
Világcélok pályázat- Nemek közötti egyenlőség 

Iskola neve: Győri SZC Haller János Általános Iskola  

Pályázó osztály: 4. b osztály, 26 tanuló és 1 pedagógus  

Osztályközösség neve: Eséllyel a jövő felé  

Témahét címe: Női példaképek  

Témahét időtartama: 2022. október 10-15. 

Osztályfőnök: Gergely Lilla  

Tanulók:  

1. Balogh Kristóf  

2. Balogh Kristóf József 

3. Bogár Rikárdó 

4. Danis Krisztián Péter 

5. Darázs Ferenc Tamás  

6. Dóha Ferenc  

7. Fléner Máté Milán  

8. Gondár Marcell 

9. Hekele Attila József 

10. Kiss Kéra 

11. Kővári Barnabás György 

12. Krizsák Gábor Jeromos 

13. Lackmann István Bence 

14. Polreisz Richárd Ferenc 

15. Ponomarenko Roman 

16. Rácz Jázmin Sára 

17. Rácz Richárd 

18. Raffa Mirella Glória 

19. Regényi Luca Leila 

20. Rostás Fabióla Szófia 

21. Szabó Kitti 

22. Szakály Frida 

23. Szalay Dorka 

24. Voikova Kyrylo 

25. Voikova Marharyta 

26. Voikova Yana 

 



A pályázatunk célja:  

A Világcélok közül azért a nemek közötti egyenlőségre esett a választásunk, mert iskolánk több osztályában 

magasabb a fiúk aránya, mint a lányoké, ugyanez elmondható osztályomról is. A 26 fős osztályban csupán 

csak 10-en vannak lányok, akik elnyomásban érezték magukat a sok fiú között, így arra gondoltam hogy 

szánjunk egy hetet a nőkre, és mutassuk meg a fiúknak, hogy nőként is lehet valaki példakép.  

Mottónk: „ Bármi lehetsz, csak akarnod kell! „ 

A gyerekeknek bemutatott nőket különböző szektorból választottam ki. Megismerkedtünk politikai 

személlyel, kutatóval, a szociális réteget képviselő-, továbbá fogyatékkal élő-, illetve roma hölgyekkel. 

Szerettem volna, ha minél sokrétűbb körből találkoznak a gyerekek olyan hölgyekkel, akikre fel lehet nézni, 

és példaképként lehet rájuk tekinteni. Hiába roma származásúak, vakok, vagy siketek. Az esélye mindenkinek 

megvan a sikeres, boldog életre csak valaki él vele, valaki nem. Szeretném ha az osztályomba járó gyerekek 

elérnék a vágyaikat kitartással, akarattal, és ehhez nagyon jó célt szolgált ez a témahét.  

A nemek közötti egyenlőséget abban látom hogy a fiúk is elismerték ezeknek a valós teljesítménnyel 

rendelkező nőknek a munkáját, életét, és őket tekintik ma már példaképüknek a szuperhősök és youtuberek 

helyett.  

A beszélgetések során előzetesen felmértem a gyerekek érdeklődését, írtunk össze kérdéseket, majd azokat 

tettük fel az elhívott hölgyeknek.  

A nemek közötti egyenlőséget kicsit egybedolgoztuk a fogyatékkal élő-, valamint az elnyomásban élők 

elfogadásával is, ez majd látszódik a projektünk leírásában. 

 

A témahét előkészületei:  

- vendégelőadók felkutatása 

- időpont egyeztetése  

- előadás megszervezése  

- érdeklődés felmérése 

- kérdések összeírása  

- a hét megismertetése 

- színdarab kiválasztása  

- színdarab betanítása 

- próbafolyamat  

- előadás megszervezése  

 

 



Október 10. - az első nap programja 

A projekt első napján olyan nőkkel szerettem volna megismertetni a gyerekeket, akik nagyon nagy dolgokat értek 

el az életben. Néztünk velük interjúkat, beszélgettünk róluk. Nagyon jól megtudták fogalmazni a gyerekek miért 

tekinthetnek rájuk példaképként.  

 

1. Novák Katalin  

Novák Katalint az első női Köztársasági elnököt választottam az első példaképnek. Megnéztük a beiktatási 

ceremóniát, továbbá, hogy milyen anyukaként. Nagyon szimpatikus volt a gyerekek számára, hogy a felelős 

beosztása mellett a gyerekeivel való programokra is jut ideje. Természetesen az életrajzát is áttekintettük, ami 

nagyon nagy elismerést váltott ki a gyerekekből, hiszen nagyon sok posztot betöltött már a Parlamentben.  

