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Kedves Olvasó!
Mikor játszottál utoljára igazán jót? Mennyire ismered a saját lakóhelyed? Tudod-e a környezetedben lévő régi, letűnt 
korokat idéző valamikori szép épületekről, hogy milyen funkciót töltöttek be régen? Ismered-e a környezeted egyediségét, 
sajátosságait? Felismered-e az (eszmei) értékeket körülötted?
Mennyire ismered a határon túli magyar régiók életét, környezetét? 

Annyi minden van körülöttünk, ami mellett nap mint nap elsétálunk úgy, hogy nem is tudjuk, milyen csoda lakozik benne: 
legyen az egy növény, egy rendezvény, egy személy, egy ingatlan, természeti képződmény vagy tárgy.

A Négy határon át vetélkedő ezeknek a csodáknak a felfedezése miatt jött létre: azért, hogy észrevegyük a hétköznapiban a 
különlegest, hogy előhozza a fiatalból és a felnőttből egyaránt a világra való rácsodálkozás képességét. Hogy megmaradjon 
bennünk a gyermeki kíváncsiság és az alkotókedv.

Olyan vetélkedőt álmodtunk meg, amely – amellett, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a szűkebb és tágabb környezetükre 
– együttműködésre sarkall, kihívásokat állít eléjük, élményeket és barátságokat ad. A részt vevő csapatok próbára tehették 
tudásukat, képességeiket, kreativitásukat, s ezáltal személyes élményre, megélésre, tapasztalat- és ismeretszerzésre tehettek 
szert. A vetélkedőben egyaránt fellelhető volt a szabadtéri nevelés, az emberközpontú pedagógia és a játékpedagógia. A 
gyerekek megtapasztalhatták a flow-élményt – amit olyankor élünk meg, ha valamiben teljes lényünkkel benne vagyunk, 
amire sok energiánkat bele kell fektetni, de tudjuk, hogy képesek vagyunk megcsinálni, s mindeközben önmagunkkal is tel-
jes mértékben tudunk azonosulni. Olyan feladatokat terveztünk, amely kihasználta a korosztály képességeit, de még meg-
oldható volt számukra, ugyanakkor tényleges erőfeszítést igényelt tőlük. A változatosan szervezett tevékenység-központú 
foglalkozások pont erre teremtettek lehetőséget.

A flow-élményszerzés sikerességét mutatja az is, hogy a csapatok nagy része – a sok és nehéz feladat ellenére – ismét 
részese akar lenni ilyen élménynek.

Így kutattunk hát mindannyian értékek után, így ismertük meg a Kárpát-medencét a fél éven át tartó, négy határon átívelő 
vetélkedő keretein belül. Tapasztalatot adtunk, kaptunk és szereztünk magunknak. 

A kiadvány ennek menetét igyekszik bemutatni a teljesség igénye nélkül. 

Virág Kiss Anita
főszerkesztő
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A SZERVEZŐK

A Négy határon át című projektet és az azonos nevű vetélkedőt a 2018-as évben találták ki a már több évtizede sikeresen 
közreműködő határon túli és belüli magyar kulturális és közművelődési intézetek – a Kárpát-medencei Közművelődési 
Kerekasztal alapítói (a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Lendvai Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és az NMI Művelődési Intézet) –, melyek 
folyamatosan új kihívásokat és platformokat keresnek az együtt- és közreműködésre. Ezek az intézmények azon dolgoznak, 
hogyan s miképp tudnának minél több értékes programot megvalósítani, lehetőségeket teremteni a különböző közösségek-
nek és egymásnak, valamint ezeken érdemben részt is venni, s ily módon fejleszteni kulturális téren a Kárpát-medencét. 
Egyfajta motorjai a régióik kulturális közéletének. A legtöbbször különböző konferenciák, találkozók, ünnepélyek által si-
kerül találkozniuk. Viszont van több, kifejezetten fiataloknak szóló és őket megszólító „történet” is. Ilyenek például a nyári 
táborok. Az intézetek közreműködésének jóvoltából a 100 éve elcsatolt területeken élő fiataloknak lehetőségük nyílik részt 
venni olyan táborokban, amelyeket egy-egy intézet szervez. Most a folyamatosságon próbáltunk fejleszteni, oly módon, 
hogy a fiataloknak év közben is legyen lehetőségük találkozni, tanulni, és megismerkedni saját, illetve társaik régiójával. 
Ennek apropójából találtuk ki és szerveztük meg a Négy határon át interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-medencei 
vetélkedőt, amely a teljes 2018/2019-es iskolaéven keresztül tartott, és aminek a fődíja történetesen egy tábor. A fiatalok 
a vetélkedő által mélyrehatóbban megismerik a külhoni értékeket, valamint részt vesznek az értéktárak bővítésében is – 
minden vetélkedőhöz kapcsolódó tevékenységnek hatása van a kis és nagy közösségre.

A CÉLCSOPORT

A vetélkedő a 11–15 évesek korosztályát célozta meg. A fiatalok vagy iskolájuk vagy kulturális egyesületük képviseletében 
tudtak jelentkezni. Értük egy felkészítő tanár vagy mentor vállalt felelősséget, aki segítette munkájukat, irányt adott, ha 
„eltévedtek”, és tartotta a szervezőkkel a kapcsolatot. Az említett években kezdi a fiatal meghozni az első felelősségteljesebb 
döntéseit, melyeknek hatása van a környezetére. Ezért gondoljuk szükségszerűnek, hogy ebben a korban ismerkedjen meg 
nemzeti és régiós értékeivel, hogy a jövőben lehetőség szerint ésükkel is foglalkozhasson, vagy legalábbis tisztelje őket. S ez 
az a korosztály, amelyik aktívan, napi szinten használja az okostelefont, a táblagépet, a számítógépet kapcsolattartásra is – 
most ezt a Négy határon át közösségen keresztül is megteheti több száz határon túli vetélkedőtársával együtt. A feladatok 
pedig több ízben igényeltek multimédiás tudást, valamint informatikai alapismereteket. Ezt a tudást általában a középisko-
lás korosztály is birtokolja. A feladatokat a korosztályhoz mérten találtuk ki és adtuk fel. 

A vetélkedő a csapat tagjait közreműködésre késztette. Új ismereteket szerezhettek saját és társaik régiójáról, ezenkívül 
tényszerűen foglalkoztak a régiós és nemzeti értékekkel, valamint a hungarikumokkal. A vetélkedő első ízben került meg-
szervezésre, ezért kísérleti jellegűnek is mondható. A feladatok időkorlátosak voltak. Egy bizonyos ideig lehetett letölteni 
és feltölteni a megoldandó feladatokat az adott internetes felületre. Minden forduló előtt a felkészítő tanárok leírást, útmu-
tatót kaptak a feladatokról és az adott forduló menetéről. Mindezt abból a célból, hogy kellően felkészíthessék csapatukat. 
A feladatok megoldhatóságának sikeressége többször nem csupán a csapatot alkotó három emberre szűkült le. Sok feladat 
igényelt külső segítség (más diákok, tanárok, családtagok, falu/városbeliek, iparosok, kézművesek...) bevonását. Az egyes 
fordulók eredményeiről a forduló lezártával informáltuk a vetélkedő csapatokat.

A VETÉLKEDŐ FORDULÓI

A vetélkedő egy többfordulós összetett rendszert képezett. 5 fordulóra bontottuk, egy elő- és egy utóhanggal:

 Előhang
A regisztrációs folyamatot nevezhetjük a vetélkedő „előhangjának”. Ebben a fázisban is már többre volt szükség, mint egy 
sima „háromkattintós” regisztrációra. A csapatoknak, akik úgy döntöttek, hogy vállalják a vetélkedőn való részvételt, három 
különböző feltételnek kellett hogy eleget tegyenek. Ezeket fel kellett tölteniük és elküldeniük a szervezőknek (hogy ezzel 
is már szokják a beküldéses rendszert, melyet az egész vetélkedő alatt használtunk).

> Ki kellett találniuk egy fantázianevet a csapatuknak (pl. Hosszúfalusi Hörgő Hódok).

> Írniuk kellett egy meseszerű, frappáns, izgalommal teli, érdekfeszítő régió-, térség- vagy településbemutatkozót, amelyben írtak a helyről, ahon-
nan érkeztek, a tájuk szépségeiről, hátrányairól, értékeiről, a település híres személyeiről; magukról, mivel foglalkoznak, mire büszkék; mivel és/
vagy kivel kell küzdeniük, mi lesz a jövőben, mi a térség sorsa… – mindezt meseszerűen.

> Készíteniük kellett egy csapatfotót, ami a fantázianevükkel valamilyen módon összeköthető.



 I. forduló – 4 × 15 kérdéssor
Az I. forduló – 4 feladatlap kitöltése: minden sikeresen regisztrált csapat kapott 4 kitöltendő feladatlapot (4 × 15 kérdés), amelynek 
tematikája a négy régió (Muravidék, Vajdaság, Erdély, Felvidék) történelmi, földrajzi, néprajzi, gasztronómiai és kulturális örökségei, 
jellegzetességei voltak.

 II. forduló – Mondd, írd, fotózd, videózd!
A II. forduló több különböző feladattípusból és témából állt:

 > 1. feladat
Mondd, hogy csíz egy ódon épületnek!
A fiataloknak ki kellett kutatniuk és fel kellett keresniük településük 
legrégebbi épületét, amely mellett le kellett fényképezkedniük, le kellett 
írni az épület történetét, majd ezeket beküldeni. Kutatói munkát 
végeztek, s jobban megismerték településük jellegzetességeit.

> 2. feladat
Ki, mit, hol, miért, hogyan?
Keresniük kellett egy régi 
ipart, kézművességet, szakmát 
űző mestert (pl. mézeskalács-
készítő, juhász, hímző, fafaragó, 
szűcs, szövő, borbély, cipész, 
fazekas, hangszerkészítő, 
tojásfestő, kovács, kosárfonó 
stb.) a településükön. Azzal a 
bizonyos személlyel aztán videós 
interjút kellett készíteniük, amit 
be is küldtek. Megörökítették, 
megismerték, és egyes esetekben 
el is sajátították az általuk 
kiválasztott mesterséget.

 > 4. feladat
A jövő gödre, avagy palackposta a jövőbe
Hipotetikusan be kellett helyezniük 10 tárgyat 
egy 2 × 2 × 2 méteres aknába, amelyet 100 
év múlva kinyitnának. A fiataloknak át kellett 
gondolniuk, mi az, amit mindenféleképpen 
megőriznének az utókornak, de azt is, hogy 
milyen változásokon menne keresztül a Föld, és 
abból kifolyólag milyen használati tárgyakkal 
látnák el a vermet. – Szóval ez egy tervezős, 
komplex gondolkodást igénylő feladat volt.

 > 5. feladat
Egy Benedek Elek-mese megelevenedett
Készíteniük kellett egy háromdimenziós térbeli alkotást a mesegyűjtő egy meséjéből vagy 
annak egy mozzanatából. Bármilyen anyagot felhasználhattak a környezetükből. A térbeli al-
kotást el kellett helyezniük iskolájuk vagy közösségi terük egy látványos pontján. Ott lefény-
képezni azt, majd a fényképet beküldeni. Ezzel népszerűsítettük a Benedek Elek-emlékévet, 
és fejlesztettük a kreatív, vagyis a „gondolkozz a kockán kívül” képességüket. Feldolgoztak 
egy mesét, és művészi élményt nyújtottak azoknak az embereknek, akik látták a 3D-alkotást. 

 > 3. feladat
Mátyás király csörgősipkása
Életre kellett kelteniük és „aktualizálniuk” az uralkodó udvari bolondját. Nevet adtak 
a modern kiegészítőkkel „megspékelve” felöltözött mókamesterüknek, akinek fotóját 
beküldték. A kreatív feladat alatt be kellett vonniuk vicces módon másokat, gyűjtötték 
az extravagáns kosztümöket, kitalálták a minél különlegesebb eszközöket – egyszóval 
„bolondoztak”.
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 > 6. feladat
A Kárpát-medence természeti és épített csodái
A 330 ezer négyzetkilométer területű Kárpát-medence sokak sze-
rint páratlan. Számos természeti és épített nevezetesség található 
itt. A feladat első részében a leírás alapján fel kellett ismerniük az 
adott a nevezetességeket, majd a második részben párosítaniuk kel-
lett a térképen található számokat a megfelelő leíráshoz. Potenci-
ális kiránduló úti célokat ismerhettek meg, fejlesztették a térképen 
való tájékozódásukat, és az általános műveltségük is bővült.

 > 7. feladat
Online érték- és hunagrikum-kvízjáték a Szlovákiai Ma-
gyar Művelődési Intézet honlapján.
Izgalmas kérdésekre kellett válaszolniuk a 4 régióból összegyűjtött 
nemzeti értékek alapján. Ezzel a feladattal beharangoztuk a III. for-
duló témáját. Felkészítettük őket az elkövetkezendő terepmunkára, 
ahol már nekik kellett lehetőség szerint bővíteni régiós értéktárukat.

 A III. forduló – Helyi nemzeti értékfeltárás
A tanulóknak helyi értékek felkutatása és feldolgozása volt a feladatuk, és ezeket fel is kellett terjeszteniük a régiós érték-
tárakba. Minden csapatnak három olyan értéket kellett találnia, amelyek még nincsenek benne a helyi értéktárakban. Ez 
ismét nagyon izgalmas kutatás volt, ahol a fiatalok döntöttek, hogy mi számukra az a három érték, amit feldolgoznak, és 
ami méltó arra, hogy felvételt kapjon az értéktárakba. 

 A IV. forduló – A regionális elődöntők
A régiós elődöntőket négy különböző módon szerveztük meg, mivel a régiós adottságok és tényezők nagyon eltérőek. 
Ami minden régiónál egységes, hogy prezentációt kellett készíteniük azokról az értékekről, amelyeket a III. fordulóban 
kikutattak.

 > Erdély: március 16-án Sepsiszentgyörgyön, a regionális döntőben az első 10 helyezett mérettette meg magát; képviseltetve a teljes 
erdélyi régiót. Az első 10 helyre 13 csapat jutott be – 3 csapat azonos pontszámot ért el az előző fordulókban – a 27 játékban ma-
radott közül. 

 > Felvidék: az összes felvidéki csapatot (összesen 20) meghívták a szervezők a nagymegyeri elődöntőre, ahol végül 18 csapat mérte 
össze tudását.

 > Vajdaság: a 17 benevezett csapatból 16 jutott el a regionális döntőig, melyet Zentán tartottak meg. A III. fordulóra összegyűjtött 
értékekből a zsűri kiválasztott csapatonként egyet, melyet a regionális döntőn maximum 20 percben kellett prezentálni. Az értékek-
hez képanyagot kellett gyűjteniük, további kutatásokat kellett elvégezniük. Amíg a zsűri összeszámolta a pontokat, addig egy online 
kvízjáték mérte fel, hogy a csapatok mennyire figyeltek egymásra a prezentációk alatt. 
 > Muravidék: összesen 3 csapat vett részt a sorozatban, s a pozitív diszkrimináció jegyében mindhárom csapat automatikusan rész-
vételi lehetőséget kapott a lakiteleki döntőn való részvételre.

 V. forduló – A lakiteleki döntő
A döntő az a hely, ahol a felépített és fölfokozódott izgalmak kibontakozhatnak. A régen várt találkozások és megmérette-
tések ideje. Minden csapatnak fel kellett készülni a harmadik fordulóra beküldött értékek közül 1 értékből, valamint a 70 
jelenleg bejegyzett hungarikumból. Számos játékos feladattal kellett megbirkózniuk a fiataloknak, melyek a hungarikumok 
köré épülnek. Összefüggéseiben is próbáltunk rávilágítani hungarikumokra. Voltak kreatív feladatok, aztán olyan is, ami-
kor a pontosságot, és olyan is, amikor a gyorsaságot mértük, de térképes feladat is volt. A verseny 4 blokkban összesen 9 
feladatot tartalmazott:

 > Egy, a III. fordulóban kikutatott érték prezentálása.

 > Igaz vagy hamis az állítás az adott hungarikummal kapcsolatban?

 > Puzzle – rakd össze a hungarikumot minél gyorsabban!

 > Melyik hungarikum a kakukktojás, és miért?

 > Találd meg a hungarikumot, és „matricázd rá” a vaktérképre!

 > Hungarikum activity: rajzold le vagy mutogasd el vagy foglald rímbe a kihúzott  hungarikumot!

 > Készíts el kreatív módon egy hungarikumot a legkülönbözőbb tárgyakból!

 > Hungarikum születik – egy fiktív keletkezéstörténet kitalálása és annak jelenetben való bemutatása.

 > Mire emlékszel a helyi értékek bemutatóiból? – online interaktív kvíz.
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 Utóhang
A vetélkedő „utóhangja” pedig egyrészt a győztes csapat fődíjának a megélése, vagyis a táborban való részvétel. Másrészt 
pedig egy alulról – a vetélkedő csapatoktól – jövő kezdeményezés, mely lehetővé tenné a vetélkedő csapatoknak az egyes 
régiókban való találkozást. A csapatok vendégül látják egymást, melyben a helyi intézetek és más intézmények a segítsé-
gükre lesznek. Ezzel az egyik legfontosabb célkitűzését teljesítette is a négy határon át „küldetés”: mozgásban (testben és 
lélekben) tartani a Kárpát-medencét. A csodálatos az, hogy ez már az ő igényük, a résztvevőké, vagyis nem mi, a szervezők 
kreáltuk, hanem a célcsoportban fogant meg az új igény.

Štampah Miha
pedagógus

A fotók a lakiteleki döntőn szészültek.
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A fotók a lakiteleki döntőn szészültek.



A
 j

á
té

k
ö

sz
tö

n
A

 v
e
té

lk
e
d

ő
 m

ó
d

sz
e
r

e
ir

ő
l



11

A JÁTÉKOSÍTÁS
A játékosítás (gamifikáció) a játékok és játékelemek használatát jelenti, amelynek célja a könnyed, észrevétlen ismeretá-
tadás, vagy jobb teljesítmény elérése, illetve a közösség fejlesztése. Valójában mi is találkozunk a játékosítással nap mint nap: 
ha csak a bevásárlás vagy a tankolás pontgyűjtésére vagy a csokipapírban rejlő nyereménykód gyűjtésére gondolunk, máris 
nyakig benne vagyunk a játékosítás módszerében! Ezek mind-mind a mi versenyszellemünkre, gyűjtögetve eredményt elérő 
ösztönünkre alapoz, hiszen a játékosítást bármilyen területen lehet használni, ahol valamilyen fejlődést, minőségi javulást 
– vagy az üzleti életben nagyobb eladást – szeretnénk elérni. 

A Négy határon át játék az oktatás és a kultúra területén alkalmazza a célcsoport tulajdonságaihoz illeszkedő játékelemeket, 
amelyek a helyi, térségi, külhoni ismereteket észrevétlenül adja át a játékban részt vevőknek. 

KINEK SZÓL A JÁTÉK?
A játék célcsoportja az általános iskola felső tagozatos diákjai, vagyis a 11–15 évesek, akik már a Z generáció tagjai. Mit 
érdemes tudni róluk? Ők azok, akiknél elég nehéz a hagyományos, „poroszos” oktatási módszereket bevetni, a tantárgyak, 
új ismeretek elsajátításához már nagyobb interaktivitást kívánnak, hiszen ők az első generáció, akik a digitális világba szü-
lettek, és minden digitális eszközt természetesnek vesznek, az életük szerves részeként használják őket. Ők azok a fiatalok, 
akik virtuális közösségben élnek, és számukra a kapcsolatteremtés ebben a világban néha már könnyebben megy, mint az 
őket körülvevő „offline” létben.

A játék nélkülözhetetlen az egyén és a közösség számára, hiszen szabadidőben tesszük, örömet okoz, segít az önkifeje-
zésben, közösségalkotásban, társas életünk megélésében. A Négy határon át vetélkedő remekül ötvözi az online és offline 
világot, a hagyományos kutatás módszereit a játékosítás online technikájával, hogy a digitális generáció bátorságot kapjon 
kimerészkedni a hagyományok és a közösségek világába, de mindezt a számára természetes technika segítségével.

MILYEN ELEMEKET ALKALMAZ A VETÉLKEDŐ?
A vetélkedő minden egyes eleme során – a kvíztől a meseszerű bemutatkozáson át az értékgyűjtésig – azt a feladatot adja 
a részt vevő fiataloknak, hogy részben önállóan vagy csoportban, pedagógus segítségével információkat keressen és isme-
reteket szerezzen, ami a játékban való továbblépéshez szükséges. Arra a játékos ösztönünkre alapoz, amivel mi felnőttek 
is gyűjtögetjük a pontjainkat, matricáinkat, hogy elérjük az első helyet, vagy pedig miénk legyen az értékes ajándék. A 
vetélkedő célja itt, hogy a résztvevők megismerjék a szűkebb környezetüket, vagyis a településüket és a térségét, valamint 
a tágabb környezetüket, vagyis a Kárpát-medence értékeit. Az, hogy közben izgalmas közös élményeket és barátságokat 
szereznek a fiatalok, az csak hab a tortán. 

MI MIRE JÓ  – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – A JÁTÉK SORÁN?
A csoportmunka a kooperatív tanulás egyik formája, amikor kisebb létszámban (3–6 fő) új ismereteket, tananyagot dol-
goznak fel a résztvevők. A vetélkedő minden egyes feladatában kiválóan alkalmazható módszer.

A település meseszerű bemutatása: a mese mindig a képzeletet, a fantáziát fejleszti – mind a mesélő, mind a hallgató ese-
tében. A saját településünket, térségünket úgy bemutatni, hogy más számára érdekes és izgalommal teli legyen, mindig 
nagy kihívás. Ehhez nélkülözhetetlen megismerni a településünkhöz kötődő történeteket, mondákat, híres személyeket, 
eseményeket, épületeket. 

Az értékek gyűjtése csoportonként: a csoportoknak a felnőtt (pedagógus) segítő támogatásával ki kell deríteni, hogy melyek 
azok az értékek, amelyek helyben / a térségben találhatóak, és még nincsenek a helyi/térségi értéktárban. Ehhez kapcso-
latot kell felvenni, vagy meg kell ismerni a helyi értéktárban szereplő értékeket, és együttműködésben meg kell határozni, 
hogy mik azok a lehetséges további jeles dolgok, amiket ők körüljárhatnak. Mindezek a tevékenységek a csoporton belüli 
együttműködést, a helyi értékekről való önálló információszerzést és az új értékek feltárására irányuló tervezés készségeit, 
képességeit erősítik. Az új értékek feltárásához interjúzás, kép- és videóalkotás szükségesek, tehát mind a kommunikációs, 
mind a vizuális technikai eszközök (fényképezőgép, kamera, telefon) minél igényesebb, tudatosabb használatát segítik. 

Az értékek, élmények prezentációja: a vetélkedő döntő fordulójában a csoportok vizuális eszközökkel (videó, fotók, pre-
zentáció) beszámolnak a munkájukról. A prezentáció, vagyis mások előtt való előadás újabb kommunikációs és előadói 
készségek gyakorlását teszi lehetővé a játék során: megadott időtartamon belül, adott témára fókuszálva a csoporton belül 
akár még részekre osztott előadás megtartása komoly felkészülést és együttműködést igényel. 

Drukkerek játéka: az ifjúsági korosztályok egyik jellemzője, hogy inkább az egymástól szerzett információt tartják izgal-
masnak vagy hihetőnek, mint a felnőttektől, tanároktól hallottakat. A drukkerek játéka a vetélkedőben részt vevő csapatok 
által bevont fiatalokat hívja játékra. A játék ismét észrevétlenül ad új ismereteket a drukkereknek, és észrevétlenül egyre 
nagyobb körben teszi ismertté magát a vetélkedőt. 

Böröcz Lívia
ifjúsági szakértő
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A DRUKKERJÁTÉK MENETE

A drukkerek játékának kitöltésekor minden helyesen válaszoló drukkernek – az űrlapon a kérdések megválaszolása után 
– esélye lett ajándékot nyerni (felvidéki árut – muravidéki gyártmányt – erdélyi portékát – vajdasági produktumot), amit 
saját maga választhatott ki. Az ajándékokat a helyesen válaszolók között sorsoltuk ki. A drukkernek a helyes válaszadáson 
kívül ki kellett választani egyet az űrlapon felsorolt, a vetélkedőbe benevezett csapatok közül, amelyet így egy ponttal ju-
talmazott. A drukker ezzel segítette kedvenc csapatát, egyéb drukkereket (közösségeket) is szerezhetett neki. 

A drukkerjáték a vetélkedő futamideje alatt zajlott, több alkalommal a honlapon közöltük a csapatokhoz beérkezett ré-
szeredményeket, ezzel is ösztönözve a további folytatást.
A résztvevők táblázatos megjelenítése:

Régió Regisztrált
csapatok száma

A drukkerjátékba
bekapcsolódott csapatok 

száma 

drukkerek
száma százalék

Erdély 38 1.812 14,934

Felvidék 20 7.690 63,319

Muravidék 3 24 0,23

Vajdaság 17 2.623 21,617

Összesen 78 1.2149 100,073

A drukkerek játékát először a 2016-ban szervezett Felvidéki Értékőrzők interaktív vetélkedőjében szerveztük meg a Felvidéken, s ennek 
tapasztalatait használtuk fel a Négy határon át vetélkedőben, eleve azzal a szándékkal, hogy négy régió versenyzői, s ezek környezete, 
közösségei kapcsolódhattak be a szavazásokba, egy-egy tallérral jutalmazva őket. A feladatmegoldásokban az iskola csapatát segítve a 
többi diák és mások is részt vehettek. 

