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Csíki kézművesek tárlata Gyimesfelsőlokon Iskolaérettség 
grafológusszemmel

Diákheti Ki mit tud… Szentegyházán

„Ha egyszer meggyőződne a vi-
lág arról, hogy a gyermek írása egy 
olyan »pszichoszkóp«, amely a gyer-
meki lélek legtitkosabb mélységeit is 
olvashatóvá teszi, akkor sietne min-
den hivatását komolyan vevő anya, 
nevelő, tanár grafológussá válni.” 
( Jean Hippolyte Michon, a grafo-
lógia atyja)

Itt a tavasz, a kezdet, a meg-
újulás évszaka. A beiskolázás 
előtt álló kisgyermekek ré-

szére külön izgalmakkal teli idő-
szak. Ilyenkor kell eldönteni szü-
lőknek, pedagógusoknak, hogy 
a gyermek számára milyen isko-
latípus a legmegfelelőbb (zene, 
sport…), és egyáltalán menjen-e 
már iskolába.

Az írásérettség, ezen belül az 
írásképesség 6-7 éves korra alakul 
ki. Szükséges hozzá a jól műkö-
dő idegrendszer, látás, hallás, va-
lamint a csont- és izomrendszer 
épsége, figyelemre való képesség, 
monotóniatűrés, fejlett beszéd-
készség.

Korán érdemes megfigyelni, a 
kézdominanciát, ami elsősorban 
genetikusan meghatározott. A 
külső beavatkozás csak látszólag 
módosíthatja a kezességet, ugyan-
is a jobbkezességre való átszokta-
tás írászavart, olvasási nehézséget 
okozhat, valamint tanulási, be-
illeszkedési, emocionális prob-
lémák, dadogás, diszlexia és más 
káros hatásai lehetnek.

Szülőként fontos, hogy kö-
vessük gyermekünk fejlődését, ha 
szükséges, érdemes egy évet visz-
szatartani az óvodában, ezen idő 
alatt mind fizikailag, mind men-
tálisan és érzelmileg sokat fejlőd-
nek, így elkerülhetők az évekre 
kiható tanulási kudarcok.

A rajzok elemzése segít az 
esetleges probléma meglátásá-
ban, lehetőség van a korai felis-
merésre, még mielőtt külső jelek 
mutatkoznának. A grafológia se-
gítségével a rajzokban levő disz-
harmónia feltárása lehetőséget 
ad, hogy idejében szakemberhez 

kerüljön a gyermek (pszicholó-
gus, logopédus).

Az iskolaérettségi vizsgálat-
kor szabadon választott rajzot és 
családrajzot elemzünk, a grafo-
lógiában használatos szempon-
toknak megfelelően. Így például 
a térszimbolikát vizsgálva választ 
kapunk arra, hogy mekkora a do-
minancia igénye, mennyire fontos 
számára az egója, vagy inkább 
szociális, nyiladozik-e az értelme 
a szellemi értékek irányába, míg 
például a méretek elemzése meg-
mutatja az önbizalom nagyságát.

A gyermekrajzokon a gyer-
mekek tudatos és tudattalan ér-
zelmei emellett akarati életük, 
szociabilitásuk, énképük, világhoz 
való viszonyulásuk jelenik meg. A 
gyermekrajz üzenet; verbális üze-
nete maga a téma, non-verbális 
üzenete a kidolgozás módja, tech-
nikája, kompozíciója.

Az írásfelület kihasználása, vo-
nalvezetés, strukturáltság, színek 
használata, képi szimbólumok, 
nyomaték, vonalminőség, a for-
mák és arányok vizsgálata és elem-
zése, valamint a rajzok görcsössége, 
harmóniája képet adhat a gyermek 
iskolaérettségének fokáról. 

Amit a rajzolással kapcsolat-
ban meg lehet nekik tanítani, az a 
különböző technikák használata, 
ceruza, filctoll, zsírkréta, festék. 
Minél több színt kell számuk-
ra biztosítani, hogy lelkiállapo-
tukhoz és mondanivalójukhoz a 
legmegfelelőbb technikákat és a 
legmegfelelőbb színeket választ-
hassák ki.

A grafológus segítséget nyújt a 
szülőnek mind az iskolába induló, 
mind a már iskolás gyerekek ese-
tében tapasztalt lelki problémák 
megoldásában. Más szakemberek-
kel együttműködve vizsgálataival 
megtalálja a problémák gyökerét, 
utat mutatva ezek megoldásához. 
(Grafológus szakemberek elérhető-
sége: grafofiok@yahoo.com )

Nagy hajnal  
okleveles grafológus,

Csíkszereda

Május harmadik hetében 
zajlottak a szentegyházi 
Gábor Áron Szakközép-

iskolában a diákheti rendezvények. 
Ennek többéves hagyománya van is-
kolánkban, a mindenkori diáktanács 
a tanév vége felé egy héten át szervezi 
azokat a szabadidős tevékenységeket, 
amelyek szórakoztatva nevelnek, erő-
sítik a diákközösséghez tartozás tuda-
tát, önállóságra nevelnek, fejlesztik a 
kezdeményező készséget. A 2011-es 
diákhét programjába terveztünk egy 
Ki mit tud típusú vetélkedőt azzal a 
céllal, hogy mozgósítsa a tanulókat, 
gondolkodásra késztesse őket. Fel 
akartuk állítani a fiatalokat a tévé, a 
számítógép elől, hogy tegyék próbára 
ügyességüket, tudásukat egyaránt. 

