Zsók Anett, felkészítőjük: Szabó Gizella 

tanítónő) s az Ujhelyi-iskola AGYÁSZOK csapata (tagjai: Kóródi Lőrinc, Klena Lili, 

Novánszky Petra, felkészítőjük: Sebőkné Schlitt Zsuzsanna tanítónő). 

III. helyezett a Piarista Általános Iskola ZENENYŰVŐ PIÁROSOK csapata (tagjai: Bertalan 

Blanka, Cséfalvay Dóra, Papp Magdolna Réka, felkészítőik: Schmalz Krisztina és Bátonyi 

Tiborné tanítónők) 

A háromnapos tartalmas rendezvényt igényesen szervezte meg a majoroki iskola 

nevelőközössége a vendégfogadó szülőkkel és kísérő pedagógusokkal közösen. A 



díjkiosztáson kívül sok érdekes rendezvénnyel kedveskedtek a testvériskola küldöttségeinek 

és a vendégfogadó gyerekeknek:, volt helytörténeti városnézés, Futura élményközpont 

látogatás, győri, pannonhalmi, bécsi kirándulás, gulyás parti, közös nótázás. 

Az egyik résztvevő pedagógus szerint ez a játékos vetélkedő és a háromnapos élménydús 

rendezvény a szellemi feltöltődést és az együvé tartozás tudatának tartalmas és szeretetteljes 

átélését jelentette minden résztvevőjének. 

 

 

 

 

 