Huszár László
kulturális mediátor

63,3%

21,6%

14,9%

ERDÉLY

MURAVIDÉK

FELVIDÉK

VAJDASÁG
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HOGY „LELKE IS LEGYEN” A PROGRAMNAK

A vetélkedő valamilyen formában kísérleti jellegű, hiszen első ízben került megszervezésre, 
mi szervezők is számos kihívással találkoztunk. Egy ilyen kaliberű projektben a folyamatos 
kommunikáció nagyon fontos. Az egymás közti virtuális kommunikáció sikeressége pedig 
nem magától értetődő. A levelekben való megfogalmazások félreérthetősége, illetve a félre-
értett helyzetek effektív rendezése nagy kihívás volt számomra. Többször volt szükséges a 
vetélkedő közben egymást meglátogatni, hogy személyesen, egymás szemébe nézve ténylege-
sen meg tudjuk szervezni és kidolgozni az adott fordulót. A jövőben is a rövid, de intenzív 
találkozók lebonyolításában látom egy ilyen méretű projekt sikeres megszervezését, olyan 
módon, hogy „lelke is legyen” a programnak, hiszen amennyiben mindent csakis virtuálisan 
próbálnánk megbeszélni és megoldani, akkor ezt az összkép sínylené meg. Mint ahogy az 
életben is több terülten megtörténik, mi is elszámoltunk bizonyos határidőket, amiket aztán 
megpróbáltunk olyan módon alakítani, hogy senki, vagy lehetőleg minél kevesebben szen-
vedjék el az esetleges változást. Mindenféleképpen látszik a vetélkedő pozitív hatása a min-

dennapokban, hiszen a részt vevő fiatalok tudása – saját kutatásaik és az élményszerű pedagógia során – nagymértékben 
gyarapodott. Toleránsabbak lettek az idősebbek iránt, akiket oly módon ismertek meg, mint hasznos és példaértékű tagjai a 
közösségnek. Bátrabban mozognak az iskolák folyosóin, hiszen szerepelniük is kellett, s ezenfelül a Kárpát-medencei társa-
ikkal született egy kapocs, ami most már rajtuk is múlik, mivé alakul. Emellett felelősséget tanultak az értékek megőrzése 
terén, minden más pedig összekapcsolódik a valahová való tartozással – falu, város, régió, nemzet, emberiség. Településük 
utcáit immár úgy járják, hogy fel-felfigyelnek a régiek örökségére, és tudatukon kívül új értékeket is keresnek, találnak, és 
reméljük, a jövőben meg is őriznek. Eddig egy épület, egy ember, egy étel talán csak egy épület, egy ember, egy étel volt, 
viszont egy ilyen élménysorozat után már jellegzetesség, tudás, és más szájíz veszi körül az adott érték megélését. Ha csak 
egy emberben sikerült volna felerősíteni a kíváncsiságot, már akkor is megérte volna...

Štampah Miha,
Muravidék

HOGY IZGULTAK-E? NEM KIFEJEZÉS!

Nagy-nagy útra vállalkozott: felfedezni négy határ szépségeit. Mennyi tervezés, ötletezés előzte meg 
ezt a hatalmas utat! Gyémánt erdők, selyemfüves rétek sejtetik a mesefalókkal, az olvasókkal, hogy 
igen különös utazás következett ám. Tündérek, szellemek, óriások, bátor legények s leányok, határon 
innen és túl, bepakolták bőröndjeiket s várták a varázsvonat érkezését az állomáson. Hogy izgultak-e? 
Nem kifejezés! Felfedezni, megmenteni készültek falvakat, városokat s egész világokat. Milyenek ezek 
a világok? Színes, kalandokkal, viszontagságokkal, mókával teli sajátos univerzumok. Itt ők a meg-
mentők, a hősök, igazi titánok és titaniszok.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársaként megtiszteltetés volt számomra, 
hogy részese lehettem a Négy határon át vetélkedő erdélyi koordinátoraként abban a közös 
munkában, melyben négy határon túli régió vett részt. A közös projekt révén új kapcsolatok, 
barátságok születtek, betekintést nyertünk egymás kis világába a saját közös utunkon haladva.

E pár hónap alatt nagy örömömre szolgált végigkísérni olyan ifjakat, akik szem előtt tartják 
kulturális örökségeink megőrzését és továbbadását. A gyerekek lelkesedése, kíváncsisága mindvégig töretlen volt, s ez bizo-
nyítja azt, hogy elődeink hagyatéka megfelelő kezekbe kerül. Tudom, hogy a mai fiatalok virtuális térben építik kapcsolati 
hálójukat. De hiszek a személyes találkozások élményében, varázsában, ezért is hívtuk játékra őket a virtuális térben, majd 
kilépve onnan a regionális döntők és a nagy közös lakiteleki döntő a személyes találkozást tette lehetővé! A vetélkedőn 
részt vevő csapatok kísérő tanárai bizalma, kitartása nélkül nem valósulhatott volna meg a közös projektünk. Értékmentő, 
értékőrző szerepük nélkülözhetetlen!

Ezen gondolatok jegyében köszönöm a Négy határon át vetélkedő minden résztvevőjének, hogy megtiszteltek bizalmukkal, 
és részt vettek az általunk megálmodott játékban, remélem, hogy ez a vonat csak az első kalandokban gazdag út végéhez 
ért, és az előfutára volt hasonló közös, határokat átívelő, régiókat összekötő projekteknek. Kalandra fel!

Szőts P. Zsuzsa, 
Erdély
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IGAZI ENERGIALÖKET

Mindig azok a programok, vetélkedők mozgattak meg gyerekkoromban, ahol valamit létre 
kellett hozni – nem művészi, inkább kreatív értelemben –, ahol ki tudtam bontakozni, ahol 
megvalósíthattam az ötleteimet, s ahol csapatban dolgozhattam. Talán ezért (is) éreztem 
egyrészt magaménak ezt a vetélkedőt. Szó, mi szó, a gyerekeket és a felkészítőiket is sem 
kíméltük, ezen nincs mit szépíteni. De mégis, amikor a gyerekek megdolgoztatva, kimerülten 
megkérdezik, mikor lesz a következő, amikor tényleg látom az izgalmat a szemükben, amikor 
a döntő végén, az eredmény kihirdetése után egy nem vajdasági csapat – hazudnék, ha azt 
mondanám, ismeretlen, mert akkor már második napja együtt voltunk – egyik tagja nem tud-
ja visszafogni az érzéseit, s azt mondja: „Nekem most egyszerűen muszáj megölelnem téged!” – s 
már csüng is a nyakamban, akkor... Akkor érzi az ember igazán, hogy ezt érdemes volt végig-
csinálni. S kap újra egy olyan energialöketet, ami aztán hónapokig elég a további munkájához. 

Mindezek ellenére nem volt tökéletes a vetélkedő. Kicsúsztunk, elcsúsztunk, megbotlottunk, 
rossz döntéseket hoztunk: olyanok voltunk, mint akik biciklizni tanulnak, de még az egyen-

súly nincs teljesen meg, s el-eldőlnek, de felállnak, leporolják magukat, s visszapattannak a nyeregbe.
A következő egyensúlysegítő pontokat javaslom elsősorban magamnak a következő vetélkedőhöz:

   • Addig ne hirdess meg vetélkedőt, amíg nem dolgoztátok ki a vetélkedő minden részét, fordulóját, s nem gondoltátok át háromszor, 
hogy mit hagytatok ki – bár ilyen mindig lesz, ezekre talán inkább lelkileg kell felkészülni. De a határidőcsúszásokat s az ebből 
következő módosításokat és konfliktusokat is így lehet a leginkább elkerülni.

   • S addig se hirdesd meg, amíg nincs meg az értékelési és pontrendszer! Mert nem gondolná az ember, de ez nagyon sok időt vesz 
igénybe, s nagy támadási felület lehet.

   • Ne a szervező értékeljen! Hidd el, nem lesz rá időd! Hidd el, több szem többet lát, s egy külső szem mindig objektívebben tud 
rátekinteni egy kreatív feladatra, mint a feladat szervezője vagy kitalálója (legrosszabb esetben szervezője és kitalálója).

   • Legyen fiatalos, lendületes, egységes arculata, és jó PR-ja – ez a mai világban nagyon sokat számít.

   • A szervezőbizottsággal a főbb kérdéseket, vitatémákat ne online egyeztesd – egy idő után gyakorlatilag lehetetlenné vált a levele-
ket/levelekben valamit visszakeresni. Ahogy Misi is írta, rövid, intenzív találkozók, az élő ötletelések, egyeztetések az effektívek! Több 
száz kilométeres távoknál ez nyilván nem egyszerű, de azért nem lehetetlen.

Szóval ezt kaptam, ezt tanultam ebből a projektből. De hogy a gyerekeknek mit adott? A környezetünkre való fokozott odafigyelés 
mellett egy alulról jövő kezdeményezést: megszületett az igény a régiók találkozására. A spontán barátkozásra, együttlétre. Akik eddig 
azt sem tudták egymásról, hol és hogyan élnek, kik ők, azok most barátok lettek, s barátok is akarnak maradni.

Virág Kiss Anita,
Vajdaság
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DIGITÁLIS NEMZETI ÖNTUDATTAL VALÓ KÍSÉRLETEZÉS

Már évekkel korábban – hazai előkészületek és kisebb játékok megszervezése után – szerettem 
volna határon túl egy QR-kódos játékot szervezni, hiszen adott volt hozzá minden: a Kár-
pát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagszervezetei, a hazai tapasztalatok, csak éppen a 
játékleírással ellátott kérelmeimet nem támogatta senki.

2016-ban a Hungarikum Bizottság pályázata – a Felvidéki értékőrzők vetélkedő – adott lehetősé-
get egy digitális, internetes vetélkedőnek, amelybe az iskolák csapatain túl be tudtuk kapcsolni 
az őket „kísérő” drukkereket, akik sorsolásos részvételükkel támogathatták iskolájuk csapa-
tát. Sikeres lett, hiszen 24 csapat 5.000 drukkerrel 54 helyi értéket gyűjtött be és regisztrált 
értéktáras adatbázisainkban. Egyben megismerkedhettek a Felvidéki Magyar Értéktár tevé-
kenységével. Később, 2018-ban a Hungarikum Bizottság pályázata segítségével – meggyőzve a 
kerekasztalt (Vajdaságot, Muravidéket, Erdélyt) – Négy határon át címen hirdettük meg közös 
vetélkedőnket. A korábbi felvidéki tapasztalatokból kiindulva vállaltam a koordinálást, a számí-
tógépes előkészítést, feldolgozást, míg Vajdaság, Muravidék segítségével a kvízek és feladatok 
összefogását. 

A felvidéki eredményeken kívül (53 helyi érték begyűjtése, 20 csapat részvételével) nem ismerem olyannyira a többiek 
eredményeit, hogy számottevően értékelhessem e részét.

Az alapvető problémákat a szervezők kommunikációjában látom, amikor is elaprózódtak a feladatok, belső problémákat 
okozva, többször elcsúsztatták, illetve átalakították a felhívásban kiírtakat.

Leglátványosabban a drukkerjátékban jelentkeztek e gondok, amit a 12 149 szavazat eloszlása mutat, elsősorban az erdélyi 
résztvevők kis létszáma miatt. Tulajdonképpen minden régió a maga világára alakította a vetélkedőt a regionális döntőkig. 
Talán az alig emlegetett digitális nemzeti öntudattal való kísérletezést könyvelhetném el olyan eredménynek, amelyet ugyan 
más formában, de érdemes, érdekes lenne folytatni azon kívül, hogy a külhoni értéktárak munkájába feltétlenül be kelljen 
az általános iskolás csapatokat kapcsolni.

Huszár László,
Felvidék
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ERDÉLYBŐL 35 CSAPAT NEVEZETT 25 TELEPÜLÉSRŐL

A HOLLÓK, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva
Csapattagok: Udvari Kincső, Márton Dorottya, Román Krisztián - Felkészítő: Kun-Gazda Kinga-Viola 

KALANDOROK, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva
Csapattagok: Nagy Beatrice, Sárközi Kristóf, László István - Felkészítő: Tófalvi Emese 

A TÚR HŐSEI, Túrterebesi Általános Iskola, Túrterebes
Csapattagok: Koczán Zsófia, Juhász Julia, Czellár Vanessa - Felkészítő: Gábri Zsolt

ALMÁK, Kelemen Didák Általános Iskola, Kézdialmás
Csapattagok: Mike Zenkő, Paizs Tímea, Bartók Szabolcs - Felkészítő: Pál-Varga Ilona

ANHEKATAMÁS, Bálint Vilmos Általános Iskola, Csíkszenttamás
Csapattagok: Demeter Beatrix-Henrietta, Kurkó Karolina-Fatima, Ráduly Angyalka-Regina  - Felkészítő: Becze Zsuzsa 

ÁRNYFARKASOK, Kicsi Antal Gimnázium, Torja
Csapattagok: Hegyes Andrea, Incze Klementina, Kerekes Kinga - Felkészítő: Simon Anikó 

BŐRHEGEDŰ, Gaál Mózes Általános Iskola, Barót
Csapattagok: Egyed Kese Erika, Moroianu Ana, Szász Mónika - Felkészítő: Fosztó Annamária 

CSAJOK A VIDÉKEN, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske
Csapattagok: Bertalan Judit, Csurai Andrea-Vanessza, Oláh Csenge - Felkészítő: Székely Edit

CSÜGRÖSÖK, Gimnázium, Zabola
Csapattagok: Péter Nóra, Gál Bence, Kocsis Izabella - Felkészítő: Finta Iringó

FAVÁGÓK, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós
Csapattagok: Ádám Bálint László, Kozma Kristóf és Vargyas Balázs - Felkészítő: Erdős Nándor

GÁBOR ÁRON ONOKÁI, Comenius Általános Iskola, Bereck
Csapattagok: Hengán Edina, Kozma Eszter, Pénzes Annamária - Felkészítő: Timár Róbert 

GYÉMÁNTUNIKORNISOK, Bem József Általános Iskola, Lemhény
Csapattagok: Réti Renáta, Zsigmond Boglárka, Vass Anita - Felkészítő: Nagy Zsuzsanna

GYER JÓ, Sövér Elek Iskolaközpont, Gyergyóalfalu
Csapattagok: Gál Dorottya, Gál Dorottya, Benedek Tamás - Felkészítő: Bíró Edit 

HATODIKOS TÜNDÉRLÁNYOK, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske
Csapattagok: Budai Anna, Lakatos Bernadett, Veres Brigitta - Felkészítő: Székely Edit

HONLEÁNYOK, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Sepsiszentgyörgy
Csapattagok: Vasvári Kincső, Kakasi Zsuzsanna, Reketes Henrietta - Felkészítő: Pakó Kinga 

IDŐUTAZÓK, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske
Csapattagok: Bonizs Boglárka, Dios Alexandra, Fenyvesi Fanni-Zsófia - Felkészítő: Székely Edit

JÖVŐ KFT., Mártonffy György Általános Iskola, Karcfalva
Csapattagok: Antal Beáta, Dobos Ádám, Miklós Beatrix - Felkészítő: Babos-Darvas Annamária

KÖKÉNYESIEK, Gábor Áron Általános Iskola, Kökös
Csapattagok: Móréh Rebeka, Stanciui Adél, Veres Beáta Hanna - Felkészítők: Tankó Beáta, Szilágyi Katalin

KÖLLŐ MIKLÓS UTÓDAI, Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalva
Csapattagok: Domokos Márk-Zoltán, Köllő Miklós, Koszta Zoltán - Felkészítő: Tódor Mária

KUNCUBÉKÁK, S. Illyés Lajos Általános Iskola, Szováta
Csapattagok: Hegyi Blanka, Abodi Adél, Fülöp Henrietta - Felkészítő: Ács Noémi 

KUTAKODÓK, Tatrangi Sándor Általános Iskola, Uzon
Csapattagok: Gáll Noémi Katalin, Berde Tímea Bernadett, Szabó Andrea Ibolya - Felkészítő: Borcsa Réka Gabriella

KVIABKT, Apor István Gimnázium, Kézdiszentlélek
Csapattagok: Ráduly Blanka, Bartók Kinga, Venczel Tamás - Felkészítő: Rancz-Gy. Elemér

MICSKEI SRÁCOK, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske
Csapattagok: Feyős Szabolcs, Kovács Richárd, Vizér Ákos-István  - Felkészítő: Székely Edit 

NÉPMŰVÉSZETI CSERÉPEDÉNYEK, Konsza Samu Gimnázium, Nagybacon
Csapattagok: Baló Ágnes, Gere Ádám, Pethő Alfonz - Felkészítő: Nagy Kinga Sarolta

ŐRLÁNG, Bethlenszentmiklósi Általános Iskola, Bethlenszentmiklós
Csapattagok: Miklós Anna, Kabai Péter, Kabai Dávid - Felkészítő: Dezső Réka
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PERKŐ, Apor István Gimnázium, Kézdiszentlélek
Csapattagok: Miklós Boglárka, Molnár Martina, Voloncs Kitty - Felkészítő: Veress Mária-Magdolna

remekELEK, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
Csapattagok: Holl Vivien, Palcus Emanuel, Pándi Blanka - Felkészítő: Csorján Árpád-József 

SÖTÉT LELKŰ TÜNDÉREK, Kicsi Antal Gimnázium, Torja
Csapattagok: Bajcsi Kinga, Giligor Lilla, Györgyjakab Imelda - Felkészítő: Simon Anikó

SZÉKELYHÁRMAS, Siklódi Lőrinc Általános Iskola, Gyergyóditró
Csapattagok: Hompoth Anna, Györgydeák Szidónia, Tóth Regina - Felkészítő: Molnár Júlia

SZELLEMŰZŐK, Kicsi Antal Gimnázium, Torja
Csapattagok: Bardocz Andrea, Györgyjakab Kamilla, Pál Karola - Felkészítő: Simon Anikó 

SZENT MIKLÓS, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós
Csapattagok: Batrin Kata, Turcas Petra és Vajda Anita-Noémi - Felkészítő: Erdős Nándor 

TATRANGI CSAPAT, Tatrangi Sándor Általános Iskola, Uzon
Csapattagok: Zanfir Botond, Kiss Tamara, Dobri Attila - Felkészítő: Borcsa Réka Gabriella

UDVARTEREK, Turóczi Mózes Általános Iskola, Kézdivásárhely
Csapattagok: Babos Timea, Csüdör Vivien, Opra Hunor Levente - Felkészítő: Józsa Irén

VELENCEIEK, Bem József Gimnázium, Lemhény
Csapattagok: Demeter Róbert, Gergely Réka, Miklós Ágota - Felkészítő: Nagy Zsuzsanna 

ZERNYEALJA CSAPAT, Jancsó Benedek Általános Iskola, Gelence
Csapattagok: Cseh Helén, Kelemen Andrea, Kovács Gergő - Felkészítő: Szakács Gabriella

FELVIDÉKRŐL 20 CSAPAT NEVEZETT 17 TELEPÜLÉSRŐL

A HÁROM DIA, Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Felsőszeli
Csapattagok: Lénárt Dóra, Vankó Izabella, Dobrí Anita - Felkészítő: Nogely Mónika

A TERMÉSZET GYERMEKEI, Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta
Csapattagok: Halász Rebeka, Bartanusz Dávid Erik, Šašhalmy Gergő - Felkészítő: Tóth Árpád

BÁTKA, Bátkai Alapiskola, Tompa Mihály Református Gimnázium, Bátka, Rimaszombat
Csapattagok: Ferencz Edina, Hencz Bálint Péter, Nagy Valentina - Felkészítő: Gyurán Ágnes

BÚCSI VÁNDOROK, Katona Mihály Alapiskola, Búcs
Csapattagok: Cseh Benedek, Fodor Zsófia, Persei Jenő - Felkészítő: Győző Andrea

CSALLÓKÖZI KÖLKÖK, Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
Csapattagok: Szabó Anna, Kalmár Endre és Baranyai Gergő - Felkészítő: Sörös Angéla

CSICSÓI TÜNDÉK, Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó
Csapattagok: Balázs Zsófia, Győri Barbara, Németh Annamária - Felkészítő: Nagy Edit

GÖMÖRI HÁRMAS, Alapiskola és Óvoda, Almágy
Csoporttagok: Farkas Adrienn, Chovan Lilla, Jakab Krisztina - Felkészítő: Farkas Beáta

HATÁRTALANOK, Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Felsőszeli
Csapattagok: Szabó Réka, Opál Kristóf, Erdélyi Flóra - Felkészítő: Nogely Mónika

HUNCUTKÁK, Magyar Tannyelvű Alapiskola, Nyárasd
Csapattagok: Nagy Noémi, Takács Szonja, Török Dóra - Felkészítő: Lelkes Zsuzsanna

JÓ PALÓCOK, Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Ipolyvarbó
Csapattagok: Fábián Flórián, Ďörď Vivien, Fagyas Dávid - Felkészítő: Chudý Erzsébet

JÓKAI MALMOZÓK, Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jóka
Csapattagok: Kiss Abigél, Lakatos Brigitta, Nagy Karolina - Felkészítő: Deák Zoltán

KISGÓLYÁK, Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hetény
Csapattagok: Vörös Orsolya, Bastrnák Dorina, Csintalan Kevin - Felkészítő: Rancsó Andrea

KUKKÓK, József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút
Csapattagok: Bugár Noémi, Bazsó Szabolcs, Nagy Ferenc Márk - Felkészítő: Tóth Mónika

KUKKÓNIA, Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
Csoporttagok: Bábics Lilianna, Kohút Rebeka, Komlós Zsombor - Felkészítő: Takács Iveta

LÉGI KINCSKERESŐK, Benyovszky Rudolf Alapiskola, Lég
Csapattagok: Zsemlye Tünde, Horeš Ilona, Nagy Viktória - Felkészítő: Mgr. Zsemlye Florentína
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MÁTYÁSRÓL MESÉLŐ MEGYERIEK (3M), Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
Csapattagok: Antal Panni, Beke Laura Kitti és Varga Csenge - Felkészítő: Sörös Angéla

PALÓCOK, Dénes György Alapiskola, Pelsőc
Csapattagok: Garaj Krisztián, Hurák Ottó, Kálmán János - Felkészítő: Kulik Szilvia

PINDUR PANDÚROK, Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos
Csapattagok: Jakab Elemér István, Kondor Eszter, Soltész Luca - Felkészítő: Hajdu Valéria

TÜNDÉRRÓZSÁK, József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút
Csapattagok: Mészáros Lola, Kálmán Bence, Heizer Botond - Felkészítő: Toth Monika

VÁG-PARTI LOVAGOK, Farkasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Farkasd
Csapattagok: Varga Csenge, Vasmera Vivien, Oroszi Zsolt - Felkészítő: Varga Árpád

MURAVIDÉKRŐL 3 CSAPAT NEVEZETT 3 TELEPÜLÉSRŐL

HETÉS GYÖNGYEI, Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola, Göntérháza
Csapattagok: Lebar Elisa, Čondor Florijan, Bogdan Lara - Felkészítő: Časar Igor

LEPKÉK, 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva
Csapattagok: Sabo Fiona, Lebar Gor Ališa, Gönc Júlia - Felkészítő: Vörös Koni

SZERENCSÉTLEN PARASZTOK, Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak
Csapattagok: Ferencek Patrik, Hančik Lan, Zupančič Marko - Felkészítő: Solarics László

VAJDASÁGBÓL 17 CSAPAT NEVEZETT 10 TELEPÜLÉSRŐL

BUREKBAGÁZS, Cseh Károly Általános Iskola, Ada
Csapattagok: Ónodi Timur, Sterbik Dániel, Lévai Balázs - Felkészítő: Kalmár Réka

CSODACSIRKÉK, Vuk Karadžić Általános Iskola, Bajmok
Csapattagok: Erdélyi Dorina, Palásti Petra, Pecka Ágnes - Felkészítő: Klinocki Elizabet

FALUSI CSIBÉSZEK, Móra Károly Általános Iskola, Szaján
Csapattagok: Kátity Anna, Kovács Anikó, Domonkos Martin - Felkészítő: Bába Csilla

FELPAPRIKÁZOTT MARTONOSIAK, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa
Csapattagok: Sőreg Noémi, Borsos Csenge, Jurgács Ramóna - Felkészítő: Bende Teodóra

GESZTENYÉK, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Katona Noémi, Nagy Dorottya, Nagy Abonyi Zsóka - Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi

HÁROM CSERFES GRÁCIA, Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos
Csapattagok: Miskolci Viktória, Tillinkó Luca, Valkovics Aisa - Felkészítő: Bohata Zsuzsanna

HÁROM VÁNDOR, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Menyhárt Kata, Polyák Emma, Zsoldos Csenge - Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi

HORGOSI BETYÁROK, Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos
Csapattagok: Bíró Fanni, Bús Zsófia, Pilisi Kolos - Felkészítő: Harmath Hajnalka

KOMPOS LÁNYOK, Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve
Csapattagok: Árpás Anna, Bartusz Rita, Bovánovics Lúcia - Felkészítő: Györe Decsov Emese

KUNBABÁK, Nikola Đurković Általános Iskola, Bácsfeketehegy
Csapattagok: Dorogi Hanna, Bede Ivett, Kórizs Sarolta - Felkészítő: Arsić Piroska

LÁNGELMÉK, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Balog Emese, Bicskei Barbara, Hajagos Éva - Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi

SZÁZSZORSZÉP ARANYHAJAK, Százszorszép Művelődési Egyesület, Törökfalu
Csapattagok: Csuzdi Lorella, Csuzdi Loretta, Gődér Fanni - Felkészítő: Csuzdi Judit

SZÉP SZAJÁNYI JÁNYOK, Móra Károly Általános Iskola, Szaján
Csapattagok: Kovács Noémi, Szabó Laura, Visnyei Viktória - Felkészítő: Bába Csilla

TISZAVIRÁG, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Barna Emília, Csáki Márton, Szarka Kitti - Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi

THÜNDÉREK TÓTHFALUBÓL, Arany János Általános Iskola, Tóthfalu
Csapattagok: Sarnyai Dzsesszika, Böröc Sára, Rózsa Heléna - Felkészítő: Vas Sarolta

ZENTAI RÉVÉSZEK, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Malčić Blanka, Nagy Fanni, Urbán Viktória - Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi



ZYNTHA, Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta
Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka - Felkészítő: Kormányos Katona 
Gyöngyi
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A benevezett 75 csapat első feladata az otthonának bemutatása volt. Kalandoztak a saját településükön, de a tágabb környezetükben 
is: ki prózában, ki lírásban, leírással, verssel vagy tündérmesével próbálta szemléltetni mindezt. S hogy miért kértük tőlük ezt? Mert 
így már a játék első pillanatában számba kellett venniük településük s környezetük értékeit. Ebben a kiadványban válogatást közlünk. 
Azoknak a csapatoknak a szövegei kerültek ebbe a fejezetbe, akik teljesítették az első és második fordulót, hiszen ők voltak azok, akik 
a vetélkedő végéig játékban maradtak.