Minden osztályt egy-egy csapat 
képviselt. A műveltségi kérdések a csa-
pattagok felkészültségét, műveltségét 
vették számba a matematika, a magyar 

irodalom és a történelem területéről. 
Az általános jellegű kérdésekre adott 
válaszaikkal a diákok bizonyíthatták, 
mennyire figyelnek oda iskolájukra, 
mennyire nyitott szemmel járnak a 
világban. A verseny második részé-
ben ügyességi próbákon kellett bizo-
nyítaniuk, és az is fontos volt, hogy 
a csapattagok figyeljenek egymásra, 
segítsék egymást. A tornateremben 
zajlott vetélkedő volt a diákhét leg-
népesebb programja, amelyen mind 
a részt vevő csapatok, mind a néző-
közönség jól szórakozott. Sajnáljuk, 
hogy a környékbeli általános iskolák 
VIII. osztályosai nem jöttek el, mert 
ez a verseny kikapcsolódásnak sem 
volt utolsó. 

Úgy érezzük, iskolánk diáktaná-
csának idén is sikerült olyan diák-
hetet szervezni, amelyen a diákok 
szívesen vettek részt. Ezzel a rendez-
vénnyel szeretnénk a diákoknak bizo-

nyítani, hogy iskolánk színvonalas és 
sok meglepetést tartogató intézmény. 
A diákhét a lassan közeledő kicsen-
getési ünnepségünk előtt van, szeret-
nénk jó hangulatot teremtve zárni a 
tanévet, hogy diákjaink ezen a héten 
arra gondoljanak: jó hely ez az iskola 
mindenki számára.  

A diákheti rendezvényeink, a 
Ki mit tud… vetélkedő sikerét az 
is biztosította, hogy a nyerteseket 
támogatók, helybéli szponzorok és 
a Communitas Alapítvány anyagi 
segítségével díjazhattuk: az első 
három csapat értékes jutalmakat 
vehetett át, mint ahogyan az egyéb 
versenyekben gazdag diákhét min-
den győztese. Köszönjük támoga-
tóink segítségét!

A szentegyházi   
Gábor Áron szakközépiskola 

diáktanácsa nevében  
tankó Levente elnök

Az előírásokat be kell tartani

A május 11-i Levélbontás olda-
lon megjelent Gáll Ju li ánna 
Tisztelt Goscom! című írására 

szeretnénk válaszolni röviden:
Tisztelt Gáll Juliánna!
Nem szeretnénk boncolgatni az 

Ön által cégünk irányában megfo-
galmazott rágalmazásokat, de egy 
pár gondolatot hozzáfűzünk:

– nekünk nincs jogunk felül-
bírálni a törvényes előírásokat, 
mi azok betartását kérjük a la-
kóktól; 

– mindenkinek az Alkotmány 
által biztosított joga, hogy dön-

tést hozzon az őt érintő helyze-
tekben, ami nem jelenti azt, hogy 
a törvényt nem kell betartani a 
távfűtési rendszerről való leválás 
esetében is;

– az előírások be nem tartása to-
vábbi jogi lépéseket von maga után, 
ami szintén az érvényben levő jogsza-
bályokban van rögzítve;

– az Ön leválása csak akkor tekin-
tendő törvényesnek, ha minden erre 
vonatkozó előírásnak eleget tett. 

tisztelettel,  
Fekete Ana igazgató,

Csíkszereda

2011 ígéret havának 15. napján 
délben, a nagymise után és a 
vasárnapi ünnepi ebéd előtt 

második alkalommal adott otthont 
a Csíki Népművészek Egyesületének 
a Lépések művészetért Alapítvány 
Gyimesfelsőlokon. Az alapítvány kis 
galériája szűkösnek bizonyult a meg-
nyitó idejére a Csíkból, Gyimesekből 
és Bákóból összesereglett emberek 
számára. Az alapítvány elnöke, Timár 

Károly házigazda köszöntötte a je-
lenlevőket, bemutatta az alkotókat 
és alkotásaikat. Tizenhat csíki kéz-
műves munkáját tekinthették meg az 
érdeklődők, és még három héten ke-
resztül látogatható a tárlat. Szőttesek, 
nemezelt falvédők, gyöngyékszerek, 
pásztorbotok és ostorok, faragott fa-
liképek, kerámiaedények, kovácsolt 
vasból készült gyertyatartók és tűzi 
szerszámtartók láthatók a kiállított 

termékek között, melyek hagyomá-
nyos, őseinktől örökölt módszerekkel 
és jelképekkel készültek, beleszőve, 
belesimogatva, vésve, kovácsolva em-
beri érzéseket, múltat-történelmet. E 
tárlat a népi kultúra továbbélésének 
gyakorlati bemutatása, mert fontos 
a múltat megismerni, tisztelni és to-
vábbadni.

Nagy i. Gábor,
Csíkszereda

Gáz nélkül

Kénytelen vagyok közzétenni 
ezt a lehetetlen helyzetet, 
amibe a Jégpálya negyedben 

kerültünk. Május 10-től, keddtől 
minden értesítés, közlés nélkül, amit 
a víz elzárásakor rendszerint megtesz-
nek, elzárták a gázt. Sem szerdán, sem 
csütörtökön nem volt gáz. Villanyre-
zsót kellett vásároljak, hogy a teát, az 
ebédet meg tudjam főzni. Elvártuk 
volna, hogy a bejárathoz pár sorban 
kifüggesszék, mi az ok és mennyi idő-
re számítsunk gáz nélkül lenni. 

Kérjük, ha legközelebb lesz elzárás, 
szíveskedjenek pár sorban közölni. 

Antal Magdolna,
Csíkszereda