 

 

A gyerekek közül többen választották őt példaképüknek. 

 

 



2. Karikó Katalin  

Karikó Katalin biokémikust választottam a második példaképnek. Nagyon nagy sikereket ért el pályája során, 

hiszen a Pfizer vakcina megalkotásában nagy szerepe volt. A gyerekek csodálattal nézték, ahogy átvette a Japán 

díjat, illetve néztünk egy előadást, ahol a sikereiről beszél, és mindezek eléréséről. Nagyon tetszett mindez a 

gyerekeknek, motiválóan hatott rájuk.  

 

3. Mészely Réka  

Ahogy látható a projektünk első napján választottam egy hölgyet a politika világából, egy hölgyet a tudományok 

területéről, a harmadik hölgyet a szociális rétegből választottam ki. Mészely Réka újságíró, a Példa Egyesület a 

Szigetközi Gyerekekért elnöke személyesen látogatta meg az osztályt. Az interjú során a gyerekek kérdéseket 

tettek fel az egyesület működéséről, a szociális szerepvállalásról.   

Réka elmesélte, hogy az egyesület célja nemcsak az étel, vagy a ruha adomány eljuttatása a családok számára, 

hanem céljaik között szerepel, hogy élményeket, örömöt szerezzenek a szegényebb sorsú gyerekeknek. Így 

többen eljutottak már állatkertbe, színházba, játszóházba, továbbá  az egyesület bicajt is adományozott néhány 

nehéz sorsú kisdiák számára. Nagyon fontos és meghatározó munkát végez az egyesület, mindezt cégek és 

magánszemélyek adományaiból.  

 



A Rékával való beszélgetés után úgy döntöttünk hogy gyűjtést szervezünk az osztály egyik volt tanítványának. 

A család helyzete nem egyszerű, ugyanis városunkból el kellett menekülniük agresszív édesapjuk elől, és a román 

határhoz közeli kis faluban kellett meghúzniuk magukat egy anyaotthonban.  A gyerekek nagyon szerettek volna 

segíteni a négy fiúból és egy anyukából álló családon, ezért összeszedték a nem használt ruháikat, játékaikat, 

továbbá édességet vettek, majd az anyukával egyeztetve elpostáztuk a több, mint 30 kiló adományt a gyerekek 

számára. Hatalmas volt az öröm, mikor az anyuka és a fiúk kibontották a csomagokat. Mindez boldogsággal 

töltötte el az osztály tagjait, ugyanis nagyon jól esett nekik, hogy segíthettek, illetve az is nagy örömet okozott 

nekik hogy láthatták a család boldogságát.  

 

Azt gondolom Réka kedves személye, valamint az egyesületi munka iránt érzett lelkesedése, és hitvallása, 

motiválóan hatott a gyerekek számára. Nagyon jó érzés volt látni, ahogy összefogtak szeretett barátjukért.  

Ha a projekt itt abbamaradt volna, akkor is elértem volna a célomat, hiszen Réka által lehetősége nyílt 

megtapasztalnia az osztálynak a segítségnyújtás örömét, ami hozzájárul ahhoz, hogy felelősségteljes felnőttek 

váljanak a későbbiekben belőlük.  

Nagy örömmel vettem észre, hogy a gyerekek meséltek szüleiknek az egyesület munkájáról, és több szülő is 

csatlakozott az oldalhoz.  

Réka kitűnő példakép lehet a gyerekek számára.  

 

 



Október 11. - a második nap programja  

A második napra az elfogadás, illetve az egyenlőség egyvelegét hoztam a gyerekek számára, hiszen a roma nőkkel 

foglalkoztunk.  

1. Ismeretlen roma hölgy 

Egy kedves roma hölgy látogatott meg minket, aki nem járult hozzá a neve illetve a fényképe közléséhez, de 

általa bepillantást nyerhettünk a roma kultúrába.  