Gábor Áron onokái
Comenius Általános Iskola, Bereck

VAN EGY FALU A KÁRPÁTOK SARKÁBAN…
Egyszer volt, hol nem volt, sőt még ma is van, van az Ojtozi-szoros lá-
bánál egy mesés falu, Berecknek hívják. Nagyon régóta emberek lakják 
ezt a települést, a tudósok szerint már a csiszolt kőkorszak óta, szerin-
tem pedig az óriások korától. Ezt azért mondom, mert ottjártamkor 
akkora házakat láttam építeni, hogy csak na!
Az egyik ilyen, magát óriásnak tartó okos berecki ember mondta el, 
hogy élt már ez a település szebb időket is: volt mezőváros Zsigmond 
király jóvoltából, törvényhatósági jogú város is. Ezek után azt taná-
csolta, járjam be és ismerjem meg a Kárpát-medence legkeletibb te-
lepülését. El is indultam... Az Ojtozi-szoros kezdeténél valami olyant 
láttam, hogy csudájára járhatna az egész világ, vagy legalább az egész 
környék: szabályos alakzatú vár alaprajzát hegyi kaszálóba vésve (IV. 
Béla idejéből való, római maradványokra épülhetett, a helyi legenda 

szerint Benet úré – vagy inkább Benet úrnéé – volt). Úgy éreztem, rajtam van valakinek a szeme. Ahogy körülnéztem, 
megláttam: a Délő- és a Leánypatak közötti részen volt a Leányvár, annak szellemőrszeme figyelt. Aztán jobbról hallottam 
valami farkasüvöltést, arra néztem, hát ott, nem is messze a Farkasvár (ma már csak szántóföldek vannak ott, de valamikor 
harcosok laktak a várban).
Valami éneklésre lettem figyelmes, leány- s legényhangokra: A Nagyúton végigmenni nem lehet! Énekelte a helyi Délő 
Néptánccsoport, éppen hívogatót tartottak a szüreti bálra. Jó sokan voltak berecki viseletben, mondtam én nekik, hogy le 
lehet menni azon a Nagyúton! Elindultunk.
Láttunk egy csomó mindent: a házat, ahol Petőfi Sándor találkozott Bem apóval, a kultúrházat, keresztfákat a falu között 
(mindeniknek saját neve van, az idősek mind tudják, mi is meg fogjuk tanulni), a római katolikus templomot, millenáris 
parkokat (Erzsébet királyné emlékét őrzik), Gábor Áron ezermester szobrát, és a róla elnevezett emlékházat. Amúgy Gá-
bor Áron a mi falunk egyik óriása. Itt született, itt ringatták a bölcsőjét a haza egyik legnagyobb hősének, aki még az életét 
sem sajnálta a szabadságért. Igazi ezermester székely ember volt, aratógépet, tálast, sőt még ágyút is tudott csinálni…, azt 
is harangokból. 
Szépen jövögettünk lefelé a Bereck-patak mentén, énekelgettünk, táncolgattunk a délősökkel, egyszer csak valaki megszó-
lított, hogy nagy zajt csapunk – valami idegenek lehettek, akik nem tudták, hogy mi az a szüreti bál. Egy másik ember is 
reánk szólt, hogy nem vagyunk elég hangosak, s nem lehet tudni, mi lesz ebből. Mondtuk: lesz ebből még sok minden, 
farsangtemetés, locsolás vízbevetőhétfőn, arató kaláka s minden. Szerencsénk volt, mert megjelentek a cserkészek is, így a 
jók tábora megnőtt, s az irigykedők és tudatlanok egykettőre eltűntek.
Mikor rázendítettünk, hogy Este van, este van, elmúlt kilenc óra, már az alsó falu végén jártunk. Jó lett volna átmenni 
Martonosba is (ez egy kicsi falu, Bereckhez tartozik), de nem voltunk benn Ojtozban sem (ez egy másik kicsi falu, szintén 
Bereckhez tartozik), s nem akartunk megsérteni senkit. Egy kicsit fáradtak is voltunk. Szerencsénkre jöttek a szekeresek, 
így hamar visszaértünk az iskolába, s még a bálon is tudtunk táncolni.
Tetszett nagyon, amit láttam, remélem, nektek is tetszik, amit olvastok. A következő mesében elmondom, hogy lett ez a 
falu még szebb, még nagyobb, milyenre sikeredett a farsangtemetés, milyen volt a március 15-i szekeres felvonulás, hogyan 
élünk mi, fiatalok.
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A Túr hősei
Túrterebesi Általános Iskola, Túrterebes

TÚR HŐSEI
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három jó barát. Őket a Túr 
hőseinek 
nevezték.
Mise után kidobolták, hogy árvíz lesz Túrterebesen. Három bátor em-
ber merész, önfeláldozó közbelépése szükséges a falu megmenekülésé-
hez. Mindhárman meg akarták mérettetni magukat, és ez pont kapóra 
jött nekik. Maris a főutcáról, Hajnal a Kisfaluról, Gyöngyi a vásártérről 
indult a három próbatétel végzésére. A szerencsét próbáló legények 
kicsúfolták a három merész leányt. 
Az első kihívás az volt, hogy az öregeket és az állatokat a Kishegyre 
cipeljék fel szekér nélkül. Első ránézésre különös volt, majd rájöttek a 
módszerre. Külön-külön három állatot és két öreget húztak egy kötél-
lel felfele. A környéken csak az öregek jajveszékelését lehetett hallani, 

mert ők betegség miatt nem vettek részt a szentmisén. Összesen húsz öregasszony és huszonöt öregember kiáltotta, hogy 
rabolják elfele, mert azt hitték.  A második próbatétel az volt, hogy a faluból szedjék össze a termést, és vigyék el a Peré-
nyi-kastély alagútjába. Ez lehetetlennek tűnt, de a madarak segítségével huszonnégy óra alatt készen is lettek. A madarak 
azért segítettek nekik, mert egy újszülött madarat visszaraktak a fészkébe, megmentették a fióka életét, és ezt az egész 
családja viszonozta. A harmadik próbatétel volt a legfájdalmasabb és egyben a legnehezebb, mert az emberek lakóhelyét 
kellett megmentsék a nagy pusztítástól. Minden ház köré kőfalat építettek. Eljött az árvíz ideje, és mindenki-minden meg-
menekült, és az emberek hálásak voltak, így a Túr hőseinek nevezték el őket. 
Ha nem lett volna ez a három jó barát, akkor Túrterebes ma nem létezne. Aki nem hiszi el, kérdezze meg a nagymamájától, 
hátha az ő mamáját pont Gyöngyi húzta felfele a kötéllel.

A hollók
Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva

Életünk meséje különböző helyszíneken kezdődött. Van, akinek az 
élete fonala Csíkszentdomokoson, Hátszegen, Déván kezdődött. Hát-
szegről érdemes tudni, hogy itt hozták létre Románia első bölényre-
zervátumát. Csernakeresztúron és Déván élünk. Csernakeresztúr Déva 
mellett található. A települést 1910-ben hozták létre, akkor települtek 
ide Bukovinából a madéfalvi osztrák vérengzés után elmenekült csíki 
és háromszéki székelyek leszármazottai, a bukovinai székelyek. Tele-
pülésünkön jelenleg szervezett formában működik a falusi vendéglátás, 
hagyományőrző tánccsoport is van – aminek néhányan tagjai vagyunk 
–, ahol korhatár nélkül táncolnak, és ápolják a hagyományokat. Déván 
járunk iskolába, a Téglás Gábor Elméleti Líceumba, Hunyad megye 
egyetlen önálló magyar iskolájába, ahol óvodától a 12. osztályig tanul-
hatnak a gyerekek. Különösen büszkék vagyunk a várhegyen magasodó 

magos Déva várára, a Magna Curiára, Hunyad megye Vármegyeházára, melynek érdekessége, hogy annyi ablaka van, mint 
nap egy évben, és annyi ajtaja, mint hónap egy évben, sőt, Zsolnay tetőcseréppel van fedve. Osztályfőnökünkkel szeretünk 
kirándulni, ezért többször is felkerestük a piskitelepi Fáy Béla-kastélyt és arborétumot, amit a következő évben örökbe is 
szeretnénk fogadni, a vajdahunyadi kastélyt, a marosilyei Vörös-bástyát, a marosnémeti Tholdi-kastélyt. Megyénk híres 
személyiségei közül említhetjük meg Mátyás királyt, a Hunyadi-családot, Torma Zsófia régészt, Bethlen Gábor fejedelmet, 
a Nopcsa családot, az Ócskay családot, Téglás Gábort... Megmaradásunkért sokat kell tennünk, ezért történelmi épületeink 
története, neves személyiségek életpályája után olvasunk, ellátogatunk a történelmi helyszínekre, gyakoroljuk hagyománya-
inkat, anyanyelvünkön tanulunk, s erősítjük egymásban a magyarságtudatot. Itt a székhelye Erdély legjelentősebb egyházi 
gyermekmentő szolgálatának, a Böjte Csaba testvér által létrehozott és vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak is.
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Almák
Kelemen Didák Általános Iskola, Kézdialmás

KÉZDIALMÁS SZELLEME
Azt beszélik az öregek, hogy egyszer régen a falu környékén élt egy 
özvegy gróf, annak lánya és a vadász. A falut Kézdialmásnak nevezték, 
ugyanis messze híres almafáiról volt nevezetes. A temérdeknyi fa közt 
egy mérgezett almafa is növekedett, ámbár senki sem tudta, hogy me-
lyik fa lehet az. Az almási gróf lánya és a vadász szerelmes lett, viszo-
nyukat azonban titokban kellett folytatniuk. A gróf a lányához rangban 
méltó férfit keresett, majd várat szeretett volna építeni az ifjú párnak. 
A jegyességi idő alatt a vár meg is épült. Ez idő alatt a lány és a vadász 
folytatta kapcsolatát. Ámbár eljött az esküvő napja is, amit a lány nem 
várt, és elbujdosott a vár közelében lévő rejtekhelyre. Kedvesével is 
itt szokott találkozni. Végső elkeseredésében leszakasztott egy almát 
a fáról. Az első két harapást jóízűen falatozta, de a harmadiknál ösz-
szeesett, és soha többé nem kelt fel. Tudniillik ez volt a mérges almafa 

gyümölcse. Eközben eljött a menyegző órája, de a lányt nem találta senki sem, csak a vadász sejtette hollétét, és elment a 
rejtekhelyre, ahol megtalálta a lány holttestét.
El akarta temetni, de roppant lelkiismeretes ember lévén elvitte a lányt édesapjához, aki úgy rendelkezett, hogy a vár 
kertjében temessék el a lányt. A kertet temetővé, a várat pedig templommá alakították. A gondterhelt gróf azt hitte, hogy 
nyugalomban éli le élete hátralévő részét, de a borzalom csak fokozódott. A fúrós agyú falusiak azt beszélték, hogy Al-
más területén kísért egy szellem. Ezt meghallotta az ifjú vadász, aki kérte a gróftól, hogy a templom bástyájába költözve 
megfigyelhesse a szellemet. Minden éjjel előjött a szellem, aki nem volt más, mint a szerelme. Ezentúl minden éjjelt együtt 
töltöttek, amíg a vadász meg nem halt. Őt a lány mellé temették. A temető az idők során bővült, és máig is használják a 
templommal együtt.

Csajok a vidéken
Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske

CSAJOK A VIDÉKEN
Egyszer volt két manó: Andi és Csenge, igaz barátok voltak. Egy tavaszi 
napon eldöntötték, hogy elindulnak világot látni.
Mentek-mendegéltek, amikor egy éjjel megpillantottak egy települést, 
Micskét. Ekkor váratlanul megmozdult alattuk a föld, és elibük lépett egy 
óriás, aki szó nélkül egy lendítéssel felkapta őket. Az óriás a falu végén 
lakott, így átmentek az egész falu felett, és ekkor a manók szeme elé tárult 
a falu összes épülete. Ezek közül különösen megtetszett nekik két neves 
szülött (Jakó Zsigmond és Miskolczy Károly) egykori családi háza, a helyi 
szobrászról, Balogh Péterről elnevezett művelődési ház, a Tájház, a refor-
mátus és katolikus templomok. Aztán megérkeztek az óriás házához, ahol 
egyből felfigyeltek a nagy rendre és tisztaságra. Az óriás a manókat ketrec-
be zárta, majd bement a szobájába. Az éjszaka közepén a manók sírdogá-
lásra lettek figyelmesek, amit az óriás szobája felől hallottak. A ketrecből 

kimászva a szoba felé indultak, s amikor bementek, látták, hogy az óriás sír. Csakhamar megtudták tőle, hogy neki sose volt egy 
barátja sem. Ekkor a manóknak már nem tűnt olyan ijesztőnek, így csakhamar megbarátkoztak vele, s aznap este az óriásnak 
nem egy, hanem két barátja is lett. 
– Ne haragudjatok a viselkedésemért, nem vagyok ám ilyen! – szólt az órás. – Judit vagyok, és szeretnélek benneteket kiengesz-
telni azzal, hogy holnap körbevezetlek titeket a falumban. Másnap először Jakó Zsigmond szülőházához mentek, ahol a mai gyár 
működik. Utána a művelődési házhoz látogattak, ahol a mai napig lakodalmakat és ünnepségeket szerveznek. A Tájháznál nagyon 
érdekesnek találták a régi ruhákat, szerszámokat és bútorokat. A Miskolczy-ház elég nagy, még az óriás is elfért volna benne. A 
templomok dombon vannak, így ott nagyon szép a kilátás.Végül, de nem utolsósorban, még elmentek a Miskolczy Károly Álta-
lános Iskolába, ami nagyon megtetszett a manóknak. Mi is, mindhárman, szeretjük ezt az iskolát, mert ide járunk: 7. osztályosok 
vagyunk, és egymást boldogítjuk mindennap, úgy, ahogyan a manók és az óriás. Itt a vége, fuss el véle!
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Anhekatamás
Bálint Vilmos Általános Iskola, Csíkszenttamás

AZ ELÁTKOZOTT KACSAÚSZTATÓ
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy daliás királyfi, akit Éliásnak hív-
tak. Éliásnak nagy, egy sziklára épített kastélya volt, de a királyfi nagyon 
szomorú volt, hiszen nem szerette őt senki. Búsult is ezért, szegény.

Egy szép verőfényes napon felkerekedett, és elindult lányt keresni magá-
nak. Elérkezett Csíkszenttamásra, ahol senkit sem talált.

Kereste, kutatta, miért nem él senki ebben az ősi, 1333 óta Sancta To-
maért is bejegyzett faluban. Dél körül észrevette, hogy a falu szélén 
megcsillant valami fény. Odasietett, hadd lássa, mi az, hát Uram, terem-
tőm, egy nagy tóhoz ért, amelyre mindig délben esik legjobban a Nap 
sugara.

Hát miféle Feneketlen-tó ez? – morgott magában, amikor észrevette, 
hogy a tó kellős közepén egy sárgásbarna kacsa úszkált. A kacsa csen-
gő hangosan elmondta, hogy ő egy szép királylány volt, akit a gonosz, 
rosszindulatú boszorkány varázsolt el kacsává, mivel irigy volt, hogy ő 
a falu legszebb, legügyesebb, legszorgalmasabb lánya. Két lánytestvé-
rét a Csonka torony kápolnájába zárta, akiket testvérükhöz hasonlóan, 
szintén nagyon szeretnek. A királyfi is hallott a falu Csonka tornyáról, 
hiszen ősi szépség, dicső múltja már Felcsíkon is híressé vált.

A kacsa elmesélte, hogy a boszorkány a falu népét – Bálint Vilmossal, a falu híres szülöttjével együtt, akiről az iskolát is 
elnevezték – nádibotikóvá varázsolta.

– Jaj, te szegény kacsa! – sajnálta a királyfi. Kiszabadítalak! – gondolta magában. De hogyan?

A kacsa megkérte, hogy menjen a Szent Anna-kápolnához, amelyet a Sándor család épített, ott, a kápolna oldalában van 
egy ezüst kehely. A kehelyben van egy kulcs, amelyik a Csonka torony kapuját nyitja. Bemegy, és ott találja meg testvéreit, 
akik az elkövetkező időszakban orvosok szeretnének lenni, a falu fontos személyei. Náluk van egy gyógyfű, amellyel fel-
oldhatják az emberek varázslatát. 

– De vigyázz! – mondta a kacsa a királyfinak, mert a falu határában, a Szent Anna-kápolna felé élnek gonosz emberek, 
akik irigységükkel őrt állnak az ifjú lányoknak, de főleg nekem, mert csak te tudsz visszaváltoztatni leánnyá. A királyfi 
meghallgatta a kacsa tanácsait, és elindult az elátkozott falu megmentésére.

Útközben gyönyörködött a falu szép és gazdag földjeiben, a színes és remek épületeiben. A Szent Anna-kápolnában meg-
találta a kehelyt, abban a kulcsot. De a kacsa sem tudta, hogy a kápolna a boszorkány lakhelye. Amikor ment kifelé, a 
boszorkány becsukta az ajtót.

 – Jaj istenem, de csúnya! – hátrált a királyfi. A boszorkány azzal a feltétellel engedte ki, hogyha a kacsaúsztatóban, vagyis 
a Feneketlen-tóban hagyja a kacsát örökre.

A királyfi csellel megígérte, hogy otthagyja. Megígérte, ahogy manapság a falu emberei szokták, de nem akarta megtartani. 
Estefelé ért csak vissza a tóhoz, s lássatok csodát, a tó szélén egy gyönyörű lány ült egy aranygömbbel. A lány visszavál-
tozott, mivel a királyfi végigjárta az útját, és útközben a gazdag termőtalajban elültetett pityókát felszedte, és elvitte a falu 
gazdaságához. Ez a cselekedete aranygömbbe került, amelyet az angyalok tettek a lány kezébe. A kulccsal kiszabadították a 
testvéreit, akik aztán bejárták a nádibotikókat, ahol pedig mindenki örömére a falu morgód tömegévé változtak.

A királyfi feleségül vette a kacsaúsztatóból kiszabadított kacsát.
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Bőrhegedű
Gaál Mózes Általános Iskola, Barót

ERDÉLYORSZÁG KIRÁLYSÁGA
Egyszer vót, hol nem vót, szép Erdélyországba, s annak is a közepin 
volt egy kicsi városka, Barót. Hát az Úristen, mikor a szépséget, 
látványosságot osztotta, ez a vidék erőssen megtetszhetett neki, me 
megtömte bőségesen.
Hát itt az ország szivibe élt vót egy becsületes király, s annak három 
gyönyörű szép leánya. Szépök vótak, csinosak vótak, de a király 
mégös erőssen haragudt rejik, me azok nem akartak kimozdulni 
a palotából. Felmérgelődött a király, s elkergette őköt, azt mondta, 
hogy addig vissza ne jőjjenek, míg nem hoznak mind a hárman 
valami olyant a birodalomból, minek szerte e széles világon párja 
nincsen.
Nem vót mit tenni, elindultak a leányok hárman, háromfelé.
A legnagyobbik királykisasszony elindult az erdős hegyek, dombok 
irányába. Három éjjel, három nap barangolt dél irányába a Baró-
ti-hegység körül, északkelet felé pedig a Hargita, északnyugat felé 
pedig a Persány-hegység hegykoszorúit járta be. Tovább vándorolva 
elért a kisbaconi feredőhöz. Láss csodát, hát ott hét manó várta őt. 
Elmesélték neki a források csodatevő erejit. Merített is egy-kettő-
re egy jó kulaccsal belőle az öreg királynak. El es indult hazafelé, 
s mihelyt kilépett az erdőből, hatalmas rétek tárultak szemei elé. 
Szedett es egy jó csokorra valót, melyet a tarisznyájába, a forrásvíz 
mellé rejtett.

A középső királykisasszony hideg éccaka indula el, fázósan gombolta össze a zekét, igazította meg székely rokolyáját, nemes 
feladatnak nézett elébe, a vidék nagy szülötteivel találkozott. Amit tőlük hallott, azt vitte útravalóul magával. Elsőre Apáczai 
Csere Jánossal találkozott, akinek mélységes bölcsessége, testi-lelki fáradtsága árán adta ki az első magyar enciklopédiát.
Később Bölöni Farkas Sándorral találkozott, ki azt vallá: „Nem utazhat az ember olyan messze, hogy hazájának képe elho-
mályosodjék szeme előtt.”
Majd Kriza János tükörtiszta emberi jelleme, népszeretete, amelynek melegéből kinyílhattak a Vadrózsák.
Tovább a hatalmas műveltségű Hermányi Dienes József, a „lábakon járó könyvtartó polc” őszintesége kápráztatta el.
Benedek Elek ritka hűsége: „Nekem haza kell mennem, hogy visszafizessem egy részecskéjét annak, amit az édes anyaföld-
től kaptam.”
Visszatérve a királyságba, találkozott Baróti Szabó Dáviddal, kinek bátorsága, eredetisége  megtömte a tarisznyáját. Annyi 
meleget, fényt, színt, illatot, hazaszeretetet érzett, hogy már nem kellett dideregve összegombolnia zekéjét.
A legkisebb királykisasszony is útnak eredt az erdei ösvényen, ment, mende-
gélt, míg egy faluba nem ért. Rendezett kis falu vala, gondolta bélátogat, ha mán úgy es erre tébolyodott. S há mit ad isten, 
meglátott egy jóforma kastélyocskát. Beljebb került, s látta a káprázatos reneszánsz stílusú épület udvarán fekvő tavacskát. 
Nem titkolta a királykisasszony, hogy mennyire tetszik, meg es fogadta, hogy ide ő még visszalátogat, ha addig él es. Kíván-
csisága méges tovább rángatta, s megint szerencsével jára, me bétévedt egy Olasztelek nevű faluba. A falu szívébe esmen egy 
kastély vala. Ez nem vót olyan jó állapotba, mint az előző, gondolt egyet, s felújíttatta. Mentek a falubéli emberek jókedvvel 
segíteni, a helyi kovácsmester olyan gyönyörű szép vaskaput csinála neki, hogy a Napra lehetett nézni, de arra nem. Egy 
Dániel nevű fiatalember es erőst serénykedett, észre es vette ezt a királykisasszony, s elneveztette róla a kastélyt. Haza 
indula a királykisasszony. Útközbe látott egy érdekes műhelyt, nem es tétovázott sokat rajta, bément. Ahogy bélépe, nem 
akart hinni a szeminek. A mester egy hegedűt húza, de nem akármilyen hegedűt, há bőrhegedűt. Nem látott még ilyent a 
királykisasszony, meg es beszélte a mesterrel, hogy jöjjön a király elé ezzel a sok szebbnél-szebb portékával.
Mikor megérkeztek a királykisasszonyok, a király azt se tudta, melyiket nézze meg először. Annyi értéket, annyi szépet 
látott s hallott, hogy választani se tudott.
Így hát bátran hagyá királyságát leányaira, mert tudta, hogy jó kezekben lesz a vidék. Itt a vége, fuss el véle, s ha nem hiszed, 
eridj, s nézd meg te is!
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Csügrösök
Gimnázium, Zabola

MIKES MESÉI
Mikes-örökös lépett közelebb, leült mellénk, mesélt: Édesapám bengá-
li rádzsa volt, édesanyám Mikes Katalin grófnő, aki erdélyi gyermekkora 
után Ausztriába menekült a Ceausescu-rezsim elől. A család több per so-
rán visszanyerte a zabolai Mikes-kastélyt s a hozzá tartozó parkot, némi 
földdel. Egy bőrönddel a határszéli Kárpátoknak kis völgyében fekvő Za-
bolára utaztam. A büszke, törhetetlen gerincű hegyek, fejüket égnek emelő 
erdőnagyságok hűvös völgyében, a világ, a természeti erői (Nemere) elől 
meghúzódva, végtelen egyszerűségben, boldogan éltek a székely családok. 
Belakták a Hegymegét, a Felszeget, a Keresztesek utcáját, a Major utcát, a 
Porondot, a Cigánydombot, a Hosszak utcáját, a Borkút utcáját, Koták vá-
rát. Mikes Ármin gróf dédunokájaként (Gregor Roy Chowdhury-Mikes), 
örökösként léptem be a kastély ódon falai közé. Egy letűnt kor elevenedett 
meg előttem. A romos falak, a lepusztult vakolat mesélt... Mikes Kelemen 

itt töltötte gyermekkorát, itt született és itt is temették el azt a Mikes Kelement, aki az 1848-as forradalomban tüntette ki magát. 
Itt játszódik Tarnóczi Sára története, ide hozta Mikes János, miután elrabolta, ahogyan Kemény Zsigmond regényéből ismerjük, 
itt született anyai nagyszüleinél Mikó Imre, az erdélyi reformellenzék kiemelkedő tagja, főkormányszéki elnök, majd miniszter, 
az EME alapítója. Őseim megmaradt, tűzvészt, háborút túlélt iratait, megsárgult, kifakult fényképeit nézve újabb történetek 
mesélték tovább a Mikes család történetét. Legmaradandóbb nagyapám egyik bejegyzése a sokat lapozott könyvébe: „Őrizd a 
múltat, értsd a jelent, nézz a jövőbe!” Itt született János, az öreg lovászmester, kinek történeteit napestig hallgatnám: „A falu végén 
élt egy ándungos fehérnép, annak volt egy részeges ura, hét gyermeke. Az asszonyt az ura mindennap elazsagolta, majd elment 
dolgára. Az asszony babirkás ruhát öltött magára, elindult végig a falun, farkalt utána a hét gyermek. Bement az icsuszemű pap-
hoz, panaszt tesz az ura ellen. Ahogy belép a parókiára, elkezd kelepelni, hosszasan mondja panaszát. A kudicsos pap türelmesen 
hallgatta, majd így szólt: – Te, Anna! Adok neked egy tanácsot, ha akarod meghallod, ha nem, nem. Amikor hazaér az urad, ne 
küzdj vele. Légy látyiputyi, kedves, készíts lenge vizet lábmosni, meglásd nem pall el... – Jól van, így teszek! Este van. Hazaér az 
ember, belép a házba. Nezi az asszonyt. Mélységes csend van, a lábvíz elétéve. Megsirüli magát az asszony egyszer, kétszer, de 
egy szót se szól. Az ember es hallgat. Lábat mos. Lefekszik, a feje alá subát tesz. A vakarékok csodálkoznak, ilyen csend se volt 
rég a házban. Szeribe lefeküsznek.” Másnap újabb történetet mondott...

