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Rákérdeztünk
Gyebnár János 
nyugdíjas:
 – Évtizedekig falun éltem, 
falusias légkörben, ahol sok 
minden pletyka, rémhír ter-
jengett, aminek lehet, hogy 
nagy része igaz is volt, de 
nem „ültem fel” mindegyik-
nek, amíg meg nem győ-

ződtem az igazukról. A csatornadíjak, egyéb árak 
emelését is – amiről mindig suttognak – csak 
akkor hiszem el, ha jön a számla…

Mennyire veszi komolyan a rémhíreket?
Fülemen Róza
üzletasszony:
– Olyan körben élek, ahol 
gyakoriak a mende-mon-
dák, akár a cégről, akár a 
hozzám közel álló politi-
kai szereplőkről.  A felét se 
veszem készpénznek, több 
hitelt adok a józan ítélőké-

pességemnek. Egyébként is eljutottam már odáig, 
hogy minden megrázkódtatás nélkül kibírjam az 
igaztalan vádaskodásokat, rémhír-terjesztéseket.

Hegedüs Sándor
mérnök:
 – Egyelőre ellenállóképes 
vagyok mindenféle rémhír-
nek, úgy látszik, ez a korom-
ból fakad. Talán ezért nem 
is nagyon törődöm velük, 
nem is érdekelnek ezek túl-
ságosan. Különben néme-

lyik fals híresztelés is lehet érdekes. Szerintem az 
a legfontosabb, hogy nézzük meg: ki mondta, és 
ne vegyük az egészet annyira komolyan. 

Szóka Júlia
énekmûvész:

 – Ismert mondás: Nem zö-
rög a haraszt, ha a szél nem 
fújja… Ha valaki a rossz ízû 
pletyka célpontja, biztosan 
nem örül neki. Ha engem 
„céloznának meg” – hisz a 
mûvészvilágban is gyako-

riak a szóbeszédek –, mindenképp utána járnék, 
kitől ered a rémhír, de így tennék akkor is, ha 
önkormányzati intézkedéseket fordítanának ki. 

mozaik

mint égbolt – Mûvészeti ÁBCÉ
Gyerekek, pedagógusok, de tanárok is örömmel, haszonnal forgathatják a Szépművészeti 
Múzeum művészeti ábécés könyvét. Az É mint Égbolt című kiadvány  a múzeum állan-
dó kiállításán szereplő műtárgyak közül mutat be 40 alkotást és a hozzá kapcsolódó szó-
val   segíthet egy nem mindennapi asszociációs játék elindításában. Fiatalabb gyerekek 
„bevezetés a művészetbe” jellegű képeskönyvként használhatják a műalkotásokkal való 
ismerkedés első lépéseként. Nagyobb gyerekek a művészeti alkotások megismeré-

sének élménye mellett betű- és szótanulásra is használhatják a könyvet. Gyerekek 
és felnőttek együtt is eljátszhatnak a műalkotások által kiváltott képzettársításokkal. 
 A Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai rendezvényei – Családi nap, szakkörök, 
tárlatvezetések, műhelyfoglalkozások – már évek óta nagy népszerűségnek örvendenek, 
de egy-egy ilyen kiadvány maradandóvá teheti a legfiatalabbak múzeumi élményeit.

A Mol által támogatott könyv bevezetőjében a szerzők 
arra ösztönözik az olvasót, hogy más, a műalkotásokkal 

párosítható szavakat is soroljon fel, mondja el véleményét 
a látottakkal kapcsolatban, fedezze fel az alkotás részleteit 

és mesélje el azt a történetet, amelyet a műalkotás ábrázol, 
vagy találjon ki egy újat. Mindenkép tartalmas szórakozást ígér 
és nem csak unalmas, esős délutánonként. Nem mellesleg 
igazi, szép ajándék….  p