Nagyon tanulságos beszélgetés volt, hiszen elmesélte, hogy a nagymamája 13 évesen szülte édesanyját, akinek 

nem volt lehetősége iskolába járni, ugyanis a háztartás, és a gyereknevelés volt a feladata. Nem volt és nem is 

lehetett beleszólása az élete alakulásába. Majd mesélt az édesanyjáról is, aki nem követte felmenője példáját. Ő 

mert kiszakadni a régóta tartó elnyomásból. A hölgy ugyanis nem tartja a tradíciókat, főiskolát végzett, idővel 

pedig saját céget alapított. Bár nem volt egyszerű az élete, hiszen kezdetben nagyon kirekesztette nemcsak a roma 

társadalom, de a magyarok is, mivel sokan nem szívesen alkalmazták vállalkozásukban, azonban idővel és kellő 

kitartással sikerült elfogadtatnia magát mindkét kultúrában. Bár továbbra is lesújtónak tartja, hogy a roma kérdés 

még mindig ennyire kényes országunkban. Azt pedig még inkább, hogy sok roma család él még a régi szokások 

szerint, és a nőknek nincsen beleszólása életük alakulásába. Vendégünk azt vallja, hogy roma nőként is 

ugyanolyan joguk van a boldog, kiegyensúlyozott életre, mint bárki másnak.  

Nagyon tanulságos beszélgetés volt. A délután folyamán sokkal elfogadóbban viselkedtek roma osztálytársaikkal, 

hallottam, ahogy a kultúrájukról faggatják őket. Az egyikük előadott egy tradicionális roma táncot is.  

2. Romani Design  

A beszélgetés után megismerkedtünk a roma divattal, vagyis a Romani Design alapítóival - Varga Erikával és 

Helénával, akik oláh cigány családból származnak. A velük készült videóban elmondták, hogy számukra sosem 

volt kérdés a tanulás fontossága. Mindkettő alapító diplomával rendelkezik. A cigány viseletek adtak inspirációt 

a márkájuk megalapításához.  

A gyerekeket nagyon lenyűgözte a két hölgy ereje, és a ruhák színvilága.  

 



A gyerekeket annyira megihlette a Romani Design arculata, hogy ők is ruhatervezésbe kezdtek.  

 

Október 12. – a harmadik nap programja  

A harmadik napon ismét az elfogadás és az egyenlőség került előtérbe, hiszen fogyatékkal élő nőkkel 

ismerkedhettek meg. 

1. Weisz Fanni  

Többek között megismerkedtünk Weisz Fannival, aki a siketek aktivistája, influenszer, valamint modell. Néztünk 

jelnyelvi videókat, beszélgettünk a siketek életéről. Fanni jelnyelvi videóival jó pár szót megtanulhattak jelelni a 

gyerekek. Nagyon élvezték a Fannival való megismerkedésüket.  

 



2. Illés Fanni  

Illés Fanni volt  a következő példakép, akit megismerhettek a gyerekek. Illés Fanni paralimpikon úszó, aki nemrég 

hozta világra kisbabáját. Fannival készült interjúkat néztünk, ami nagyon megrendítette és elgondolkoztatta a 

gyerekeket. Fanni elmesélte, hogy halva született, lábak nélkül, összenőt ujjakkal. Az orvosok teljesen lemondtak 

róla. Majd a családja észrevette, hogy az úszás nagyon jól megy neki, onnantól kezdve a víz volt az ő közege. 

Ekkor is megkülönböztetés érte, hiszen egyel magasabb kategóriában kellett úsznia, ami meghaladta a 

képességeit, így majdnem feladta a sportot. Végül sikerült elérnie, hogy a saját kategóriájában versenyezhessen, 

és onnantól kezdve megállíthatatlanná vált.  

Fanni az interjúkban elmesélte, hogy szülein kívül senki sem hitt benne, mindenki azt mondta üljön otthon, 

úgysem lesz belőle semmi. Fannira ez motiválóan hatott és már csak azért is megmutatta a pesszimista 

embereknek, hogy bármire képes, nincs előtte akadály.  

Ugyanezt gondolták amikor kiderült terhessége. Azt mondták, hogy minek vállal gyereket, hiszen nagy eséllyel 

ő is betegen jön világra. Fannit ez nagyon nehezen érintette, hiszen gyermekét már ekkor elítélték. Azonban Fanni 

egészséges kisbabát hozott világra, akit minden gond nélkül ellát, és mindennél jobban szeret.   

 

Nagyon örültem neki, hogy több fiú is elismerte Fanni tehetségét, és kitartását. A fiúk többsége őt választotta 

példaképnek. 