Honleányok
Plugor Sándor Művészeti Líceum, Sepsiszentgyörgy

SZENT GYÖRGY
Egyszer volt, hol nem volt, lehet, hogy igaz sem volt, léte-
zett egy birodalom, aminek a neve Szent György volt, aki 
minden szegény emberen segített, és ezért telepedtünk le, 
mint három zenész, az udvarában. Mivelhogy letelepedhet-
tünk, ezért hálából zenéltünk neki. Városunkban volt egy 
szobor, ami az uralkodónkat ábrázolta, és mindenki tisztel-
te, és akárhányszor elmentek mellette, mindig meghajoltak 
kegye előtt. Egy éjszaka, amikor a város aludt, a tatárok 
felsorakoztak a határainknál, és reggel már harcra készen 
álltak. Amikor ezt Szent György  észrevette, azonnal kiál-
tott a hadseregnek, hogy „Harcra fel!”, és a csata elkezdő-
dött. Kegyetlen harc volt, sok ember életét vesztette azért, 
mert Szent György serege megtorpant, mert nem bírtak 
a tatárokkal, de egy csoda folytán György megerősödött, 
és szembeszállt a tatárokkal. Az egész birodalom ámult és 
bámult, csak nézte, ahogy György egymagában legyőzi az 
egész hadsereget, az egész birodalom büszke volt Györgyre, 
a megmentőjükre. Az egész birodalom táncolt és vigadott 
örömében és büszkeségében, a zenészek ismét boldog zenét 
játszhattak.
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Favágók
Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós

FAVÁGÓK
Valamikor régen, nem is olyan régen három fiúcska meglátta a napvilá-
got egy mesebeli szép vidéken, a Keleti-Kárpátok fenyvesei között talál-
ható Gyergyószentmiklóson. Az egyik ifjút Balázsnak, a másikat Bálint-
nak, a harmadikat Kristófnak hívják. A tájat festői hegyvidék, erdőség 
jellemzi, amely az itt élő székely ember egyik legfontosabb megélhetési 
lehetősége. Egyesek fakitermeléssel, mások éppen a táj szépségeire tá-
maszkodva a vendégfogadással keresik a mindennapi betevő kenyerüket.
Vidékünkön gazdag kulturális és néprajzi értékek vannak. Nagyon sok 
monda és legenda tarkítja e vidék múltját, mint például a Gyilkos-tó 
legendája, Tatárdomb története, Hiripné várának története és még sok 
történet. A hagyományőrzés is fontos, léteznek néptáncegyüttesek pl. a 
Hóvirág Néptáncegyüttes.
Történetünket egy szomorú jelenséggel kell folytatnunk, éspedig hogy 

minálunk nagyon hideg van. Télen sokszor zord idő uralkodik, nagyon ködös, nagy havazásokkal tarkítva. Mi szeretjük 
a havat, sőt a hideget is jobban bírjuk, mint a meleget, de ami sok, az sok! Hej, drága édesapánk szavai jutnak eszünkbe, 
mindig mondogatja, hogy sok fa kell a tüzelésre, ha megint hosszú lesz a tél. 
Városunkban nagyon sok híres ember született, mint például Salamon Ernő költő, Fogarasy Mihály püspök, Karácsony 
János festőművész, és még sokan mások. Teltek-múltak az évek, iskolások lettünk. A Fogarasy Mihály Általános Iskola VI. 
c osztályába járunk, és egyik nap az osztályfőnökünk érkezett egy hírrel, hogy szeretné, ha szerencsét próbálnánk. Mi el-
határoztuk, hogy hárman nekivágunk a nagyvilágnak, és szerencsét próbálunk, benevezünk a Négy határon át elnevezésű 
vetélkedőre. A Favágók név mellett döntöttünk, hiszen a fával való foglalkozás vidékünk egyik legfőbb foglalkozása évszá-
zadok óta, ezért gondoltuk, hogy ezzel a névvel méltóképpen tudjuk képviselni vidékünket.
Történetünknek koránt sincs vége, de most tovább nem mesélünk magunkról. Mindent, amit leírtunk, az igaz, aki nem 
hiszi, járjon utána.

Gyer Jó
Sövér Elek Iskolaközpont, Gyergyóalfalu

GYERGYÓALFALU
Hol volt, hol nem, volt a szikrázó csillagokon is túl, valahol a Keleti-Kár-
pátok szívében, ahol a hegyeket az óriások vért izzadva faragták, és tün-
dérek fakasztották a források vizét, ott éltek és élnek ma is a székelyek.
A Görgényi-havasok lábánál terül el Gyergyóalfalu a Délhegy, a Bu-
csin-hegyek védő ölelésében, biztonságban a természet bosszújától. Igaz, 
hogy a természetet ért sérelmek miatt ők sem fedhetetlenek. Nagy va-
dakat, villámló mennydörgést, tikkasztó hőséget, dermesztő fagyokat 
áraszt rájuk, megbosszulva felelőtlen tetteiket. 
Az Úr 1567. esztendejében falunk népe István papjának hívására pün-
kösd szombatján hitüket megvallották a csíksomlyói Babba Mária előtt, 

és teszik ezt azóta is nagy elszántsággal, hittel és reménnyel. Manapság már tömegek kísérik őket meggyőződni és átélni 
a székely ember hitét. Itt él ma is három elszánt hajadon, kiknek legfőbb célja a múlt megismerése, értékeinek tisztelete és 
hiteles átmentése a jövő generációnak. Nevükön nevezve: Gál Dorottya, Gál Dorottya és Benedek Tamás. Igen, egyből kettő 
is van, mert biza egy betyár székely legényre számolni kell munkába két leányt is, ezért van ez így nálunk is. Ezek hárman 
nagy szándékkal vannak, hogy megmutassák otthonukat országnak, világnak, de leginkább Nagy-Magyarországnak. Út-
nak is erednek e helybe, nem késhetnek megtudatni a világgal falujuk bőséges gazdagságát. Sok festő embereit, titokzatos 
természeti jelenségeit, összefogó erejét, és a furfangos székely humorát. Olyan ez a falu, hogy messzinet ide jöttetek az 
emberek csodálni a szépet, hallgatni, hogy milyen fortéllyal élnek itt máig is a székelyek. S ma es várjuk őket!
Ez most mese, de nincs mese, mert ennek jó vége lesz, lakoma és dínomdánom, örömünkben mulatságos táncot járunk. 
Aki ezt nem hiszi, maga járjon lábon, hogy ahol ott leszünk, ő is táncot járjon.
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Köllő Miklós utódai
Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalva

Ment két ember a poros úton, amikor elértek egy gyönyörű telepü-
léshez. Ez volt Gyergyócsomafalva. Nagyon megéheztek, így elmentek 
egy vendéglőbe, ahol megkóstolták a híres csomafalvi polyékalevest, ami 
nagyon ízlett nekik. Utána a helyiektől értesülve megnézték Csomafalva 
híres látnivalóit: a templomot, az iskolát, a Jézus lábnyomát, a Délhegyet, 
a Marost, a Kőzúgót, a Várkövét és a szobrokat, amikre mi is nagyon 
büszkék vagyunk. Először a Kossuth Lajos-szobrot nézték meg, amit 
Csomafalva híres szülötte, Köllő Miklós készített. 
Amikor csodálták a Marost, odajött hozzájuk egy ősz öregember, és arra 
kérte őket, hogy hozzanak vizet a Jézus lába nyomából, hogy gyógyít-
hassa meg feleségét, mert ő már túl öreg az ilyesmihez. Amikor vissza-
tértek, a feleség már halott volt, de a szájába öntötték a csodatevő vizet, 
amitől a feleség feltámadt.
Megköszönték, és adtak nekik a híres csomafalvi borvízből, amit frissen 
húzott a kútból.

Hatodikos tündérlányok
Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske

HATODIKOS TÜNDÉRLÁNYOK
Egyszer volt, hol nem volt egy tündér, akit Mirandának hívtak, ő felelt 
a békéért Micske és Poklostelek lakói között. Nagyon jó családból szár-
mazott, viszont volt egy gonosz testvére, akit Merulának neveztek, ő 
Poklostelek börtönében volt, mert amerre csak járt, mindenhol bosszút 
hintett az emberek között. 
Miranda naponta körbenézett a két faluban, hogy mindenki békesség-
ben él-e egymással. Egy napon azonban furcsa dologra lett figyelmes: 
Micske erdejében, amit a mai napig Paprétnek hívnak, két embert látott 
veszekedni egy szál fa felett.
– Ne veszekedjetek – szólt Miranda –, hiszen van itt fa bőven mindket-
tőtöknek! Az emberek megnyugodtak, és Miranda pedig továbbment. 
Elérkezett Micske legmagasabb dombjához, amit az Úr dombjának ne-
veznek, és az a legenda terjeng róla, hogy a régi időkben Mátyás király 

aranya ott süllyedt el kocsistul, lovastul. Ott meglátott újabb két embert, akik ásás közben azon veszekedtek, hogy kié 
legyen az ott vélt kincs. 
– Ne veszekedjetek, hiszen itt nincs semmilyen arany! – szólt Miranda, majd ismét továbbállt.
Ahogy ment, az út szélén meglátott egy papirost, amire az volt írva, hogy a poklosteleki fegyházból megszökött egy tündér. 
Rögtön az ő gonosz testvérére gondolt. Hirtelen elszáguldott a gyönyörű szép templomok mellett, a híres iskola előtt, a 
hősök parkja mellett befordult Micske egyik leghosszabb utcájára, a Kis utcára, és közben végig azon gondolkodott, hogy 
vajon Merula hol lehet. Eszébe is jutott, hogy valószínűleg Poklostelek mezején van, mert gyermekkorukban ott sokat 
játszottak.
Áthaladt Poklostelek nagyhídján, ami alatt a Berettyó folyik, és el is érkezett a nagy mezőre, ahol rögtön megpillantotta 
testvérét. 
– Miért szomorkodsz? – kérdezte Miranda.
– Én nem akartam veszekedést szítani az emberek között, de el vagyok átkozva, hogy amerre csak járok, mindenhol há-
borúságot keltek. 
Mirandának megesett a szíve a testvérén, elővette híres varázspálcáját, és elűzte az átkot a testvéréről. Azóta is boldogan 
élnek, és senki sem veszekedik Micskén és Poklosteleken, valamint mi is az ő békés példájukat követjük!



31

Időutazók
Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske

IDŐUTAZÓK
Élt három ötödikes lány, akik szupererővel rendelkeztek: Fanninak te-
leportálási, Alexának erős koncentrációs képessége volt, Bogi pedig a 
hangjával másodpercek alatt álomba ringatott bárkit. Egyszer elhatároz-
ták, hogy szupererejüket egyesítve felfedezik Micske múltját, így Fanni 
elteleportálta őket a Baranyi családhoz, akik a 18. században a falu leg-
jelentősebb birtokosai voltak. 14 falu tartozott uradalmukhoz, amely-
nek központja Micske volt. A Baranyi család több tagja is részt vett az 
1848-as forradalomban, így a lányok is kíváncsiak lettek a harcra, ám 
mivel a történelmet nem lehet megváltoztatni, a lányok hiába tettek meg 
mindent a micskei kapitányok oldalán, sajnos vesztettek. 
Következő kalandjuk Jakó Zsigmond micskei származású történész és 
professzor házában történt, ahol iskolánk minden évnyitón koszorúzni 
szokott. Amikor ráeszméltek a lányok, hogy hol is vannak valójában, egy 
levél fogadta őket, amiben ez állt: 

Kedves Időutazók! Én Jakó Zsigmond felesége vagyok, tudtam, hogy jönni fogtok. A történész halálos beteg, és csak egy 
dolog fogja őt meggyógyítani: a micskei napsütötte szőlőhegyen termett legédesebb muskotály bor. Könyörögve kérlek 
bennetek, hogy ezt szerezzétek meg! Sok sikert kívánok!
Amikor ezt a levelet elolvasták, máris felkeresték a történészt, így Bogi elaltatta a hangjával, hogy állapota ne romoljon, 
ameddig Fanni és Alexa megszerzik a bort. 
A két lány éppen akkor ért Micskére, amikor a borral teli szekér elhaladt a református és a katolikus templomok mellett, 
és száguldott el a Balogh Péter Művelődési Ház előtt, hagyta el a cipőgyárat, az orvosi és az állatorvosi rendelőket. Alexa 
és Fanni gyorsan utána eredt, és Alexa erős nézésével lerepített egy demizson bort, még mielőtt a szekér kidöcögött volna 
a 900 lakosú faluból. Ezt elvitték a történész kolozsvári lakásába, s így mentették meg.
Ezután Fanni visszateleportálta a lányokat a jelenbe, és létrehozták az Időutazók nevű csapatot, akik érdekes történelmi 
időkbe utaztak vissza, élményekkel gazdagodtak, de szívük mindig visszahúzta őket az ő kis falujukba, Micskére.
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Jövő Kft.
Mártonffy György Általános Iskola, Karcfalva

Hol voltunk, hol nem voltunk, egyszer csak ide-
csöppentünk a Négy határon át vetélkedőbe: An-
tal Beáta, Dobos Ádám, Miklós Beatrix hetedikes 
tanulók, a Székelyföld garabonciásai, Karcfalva, 
Csíkjenőfalva és Csíkdánfalva ékességei, a törté-
nelem- és földrajztudományok kiváló ismerői, a 
téli és nyári túrák kedvelői, a bevásárlóközpontok 
elözönlői, a fúvós zenekar fenegyerekei, és végül, 
de nem utolsósorban B. Darvas Annamária törté-
nelem–földrajz szakos tanárnő lelkes diákjai. 
Itt, Csíkországban, ahol élünk, az erdők valóban 
zöldebbek, mint máshol, s az ezüsthangú rigók 
mellett a fekete harkály, nagy fakopáncs, háro-
mujjú hőcsik, fenyves cinke, búbos cinke, tüzes-
fejű királyka, sárgafejű királyka, fakusz, kereszt-
csőrű is ott éldegél a nagy fákon. Növényritka-
ságaink a szibériai hamuvirág, babérlevelű fűz, 
hüvelyes gyapjúsás. 
A karcfalvi templom a történelmi Magyarország 
legkeletibb vártemploma. 
A felcsíki műjégpálya pedig Románia egyetlen vi-
déki műjégpályája. A falu határában fekvő Madi-
csa fürdő pedig gyógyvizéről híres. 
Ha itt megyünk, mendegélünk, jókkal és go-
noszokkal egyaránt találkozunk, itt találjuk a 

karcfalvi füvesembert, Macalik Ernő nyugalmazott pedagógust, akinek minden bajra van gyógyíre. Szerencsénk, hogy 
öregapánknak szólítottuk, mert adott egy-két immunerősítésre alkalmas tanácsot. Zágoni Elemér pedig fekete ribizlit 
felhasználva különböző betegségekre szörpöket készít. Fülöp Laci bácsi pedig vicces könyveit gyártja sorra Székelyektől 
hallottam címmel.
Ám a vidék nagyon színes, rosszakkal is találkozunk, ők többnyire névtelenek, láthatatlanok, legtöbbször órák alatt vagy 
a szünetben érkeznek meg, s biztatnak arra, hogy csináljuk a fesztivált, eldobják az osztály előtt a szemetet, elrontják a 
nyílászárót, letörik a fűtőtestet, hogy aztán az igazgató bácsi mindenért minket szidjon jól le. Gondolhatjátok, hogy nem 
könnyű így mindennap átverekedni ezeken a nehézségeken. 
Épp ezért úgy döntöttünk, hétmérföldes csizmát húzunk, s szaladunk négy határon át, nehogy az igazgató bácsi haragja 
időnap előtt utolérjen.
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Kökényesiek
Gábor Áron Általános Iskola, Kökös

KÖKÉNYES
Egyszer volt, hol nem volt, volt három székely legény, akik elhatározták, 
hogy elmennek az Óriás Pincetetőre, és a Székely Vágtán szerencsét pró-
bálnak. Az egyiket Szorgalmas Jancsinak hívták, ő Sepsiszékről, Kökös-
ből indult útnak, a másikat Okos Pistának hívták, ő Kézdi-Orbaiszékről, 
pontosabban Bereckből jött, és a harmadikat Becsületes Józsinak hívták, 
ő pedig Miklósvárszékről, Barót településről érkezett. Mit sem tudtak 
egymásról, de a sors úgy hozta, hogy mindhárman egy asztalhoz ültek 
le kipihenni a hosszú út fáradalmait, és miközben leöblítették az út po-
rát egy pohár jó borocska mellett, ahogy az már ilyenkor lenni szokott, 
szóba elegyedtek egymással.
– Hej, milyen szép a táj, belátszik innen fél Háromszék! – mondta Jancsi.
– Akármerre nézünk, tiszta, takaros portákat és gondozott földeket lá-
tunk – jegyezte meg Pista.
– Abbiza! – szólt bele Józsi is. – De mi a csoda az a fekete csúfság ott a 

hegy aljában, ami csak amúgy pusztítja a fákat?
– Hát az a rétyi fafeldolgozó – világosította fel Jancsi.
– Nohát, ha az a valami még sokáig itt marad, az unokáink nem gyönyörködhetnek ezekben a szép erdőkben! – szomor-
kodott Józsi.
Eközben Pista a lóversenyről érdeklődött, s megtudta, hogy túljelentkezés van, s emiatt csak minden harmadik jelölt in-
dulhat. Azt okoskodta ki, hogy ők maguknak rendezzenek egy külön versenyfordulót, s aki azt megnyeri hármuk közül, az 
induljon a nagy futamon. A többieknek tetszett az ötlet, de még annyival kiegészítették, hogy a nyertes mutassa be a falut, 
ahonnan jött, hogy egy kicsit megismerjék egymást, ha már így egymásba botlottak.
Elkezdték törni a fejüket, hogy mi legyen az a három próbatétel, amelyek alapján eldöntik, hogy hármuk közül ki a leg-
rátermettebb, legméltóbb arra, hogy őket is képviselje a nagy megmérettetésen. Tanakodtak, nézelődtek, de nem tartott 
sokáig, mert a hely megihlette őket. Azt eszelték ki, hogy az első próba három olyan történelmi esemény megnevezése 
legyen, amelyeknek emlékei a helyszínen levő székelykapukra rá vannak faragva. Mind tudták a választ, de Jancsi volt a leg-
gyorsabb. A második próbatétel az volt, hogy nevezzenek meg a dombon található jelképes körtérképről három települést. 
Jancsi ebben is jeleskedett. Végül az utolsó próba jött, hogy találják ki, mit jelképeznek a tér közepén álló oszlopok.
– A koronát! – vágta rá elsőként ismét Jancsi, és ezzel ő lett a győztes. Boldog volt, hogy indulhat a Vágtán, de még boldo-
gabban, büszkébben mesélt a falujáról.
– No, idehallgassatok, ez a hely, ahonnan én jövök, ősidők óta lakott. Kökös, vagy régi nevén Kökényes, Alsóháromszék déli 
határtelepülése, Kovászna megyében található.
Az emberek a történelem folyamán sok mindenen átestek, volt itt tatárdúlás 1241-ben. Lakosai székely határőrök is voltak. 
Aztán jött az 1848–49-es forradalom. A kökösiekből is kerültek ki honvédek, és itt, a falu határában, Uzon és Kökös között 
zajlott az csata, melyben Gábor Áron, a híres ágyúöntő meghalt. Később az I. és II. világháború szedte áldozatait.
A falu közben fejlődött és gyarapodott is. Református templomunk a 17. századból való, az ortodox templom is a 18. 
századból.
Híres szülötteiről se feledkezzem meg: Orbók Ferenc unitárius lelkészről, aki szabadságharcos is volt, hasonló nevű fia író 
lett, s még Barcelonáig is eljutott, valamint Deák Ferenc, Plugor Sándor, Petrovits István neves képzőművészekről. 
– Nohát, köszönjük a szép bemutatót! De irány a Vágta!
És valóban, sikerült beneveznie Jancsinak.
Pista és Józsi izgalommal nézte végig újdonsült barátjuk szereplését. No, nem lett első, még díjat sem kapott, de derekasan 
helytállt. Nem vált szégyenére Kökösnek. Társai is megdicsérték.
Esteledett, a cimborák búcsúzkodni kezdtek, még hosszú az út hazáig. Barátsággal váltak el egymástól, megígérték, ha ha-
marabb nem, akkor a következő Vágtán biztos, hogy találkoznak, s folytatják beszélgetésüket.
–  Isten áldjon! Jó utat! – hallatszottak a búcsú szavai.
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Kuncubékák
S. Illyés Lajos Általános Iskola, Szováta

SZOVÁTA LEGENDÁJA
Kétszer volt, hol nem volt, volt kétszer egy Univerzum, amelynek a Csil-
lag bolygóján volt egy Unikornis kontinens, aminek a Lekvárosainak a 
csücskén volt Szováta. Egyszer egy aszteroida becsapódásának köszön-
hetően a Trutyi bolygó Kuvasz városából megérkeztek a Kuncubékák. 
A Szovátán élő Tündérek nem örültek az érkezésüknek, túl szeretni 
valóak voltak ezek a Kuncubékák már első ránézésre is, teszem hozzá 
a szovátai Tündérek kissé rosszacska tündérek voltak, olyanok, akik 
naphosszat rosszaságon törték a fejüket.
Így történt, hogy a Kuncubékák három királykisasszonya: Blanka, Heni 
és a legkisebb királykisasszony, Adél harcba szálltak a Kuncubékák 
megvédéséért a Tündérekkel.
A háború a mostani Medve-tó helyén zajlott. Amikor a Kuncubékák 
már-már legyőzték a Tündérek hatalmas seregét, a fő Tündér szörnyű 

átokkal sújtotta őket, minden Kuncubékát medvévé változtatott, egyet kivéve, a legkisebb királykisasszonyt, aki egy fa od-
vába bújt el. S nemcsak a Kuncubékák változtak medvévé, hanem a föld is medve alakot öltött.
A Tündérek visszavonulása után a királykisasszony kimászott a fa odvából, és keserves sírásba kezdett, a medve alak meg-
telt vízzel, és egy szép tó lett oda.
Igaz, a hiedelem úgy tartja, hogy egy tündér könnyei töltötték meg a medvegödröt, de mi tudjuk az igazságot, és most már 
ti is. Remélem tudtok titkot tartani. Pssszt!
Itt a mese vége, de a mi történetünknek még koránt sincs vége.