 



3. Sáfrányné Kobli Írisz  

A nap zárásaként Írisz látogatott el hozzánk kutyájával Dollyval, akivel interjút készítettünk. Írisz 

csecsemőkorától kezdve vak. Kezdetben a vakok iskolájába járt-, majd tanulmányait rendes általános iskolában 

folytatta. Szerencsére kirekesztés sehol sem érte, osztálytársai és tanárai szerették és segítették. Elmesélte azt is, 

hogy birkózik meg a mindennapokkal, hogy ismerkedett meg a férjével, miként tud közlekedni, szokott-e 

álmodni, hogy tudja elképzelni a tárgyakat, színeket. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt. Írisz elárulta, 

nem vágyik arra, hogy lásson, neki ez a természetes, és a megszokott. Nagyon élvezi az életét, nagyon nagy 

lelkesedéssel gondozza növényeit, szeret utazni, és kutyájával játszani.  

Írisz életöröme, magabiztossága lenyűgözte a gyerekeket, nagyon sokan őt választották példaképüknek.  

 

 



Az Írisszel történt beszélgetés annyira felkeltette a gyerekek érdeklődését, illetve Íriszben is olyan kellemes érzést 

váltott ki, hogy visszatért hozzánk még egy foglalkozásra. Ide is, ahogy a beszélgetésre is egyedül érkezett, 

tömegközlekedéssel.  

Először megmutatta telefonját és a hozzá tartozó billentyűzetet amivel könnyű szerrel válaszol üzeneteire.  

 

Majd megmutatta a braille írást, hozott tankönyvet, illetve egy általuk használt eszközt, amivel sokkal 

gördülékenyebben megy az írás, illetve a kis szúró eszközt is kipróbálhatták a gyerekek. Többen megpróbálták 

leírni a nevüket braille írással.  

 



 

 

Írisz hozott a gyerekeknek egy Rubik kockát, ami kimondottan vakoknak készült. A kocka hasonló az eredetihez, 

annyi különbséggel, hogy dombor nyomású formák jelzik a színeket.  

 



A délután folyamán a gyerekek kipróbálhatták a fehér bottal való közlekedést, illetve az úgynevezett műkutya 

technikával azt is, hogy egy vakvezető kutya, miként vezeti a nem látó gazdáját. Továbbá Írisz megtanította a 

gyerekeknek azt is, hogyan kell egy vak embernek segíteni az utcán.  

 

Az Írisszel töltött második nap is nagy hatással volt a gyerekekre, lenyűgözte őket Írisz humora, történetei. 

Nagyon örülök hogy Írisz elfogadta a meghívásomat, és ellátogatott hozzánk.  

 

Október 13. -a negyedik nap programja  

A negyedik napon az anyaságot választottam témaként, hiszen ha a nőkkel foglalkozunk, nem hagyhatjuk ki az 

anyaságot sem.  

1. Dr. Hajdu Nóra 

Meghívtam vendégként Dr. Hajdu Nórát, aki városunk egyik háziorvosa. Nóra az orvosi hivatás mellett 6 

gyermeket nevel. Nóra elmesélte kezdetben sebészként dolgozott, majd az első gyermeke születése után 

munkahelyet váltott és háziorvosként folytatta tovább munkásságát. Nóra már gyerekként is orvos szeretett volna 

lenni, illetve sokgyermekes anyuka. Célját elérte. Nóra kitűnő példa a gyerekek számára, hiszen nagyon jól 

összeegyezteti a gyermeknevelést a hivatással. 

 



2. Az én anyukám  

Az anyák szerepe nagyon fontos az életünkben, a gyerekekkel nemcsak ezen a napon szoktunk beszélgetni erről 

a témáról, hanem nagyon sok órán előjön, hogy mennyi dolgot megtesznek értünk. Ezért nagy lelkesedéssel 

vágtak bele abba a feladatba, hogy leírják milyen az ő anyukájuk. A fogalmazáshoz rajzokat is készítettek. 

Nagyon érdekes, és szép gondolatokat olvashattam. 

 

Október 14. – az ötödik nap programja  

Az ötödik napon szerettem volna összefoglalni a héten tapasztaltakat, ezért átbeszéltük kikkel ismerkedtünk meg, 

mit tanultunk tőlük, miért lehetnek ők példaképek.  

Ezután készítettünk egy plakátot a megismert hölgyekről, majd mindenkinek ki kellett választania, hogy kire 

tekint példaképként. Nagyon sokan az anyukájukat írták, sokan választották Novák Katalint, Illés Fannit és 

Sáfrányné Kobli Íriszt.  



 

 

Október 15. - a hatodik nap programja  

A projekt utolsó napja a szombati ledolgozásra esett. Osztályom nagyon szeret színdarabokat előadni. Az előző 

években mindig olyan színdarabokat adtunk elő, amelyekben a fiúk voltak a főszereplők. Ez természetesen nem 

tudatos döntés volt. Idén egy olyan darabot választottunk a gyerekekkel, amelyben a lányok kerültek előtérbe. 

Fésűs Évától a Szeplőcske történetét mutattuk be, ami arról szól, hogy a király nem tudja eldönteni kinek adja a 

jóság kövét, ezért próbára teszi lányait. Az udvari bolond tanácsára vaknak mutatja magát. Két lánya innentől 

kezdve elfordul tőle, azonban a lányai közül a legcsúnyább, Szeplőcske továbbra is kitart mellette, keresi a 

lehetőséget hogy kedvében járjon. Természetesen a király a történet során neki adja a jutalmat.  

A színdarab nagyon jó példa a gyerekeknek, hogy az igazi szépség belülről fakad.  

A lányok nagyon élvezték hogy ők kerültek előtérbe, és végre róluk szól egy színdarab.  

Szeplőcske meséjét előadtuk iskolánk alsó tagozatosainak, nagy sikert aratott a körükben is illetve kollégáim 

körében is.  



 

 

Összegzés  

Azt gondolom a projekt nagyon jól sikerült. A célját teljes mértékeben elérte, hiszen nagyon sok női szereppel 

ismerkedhettek meg a gyerekek. A lányok nagyon jó példákat láthattak, hiszen sikeres, elismert hölgyekkel 

találkozhattak. Nagyon tetszett nekik, hogy a nők kerültek előtérbe a héten. A fiúk sokkal előzékenyebbé váltak 

velük szemben, aminek nagyon örültem, hiszen így minimalizálódott a kisebbségi érzés a lányok körében.  

Nagyon örülök hogy elértem azt, hogy nem a szuperhősöket tekintik példaképnek, hanem igazi nőket.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

Megtekintett videók linkjei  

 

Novák Katalin interjúk: 

Anyaként:  

https://www.youtube.com/watch?v=k9dpf5bYE3Y&ab_channel=Csal%C3%A1dbar%C3%A1tMagyarorsz%C3%A1g 

 

Köztársasági elnökként:  

https://www.youtube.com/watch?v=NEX5Hdh5H44&ab_channel=H%C3%ADrTV 

 

Karikó Katalin interjúk:  

Elismerés az oltásért:  

https://www.youtube.com/watch?v=tFHvOnpslFM&ab_channel=M1-H%C3%ADrad%C3%B3 

 

Tippjei a sikerhez: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhIKk2W9z5c&ab_channel=UniversityofSzeged%2FSzegediTudom%C3%A1nyegyet

em 

 

Illés Fanni interjúk:  

https://www.youtube.com/watch?v=1l2AU_3w_z8&ab_channel=ATVMagyarorsz%C3%A1g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbErZvCwZ9w&t=1377s&ab_channel=Palik%C3%A9kVil%C3%A1gabyManna 

 

Weisz Fanni: 

Két siket beszélgetése:  

https://www.youtube.com/watch?v=IoS7r5fr5R4&ab_channel=iDavidson1988Bella 

 

Modell,akitivsta: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TzUvLA1aMw&ab_channel=ANSWEAR.hu 

 

Zene: 

https://www.youtube.com/watch?v=taxsPYlQp5o&ab_channel=GitanoNagyLaci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ct-LXmeLAU&ab_channel=aniko990 