Micskei srácok
Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske

MICSKEI SRÁCOK
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király. Ennek a király-
nak volt három fia: a legidősebb, Szabolcs, a középső, Richárd és a leg-
fiatalabb, Ákos. Ebben a királyságban nem volt nekik tetsző lány, ezért 
útnak indultak szerencsét próbálni, feleséget keresni.
Ahogy kerestek erre, kutattak arra, útközben lerobbant az autójuk egy 
Micske nevezetű falu közelében. Miközben tolták az autót Micske felé, 
gyönyörködtek a természeti adottságokban gazdag tájban: dombokban, 
erdőkben, és a gazdag termőföldben. Lassan elértek a település határába, 
ahol szembe jött velük egy öregember. Tőle kértek útbaigazítást, hogy 
hol találnak egy autószervizt. Az öreg a Tavasz utcába irányította őket, 
ahol két ezüsttallérért elvállalták a javítást. 
Ameddig az autó a műhelyben volt, addig szétnéztek a királyfiak a te-
lepülésen, s látták, hogy itt nagyon szép leányok vannak. Ahogy jár-
tak-keltek a valamikori városkában, felfigyeltek az eladó házakra, ame-
lyek jó lehetőséget kínálnak arra, hogy ott letelepedhessenek. Mentek 

tovább, és megcsodálták a központi parkot, ahol a micskei hősök emlékkövei vannak; Micske nevezetes épületei közül a 
Miskolczy-házat, amelynek tulajdonosairól kapta a helyi iskola a nevét; az orvosi rendelőt, ahol éjjel-nappali szolgálat van. 
Majd ellátogattak a református és a katolikus templomokhoz, és szemügyre vették a Drágffy család hajdani udvarkertjét 
is. Továbbá látták, hogy van cipőgyár, nyílászáró műhelyek, különböző típusú üzletek, amelyek munkahelyekre adnak le-
hetőséget. 
Amikor visszatértek a szerelőhöz, az autójuk már készen várta őket. Ekkor meglátták, hogy a szerelőnek van három 
gyönyörű szép leánya. A három királyfi azonnal feleségül vette a három leányt, és egész Bihar megyére szóló lakodalmat 
csaptak a micskei Balogh Péter Művelődési Házban, végül pedig letelepedtek Micskén, így a mai napig micskei srácoknak 
hívják őket, akik a helyi Miskolczy Károly Általános Iskola 7. osztályába járnak, és nagyon szeretnek focizni. 
Boldogan élnek, amíg meg nem halnak!
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Őrláng
Bethlenszentmiklósi Általános Iskola, Bethlenszentmiklós

A BETHLEN-KASTÉLY MESÉJE
Erdélyben „szelíd hegyek öléből, jószagú fenyők tövéből” ered két fo-
lyó: a Kis-Küküllő és a Nagy-Küküllő. Mindkettő folyik a maga útján, 
de aztán testvérként összeölelkeznek, és úgy ömlenek a Marosba. Úgy 
hívják e tájat, hogy Küküllőszög. Madárka, farkas jár itt, de még medvét 
is láttak a napokban két bocsával a Kis-Küküllő alsó folyásánál szom-
jat enyhíteni. Nagyot kortyolnak a hűsítő vízből, majd magasra tartva 
fejüket fülelnek, hogy nem harsan-e kürt a tájat uraló fenséges kastély 
irányából. Az csendbe burkolózik. Csak a folyó suttogását hallani, ahogy 
a múltról mesél.
Amikor még mesebeli lények népesítették be a tájat, ezen a csodás he-
lyen építette fel otthonát Bethlen Miklós gróf. Nagyon szerette hallgatni 
a folyóban fürdőző tündérek énekét, és bátran védte kastélyát és népét 
a betolakodóktól, harácsoló gonoszoktól. 

Miután elhagyta földi lakhelyét, a tündérek és az ördögök csatázni kezdtek a kastély megkaparintásáért.
A tündérek seregét Szerafina, a bátor és gyönyörűséges királynő vezette, az ördögök élén pedig a rettentően sötét lelkű 
Drakomir állt. A gonoszok sárkányháton, vasvillával a kezükben harcoltak. A tündérek unikornisokra pattantak, varázs-
pálcáikat suhogtatták, és végül erejüket egyesítve száműzték Drakomir csapatát. Beköltöztek a kastélyba, és kényelembe 
helyezték magukat.
Mivel azonban a gonosz sohasem alszik, Drakomir ördögeivel visszatért, és megostromolták a kastélyt. A tündérek úgy 
védekeztek, hogy ragadós csillámport öntöttek a gonoszok nyakába, ám ez nem állította meg őket. 
Három napon, három éjjelen át tartott a küzdelem. Kövek morzsolódtak, falak mállottak, tűz tört a magasba, víz oltotta, 
tündérek hullottak, ördögök pusztultak, mígnem csak Szerafina és Drakomir maradt.
Ekkor megjelent a kastély címerállata, a kígyó, és kiűzte őket a kastélyból, mondván, hogy ez  Bethlen Miklós gróf otthona, 
szellemét ne háborgassák.
Senki sem építette újjá a kastélyt, ezért máig romos állapotban van. Mi, akik ismerjük történetét, őrizzük emlékét. Hagyo-
mányainkat ápolva szeretnénk szülőföldünk értékei fölött őrködni.

KVIABKT
Apor István Gimnázium, Kézdiszentlélek

KÉZDISZENTLÉLEK
Egyszer volt, hol nem volt a Keleti-Kárpátokon innen, pont a Kárpát-
kanyarnál, a Kászonok bal oldalán magasodó Perkő aljában fekszik egy 
falu. Ez a település Felső Háromszék része, és a neve Kézdiszentlélek. 
Ebben a faluban sok-sok ember él. Itt élünk mi is, a KVIABKT csapat 
tagjai. KVIABKT megnevezés lefordítva annyit jelent: Kézdiszentlélek, 
VI. a osztály, Blanka, Kinga, Tamás.
Ebben a faluban sok szép látnivaló található, a Perkő nevű kis hegyről be 
lehet látni Háromszék javát. A falutól nem messze van Kézdivásárhely, 
Bereck (itt született ágyúöntő Gábor Áron). A faluban található a XIII. 
században épült vártemplom és a Tarnóczi-vár romjai, a vár, amely az 
Özvegy és leánya című regényben nyert megemlítést. 
A falu gyönyörű helyen fekszik. A mi alma mater iskolánk, az Apor Ist-
ván Gimnázium a falu közepén honol, mint egy mag a virág belsejében. 
Itt a vége, de igazából nincs is vége, mert ez a falu, ez az iskola még sok 
nebulót akar és fog továbbadni az utókornak.
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Perkő
Apor István Gimnázium, Kézdiszentlélek

A PERKŐ
Volt is, van is, s talán lesz is egy hely, ahol tehenek és bárányok lege-
lésznek, ahol récék sikolya visszhangzik pünkösd reggelén, ahol a bicska 
táncot jár a székely kezében. Ez a település maga Kézdiszentlélek.
A falutól nem messze lakik egy színes hajú hölgy. Alacsony, ámde bele-
való termetes székely. Nőhöz méltóan ő is szereti a csinos ruhákat, de 
termetéből adódóan nem mindig talál megfelelő méretű ruhát. Akárcsak 
haját, ruháit is évszakonként változtatja. Az idő őt is utolérte, arcán a 
bölcsesség ráncai tükröződnek. Lehet, hogy külsőleg szép, de belsőleg 
nem mindig a szép oldalát mutatja. Egy rideg, komoly, kőszívű székely. 
Ám kedvenc elfoglaltsága a pereskedés volt, az ő lába előtt hevert a falu 
apraja és nagyja. Jelleméből adódóan a falu találó névvel illette. Minden-
ki csak Perkőnek csúfolta, de a mai napig mégis szentként emlegetik. Az 
évezredek teltével végigkísérte a falun végigsöprő gonoszokat.

Valamint végignézte a tatárok általi ostromot, majd tűrte a törökök pusztító viharát. Aggódó tekintettel vizslatta Tarnóczi 
Sára elrablását. Sajgó szívvel látta a fekete halál végigsöprését. Mindezek mellett a második világháború idején minden 
erejét összeszedve védte a falut a bombatámadásoktól. Valamint tűrte a 1980-as román diktatúrát. Ezzel is bebizonyította, 
hogy bármi volt, bármi van és bármi lesz, mindig helytáll, és védelmez minket.
Ő a mi igazi büszkeségünk, kincsünk, aki oly sok mindent látott és látni is fog.

Népművészeti cserépedények
Konsza Samu Gimnázium, Nagybacon

NAGYBACON
A keleti végeken, hol a Kárpátok keletről délnek fordulnak, hol a Harg-
ita megöleli kisebb testvérét, a Baróti-hegységet és a Persányi-hegységet, 
kistérség található, minek neve Erdővidék. E vidéknek van egy nagy-
községe, Bacon, melynek központja Nagybacon, ahol mi is lakunk.
Mesebeli táj ez sűrű erdőségek ölelésében, kialudt vulkánok, borvizek 
szomszédságában. Itt, hol az ősember látta még a Murgót füstölögni, 
és ahol bejár a medve a faluba, de senki nem hívja focizni, mert tudja: 
nálunk a medve nem játék.
A sűrű bükkerdők egyszerre tudnak menedéket nyújtani megannyi élő-
lénynek, élelmet biztosítani és titkokat rejteni egyszerre. Az erdők tö-
vétől a települések határáig megannyi friss vizű borvízforrás található, 
ahol mindenki kedvére olthatja szomját. Sajnos, az emberek nem figyel-
nek kellőképpen környezetükre, sokan az élővizeket, források könyékét, 
borvízforrások szomszédságát szemétlerakónak használják, hasonlóan 
az erdőket is. Így ivóvizünk, az állatok élőhelye, veszélynek vannak ki-
téve. 
Falunk, Nagybacon a Bacon-patak két oldalán helyezkedik el, itt már 

1334-ben falu állt. A falut a XIX. század végén kezdett fedőcserépgyártás tette híressé, amit akkor csak kézzel készítettek.
Ma is él család a faluban, amely hasonló módon készít cserepet igen szép sikerrel.
A falut szorgalmas, dolgos nép lakja, nem is lehetne másképp megélni egy ilyen tájon, ahol a föld csak gondos munka árán 
ad termést, ahova hamar jönnek a fagyok, és csak későre mennek el, ahol hosszabb az az idő, míg fűteni kell, mint amikor 
nem.
Híres embernek számít Konsza Samu tanár, etnográfus, iskolánk névadója, a falu szülötte, de Nagybaconi Nagy Vilmos 
vezérezredes is, aki honvédelmi miniszter volt a Horthy-kormányban.
Mi hárman hetedik osztályos tanulók vagyunk, büszkék arra, hogy e falu az otthonunk, és ezt másnak is megmutathatjuk.
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remekElek
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti

Őszbe csavarodott azóta tán ezerszer is az idő vén fája, piros, sárga, vöröses leveleit lábad elé hullatja, vándor.
Lányaim, fiaim, adjátok kezetek, üljünk le e vén tölgy alá, hogy meséljek nektek a régi időtlen időkről, mikor a város helyén 
az öreg Szamos sem folyt.
Oda repülünk, hol e város született: két ifjú lélek szívében, szerelmük végezetében.                           

Ifjú vándor, te, ki városunk utcáit léped, hol tűzoltótorony, a Pannónia kék tornya az égbe mered. Mikor városunk hídját 
rovod az öreg Szamos felett, hát jusson eszedbe a történet. Itt két szerelmes lelt örök nyugvóhelyet, s szerelmükből e város 
született. A hírhedt szatmári békekötés helyén egykor könny árja folyt, s két ifjú lélek tört százezer darabra.
De ahogy az őszt követi a tél, s a telet a tavasz, városkánk is megújult tán ezerszer is azóta, s teszi ezt nap mint nap.
S bár már sokan nem emlékeznek a régi történetre, öregek szájából fel-felcsendül Solt s Mária neve.
Vidd hát szívedben e régi történetet, s add tovább majd egykor, ha időd elérkezett!

Sűrű erdő közepében,
Annak is a legmélyében,

Két szerelmes, kéz a kézben,
Lépteikben az idő sem rebben,

Szívük szerelme szárnyal mentül sebesebben.
Ketten mennek, mendegélnek,

Nap kelésre, nap nyugvásra nem figyelnek
Csak egymásra. S rengetegben eltévednek.

Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Addig mentek, mendegéltek
Kéz a kézben szendergéltek, 

Hogy a hetedik nap hajnalán, 
Harangszó hiányára ébredének:

Messze a táj, a ház, hol eddig éltek,
Messze a templom, az udvar,
Nem hallik a pacsirtaének

Odáig. S a némaságra feleszmélnek. 
Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Száll a madár ágról-ágra,
napkeletről napnyugvára,

Ifjú ara szép vállára.
Hull a könnye kötényére,
Kötényéről föld színére,

Csermely sarjad, forrás fakad,
Bús könnyéből folyó támad,

Sebesen. S viszen e nagy fájdalmat
Ó, irgalom anyja, védelmezz!

Hulló könnye záporára,
Szíve fájdalmára

Ifjú szerelme nem nyújt vigaszt,
Eszébe jut apja, anyja,

Falujának kicsiny tornya,
Hozzájuk vissza sosem talál.
Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Szíve múlhatatlan fájdalmára,
Ifjú szerelme oltalmára

Szeméből fakadó könnypatak felel:
Szépek-szépe, ifjú lélek,
Könnyeidet elfecsérled,
Otthonig elviszlek én, 

Csak egyet kell megígérned
Íziben. Szerelmedre útközben tilos nézned!

Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Sűrű erdő közepében, 
Mélységének legmélyében,
Fejsze csattog, tutaj készül,

Utazáshoz menedékül.
Madarak tolla lészen szemfedője,
Hallgatásnak biztos megőrzője,

Fák levele, föld mohája lesz a fekhelye
Ifjú párnak. S elindulának.

Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Könnypatak árján
Zúdultak lefelé,

Szép leány a tollakat szemén viselé,
Hogy kedvesét a tutajon meg ne lássa,

S szerelmüknek ne lészen örök elmúlása.
Kis idő teltével morajlást hallana,

Szerelme hangjával hasonló szólana,
De eszébe jut a patak mondása,

S nem felel, nem mozdul az álnok hívásra.
Sok idő teltével mennydörgés járja át a léget,

S a leány majdnem kísértésbe téved,
Már-már szemfedőjén keze,

Mikor eszébe ötlik szerelmének tett szép ígérete.
Csendesen haladnak tovább lefelé,

S lassan érnek falujuk határa mellé,
Mikor távoli harangszó hallszik, pacsirta éneke,

S szép szerelmének kedves dicsérete,
Gondolkodás nélkül hajítá el áldott szemfedőjét,

S szegé meg, szegé meg fogadott esküjét.
Ó, irgalom anyja, védelmezz! 

Égzengés, villámlás, rettenet hallatszik,
A folyó hullámai közt a tutajjal játszik,

Haragos habzása szerelmük végzete,
Az ifjú párt a két átelleni partra vete
Örökkön-örökké. S az átok beteljesede.

Ó, irgalom anyja, védelmezz!

Lassú folyó ága mellett, 
Lett így Száraz- s Piros-berek,

S lelt szerelmük örök nyugvóhelyet.
Szép leányból lészen Mária városa,
Szép deli legényből Solt birodalma,

Mohaágyukból házak levének,
S a tollak, mik már szemet nem fedének:

Emberek. S tutajukból híd keletkezék.
S lőn SoltMár városa, Szatmárnémeti nevének első névadója.



38

Székelyhármas
Siklódi Lőrinc Általános Iskola, Gyergyóditró

KÓBOR JANKÓ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vajda, akit úgy hívtak, hogy 
Cibere. Ennek a Ciberének volt egy mihaszna fia, akit Kóbor Jankónak 
hívtak. Apja megunva fia szokásait, büntetésből világgá küldte őt, menjen, 
és nézze meg, hogyan élnek mások. Cibere fia használatára bocsátott egy 
kis pejcsikót, aki időn és téren át elvitte bárhová kis gazdáját. 
Először Erdély felé vette az irányt, s végül Kolozsváron kötött ki. Amint 
járja az utcákat, az egyik nagy házból kibírhatatlan gyereksírás hallatszott. 
Jankó megsajnálta a kis csecsemőt, előkapja tarisznyájából a jótevő port, 
ráhintett egy csipetnyit a kicsire, az rögtön abbahagyta a sírást. Felpattant 
lovára, s továbbutazott. A Gyilkos-tónál megmentette Esztert, a szép lányt 
a zsiványtól, majd a vidék óriási hegyei között barangolt. Folytatta útját, 
népdalokat dúdolt, amelyeket anyjától tanult, s melegség járta át.
Távolról egy nagy fekete felhőt látott Gyergyó felől, még a lova is hátrált, 
de Jankót hajtotta a kíváncsiság: – Mi lehet ott, ami ilyen riasztó és dübör-
gő hangokat ad ki? – Ahogy Szárhegyhez közeledett, a Tatárdombnál egy 
csatába csöppent, épp a tatárok hadával küzdött egy maroknyi férficsapat. 
Vezetőjük egy ifjú: Gábor deák volt, akinek bátorságán elámult Jankó. Ész-
revétlen, a pihenő paraszttáboron végighintett varázsporával, így elmúlt a 
fáradtságuk, s lélekben megnyugodva tértek haza. Jankó továbbindult, egy 
sűrű erdőben találta magát. Látta a tászoki követ a rovásjelekkel. Kitörve 
a rengetegből egy gyönyörű vidék tárult eléje: Gyergyóditró, középen egy 
óriási templommal. Leszállt lováról, majd körbejárta a falut. Látta, hogy 
takaros parasztemberek lakják, akik főleg állattartással, földműveléssel, 
fakitermeléssel foglalkoznak. Az iskolából hangok szűrődtek ki, egy abla-
kon bepillantva Puskás Tivadart, a fúró-faragó diákot látta, aki épp furcsa 
álmára gondolt. Egy férfit látott álmában, aki egy fura eszközt kezében 

tartva beszélt, csak beszélt magában. Jankó őt is behintette észrevétlen álomporral, s átment egy másik osztályterembe, ahol 
három lányt talált, akik beszélgettek egymással, és így szólt hozzájuk:      
– Kik vagytok, mi a nevetek? 
– Mi vagyunk a gyergyóditrói Siklódi Lőrinc Általános Iskola tanulói, az én nevem Anna.
– Engem Szidóniának hívnak. Hát téged?
– Én Kóbor Jankó vagyok. Hogy hívnak, kislány? – kérdi Jankó a harmadiktól.
– Szólíts Reginának! – mondta.
– Miről beszéltetek az imént? – szólalt meg Jankó. 
– Községünk, Gyergyóditró múltjáról – felelte Regina. 
– Nem mondanátok nekem egy pár dolgot róla? – kérdezte Jankó.
– Ditró első említése 1567-re tehető. Itt található a Jézus szent szíve templom, amelyet 1913-ban  szenteltek fel. Jankó ezek 
hallatán elhatározta, hogy felkeresi a templomot, amelyről az előbb szerzett több információt. Be is lépett a 75 méter magas 
katedrálisba, ahol épp Roth Miksa fényezte üvegablakait. Megcsodálta, főleg a gótikus rózsaablak tetszett neki. 
Nagyon fáradtnak érezte magát, látott sok jót és rosszat, de most igazából hazavágyott. Álomra hajtotta fejét, amiben választ 
kapott arra, hogy mi volt útjának az értelme. Rájött arra, hogy apja azért küldte világgá, hogy lássa: a tétlenség soha nem vezet 
eredményre. 
Ekkor megvilágosodott, látta, hogy a Kolozsváron látott gyermek felnőttként nagy király lett, neve Mátyás. Örült neki, hogy 
gyerekként segített rajta. Látta azt is, hogy az erős, bátor embernek mindig segítenie kell a másokon. A Tatárdombnál megta-
nulta, hogy a csatában a legfontosabb az összefogás, az együttműködés, s egy jó vezér sikerre vezeti népét. A ditrói iskolában 
járva megtudta, hogy az ember nagy dolgokra csak akkor képes, ha előtte rengeteget dolgozik, töri magát. Másnap reggel 
kipihenve magát, lóra pattanva útja elé szórta maradék varázsporát, s így pillanatok alatt hazaért, ahol örömmel várták. Cibere 
vajda – látva fia nagy változását – rögtön maga mellé vette. S mivel a régi neve nem illett már hozzá, a jövőben Rátermett 
Jánosnak nevezték el. 
Itt a vége, fuss el véle!
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Udvarterek
Turóczi Mózes Általános Iskola, Kézdivásárhely

AZ UDVARTEREK VÁROSA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy város, aminek a neve Praetoria 
Augusta volt. Ezt a várost a rómaiak hozták létre. A római kortól fo-
lyamatosan vásáros hely volt, melyet az Ojtozi-szoros felőli betörések 
időnként pusztítottak. A középkorban újra vásáros hely lett, majd 1427-
ben Zsigmond király Torjavásár néven királyi várossá tette. 1567-ben 
már jelentős város Kézdivásárhely néven.
Az 1848–49-es szabadságharcban a székelyek védelmi központja. Itt 
öntötte ágyúit Gábor Áron. Dicső szobra 1971 óta ékesíti városunk fő-
terét. Sajnos, 1834-ben nagy tűzvész volt. Úgy szabadultak el a lángok, 
hogy egy nő pogácsát sütött zsírral (azért zsírral, mert régen a vaj nem 
volt sütésre alkalmas), na meg kiöntötte véletlenül a zsírral teli edényt, 
és a kályha tüze elszabadult. Az belekapott a zsírba, majd a házba. A 
főtéren a házak egybe vannak építve, közel vannak egymáshoz. Épp 

csak az udvarterek vannak közöttük. Az átcsapott a következő épületre, és az a következő házra. A tűzvészben 558 házából 
421 leégett (érdekesség, hogy pont ebben az évben égett le a Big Ben, London egyik jelképe). Továbbá rengeteg üzlet, a 
református templom, na meg a mostani postahivatal helyett levő Szarvas csárda (reá két évre újjáépítették). A Kanta nevű 
városrész azért nem égett le, mert onnan fújt a szél.
Biztosan rengeteg kérdés merül fel bennetek: Hol fekszik? Melyek a látnivalói? Mely városok a testvérvárosai? Mi a nevé-
nek eredete? Sok dolgot tudtatok meg az eddigi elbeszélésünkből, de még mindig kíváncsiak vagytok? Rendben, mi tovább 
mesélünk nektek városunkról.
Hol fekszik?
Sepsiszentgyörgytől 30 km-re északkeletre, a Feketeügy és a Torja-patak mellett fekszik.
Mi a nevének eredete?
Neve arra utal, hogy már a középkorban vásáros hely volt. A szó előtagja (kézdi) arra emlékeztet, hogy az itteni székelyek 
Szászkézd vidékéről valók. Az akkori nagy szárazság miatt vándoroltak Kézdivásárhelyre.

Szent Miklós
Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós

SZENT MIKLÓS
Egyszer volt, hol nem volt, mint minden mese, ez is így kezdődik. Tehát 
volt/van három szép ügyes kislány: Kata, Anita és Petra. Ők gyergyó-
szentmiklósiak, és a Fogarasy Mihály Általános Iskola VI. c osztályába 
járnak. 
Egyik nap megérkezett az osztályfőnökünk, és felhívta figyelmünket a 
Négy határon át elnevezésű vetélkedőre, amelyet nagy örömmel fogad-
tunk többen is. Mivel az osztályban már egy fiús csapat megpróbálja 
a szerencséjét, úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk alább mi sem, és 
lányokként mi is szerencsét próbálunk.
Amire büszkék vagyunk, azok a hegyeink, amelyek nagyon szépek, és 
sok lehetőséget rejtenek magukban. Azonban nagyon sok az olyan do-
log, amire nem vagyunk büszkék, például a rossz utak. 
Városunk leghíresebb emberei Salamon Ernő költő, Fogarasy Mihály 
püspök, Karácsony János festőművész, Tarisznyás Márton muzeológus 

és még sokan mások. Ezekre az emberekre mindig büszkén nézünk fel. Hallottuk a felnőttektől, hogy van mit tanulni tőlük.
Számunkra mégis a legfontosabb személyiség Szent Miklós püspök, noha nem a város szülöttje, de a névadója és védő-
szentje. Éppen ezért mi gyergyóiak nagyon szeretjük a Szent Miklós-napot, december 6-át és a Mikulás-járást. Ilyenkor 
nagy ünnep szokott lenni a városban, amelyre nagyon sok vendég is eljön.
Mi éppen védőszentünk tiszteletére választottuk a csapatnevünket, és reméljük, hogy ő is büszke lesz csapatunkra, hogy 
ügyesen fogunk játszani a vetélkedőn, és jó eredményt is elérünk.
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Zernyealja csapat
Jancsó Benedek Általános Iskola, Gelence

A KISNYÚL
Nem is olyan régen, nem is olyan messze, a Zernye-, Musát-, Asztag- és 
Bonyó-havasok fenyvesekkel, bükkerdőkkel borított vonulatának lábá-
nál élt egyszer egy kisnyúl, akinek nagyon kíváncsi természete volt, 
minden érdekelte.
A kisnyúlnak a nagypapája nagyon sok szépet mesélt a közeli székelyföl-
di településről, a színmagyar Gelencéről, ezért egy napsugaras reggelen 
elhatározta, hogy saját szemével szeretne meggyőződni a település szép-
ségeiről, és útnak is indult.
Kíváncsisága legelőször a XIII. századi Szent Imre-műemléktemplom-
hoz csalogatta, hiszen a templomhoz kapcsolódó történetek voltak azok, 
amelyek leginkább felkeltették az érdeklődését. Az itt látható Szent 
László-legendát bemutató freskók láttán a kisnyúl felkiáltott: – Milyen 
gyönyörű alkotás! Igaza volt a nagypapának, méltán lehetnek büszkék 
erre a gelenceiek!