https://www.youtube.com/watch?v=k9dpf5bYE3Y&ab_channel=Csal%C3%A1dbar%C3%A1tMagyarorsz%C3%A1g
https://www.youtube.com/watch?v=NEX5Hdh5H44&ab_channel=H%C3%ADrTV
https://www.youtube.com/watch?v=tFHvOnpslFM&ab_channel=M1-H%C3%ADrad%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=PhIKk2W9z5c&ab_channel=UniversityofSzeged%2FSzegediTudom%C3%A1nyegyetem
https://www.youtube.com/watch?v=PhIKk2W9z5c&ab_channel=UniversityofSzeged%2FSzegediTudom%C3%A1nyegyetem
https://www.youtube.com/watch?v=1l2AU_3w_z8&ab_channel=ATVMagyarorsz%C3%A1g
https://www.youtube.com/watch?v=lbErZvCwZ9w&t=1377s&ab_channel=Palik%C3%A9kVil%C3%A1gabyManna
https://www.youtube.com/watch?v=IoS7r5fr5R4&ab_channel=iDavidson1988Bella
https://www.youtube.com/watch?v=5TzUvLA1aMw&ab_channel=ANSWEAR.hu
https://www.youtube.com/watch?v=taxsPYlQp5o&ab_channel=GitanoNagyLaci
https://www.youtube.com/watch?v=3Ct-LXmeLAU&ab_channel=aniko990


 

Vers jelnyelven: 

https://www.youtube.com/watch?v=rM37tgUQ6tI&ab_channel=Csend 

 

Interjú Weisz Fannival:  

https://www.youtube.com/watch?v=lwY0tD_IMOw&ab_channel=P%C3%A9terBornemissza 

 

Romani design honlap, interjú:  

 

https://romani.hu/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8GlI0rwLw0&ab_channel=Ruhastory-kornanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rM37tgUQ6tI&ab_channel=Csend
https://www.youtube.com/watch?v=lwY0tD_IMOw&ab_channel=P%C3%A9terBornemissza
https://romani.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=o8GlI0rwLw0&ab_channel=Ruhastory-kornanita


Interjúk 

 

Kérdések  Mészely Rékához 

 

 

 

• Mi szeretett volna lenni gyerekkorában?  

• Gyermekként találkozott a szegénységgel?  

• Elmesélné néhány mondatban mi a munkája a szervezetnél?  

• Mi adta az ötletet az egyesület megalapításához? Volt ebben segítsége?  

• A családja támogatta az egyesület megállapításban?  

• Mit gondol, nehezebb nőként érvényesülnie?  

• Mit érez amikor elmegy egy mélyszegénységben élő családhoz?  

• Milyen érzés segíteni nekik?  

• Van olyan is, hogy elutasítják a segítségüket?  

• Mi volt a legemlékezetesebb segítségnyújtása, amire szívesen emlékszik vissza?  

• Szám szerint tudja mennyi családon segített már?  

• Mi motiválja a munkája során?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérdések a roma hölgyhöz 

 

• Milyen volt a gyerekkora?  

• Milyen tanuló volt az iskolában?  

• Mikor érte először megkülönböztetés?  

• Meséljen egy kicsit a családjáról?  

• Milyen tradíciókat őriztek a szülei? Mi maradt meg ezek közül az Ön életében?  

• Van diplomás Önön kívül a családjában?  

• Hogy reagáltak Önre az egyetemen?  

• Mivel foglalkozik most? Szereti a munkáját?  

• Mit gondol, nehezebben boldogul az üzleti világban roma nőként?  

• Éri még ma is megkülönböztetés?  

• Mit gondol a mai roma lányok helyzetéről? Miben más mint az Ön vagy édesanyja gyermekkorában?  

• Mit tanácsolna egy roma kislánynak akit bántanak az iskolában?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérdések Sáfrányné Kobli Íriszhez  

 

• Milyen iskolába járt?  Milyen tanuló volt? Hogy jött ki az osztálytársaival?  

• Mindenki kedves Önnel, vagy vannak, voltak, akik csúfolták?  

• Vak vagy látó barátai vannak?  

• Hol és hogyan ismerkedett meg a férjével? A férje lát?  

• Az esküvőjén hogy választotta ki a ruháját?  

• Hogy boldogul a háztartással?  

• Szokott boltba menni?  Ha igen, egyedül? Ha egyedül, hogy tudja, mi merre van?  

• Hogy tudja fizetésnél melyik pénz melyik?  

• Hogy tud tájékozódni az utcákon?  

• Hogy tudja használni a telefont, és az internetet?  

• Hogyan érzékeli, hogy lemerült a telefonja?  

• Mit szokott csinálni szabadidejében? Van hobbija?  

• Mióta él Önnel a kutyája? Hogy tudja segíteni az Ön mindennapjait?  

• Szokott zenét hallgatni? Ki a kedvenc zenésze? Volt már koncerten?  