Továbbhaladva a kisnyúl nemsokára a település központjában találta magát, ahol meglátogatta a falu nagy szülöttjéről, a 
történész, pedagógus Jancsó Benedekről elnevezett iskolát, és csodálkozva állapította meg, hogy nagy község lehet Gelence, 
ha közel 640 tanulója van. Ugyanakkor a jogász Bodor Györgyről elnevezett művelődési otthonba is bekukkintott, ami 
ugyancsak egy szép épülete a településnek, ahol a különböző rendezvényeket tartják a gelenceiek.
Ha már a község központjában sétált, meglátogatta a történelmi emlékparkot is, ahol meglepődve állapította meg, hogy 
milyen sokan életüket áldozták a gelenceiek közül a 48-as szabadságharc meg a két világháború során. Ezt követően a XIX. 
században épült központi római katolikus templomba is benézett.
A hosszú sétát követően nagyon elfáradt a kisnyúl, ezért a ladiai falurésztől alig egy kőhajításnyira található Nádika fere-
dőhöz ment, hogy megpihenjen és uzsonnázzon egyet. Itt már izgatottan várt rá az anyukája.
– Hol voltál egész nap, kisfiam? – kiáltotta aggódva az édesanya.
– Bebarangoltam, édesanyám Gelencét, mert amióta tudom az eszemet, mindig is kíváncsi voltam rá! Ne haragudj rám, 
kérlek, hogy az engedélyed nélkül tettem! – mondotta bocsánatkérően a kisnyúl.
Miközben falatoztak, hosszasan mesélt anyukájának az élménydús napjáról.
– Igaza volt a nagypapának, gyönyörű hely ez a Gelence! Értékes épületei vannak, nagy szülöttjei, néphagyományai, szo-
kásai, mely értékeket ápolni és tisztelni kell. S a felnövekvő nemzedéknek, a fiatalságnak itt Gelencén ez kell legyen a leg-
fontosabb feladata, hogy még évszázadokig így csillogjon ez a csodálatos székely település – mondotta a kisnyúl, s közben 
anyukájához bújva mély álomba szenderült.
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A te fantázia neved

Honnan jössz

A MESÉD CÍME



Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka
Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi
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A természet gyermekei
Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta

ARANYKERT
Hol volt, hol nem volt…, s még ma is létezik egy gazdag termőföldű, 
csodaszép sziget a Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna folyóktól átölelve, 
melyet Csallóköznek, más néven Aranykertnek is neveznek. S miért 
éppen Aranykert? Hallgassátok csak…
Csallóköz szorgos népeit mindig segítették az itt élő aranyhajú tündé-
rek, akik fésűbe ragadt, arany hajszálaikat a folyókba szórják, s ettől 
halban bővelkednek Aranykert folyói, és zöldségtől, gyümölcstől roska-
doznak kertjei. A sziget déli városkája Gúta, melynek népe a múltban 
halászattal, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, valamint aranymosással 
foglalkozott. Gútát már IV. Béla királyunk is megemlítette egyik okle-
velében, Mátyás király pedig szívesen járt vadászni erre a vidékre. A 
büszke gútaiaknak még kis földváruk is volt, amelyet I. Mária királynő 
építtetett 1349-ben, de a Rákóczi szabadságharc idején a kurucok ke-
zén lévő várat a labancok lerombolták, s ma a romokat csak Békavár 
gúnynévvel illetik. 

A Csallóköz tündérei mindig segítették Gúta népét, de voltak időszakok, mikor felülkerekedtek a gonosz erők e vidéken, 
s elűzték tündéreinket. A várost többször feldúlták a törökök, majd a császári hadak pusztították, a 20. század viharaiban 
pedig hol Csehszlovákiához, hol Magyarországhoz tartozott. A gonosz árvíz oly pusztító erővel rombolta le a várost 1965-
ben, hogy teljesen újjá kellett építeni. Az öregek elbeszéléseiből tudjuk, hogy Gúta lakossága magát „nemzetnek” nevezte, 
amely mindig büszke volt leleményességére, bölcsességére. Mi gútaiak szeretjük a hasunkat is, hacsak tehetjük, megtömjük 
paprikás kattanccsal, azaz jófajta paprikás kaláccsal, és a híres gútai túrós rétessel. Mi, gútaiak, táncoslábú „nemzet” va-
gyunk, erről tanúskodik a híres gútai sortáncjárás is, pünkösdhétfőn 20-30 táncos táncolja végig Gúta utcáit nagy nézőkö-
zönség jelenlétében. Aki nem hiszi, járjon utána, s talán még egy tündért is megtáncoltathat!

A három DIA
Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Felsőszeli

ZELE
Hol volt, hol nem, volt egyszer egy falucska a Dudvág partján, Galánta 
város mellett. A neve Zele volt, s erről a pannonhalmi apátság alapító-
levelében is olvashatunk.
Zele lakói mélyen vallásos emberek voltak. Templomuk valószínűleg 
már a  11. században volt, az első említés róla 800 évvel ezelőtti. Azon-
ban azóta már kétszer is épült új a helyére. Időközben elterjedt a protes-
táns vallás, és a hívők fele áttért e vallási felekezetbe. Ebből kifolyólag 
később evangélikus temploma is épült. A falu neve is megváltozott. Az 
idők során használták a Zely, Sely, Szeli elnevezéseket is, 1493-tól pedig 
Felsőszelinek hívják. A falusiak között terjeng egy történet, miszerint 
régen Felsőszeli és a szomszédos Alsószeli egy falu voltak, de ennek az 
állításnak az igazát senki sem támasztotta alá. Az viszont biztos, hogy a 
tréfás kedvű szeliek szórakozásból csúfolták a másik Szeli lakóit. Mind-
két falu állítja, hogy ők a „bicskások”, és a másik falu lakói a „guvatok”. 

Az állandó jókedv ellenére a szeliek dolgos emberek voltak, gondozták  kis földjeiket, hisz ebből éltek. Felsőszeli a Kónya 
Róbert és a Thurzó, Báthori és Esterházy családok birtokának is része volt az idők során. 
A bor a vidéki élet elengedhetetlen része, ezért is maradt fenn a régi szokás: a szüret, a felvonulás, és az azt követő bál. A 
környék legnagyobb kulturális, hagyományőrző eseménye mégis az Alsószeli Jurtanapok, melyet már lassan 15. alkalommal 
fognak megrendezni. 
Hét éjjel, hét nap ott vigadoztam, a szeliekkel én a jó bort mind megittam. Az orromban van két lik, a mesém itt végző-
dik.  
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Búcsi vándorok
Katona Mihály Alapiskola, Búcs

BÚCSI MESE
Hol volt, hol nem volt, a Kárpát-medencében élt egy táltos paripa. Sok 
jóravaló és bátor ember segítőtársa volt. 
Egy alkalommal a Duna és a madari dombok közt felfedezett egy kis 
falut, amit ma Búcsnak neveznek az ott élők. Nyomait több mai emlék 
is őrzi: a falu címerében lévő ezüst ló piros mezőben, ami azt jelzi, hogy 
a település már az Árpád-korban lakott volt. 
A másik jellegzetes lovas emlék Bulcsú vezér lovas szobra, amely arra 
utal, hogy a falu valószínűleg róla kapta nevét. Bulcsú olyan bátor had-
vezér volt, hogy kevés hozzá hasonló született a magyar történelemben. 
Lovasai sok csatát megvívtak. 
A falu első írásos említése 1208-ra tehető, ekkor az Esztergomi várme-
gyéhez tartozott, Bulsou falujaként említik a krónikák. 
Táltos paripánkkal ugrunk egyet előre az időben, a 19. század elejére, 
amikor már a falut „vastagnyakú” kálvinisták lakták. Kazay János halá-

lával lelkész nélkül maradt a falu. Az akkori presbitérium Katona Mihályt, a komáromi Református Kollégium igazgatóját 
kérte fel, hogy legyen a gyülekezet lelkésze. A tudós lelkipásztor elfogadta a felkérést, és 1803-tól haláláig, 1822-ig szol-
gálta a gyülekezetet. 
Valószínűleg ebben a csendes kis faluban találta meg a nyugalmát, és itt hódolhatott a földrajztudománynak. Két könyvet 
is írt a kutatásai alapján, amelyekben foglalkozik a Föld matematikai leírásával, a világűrrel, a klímával, a természet védel-
mével. Talán neki is volt egy képzeletbeli táltos paripája, amellyel felszállt a csillagokba, hiszen abban a korban még nagyon 
nehezen lehetett azokat kutatni egy olyan eldugott helyen, mint Búcs. 
Mi, a mese mai szereplői a Katona Mihályról elnevezett búcsi alapiskola 6. osztályos tanulói vagyunk. Ha most itt teremne 
előttünk a táltos paripa, a hátán ülve percek alatt eljutnánk a falu bármelyik szegletébe, amelyet szabad időnkben nagyon 
szívesen barangolunk be. A Csillagvárba, amelyről falunk szülötte, Gál Sándor olyan szépen ír a Mesét mondok, valóságot 
című könyvében. A Hortobágyra, amely egy szikes terület, két gémeskúttal, a búcsiak nevezték el így. Érdekes lehet fentről 
látni a Libagyöp nevű rétet, az Agacsosnak nevezett akácerdőt, a Bánomot, ahol a szőlők vannak, a Halastavat, a Pincék 
útját, a lápos-mocsaras Kerekfüzest, a Kutyahegyet, vagy a falu legmagasabb pontját, a Hegytetét. 
Itt most véget ér a mese, de reményeink szerint még nagyon sok éven keresztül lesz mit látnia a táltos paripának, ha visz-
szatér erre a gyönyörű helyre.

Bátka
Bátkai Alapiskola, Tompa Mihály Református Gimnázium, Bátka, Rimaszombat

BÁTKA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy patak. Ez a patak egy szép 
völgyben csordogált, amelyet bársony fűvel borított dombok vettek kö-
rül. A völgyben szebbnél-szebb virágok  virítottak.
Történt egyszer, hogy több napon át esett az eső, és a patak kilépett 
a medréből. A víz elöntötte a földeket, és az alacsony szárú százsz-
orszépek végső elkeseredésükben segítségért kiáltottak. Az éppen arra 
táncoló tündérek ezt meghallották. Gyorsan áthelyezték őket egy kis 
dombocskára, ahol az ár már nem árthatott nekik. A százszorszépek 
fehér szirmain ott is maradtak a pici ujjaik rózsaszín nyomai. A virá-
gok azzal hálálták meg a tündérek figyelmességét, hogy valamennyien 
egy-egy szál virágot ajándékoztak nekik. Ezekből a tündérek koszorút 
fontak a hajukba, és a százszorszépek körül táncra keltek. Mind úgy 
nézett ki, mintha mátka volna. Éppen arra járt Balog vitéz, akinek az 
egyik tündér annyira megtetszett, hogy rögvest elkapta, és azt mondta 

neki: „Légy te az én mátkám! Balog vitéz mátkája, tehát Bátka! Ásó, kapa és a nagy harang válasszon el minket egymástól!” 
Le is telepedtek ezen a helyen, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. A patak neve azóta is Balog, a falu neve Bátka, a 
templom előtt pedig a kis dombon százszorszépek virítanak. Aki nem hiszi, jöjjön el Bátkába. 
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Határtalanok
Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Felsőszeli

ALSÓSZELI
Hol volt, hol nem volt, négy határon át a Felvidék egy kis szegletében 
volt egy falu, Alsószeli. Ennek a falucskának 800 éves történelme van. 
E szép évforduló kapcsán tavaly a kultúrház előtt egy emlékkövet he-
lyeztek el. Odagyűlt a falu apraja-nagyja, hogy megcsodálja a sok-sok 
nevet, amit ez a falu viselt az elmúlt századokban: Zele, Zely, Alzely, 
Alsó Szely, Alsó Szeli, Alsó-Szeli, Dolné Saliby, Alsószeli, Dolné Saliby, 
Dolné Saliby – Alsószeli.
A község bírája úgy rendelkezett, hogy alapíttassék egy emlékszoba a 
régi idők emlékére. Van ott rokka, orsó, régi szerszámok, edények, bú-
torok, bölcső, sőt még szebbnél szebb ruhadarabok, terítők, falvédők is. 
Jótét lelkek nemcsak tárgyakat, hanem pénzt is adományoztak, gondos 
tündérkezek elrendezték, hogy az arra tévedt vándorok megcsodálhas-
sák. A falucska lakói, akik javarészt mezőgazdasággal foglalkoznak, a 
millenniumi emlékműre is nagyon büszkék, ahol évente több megemlé-

kezést is tartanak. Többek között a messze földön híres jurtanapokon is felvonulnak a barantások és a hagyományőrzők, 
és az emlékműnél új kopjafát avatnak. A falucska szélén van egy ezüstösen csillogó tó, melyben vígan cikáznak a szebbnél 
szebb halak, sőt hattyúk, gémek és más vízi madarak is szálláshelyül választották. A tó a Kandia nevet viseli, és az év min-
den időszakában közkedvelt. Az idelátogató vendégek számára nem arról híres, hogy mennyire szennyezett, hanem éppen 
a tiszta, rendezett környezet vonzza a látogatókat. Ebben a faluban békésen él egymás mellett szegény és gazdag, magyar 
és szlovák, vallásos és nem vallásos. Vasárnapi harangszókor két templom várja a hívőket. A katolikus a magyar, az evan-
gélikus pedig a szlovák iskola szomszédságában található.
Reméljük, a következő 800 évben is tovább virágzik a falu, az itt élők pedig boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Aki 
nem hiszi, járjon utána. 

Csallóközi kölkök
Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer

CSALLÓKÖZI KÖLKÖK IDŐUTAZÁSA
Egyszer volt, hol nem volt, a magyar határon is túl, ott éltek a csallóközi 
kölkök. Egy napon álmukban hogy hogyan, hogyan sem, Nagymegyer 
városában találták magukat. Abban a városban, melyről egy legenda is 
szól, miszerint Mátyás egykoron ott egy fához kötötte ki a lovát, és me-
zővárosi ranggal jutalmazta a helyieket. 
A városban számos különleges, mesébe illő dolog történt és történhet a 
mai nap is. 
Ebben a különleges városban ébredtek egy hétfő reggel a kölkök. Kial-
vatlanul, bánatosan, lassan iskolába ballagtak. Az a hely olyan volt, csak 
egy vágóhíd. Miután áthaladtak az ajtón, balra fordultak, és megpillan-
tottak egy börtönhöz kísértetiesen hasonlító, öltözőnek nevezett rácsos 
helyiséget. Itt megkeresték a saját kis cellájukat, és beleléptek a kínai 
papucsaikba. Itt várakoztak, amíg a fülüket egy borzasztó, az agyvelejü-
kig hatoló csengő meg nem birizgálta. Ekkor felslattyogtak az emeletre, 

és meghallották az egyik kiszűrődő Punnany Massif-szám dallamait. A hely, ahová megérkeztek sivár, üres és rideg volt. 
Itt egy kis idő múlva újra megszólalt a halottak sikolya, vagyis a csengő. Elkezdődött valami embert próbáló játszma. Az 
idegfeszítő órákat apró szünetek választották el egymástól, melyek alatt alig volt idejük magukhoz térni. Kicsengetés után 
az iskola diákjai marhacsorda módjára rohantak az öltözőbe, hogy itt a kínai papucsaikat kicsit minőségesebb cipőre cse-
réljék. A kölkök csak pislogtak, kapkodták a fejüket, mert biza ilyet ők még sosem láttak. Megtudták, hogy otthon a diákok 
nagy része telepatikusan, zárt táskán keresztül, ritkább esetekben kézrátétellel tanul. Ez persze a jegyeken is meglátszik. A 
tanulásnak nevezett bűvészkedés után elkezdik a délutáni foglalkozásukat, mely evésről, alvásról és telefonozásról szól. Ez 
a délutáni program időközben átalakul esti programmá is. A kölkök kíváncsiak lettek volna valami más tevékenységre is, 
például milyen a helyi fürdőkultúra, mely ugyancsak furdalta az oldalukat, de sajnos az már egy másik történet. Hirtelen 
egy alagúton keresztül száguldottak egy másik világba. 
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Csicsói tündék
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó

CSICSÓI TÜNDÉK
A gyönyörű, több száz éves platánfák gyűrűjében Zafíra tünde kedvet-
lenül rugdalja a száraz faleveleket. Hajnalodik. A Kálnoky-kastély kí-
sértetiesen magasodik a rózsabokrok fölé. Még minden oly csendes és 
békés...
Avarka és Bíborka tündék a természet bágyadt nyugalmát hangos cse-
vejükkel zavarják meg. Vidáman, egymás szavába vágva éppen arról be-
szélgetnek, hogy milyen ruhát fognak felvenni a mulatságba, amit Tün-
dérszép Ilona tervez a gyönyörű természetvédelmi terület, a Lion-tó 
közepén, a tavirózsákból álló virágszőnyegen.
– Nem tudnátok kicsit halkabban vihogni? – kiált a két cserfes tün-
delányra Zafíra tünde. 
– Mi bajod van, Zafíra? Bal lábbal keltél fel már megint?!
– Mik ezek a megjegyzések, Avarka tünde? Tudod, valakinek a valóban 
fontos dolgokkal is foglalkoznia kell! Nem lehet mindig csak a ruhákról 
és a hajkoronádról beszélni!
– Te állandóan méltatlankodsz... Mindig van valami bajod!
– Ez nem igaz! Csak Edó tanné, a Magyarságtudat Erősítése Intézet 
Csicsón (MERICS) igazgatónője éjfélkor szárnysuhogási morzejeleket 
küldött nekem. A kérésemet, hogy ma távol maradhassak a gyűlésről, 
elutasította! Azt mondta, kötelező a jelenlét!
– Bizonyára oka van annak, hogy a tanné nem enged ma el. De menjünk 
is, tündelányok, a tanné nem szereti, ha pontatlanok vagyunk.

– Hol is lesz a gyűlés? 
– A 7 vezér szoborparkban. Szent István király és Szűz Mária szobrai mellett, Árpád, Előd, Ond, Kond és a többiek társa-
ságában alakítottak ki ideiglenesen ún. „konferencia-ülőhelyeket”. 
A tündelányok vidáman repdesve érkeznek a gyűlés helyszínére. Edó tanné arcán széles mosoly árad szét, mihelyt meglátja 
cserfes tündéit. 
– Szép jó reggelt mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai gyűlésünkön: üdvözlöm községünk polgár-
mesterét, Földes Csaba mérnök urat, illetve Nagy Géza csicsói fafaragónkat. Üdvözlöm köreinkben a képviselő hölgyeket 
és urakat is, valamint a csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda igazgatónőjét, Németh Ildikót. Gyűlésünk témája a 
Magyarságtudat erősítése Csicsón projekt értékelése.
Tündéimmel sokat dolgozunk azért, hogy a csicsói magyar emberek tudatosítsák, mennyire fontos identitástudatuk meg-
őrzése. Rendezvényeket szervezünk március 15-e és október 6-a alkalmából. A helyi alapiskola tanulóit különféle ver-
senyekre nevezzük be, ahol a magyar nyelvvel és a történelemmel foglalkoznak. Viszont egyre kevesebb fiatal hajlandó 
versenyekben részt venni, a kultúrműsorokban szerepelni.
Ezt hozta a fogyasztói társadalom! – mondják sokan, és belenyugodva nem csinálnak semmit! A közöny kórság az, ami 
támadja községünk lakóit (is). És az önzőség: az „ego”. 
A projekt bemutatása mellett a gyűlés célja az is, hogy az itt megjelent hölgyek és urak mindegyikének egy-egy tekercset 
adjak át. A tekercsek a szellemek világában ülésező történelmi nagyjaink összejövetelén íródtak. A táltos hozta el nekem 
személyesen. E tekercsek tanácsokat tartalmaznak. A tanácsokon a buta ember megsértődik, a bölcs elgondolkodik, s meg-
fogadja azokat...
A tekercsek tartalmai magyarságunk megmaradása érdekében: a polgármester urat arra kérjük, ne mindig pénzügyi utalá-
sokkal jöjjön. Lehet, hogy gazdaságilag nem kifizetődő a közösségi élet szervezése, de létünk fennmaradásához elengedhe-
tetlen! Az iskola igazgatónőjét arra kérjük, aktivizálja jobban munkatársait, a közhasznú munkákhoz kevés kollégának fűlik 
a foga. Nagy Géza bácsi fafaragót arra kérjük, alkosson továbbra is! Szobrai, kopjafái az egész Kárpát-medence területén 
méltatják nevét, viszik falunk hírnevét. 
Epilógus: Edó tanné a tekercsek kiosztása után feloszlatja a gyűlést. A gyűlés résztvevői szótlanul hagyják el a gyűlés hely-
színét. Vajon ki mire gondol? Edó tanné tündéinek szabadnapot ad, hogy nyugodtan készülhessenek a lioni mulatságra.
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Jókai malmozók
Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jóka

JÓKA
Hallottál már a helyről, hol réges-rég még a közös királyaink uralkod-
tak? Ahol a Nap fényes sugaraiban fürdőző mezőktől és szántóföldeken 
vidáman átsuhanó őzgidáktól, a térségünket átszelő Kis-Duna mentén 
eljuthatsz egészen a zord sziklák s hóval fedett tűlevelűek királyságá-
ig? Ahol a szirteket még a büszke uralkodók várai uralják, és Pozsony 
macskaköves utcáin még el tudsz merengeni a régmúlt emlékein? Ez a 
mi otthonunk, Mátyusföld, a Felvidék egyik legszebb térsége. Itt terül 
el a mi nemes Jóka községünk is. A Jóka határában kanyargó Kis-Duna 
mentén található a vízimalom varázslatos környezetével és csodás élő-
világával. Minden szépsége ellenére e táj nem csak a tökéletességről és 
a varázslatosságról szól. Ezt a varázst beárnyékolja a sok „szemét”, ki 
szétszórja szemetét. A probléma komoly és megoldásra vár, de ahogy az 

egri vár védői, úgy mi is küzdünk ellenük a végsőkig. Hisszük, hogy majd a jó győz, s a rossz elnyeri méltó büntetését. Hisz 
a harc ősidők óta ott csordogál az ereinkben, és átszövi történelmünket. Úgy, ahogy nekik, nekünk is számos próbával kell 
szembenéznünk, és noha a harcot nem a lovagok s a szablyával harcoló, lóháton ülő huszárok vívják, hanem mi egyszerű 
polgárok, a céljaink nem kevésbé fontosak. Már nem a szabadság és a területszerzés harcunk mozgatórugói, sőt a mese-
beli király lánya kezét sem mi szeretnénk megszerezni. Célunk ma már sokkal prózaibb: a megmaradás... De mi készen 
állunk, jöhet szembe sárkány, török, és bármi ármány, ki magyarságunk tiporja. Hisz itt van ő, a költőnk, Fellinger Károly, 
a megmentő, ki rímeket faragva harcol értünk s vélünk. E harc majd hogy végződik, annak az unokáink a megmondha-
tói... 

Huncutkák
Magyar Tannyelvű Alapiskola, Nyárasd

BEMUTATKOZÁS
Nagy Noémi, Takács Szonja és Török Dóra – a nyárasdi Alapiskola 
nyolcadik osztályos tanulói vagyunk. A falunk, Nyárasd 3000 lakosú 
település.
Kiskorunk óta rengeteg élményt szereztünk itt. Mivel falunk a Kis-Du-
na és a Tőkési-ág jobb partján fekszik, ezért nagyon jó szabadtéri fürdő-
zési lehetőséget nyújt. Minden nyáron nagyon sokat játszunk itt, és elő-
fordul, hogy beleesünk a hideg vízbe, amit megörökítünk. Dóra nagyon 
szeret fotózni, és sok vicces fotó keletkezett már a huncutságainkból.
A faluban sok ember tart háziállatot (a mi szomszédaink is), szóval nem 
meglepő, ha a szomszéd disznója kora hajnalban elkezd teli torokból 
röfögni, reggelente pedig a kakas kukorékolni.
A falusi élet szerintünk ennek ellenére jobb, mint a városi, mert tisztább 
a levegő, és nyugodtabb a környezet.

Falunk előnyei:
Mivel községünk a közepesen nagy falvak közé tartozik, ezért szinte mindenki ismer mindenkit.
Rengeteg a park, ezért kellemes szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Nagyon jól felszerelt iskolánk van, ezért könnyebb a tanulás is. A kulturális feltöltődést sok kultúrcsoport biztosítja, pl.: 
citerások, színjátszók, énekkarok.
Falunknak termálfürdője és hotelja is van.