• Szokott kirándulni, nyaralni, menni?  

• Hova menne a világban, ha bárhova mehetne?  

• Szokott álmodni?  

• Van olyan vágya, amit mindenképp szeretne megvalósítani?  

• Ha jönne egy tündér, és visszaadná a látását 10 percre, mit csinálna ebben a 10 percben? Nehezebb 

lenne utána az élete?  

 

 

 

 

 

 



Kérdések dr. Hajdu  Nórához 

 

• Mi akart lenni gyerekkorában? 

• Mikor határozta el hogy orvos lesz?  

• Jó tanuló volt az iskolában? 

• Milyen iskolába járt?  

• Szereti a munkáját?  

• Mit gondol a nő és férfi közti egyenlőségről az Ön hivatásában? 

• Mi a legjobb a munkájában és mi a legnehezebb?  

• Milyen érzés tudni, hogy képes meggyógyítani az embereket?  

• Mennyire viseli meg ha rossz hírt kell közölnie a betegekkel?  

• Hány évesek a gyerekei? Meséljen egy kicsit róluk! 

• Mindig szeretett volna anyuka lenni?  

• Elgondolkozott a fő állású anyaságon?  

• Nehézséget okozz a munka és a gyereknevelés összehangolása? 

• Hogy van ideje a munkája, a gyerekek mellett a háztartásra is? Van segítsége? 

• Mit szeret csinálni a szabadidejében? Van hobbija? Jut ideje ilyesmire?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fésűs Éva: Szeplőcske 

 

Együtt: Meseország, mesevár, 

            tavaszi szél arra száll, 

            mesevárnak ablakából 

            három kislány kandikál. 

 

Mesélő: Egyik ékes almaág, 

             másik csengő gyöngyvirág, 

             harmadik még gyönge bimbó, 

             szél sem érti sóhaját ... 

 

Király:  Három édes lányom, három szál virágom, szépséges Arankám, nevető Fodorkám, kedves kis 

Szeplőcském, melyikőtök szeret engem igazán?  

 

Királylányok:  Én! Én! ... Én szeretlek igazán! 

 

Mesélő: Éppen jött a kincstartó jelenteni, hogy minden hiánytalanul megvan a palota kincseskamrájában, a 

legnagyobb kincs: a Tündérek Köve is, az a csodálatos gyémánt, amelyből csak egyetlenegy van egész 

Meseországban. 

De a király arca ettől sem derült fel. 

 

Udvari bolond: Miért búsulsz, felséges királyom?  

 

Király:  Azért búsulok, mert nem tudom eldönteni, hogy három lányom közül melyiknek adjam a Tündérek 

Kövét. Melyik érdemli meg igazán? 

 

Udvari bolond:  Csakis az, aki téged a legjobban szeret. 

 

Király:  Igen ám, de honnan tudjam, melyikük az? A hízelgés, kedveskedés még nem szeretet. A két nagyobbik 

lányom olyan szép, hogy minél tovább nézem őket, annál kevésbé látok a szívük mélyére ... Szeplőcske meg 

olyan csendes és csúnyácska, hogy a szeretetét azért nem látom. 

 

Udvari bolond:  Mi sem egyszerűbb ennél!  

 

Király: Ugyan mit tehetnék?  

 

Udvari bolond: Vakulj meg, felség, hogy egy kicsit láss!  

http://mesemorzsa.blogspot.com/2019_09_30_archive.html#1991056360029565300


 

Mesélő: Ezalatt a királykisasszonyok vígan énekeltek, táncoltak a rózsáskertben az udvarhölgyekkel. Azok 

bizony hízelegtek, kedveskedtek a két nagyobbiknak, de a játék vége mindig az volt, hogy Szeplőcskét 

kicsúfolták. Most is azt énekelték, hogy:  

 

Királylányok: Szép Aranka, szép Fodorka, 

                        mintha meggyfa ága volna, 

                        úgy kivirágzik, úgy kivirágzik! 

 

                       Egyikért jön egy királyfi, 

                       másikért egy herceg áll ki, 

                       lesz csuda lagzi, lesz csuda lagzi! 

 

                       Harmadik meg szemlesütve 

                       itt marad a sámlin ülve, 

                       senki se kéri, senki se kéri! 

                       Orrocskáján annyi szeplő, 

                       homlokán is tizenkettő, 

                       jaj, de csúnyácska! Jaj, de csúnyácska! 

 

                      Pulyka tojása! Pulyka tojása! 

 

Mesélő: Szeplőcskének már éppen lefelé görbült a szája, amikor lélekszakadva érkezett egy apród a 

palotateremből. 

 

Apród:  Jaj, királykisasszonykák! Borzasztó baj történt! A felséges király megvakult! 

 

Mesélő: Amilyen hangos volt az imént a nevetés, ugyanolyan hangos lett egyszerre a zokogás. Aranka, Fodorka 

szívettépő sírással borultak egymás nyakába. Szeplőcske pedig csak állt, és egy szót sem tudott szólni. 

 

Tudós doktorok:  Sem orvosság, sem pápaszem nem használ. 

 

Aranka:  Igazán semmit sem lát, felséges királyapám?  

 

Király:  Semmit!  

 

Fodorka:  Engem se lát, édesapám?  

 



Király:  Csak a hangodat hallom. 

 

Udvari bolond: Bizony, bele kell törődnünk, hogy őfelsége nem látja sem a napot, sem a csillagokat, sem a 

leánykái rá mosolygó arcát. 

 

Mesélő: Az öreg király attól kezdve egész nap a karosszékében üldögélt, odavárta reggelenként köszöntésre a 

leányait. 

 

Mesélő: Aranka, Fodorka lábujjhegyen jöttek, csöndesen, szepegve. Nem is mosolyogtak, nem is hízelegtek. 

Csak Szeplőcske szaladt be ezután is mosolyogva. Arcocskája felderült, valahányszor a szobába lépett. Meg is 

rótták érte, szívtelennek mondták a testvérei. 

 

Szeplőcske:  Nem unatkozik, édesapám?  

 

Király:  Dehogyisnem, kislányom . Ezért arra kérlek, hívd ide Arankát, hogy játssza el kedves dalomat a hárfán, 

Fodorka pedig énekeljen nékem. Úgy érzem, attól felvidulnék. 

 

Aranka:  Most menjek, amikor olyan jól mulatok? Ráérek akkor hárfázgatni, amikor rossz idő lesz! 

 

Fodorka: Nem érek rá! Annyi az új ruhám, mind fel kell próbálnom, hogy csinosan állnak-e rajtam. 

 

Mesélő: Elszomorodott Szeplőcske. Mit tegyen? ... Nem akarta megmondani a valóságot az édesapjának, nehogy 

elszomorítsa. Egy kicsit gondolkozott, majd felcsillant a szeme. Eszébe jutott, hogy hiszen az édesapja úgysem 

lát ... 

 

Szeplőcske:  Itt vagyok én, Aranka! ... Itt vagyok én is, Fodorka! 

 

Király:  Köszönöm, Szeplőcske! Még sohasem örültem úgy ennek a dalnak, mint most. Gyere ide hozzám, hadd 

jutalmazzalak meg érte! 

 

Szeplőcske:  Édesapám honnan tudja, hogy én vagyok itt? 

 

Király: Hiszen látlak, édes kicsi lányom! Sőt, még a szívedbe is beleláttam! 

 

Szeplőcske:  Hát nem veszítette el a szeme világát? 

 

Király:  Nem bizony! Csak azért tettettem magam vaknak, hogy megtudjam, ki szeret engem igazán, és 

melyikőtök érdemli meg a Tündérek Kövét. 



 

Szeplőcske:  Nem való az nekem, hiszen csúnya vagyok. 

 

Király:  Az igazi szépség nem rózsás szájacska, sem formás orrocska, hanem a jóság fénye, ami az arcot 

beragyogja! - felelte az öreg király, és a gyémántot a legkisebbik lánya szíve fölé tűzte. 

 

Mesélő: Azután nagy ünnepség volt a mesevárban. Mindenki örvendezett, hogy lát az öreg király, nem is volt 

semmi baja. Csak a két nagyobbik lány szégyenkezett lesütött szemmel, és a csúfolódó, csípős nyelvű 

udvarhölgyek hallgattak mélyen. 

 

Király:  Még csak egy kérdésemre válaszolj, Szeplőcske! Miért jöttél hozzám minden reggel mosolyogva akkor 

is, amikor úgy tudtad, hogy én azt úgysem látom? 

 

Szeplőcske:  Azért, mert örültem, hogy én láthatom édesapámat ...  

 

 

                                        

 

 

 

 

 