Falunk hátrányai:
Kevés a munkalehetőség. Ezért sokan a városokban dolgoznak.
Nincs nagy bevásárlóközpont. Nincs McDonald’sunk, de van Öcsi bácsink, aki mindig nagy szeretettel vár bennünket egy 
kis lakmározásra.
Falunkban mindig nagy szerepet játszott a sport. A sportolni vágyók futballozhatnak, kézilabdázhatnak, sakkozhatnak, 
asztaliteniszezhetnek, táncolhatnak, testépíthetnek...
A történelmi értékek – emlékművek sokaságát találhatjuk meg falunk területén, pl. Pallosjog szobra, a Sas-emlékmű, a 
honvédek emlékműve, a Petőfi-emlékmű...
Ha majd felnövünk, mi is szeretnénk hozzájárulni falunk fejlődéséhez, és úgyszintén szeretnénk a még fel nem tárt érté-
keket megkeresni és közzétenni.
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Gömöri hármas
Alapiskola és Óvoda, Almágy

MESE, MESE, MÁTKA…
Egy szerdai napon a Medvesalja almágyi alapiskolájának hetedikes tanu-
lói meglátogatták az iskolai könyvtárat. A három jó barátnő: Krisztina, 
Adrienn és Lilla egy addig nem látott könyvre bukkantak az egyik polc 
legtetején. Miközben próbáltak hozzáférni a könyvhöz, a polc hirtelen 
megbillent, s a könyv a lábuk elé esett. 
– Nem pont így akartuk, de elértük, amit szerettünk volna – mondta 
Adrienn.
– Kár, hogy nem a fejetekre esett! – csúfolódtak az osztályból a fiúk.
– Hagyjatok bennünket békén! – szólt vissza nekik Kriszti.
– Ne is foglalkozz velük, Kiki, inkább lapozzunk bele a könyvbe! – 
mondta Lilla.
Felütötték a könyv első oldalát, és belemélyedtek az olvasásba. A könyv 
varázslatos világa magával ragadta a lányokat. Lapjain keresztül eljutot-
tak a Békás-tóhoz. 

– Hova kerültünk? Ismerősnek tűnik ez a hely. 
– Ez nem a Békás-tó? – kérdezte Lilla.
– Én még nem hallottam róla. Mi ez? Hiszen itt semmiféle tó nincs – jegyezte meg Kriszti.
– Ajnácskő határában egy lápos, gazos vidéket hívnak Békás-tónak, ami valaha tényleg tó volt. Már évezredekkel ezelőtt 
is létezett.
– Akkor nem csoda, hogy mamutcsontokat és egyéb őskori leleteket találtak itt – egészítette ki Adrienn.
Hirtelen a sűrűben egy ismeretlen alak jelent meg.
– Úristen, egy szellem! – ijedeztek a lányok. Már épp el akartak futni, amikor az előttük lebegő alak megállította őket. A 
három hetedikes kővé dermedve állt. 
– Lányok, ne féljetek! A segítségeteket kérem, és jó tett helyébe jót várjatok! – suttogta nekik a szellem.
– Rendben, meghallgatunk téged – adták meg magukat a lányok.
– Nos, ha haza szeretnétek jutni, akkor meg kell keresnetek 3 varázstárgyat, és el kell nekem hoznotok őket: egy varázs-
köpenyt, az ősi amulettet és az időutazó órát.
A lányok kételkedve összenéztek: varázstárgyak a mai modern időkben? De azért beleegyeztek a dologba. 
Mivel fogalmuk sem volt, hol kezdjék a keresést, felmásztak a régi vár romjaihoz, ahonnan jól beláthatták az egész környé-
ket. Egy rövid séta után oda is értek. Mivel azonban nem lettek okosabbak, benéztek a vár régi alagútjába, a barlangba. Bent 
nagyon sötét volt, de a mélyén valami halvány fény pislákolt. Mikor közelebb mentek, egy csillogó tárgyat vettek észre, ami 
egy időkapu volt. Félve léptek be rajta. A túloldalán a vár régi pompájában került a szemük elé. Kapujában Huba vezér állt 
leghűségesebb emberével, Gedő vitézzel, akinek épp odaajándékozta a várat jutalmul eddigi szolgálataiért. A vár azonban 
Huba lányának, Hajnácskának is nagyon tetszett. Huba, hogy a szavát ne szegje meg, de a lányát, legféltettebb kincsét se 
bántsa meg, a várat végül a lányának adta, lánya kezét pedig Gedő vitéznek. A három hetedikes lány szájtátva nézte a jele-
netet. Sokszor hallották már Ajnácskő várának történetét, de élőben átélni sokkal hitelesebb volt. Végül odamerészkedtek 
Huba vezérhez, és megkérdezték, nem tud-e véletlenül a keresett varázstárgyakról. 
– Mindegyikről nem tudok, de a varázsköpeny az én birtokomban van. Viszont mivel ilyen illedelmesek voltatok, nektek 
adom – mondta Huba vezér mély hangján.
A lányok nagyon hálásak voltak, megköszönték a köpenyt, majd folytatták a keresést. 
Az időkapun át a Medvesalja egyik falujában találták magukat, mégpedig Vecseklőn. Minden utcába, minden szegletbe 
benéztek, de a másik két tárgyat csak nem találták. Végül megkeresték azt a házikót, ahol valaha Petőfi Sándor is járt. Bent 
minden csupa por meg pókháló volt. Lilla majdnem felbukott a padló egy kiálló deszkájában. 
És ez a meglazult deszka vezette el őket a következő varázstárgyhoz. Ugyanis alatta valami fényesen csillogott. 
– Mi van ott? Mit láttok? – kérdezte Adrienn.
– Fogalmam sincs – válaszolta Kiki. – Feszítsük fel azt a padlót!
A lányok úgy is tettek, ahogy mondták: az egyik sarokban talált régi kalapács segítségével sikerült hozzáférniük a csillogó 
valamihez, ami a keresett ősi amulett volt. Örültek is neki!
Két varázstárgy már a kezükben volt, csak a harmadik hiányzott. De fogalmuk sem volt róla, azt hol kellene keresniük. 
Céltalanul folytatták útjukat, csak mentek előre, amerre a lábuk vitte őket. Így értek el Almágy határába. Mivel igen el-
fáradtak, leültek egy dombtetőn megpihenni. Ahogy ott ülnek, arra lettek figyelmesek, hogy apró madarak szálldosnak 
körülöttük. A gyurgyalagok fészkelőhelyénél voltak. Ahogy gyönyörködtek a madarak repülésében, egy kismadár egészen 
közel merészkedett hozzájuk. Legnagyobb meglepetésükre emberi nyelven szólt hozzájuk: 
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– Lányok, hát ti mit kerestek itt? – kérdezte tőlük.
Lilla, Kiki és Adrienn első meglepetésükben szóhoz sem jutottak, majd előadták, mi járatban is vannak: két tárgyat már 
megleltek, csak az időutazó óra nincs sehol. 
– Ó, ha csak ez a baj! A minap akadtam rá az egyik bokor tövében. Gondoltam, jó lesz a fiókáimnak játszani vele, olyan 
szép fényes. De ha ti ennyit fáradtatok érte, szívesen nektek adom – mondta kedvesen a gyurgyalag.
A lányok megköszönték a kedvességét, és indultak vissza a Békás-tóhoz. A szellem már nagyon várta őket. Nagyon megö-
rült a varázstárgyaknak, és elárulta, hogyan juthatnak haza a Tamás-hegyi kilátótól.
A lányok oda is mentek. Mikor kiértek a tetejére, hirtelen vakító fény villant a közelükben. Egy pillanat múlva már az isko-
lai könyvtárban találták magukat, ahol a takarító néni épp akkor kapcsolta fel a mennyezeti lámpát: az villant a szemükbe. 
– Ti meg mit kerestek itt? – kérdezte mérgesen.
– Ööö, nem tudjuk mi sem – jött a meglepett válasz.
– Lányok, mi ezt csak álmodtuk volna? – kérdezte Kiki a többiektől. 
– Fogalmam sincs, de nagyon valóságosnak tűnt – válaszolta Adrienn.
– Gyertek, útközben hazafelé megbeszéljük a dolgot! – mondta Lilla, és a lányok összeszedve táskájukat, kabátjukat, haza-
felé vették az irányt. 

Mátyásról mesélő megyeriek (3M)
Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer

MÁTYÁSRÓL MESÉLŐ MEGYERIEK

Kisunokám, te, hallod-e?
Jer ide,

Jer ha mondom, siess nagyon,
Gyűjj ide a fa tövibe!

De ne moccanjá,
mert különben jaj lesz neked!

Így e!
Ugye fáj?

Hát ne visíccsá!
Csukd be szádat,
s nyisd ki füledet!

Nyisd ki ezt a kis kaput,
majd meglátod, hogy mit hallú!

Egy kis tarka cseszle,
Tarka cseszle, kis mese,

Szállj be kisunokám fülibe!
Volt egy ember nagyorrú,

Mit csinált? Eljött Megyerre
1466 nagy melegében,

hogy megmártózzon a medencében.

Meg akarta lesni a hollót,
de helyette talált egy kisvonatot.

Tán felül a vonatra?
Vagy elment vadászatra?

Á, dehogy!
Vagy megkóstolta a megyeriek kedvenc italát,

a helyben csapolt kofolát?
Nem biz a!

Arra sincsen gondja!
Ebugattát!

Mire van hát?
Leveleket elolvasva, panaszokat meghallgat-

va,
a fához ballag komótosan.
Ott megállt, s körülnézett.

Mi lehet a baj e szép környéken?
A helyiek elébe járultak,

s panaszukat megosztották.
Megköszönve Mátyás idejét,
várták az igazságos döntést.

A mi Mátyásunk se rest,
Nagyszombatba hívta a megye-

rieket.
Meglátva a nagy tömeget,
nekik adta az oklevelet.
Megkapták a jó híreket,

ekkortól már vásár is lehetett.
S mostan…

Itt van a fánk,
ahová Mátyás kikötötte a lovát.

Számos szobor róla mesél,
s a megyeriek erre nagyon büsz-

kék!
A legenda máig él,

s erről mesél az egész környék.
Véget ért a mese mára,

S te drága, bújjál be a meleg 
ágyba!
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Jó palócok
Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Ipolyvarbó

MESE A JÓ PALÓCOKRÓL
Hol volt, hol nem volt, de nem ám az Óperenciás-tenge-
ren túl, csak itt a kertek alatt, a réten és a nádason túl, no 
meg a kanyargó Ipoly pannaláig, a topolyfák hűs árnyai 
tövében állt egy kis falu, Ipolyvarbó. 
Ebben az egykori Nógrád vármegye kis palóc falujában 
élt egy szegény ember. A szegény ember legnagyobb kin-
csei, szeme fényei a gyermekei voltak: Vivien, Dávid és 
Flórián. Amikor eljött az idő, így szólt hozzájuk:
– Gyermekeim, ideje, hogy világot lássatok! – s ezzel 
fogta, s elvitte egy nagy erdő szélére, s ott letette őket.
 – Most itt hagylak titeket – mondta –, hogy okosod-
jatok, tanuljatok. Mire megtaláljátok az utat, amely az 
erdő túlsó végéhez vezet, addigra ember lesz belőletek! 
De nehogy szégyent hozzatok a fejemre! Ne feledjétek, 

imádkozzatok és tanuljatok, mert abból baj nem lehet – s azzal a gyermekek nyakába akasztotta a tarisznyát tele hamuba 
sült pogácsával, s elment. 
A gyermekek kétségbeesve tekintettek szét: – Hű, micsoda nagy, történelmi fák! Hogy fogunk mi itt boldogulni? 
S mikor pont el akartak pityeredni nagy elkeseredésükben, megláttak egy töpörödött öreg anyókát.
 – Áldás, békesség, öreganyám! – köszöntek tisztelettudóan az anyókának. 
– Mi járatban, édes gyermekeim? – kérdezte az anyóka, miközben szemügyre vette a gyermekeket.
 – Édesapám azt mondta, hogy emberré kell lennünk, fel kell növekednünk, s észben, tudásban gyarapodnunk. Csak ahhoz 
át kell jutnunk ezen a hatalmas erdőn. 
– Jó helyen jártok, édes gyermekeim – mondta az anyóka, akinek megtetszett a gyermekek szemében megcsillanó értelem.
 – Gyertek, majd én vezetlek utatokon! 
Így történt, hogy az anyó és a gyermekek együtt indultak el. 
Kilenc éven át tartó csodás utazás vette kezdetét a nagy erdőben, amit játékosan elneveztek Mikszáth Kálmán Alapiskolá-
nak. A nagyanyó, akiről kiderült, hogy egy elvarázsolt tanító néni, elmesélte nekik, hogy Ipolyvarbó és környéke az egykor 
szebb napokat is megélt palóc vidék egy kis gyöngyszeme, amely hajdanán büszkén vallotta magát színmagyar településnek. 
Az egyszerű parasztemberek reggeltől estig dolgoztak, hogy előteremtsék a mindennapi betevő falatjukat. Voltak saját szo-
kásaik, népviseletük, ünnepeik. De hát nagy úr az idő, és már csak a nógrádi halmok közt játszadozó szél tudna mesélni az 
egykoron volt szép napokról. Régen halott jó palócok és tót atyafiak egy pohárka jó bor és savanyúvíz mellett felidézhetnék 
a vidék regényes napjait. 
Mert olyan ez a vidék, mintha Csipkerózsika-álmát aludná. Az egykori hírességek, mint Szent-Iványi Ferenc, aki Ipoly-
varbót felvirágoztatta, már csak egy emléktábláról hirdeti az egykori dicső napokat. Pedig itt, nem messze, Szklabonyán 
élte meg gyermekkorát, és szőtte meséit Mikszáth Kálmán, Madách Imre Sztregován álmodta meg Az ember tragédiáját, 
a szécsénykovácsi kertek alatt kergette álmait a „pajkos” Krúdy Kálmán, erre sétált a réteken Losonc felé Petőfi Sándor. A 
gyermekek boldogan hallgatták a nagyanyó szavait, ha jókedvük kerekedett, együtt daloltak, s ha eső verte végig őket, nagy 
egyetértésben dagasztották a sarat. Közben elfogyott a hamuba sült pogácsa, de a gyermekek egyre kevésbé szomorkod-
tak üresedő tarisznyájuk láttán, hisz szívük és eszük egyre jobban megtelt mindenféle kinccsel. Közeledve az erdő széle 
felé egyre világosabb lett, és ők egyre jobban tudatosították, micsoda kincset kaptak kilenc hosszú éven át. Megkapták a 
legcsodálatosabb dolgot a világon, hogy anyanyelvükön sajátíthatták el a tudást. Csak egy dolog árnyékolta be a boldog 
pillanatot. A kérdés, vajon lesznek-e még magyar gyerekek száz év múlva is ezen a csodaszép vidéken, lesznek-e öregek, 
akik édes anyanyelvükön fogják továbbadni a tudást, amit most ők is megkaptak. Vagy minden az enyészeté lesz? A bölcs 
öreganyó erre is megadta a választ:
– Ha a tudást, amit most ti megkaptatok, továbbadjátok majd a gyerekeiteknek, akkor van remény. De egy valamit sose 
felejtsetek el! Csak az anyanyelven továbbadott tudás az, ami a jövő kulcsát rejti, ezt jól jegyezzétek meg!
S hogy hőseink: Vivien, Dávid és Flórián megtartja-e az öreganyó tanácsát, azt majd egy másik mesében mondjuk el. Elég 
legyen ennyi mára, záruljon a mese tára. Itt a vége, fuss el véle!
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Kukkók
József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút

KUKKÓK MESÉJE
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy csodás 
vidék, mely mesésen gazdag élővilággal rendelkezett. Ezt a földet kez-
detben halászok, vadászok, aranymosók lakták. Egyszerű, dolgos em-
berek voltak, akik szülőföldjüket, ezt a csodás tájat mindentől jobban 
szerették. 
Hívták e tájat Csallóköznek, Aranykertnek és Kukkóniának is. Ezt az 
óriási szigetet – mely Európa legnagyobb folyami szigete – a Duna és 
annak mellékfolyói zárták közre. 
Egy napsütéses délután mi, a Kukkók csapata elindultunk ki a termé-
szetbe, hogy élvezzük a jó időt. Mentünk, mendegéltünk, egyszer csak 
kiértünk a Duna partjára. Ott megpillantottunk egy öreg fűzfát, s alatta 
egy régi asztalt. Letelepedtünk. Majd hirtelen madarak repültek el fe-
lettünk: gémek, szárcsák nádiposzáták, rigók. Csallóköz védett madarai. 
Majd váratlanul a Dunából előbukkant egy óriási, több mázsás tokhal-
fajta, s láss csodát, megszólalt:

– Gyerekek, mivel szépen, illedelmesen viselkedtetek a természetben, nem hangoskodtatok, nem szemeteltetek, három 
kérdésetekre válaszolok. 
 Az első kérdésünk az volt, hogy vajon hány éves lehet ez a fűz, ami alatt állunk.
A viza így szólt:
– Gyermekeim, ennek a fának múltja van. Látjátok alatta azt az öreg asztalt? Az az asztal az ősi időkben mindig terítve volt 
minden jóval, amit e táj adott nekünk: hal, szürke marha, göndörös malac húsa mindig volt rajta, akárcsak köles, káposzta, 
répa. Erről az asztalról minden itt élő ember annyit lakmározhatott, amennyit akart. 
A második kérdésünk az volt, hogy miért hívják Csallóközt Kukkóniának is. S a ritka halfajta mesélni kezdett:
– Régen Csallóköz mocsaras vidék volt, szinte labirintus. Idegen, ha erre tévedt, a láp áldozatává vált. Sok-sok évvel ezelőtt 
történt, amikor a tatárok betörtek Magyarországra, s pusztították büszke országunkat. Ahol megjelentek, kő kövön nem 
maradt, felperzselt települések maradtak utánuk. S e nép kegyetlen híre eljutott a mi békés otthonunkba is. Őseink beme-
nekültek a mocsárba, a nádasokba, ott húzódtak meg. S ha ellenség közeledett, unka béka hangját utánozva figyelmeztettek 
a veszélyre: Kukk, kukk! – hangzott az előre megbeszélt jel. Nem is foglalta el a tatár Tündérkertet, és később a töröknek 
sem sikerült elfoglalnia Kukkóniát. Azóta a tősgyökeres csallóközieket kukkóknak nevezik.
Társaságunk így megismerte e tájegység múltját. A múlt után kíváncsiságunk a jelenbe vitt:
– Azt már látjuk, hogy milyen gazdag szülőföldünk természeti kincsekben, milyen értékes a hiedelemvilágunk, gazdag a 
történelmünk, de származtak, származnak e Tündérkertből híres emberek is? 
A viza ezt válaszolta: 
– Hogy éltek-e itt hírességek? Hát, persze! Gondoljatok Vámbéry Árminra, Dunaszerdahely híres szülöttjére, vagy Csaplár 
Benedekre, aki Csallóköz hiedelemvilágát gyűjtötte össze. De akár a ti kis falutok, Vásárút is büszkélkedhetett kiválósá-
gokkal, akik a kultúra területén alkottak nagyot. Gondolok itt a Dalárdára, mely elsősorban csallóközi népdalokat énekel 
nagy sikerrel.
E szavak után a mi különleges vizánk újra elmerült a Dunában. Mi hárman ott maradtunk, némán, csendben, gondola-
tainkba merülve. Szívünk megtelt büszkeséggel, hogy egy ilyen különleges helyen élhetünk, melynek nagy múltja, gazdag 
természeti kincsei vannak, s bízunk benne, hogy csodás jövő előtt áll, melyhez talán mi is kicsit majd hozzájárulhatunk. 
Hogy mivel is? Erről szóljon majd egy másik mese.
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Tündérrózsák
József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút

TÜNDÉRRÓZSA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesésen szép vidék. Ez a táj 
egyben Európa legnagyobb folyami szigete volt, melyet a Duna és annak 
mellékfolyói határoltak. Amerre a szem ellátott,  mindenütt boldog, elé-
gedett emberek éltek. 
Boldogságukat nem a vagyon, a töméntelen kincs, a drága kastély és 
a szép hintó jelentette, hanem a tiszta levegő, a csodás környezet, s 
egymás tisztelete, megbecsülése adta. E vidék a halászok és vadászok 
paradicsoma volt. Lakói a pákászok, azaz a lápi emberek voltak, akik 
begyűjtötték a természet kincseit. Könnyű dolguk volt, hiszen hal, vad 
és madár akadt bőven a Tündérkertben. Igen, a Tündérkertben, hiszen 
mesénk itt, a Csallóközben játszódik.
Egy verőfényes délutánon a Duna partján sétáltunk, elmerültünk a ter-
mészet csodáiban. Fejünk felett ritka és szigorúan védett madarak re-
pültek. Majd lesétáltunk a folyóhoz, s megetettük a vadkacsákat, szár-

csákat és vízimadarakat. Megcsodáltuk a Dunában úszkáló halakat is, s titokban reménykedtünk, hogy az egyik megszólal, 
és teljesíti három kívánságunkat. Sajnos, nem így történt. Nagyon elfáradtunk, ezért leheveredtünk egy öreg fűzfa alá, s 
elnyomott bennünket az álom.
Álmunkban időutazáson vettünk részt, visszautaztunk az időben sok-sok évet. Egy titokzatos vízi világba csöppentünk, 
melyet tündérek, lidércek, ördögökkel cimboráló dudások lakták. A tündérek gyönyörűek és vidámak voltak. Ha kellett, 
segítettek a halászoknak, vagy kivezették az ingoványból a pásztorok eltévedt állatait. Sok időt töltöttünk együtt. Nem 
győztük csodálni őket. Reggelente, amikor fésülködtek, kihullott aranyhajszálaikat a Dunába szórták, s másnap a halászok 
rábukkantak, arany formájában.
A legszebb közülük a királynőjük, Tündér Ilona volt. Mindenki érte rajongott, őt imádta, neki szolgált. Az ő árnyékában 
élt kishúga, Tündérrózsa, egy bájos teremtés. Mi nagyon sok időt töltöttünk vele. Bejártuk együtt Aranykertet, hiszen jól 
ismerte a mocsaras vidék minden zegét-zugát. Ő volt az, aki kimentett bennünket a garabonciás diák fogságából, aki a 
boszorkány fia volt, s tudományát az ördögtől szerezte.
A tündérek éneke gyönyörű volt, a természeti emberek a nádasban örömmel hallgatták. Minden este a leányok meg-
fürödtek a Duna vizében. Egyszer egy legény kileste őket, s ellopta a királynő ruháját. Ilona megsértődött, s elköltözött a 
Tündérkertből. Vele együtt eltűnt Tündérrózsa is. Mi nagyon elszomorodtunk. Hol a mi barátnőnk? Merre járhat? De nem 
kaptunk rá feleletet. Szomorúan üldögéltünk a folyó partján, amikor megpillantottunk a vízen egy gyönyörű, addig soha 
nem látott virágot.              
– Gyönyörű! – sóhajtottunk fel. Ekkor halkan megszólalt a tavirózsa:
– Barátaim, megismertek? Én vagyok, Tündérrózsa. 
– Tündérrózsa, mi történt veled? Gyönyörű vagy!
– Nővérem a többi tündérrel együtt elhagyta Aranykertet, megsértődtek. Én szeretem e tájat, az itt élő embereket, én itt 
vagyok otthon, soha nem hagynám el. De tündérként nem maradhattam itt, ezért virágként élek tovább Tündérkertben. 
Barátaim, gyertek ide, illatozzatok meg, s én hazarepítelek benneteket! 
Így is történt, mire felocsúdtunk, újra a jelenkorban találtuk magunkat. A sok szép emlék ma is itt él bennünk, amiket 
Tündérrózsával együtt éltünk át. Megfogadtuk, hogy mi hárman, barátok ezentúl egy csapatot alkotunk, s a nevünk Tün-
dérrózsák lesz. Azt is eldöntöttük, hogy követni fogjuk tündérkénk útját, s mindent megteszünk, hogy Csallóköz a maga 
hiedelemvilágával, mesés természeti adottságaival, kincseivel, kultúrájával egyre ismertebbé váljon. 
Mi, a Tündérrózsák csapata ígérjük, hogy szeretni, becsülni és védeni fogjuk ősi földünket, ahol elődeink éltek és dolgoztak, 
ahol születtünk, nevelkedtünk és „tündérrózsává” váltunk.
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Kukkónia
Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely

KUKKÓNIA
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, de az Üveg-
hegyen innen, a Kis-Duna és a Duna között húzódott egy hosszúkás 
folyami sziget, a Csallóköz.
Szigetünknek már a középkorra visszanyúló emlékei vannak. Számos 
monda szól keletkezéséről. Ezek közül a legismertebb a tatárjárás korára 
vezethető vissza. A tatárok elözönlötték egész Európát, de a Csallóköz 
lápos vidékére csak kevesen merészkedtek. Az emberek elbújtak a ná-
dasokba, és egy itt honos béka hangját utánozva kommunikáltak. Így 
csalogatták a tatárokat egyre beljebb a mocsárba, ahol a tatárok nagy 
része eltévedt, és belefulladt a mocsárba. Innen a Kukkónia név.
A mi szigetünk fővárosa Dunaszerdahely. Igaz, nem a legnagyobb, leg-
híresebb város a Földön, de számunkra mindennél többet ér. Nagyjából 
23.000 ember él itt, elsősorban magyarok, de szlovákok és más nemze-
tiségűek is előfordulnak. Városunk rengeteg mindent rejt magában, köz-
tük az anyanyelvünket megőrző és ápoló három alapiskolát. Hozzánk 
természetesen a Kodály Zoltán Alapiskola áll a legközelebb, hiszen itt 
ismerkedtünk meg a betűvetéssel, itt sajátítjuk el az egyes tudományok 
csínját-bínját. Városunk több gimnáziumnak (3 magyar, 1 szlovák), 
szakközépiskolának is otthont ad.
Dunaszerdahely viszonylag ismert határon innen és túl. A hírnév a város 

futballklubjának, a DAC-nak köszönhető. A klub legnagyobb dicsősége, hogy 1987-ben vendégül látta a Bayern München 
csapatát. A tavalyi szezont remekül zárta, idén a tabella 2. helyén szerepel. A siker mögött a kisváros lelkes futballbarát 
közönsége is áll. Az újonnan felépített MOL Arénában a közönség a Himnusszal buzdítja csapatát és az Egy vérből valók 
vagyunk kezdetű dallal, ami mára a csapat indulójává vált. Természetesen a foci mellett más sportágak is sikeresen működ-
nek. Nem szabad megfeledkeznünk a kézilabdázókról, a birkózókról vagy a sakkozókról sem.
Városunk további büszkesége a Thermal Park, amely számtalan hazai és külföldi, elsősorban cseh turistának nyújt kitűnő 
pihenést.
A Csallóköz múltjával, az itt élő emberek történelmével, életével a Sárga kastélyban ismerkedhetünk meg. Ez a kastély 
Kondé Miklós tulajdonában állt, jelenleg a Csallóközi Múzeumnak ad otthont.
Kulturális életünk a Csaplár Benedek Művelődési Központban zajlik. Igaz, nem rendelkezünk saját színházzal, de színvona-
las előadásokban van részünk a különböző budapesti színházaknak, valamint a Jókai és a Thália Színháznak köszönhetően. 
Itt szeretnénk megemlíteni Bugár Anna színésznőt, aki nemcsak Dunaszerdahely szülötte, hanem iskolánk egykori diákja 
is. Jelenleg a Bánfalvy Ágnes vezette társulat tagja, és a Jóban-rosszban szappanopera egyik kotnyeles szereplője. Anna mel-
lett említést érdemelnek városunk ismert és elismert szülöttei: Lipcsey György és Németh Ilona kortárs Munkácsy-díjas 
képzőművészek, Gergely István háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó.
Nemcsak napjainkban élnek népszerű és köztiszteletnek örvendő emberek a városban, de a múltban is rendelkezünk híres 
szülöttekkel. A hosszú felsorolásból csak néhány példát szeretnénk megemlíteni: Csaplár Benedek (piarista tudós), Kondé 
Miklós (nagyváradi püspök), de talán a legismertebb Vámbéry Ármin (nyelvész, utazó).
Erről a csodálatos helyről származik a mi kis csapatunk. Szédületes varázserőt birtokló hősök vagyunk, akik őseinkhez 
hasonlóan megküzdünk az ellenséggel, és legyőzzük őket, mint elődeink a tatárokat.
Feladatunk a versenyen való sikeres szereplés és szülőföldünk védelme. Térségünk jövője, sorsa nem csupán rajtunk áll, 
hanem a további hősökön is. Szeretnünk, tisztelnünk s óvnunk kell őshazánkat, Kukkóniát!



54

Palócok
Dénes György Alapiskola, Pelsőc

PELSŐC
A világvégi Gömör piciny falvai szinte bújócskáznak a hegyek között. Itt 
található Borzova, melynek „se szőlője, se bora”, Pelsőcön és Szalócon 
„tökmagot rág a palóc”, Lekenyében „lyukas csizma a legényen”, Vígtel-
kén „csizmát viselnek hitelbe”.
Az ide érkezőket magas hegyek fogadják. A Pelsőci-fennsíkon sétálva 
eljuthatnak a Csengőlyukhoz, ami tényleg cseng, ha egy követ dobunk 
a szakadékba. A mélyét pedig szebbnél szebb cseppkőképződmények 
díszítik. Egyedülállóak a karrmezők tele töbrökkel és víznyelőkkel. A 
föld mélyében pedig bújócskázhatunk barlangjainkban.
Ennek a Meseországnak a központi települése Pelsőc, melyet a Sajó szel 
ketté. A középkorban volt ugyan „héttornyú palotája” – vízi vára, de ma 
már csak egy várfal árulkodik erről a Vár utcában. A várat Bebek juhász 
abból a gyémántból építtette, amit a legelőn talált, miközben a juhait 
legeltette. 

Büszkeségünk a gótikus középkori templom a község közepén. Valamikor réges-régen ezt is körbevette a fent említett vár. 
A templom a Bebek család családi és temetkezési temploma volt. A harangtorony az egykori vár egyik bástyájának romja-
ira épült, ezért különleges és egyedülálló építmény. Valószínűleg itt volt a főbejárat, ahol a vámot szedték. A gótikus ajtón 
keresztül a lovagterembe, az ún. Bebek-kápolnába jutunk, ahol Bebek László királyi kamarás sírköve található.
A templomban a régmúltban itáliai mesterek varázsecsetjei gyönyörű freskókat festettek (Az utolsó vacsora, Krisztus ke-
resztre feszítése, Angyalok kehelybe gyűjtik Krisztus vérét). A külső freskó István királyt és László herceget ábrázolja lovagi 
ruhában. Mellette egy gombaszögi pálos rendi szerzetes freskója látható. Sajnos, a gonosz szellemek a freskókat eltüntették. 
A háborúk idején a remekműveket vastag mészréteg alá rejtették. Csak az utóbbi időkben munkálkodnak méhecskeként a 
szorgos restaurátorok, hogy elénk tárják a felbecsülhetetlen kincseket a templom külső és belső falain.
Sajnálkozva nézünk a falakra, hogy ennyi értéket hogyan tudtak így tönkretenni. Elszomorít minket, hogy elődeink nem 
tanúsítottak kellő fontosságot ennek a remekműnek. Hisz nem minden falu büszkélkedhet ilyen kincsekkel.
A község híres emberei voltak:
– Rudnay Gyula – festő, aki a szivárvány minden színével próbálta bemutatni a gömöri tájat és az ott élő embereket.
– Dénes György – költő, aki a „tücsökhegedű” húrjait pengetve mosolyt csal minden gyermek arcára.
Az itt élő emberek szeretnek mesélni. Az ide érkező vándor szívesen hallgatja ízes palóc beszédünket, de nyitott füllel hall-
gatnak minket vándorlásaink során a nagyvilágban is. A palóc nyelv is a miénk. Mi tanultuk apáinktól, azok nagyapáinktól 
és dédapáinktól. Ezt adjuk át egymásnak. Néha csodálkozva állnak meg mellettünk az idegenek, és érdeklődve hallgatják, 
hogy nálunk a vödör rocska, a nyújtófa síkáló, a szekrény kredenc, a pénztárca bugyelláris, az uborka iborka, a krumpli 
grulya.
A szélrózsa minden irányából naponta ellátogatunk Pelsőcre a Dénes György Alapiskolába, ahol a tudáson kívül élménye-
ket, tapasztalatot gyűjthetünk, és sok kalandban lehet részünk.
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Pindur pandúrok
Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos

NAGYKAPOS TÖRTÉNETE
A nevünk Pindur pandúrok. Bolyongunk a világűrben, bolygókat láto-
gatunk meg, hogy segíthessük legyőzni a gonoszt. Most egy kis kéke-
szöld bolygóra, azon belül egy szegény városba vezetett utunk, Nagy-
kaposra. Kopott utcák, munkanélküli emberek, amit láttunk. De nem 
ez volt a legnagyobb probléma. A város mellett egy másik kis csoport 
telepedett le, az ő területük volt a Hiénák szigete. Fekete, rongyos, ve-
szélyes emberek lakták, akik elvarázsolták a várost. Épp időben érkez-
tünk, mert támadni akartak. Leigázni a várost, fosztogatni, uralkodni. 
Az utcák üresek voltak, senki nem mert kilépni a rejtekhelyéről. Féltek. 
Egy elhagyatott parkban sétáltunk, azon gondolkodva, hogyan menthet-
nénk meg az embereket. Elsétáltunk egy szobor mellett. Egy Herczeget 
ábrázolt, erős tekintettel. A hatalmas épületből a kis park végén egy 
ember szaladt ki hozzánk, könyörgött, hogy menjünk be vele, cserébe 
kértük, hogy meséljen otthonáról. Reméltük, hogy meséiben megoldásra 
bukkanunk. A Herczeg, akit kint láttunk, Herczeg Géza Gábor, annak 
a királyságnak az uralkodója volt, ami egykor itt állt a kis város helyén. 
Kapu a Távol-Kelettől e földrészre. Ő harcolt az itt élőkért. Mikor a 
nyelvkülönbség legnagyobb csatája zajlott, védte a népét. Sajnos, nem 

tudta megállítani a magyarság elnyomását a királyságban, így most azon munkálkodunk, hogy továbbvigyük, amíg csak 
lehet. Az idegen mesélt Erdélyi Jánosról, akinek a csarnokában tartózkodtunk, irattár volt ott, a királyság bölcsei ott 
gyűltek össze, hogy továbbadják a tudásukat. Mesés történeteket hallottunk, kötelességünk volt megvédeni a várost, nem 
veszhetett oda ez a rengeteg kincs. Elmondtuk neki, mit tervezünk, hogy mentjük meg az otthonát, de szükségünk lesz a 
népre. Meghirdettük, hogy harcba szállunk, kértük az embereket, hogy ragadjanak dárdát, kardot, vasvillát, az asszonyok 
fáklyát, és védjük meg azt, ami a miénk. A Hiénák szigetének lakói megfutamodtak. Mintha csak az őskorba repültünk 
volna, visszariadtak a tűz halálos lángjaitól. Az emberek önmaguk védték meg a királyságot, de szükségük volt ránk, hogy 
elhitessük velük: képesek rá.
Ezekért a dolgokért vagyunk mi, a Pindur pandúrok, hogy szebbé és biztonságosabbá tegyük a világot. Ha szükségetek van 
ránk, csak bátran hívjatok bennünket! Mi vagyunk a Pindur pandúrok!!!!

Kisgólyák
Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hetény

GÓLYAFALVA
Hol volt, hol van Gólyafalva? Hát hetedhét országon át, Dunán innen, 
Komáromtól 12 szárnycsattogtatásra, a Hetényi-homokbuckák mentén. 
Nagygólyák és kisgólyák békességben megélnek itt dolgos, boldog na-
pokat. Nem volt ám ez mindig így. A török félhold árnyékában Gólya-
falva lakói elköltöztek, majd tűzvész pusztított kétszer is. Mégis bá-
torságot mutatva újra fészket raktak, s kisgólyákat neveltek. Az egyik 
leghíresebb nevelő Tarczy Lajos volt, aki több országban tette ismertté 
a földrajz és az égrajz tudományát. Pápán telepedett le, ahol gimnaszti-
kát és könyvnyomtatást vezetett be, s híressé tette Hetényünket. Példás 
volt hazaszeretete, hisz egyik híres mondása szerint: „Szerencsés az a 
hon, hol a száműzetés felettébb nagy büntetésnek számít.” Mi, hetényi 
kisgólyák sem szeretnénk máshol fészket rakni. Repülni és szárnyalni 
szeretnénk, s bejárni a nagyvilágot, de otthonunk, fészkünk csak egy 
van… Mert falunk, fészkünk ugyan kicsi, de az itt élők bátorsága nagy! 
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Vág-parti lovagok
Farkasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Farkasd

VÁG-PARTI LOVAGOK
Három lovagról mesélek most nektek, akik szerte Euró-
pában szolgálták a királyokat, hercegeket, grófokat. Csu-
da egy teremtények ám ezek mind a hárman, merthogy 
nem fog rajtuk az idő vasfoga, és még mindig ugyanúgy 
néznek ki, mint a középkorban, amikor is találkoztam 
velük a lengyel fennsíkon, és elmesélték nekem életük 
egy részét. Elsőként Zsolt lovag ragadta magához a szót
Egy tavaszi napon felpakoltam a lovamra, majd két má-
sik vitéztársammal együtt útnak eredtünk. Zsolnáról in-
dultunk, majd Trencsén felé vettük az irányt. Gyorsan 
átszelve Vágsellyét haladtunk eléggé jó tempóban, míg 
egyszer csak az egyik ló kezdett furcsán viselkedni. Így 
szóltam:
– Hagyjuk őt magára, menjünk odébb a másik kettő ló-
val, majd megnyugszik, remélem, mivel fogytán az idő, 
és még pár óra út van előttünk. Lehet, hogy megint kint 
éjszakázunk, mivel tudtommal nincs itt a kettő város 

között a pusztán kívül semmi.
Eközben a társam elővette a Szeredben kapott térképet, majd nézegetni kezdte, hogy hátha van arrafelé valami kis falucska 
a két város között. 
– Hallod-e, Zsolt! – szólt a másik lovagtársam. – Itt nem messze van két falu, de olyanok, mintha egybe lennének nőve. 
Szerintem még azt el tudjuk érni, ha máshogy nem, gyalog is.
Nagy nehezen sikerült mozgásra bírni a lovat, majd el is indultunk kényelmes tempóban. Bő egy óra menet után elérkez-
tünk a falu határához, ahol az első emberrel találkozva megtudtuk, hogy Vágfarkasdon vagyunk. Beértünk már jól a faluba, 
majd letelepedtünk egy kocsma előtt. Bementünk a kocsmába, illendően köszöntöttük az ott lévőket, és elpanaszoltuk a 
csaposnak, hogy is jártunk. Ő továbbadta ezt a falusiaknak, azok pedig mondták, hogy szólnak az állatorvosnak, de cse-
rébe kell nekik a segítségünk, ugyanis a Vág folyót el akarják téríteni, mert sokszor kiönt, és nem biztonságos. Elfogadtuk 
az ajánlatot, mivel kaptunk mellé szállást is. A délelőttöt munkával töltöttük, ugyanis a faluszélén ástuk a folyónak való 
medret. Ott hallottuk, hogy ősszel lesz egy éve, hogy a templomuk félig megsemmisült az árvíz miatt. Délután felajánlották 
nekünk, hogy körbevezetnek bennünket Farkasdon. Harmadnap már annyira megkedveltük a falut, hogy azon vitatkoz-
tunk, hogy szívesen maradnánk itt, és tanulnák meg a nyelvet. Eljött az újév, és addigra elhatároztuk, hogy mi is farkasdi 
lakosok szeretnénk lenni, nem kell nekünk a zarándokút és semmi egyéb, hiszen itt megtaláltunk mindent, amit akartunk. 
Egyszer arra az elhatározásra jutottunk, hogy ami megmaradt a Vág folyóból, és a falun belül üresen áll mocsárként, azzal 
kezdeni kéne valamit, és rá is jöttünk, hogy mit: a faluban létrehozni 3 különálló tavat, amik között kis hidakkal lehetne 
átmenni. Legfőképp a horgászok örültek ennek, de a falu környezetét is szépítette, és ekkor mondtuk, hogy reméljük, hogy 
ez a három tó még megmarad pár száz év múlva is.
Élvezet volt Zsoltot hallgatni, de a másik két lovag is furcsa teremtény volt, a második lovag, Csenge kezdett bele a mesé-
lésbe.
A falu lovagjaként az egész történetét tudom ennek a helynek. A nevezetes épületektől a szokásokig mindent fejből fújok. 
A farkasdi lovagoknak ez a képességük. Nem öregszünk meg. Na, de vissza a faluhoz! Kezdjük az elnevezésével. A Farkasd 
eredeti jelentése kis farkas, a d csak kicsinyítő képzőként szerepel. Az efféle személynevekből alakult helységnevek óma-
gyar eredetűek. A 19. század végén alkották meg a Vágfarkasd elnevezést. Megsúgom, én ajánlottam ezt a nevet, hogy meg 
tudjuk különböztetni az azonos nevű településtől. Ahogy mondtam, rengeteg nevezetes épülete van ennek a falucskának. 
Egyik legérdekesebb a református templom. Számomra azért érdekes és említésre méltó, mert ez volt a legtöbbször fel-
újítva. A templom építésében én is részt vettem. Abban az időben nem volt probléma, hogy a nők is besegítettek a fizikai 
munkákba. Igazából én nem éppen a legnehezebb fizikai munkát végeztem, hanem a főoltárképet festettem, amely a Szent 
Családot ábrázolja. Szerintem csodásan sikerült, bár nem akarom magam fényesíteni. Nos, az első világháborúról nagyon 
nehéz beszélnem. Ahogy minden férfi, úgy mi, a lovagok is részt vettünk benne. 198 farkasdi lovagtársam veszett oda a 
csatatéren. Az ő emlékükre emeltük a templomtéren található emlékművet, melyet Ivány Ferenccel terveztünk. Azért vál-
lalta a munkát, mert ő is helybeli születésű, és kötelességének érezte. 
Ugorjunk kicsit a 20. századba. Ekkor épült a Csiffári-kúria. A Csiffári családot nagyon jól ismertem. Istenfélő nemesi 
család voltak, és sok családtag ide, Vágfarkasdra költözött. Farkasdnak nagy dísze, nevezetessége és éltetője a folyója, a 
Vág. A Vágon való átkelést egy motor nélküli komp teszi lehetővé. A kompot 2004-ben újították fel. Farkasdnak vannak 
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érdekes szokásai is, ami mindenképpen szórakoztató. Ilyen például a tőkehúzás. A tőkehúzást sosem hagytam ki. Szinte 
összeszámolni sem tudom, hogy mennyi tőkehúzáson vettem részt a 15. századtól. Na, de mi is az a tőkehúzás? Némileg a 
busójárásra hasonlít, nagy múlttal rendelkező, hagyományos népszokás, amelyet hamvazószerdán szoktak tartani. A maska-
rába öltözött legények, élükön az első dorongossal és az őt követő menyasszony, vőlegény, harmonikás, írnok, tyúkkosaras 
és a tőkehúzó a falu utcáit róják ilyenkor harmonikaszó mellett, rikkantgatva, s a tréfa kedvéért időnként hemperegve is. 
Ahol nyitott ajtót találnak, portájának udvarába betérnek, s mókázásukat ilyenkor a háziak némi harapnivaló és bor ado-
mányával hálálják meg. Az adományokat az írnok gondosan feljegyzi, majd a tyúkkosárba rakják. Este, menetük végeztével 
a legények a helyi néphagyományban pocita néven emlegetett mulatságot tartanak. Kedvencem ez a mulatság, amire, valljuk 
be őszintén, azért megyünk, hogy jót igyunk és mulassunk. Farkasd nagyon összetartó falu, és minden kedves ideérkező 
embert, lovagot, állatot szívesen lát itt.
Csengéből is csak úgy ömlött a szó, de Vivinek, a harmadik lovagnak is dukált, hogy szóhoz jusson.
Nos én, mint a harmadik lovag, szeretném bemutatni eme csodálatos falu híresebb szülötteit. Van olyan szerencsém, hogy 
személyesen is ismerhetem, illetve a barátaimnak tekinthettem őket. Például itt született Dobossy László, irodalomtörté-
nész, illetve szótáríró. Az ő nevéhez fűződik a magyar–cseh és a cseh–magyar szótár megalkotása. Ezeket a szótárakat 
gyakran használtuk kedvenc tanárom, Osztényi  Leander óráin, aki szintén itt született. Nagyon szerettük az óráit, mert 
nem voltak unalmasak. Több olyan tanár kellene, mint ő volt. Ő festőművészként is tevékenykedett, gyönyörű festményei 
voltak. Egy utcát is elneveztek róla, ebben az utcában élt Izsák Ferenc fafaragó művész. Mikó Jenő, volt református püs-
pök is évtizedekig szolgálta a falut. A falunk nagyon vallásos, ezért több templomunk is van. Ahogy már jó barátom is 
említette: egy katolikus és egy református. A katolikus templom miséin természetesen én is részt veszek minden vasárnap 
a családommal. Végül Somogyi Csizmai Sándort említeném. Ő történészként, illetve műfordítóként is tevékenykedett. Na-
gyon jóban voltunk, kedves és barátságos ember volt, mindenki szerette. Természetesen rajtuk kívül rengeteg tehetséges 
ember volt és van a faluban. Sokan közülük itt születtek vagy itt töltötték gyermekéveiket, de most őket szerettem volna 
megismertetni veletek.
Láthatjátok, hogy lovagjaink nem csak a munkához és a fegyverforgatáshoz értenek, de a nyelvük is jól fel van vágva, és 
bizony, ha nem hallgattatom el őket, akkor még mindig mondanák, csak legyen, aki bírja mindezt lejegyezni. De ne búsla-
kodjatok, mert biztos vagyok benne, hogy még fogtok hallani a Vág-parti lovagokról.

Légi kincskeresők
Benyovszky Rudolf Alapiskola, Lég

LÉGI KINCSKERESŐK
A Kis-Kárpátok hegyvonulatának szomszédságában, a festői völgyben 
húzódik meg egy csendes kis falu, Lég község. A falu apraja-nagyja 
közt élt három bátor kincskereső. Egész életüket a legendás kincs utáni 
vadászat töltötte ki. Minden nap bátran néztek szembe az újabb ki-
hívásokkal. Éjjel-nappal kutakodtak hasztalanul a kincs után. Az éve-
kig tartó kutatást nap mint nap újabb és újabb kudarcok kísérték. Ez 
azonban nem szegte kedvüket. Egy kósza ötlet nyomán eljutottak gróf 
Benyovszky Rudolf kastélyához. Nem volt könnyű dolguk, mivel a kas-
tély tulajdonosa senkinek sem akarta felfedni a kincs lelőhelyét. Há-
rom bonyolult feladvány megfejtése vezet el a végső célhoz, az elrejtett 
kincshez. Mindhárman próbálták megfejteni a feladványokat, először 
külön-külön, majd együtt. A község plébániáján, az emlékkönyvekben 
sok adatot találtak kincskeresőink, melyek előbbre vitték őket a kincs 
után való nyomozásban. A falu könyvtárában sok érdekes könyvből ke-
reshettek értékes információkat. Rájöttek arra, hogy együtt okosabbak, 
mint külön-külön. A feladványok nehezek, bonyolultak voltak, melyek 

megoldásához leleményességre, bátorságra és kitartásra volt szükségük. A kincsvadászat során több igaz barátra leltek, 
akik szívesen segítették őket felderítő munkájukban. Egy szép, napsütéses napon aztán ráleltek a rég óhajtott kincsre egy 
ütött-kopott faládában, a híres festőművész és zeneszerző ősi kastélyának hatalmas fákkal díszített kertjében. A három 
jó barát azonban nem akarta önző módon csak egyedül megtartani a sok kincset, hanem megosztotta azt a falu minden 
lakójával. A sok kincs boldoggá tette a kis falu lakóit, ám a három kincsvadász már tudta, hogy a legnagyobb kincs az igaz 
barátság és a szeretet.



Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka
Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi
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Szerencsétlen parasztok
Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak

SZERENCSÉTLEN PARASZTOK
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, amelyiket úgy hív-
ták, hogy Dobronak. Ez egy varázslatos falu, ahol három szeren-
csétlen paraszt él. Egyik mozgássérült, másik apró, mint a törpe, a 
harmadiknak meg nagy a szája. 
A parasztok szerencsétlenül éltek, mert kevés földjük volt. Dobro-
nak meg volt átkozva, mivel egy szörnyű, gonosz rém lakott ott. Ki 
volt hirdetve, hogy aki legyőzi a rémet, meg lesz díjazva, sok földet 
fog kapni. Ez a hír megjelent a dobronaki újságban, és amikor ezt a 
három paraszt meglátta, úgy döntöttek, hogy közös erővel le fogják 
győzni a rémet. Az első napon megbeszélték a tervet, a második na-
pon elkészítették a fegyvereket, és a harmadik napon akcióba léptek. 
A mozgássérült paraszt a rémet a fűnyíró traktorral kihúzta a Bako-
naki-tóból, a nagyszájú az éles villával megbökdöste, a törpe paraszt 
meg szétvágta, és a talicskával eltolta a biogáz üzembe. Következő 
napon, amikor felgyújtották, egész Dobronak bűzlött tőle. Ezzel a 
hamuval megszórták az orchideákat, amik ezentúl még szebben vi-
rágoztak. A díj mellett minden hónapban pénzt kaptak az eladásból. 
A parasztok jószívűek és szerencsétlenek voltak az esemény előtt, 
de amikor meglátták ezt a hírt a dobronaki újságban, akkor hirtelen 
megváltozott az életük. Most a parasztoknak sok földjük lett, és bő-
ségben éltek, hiszen volt elég pénzük. Nagy csodára a boldogság mi-
att a mozgássérült megint tudott járni, a törpe megnőtt, a nagyszájú 
paraszt pedig lenyugodott. 
A három paraszt boldogan élt, míg meg nem haltak, Dobronak pedig 
megint nyugodt falu lett, csak még máig az enyhe bűz emlékezteti a 
falusiakat a rémre.

Hetés gyöngyei
Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola, Göntérháza

A GÖNTÉRHÁZI SZOKNYÁSHARANG TITKA
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még 
az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta 
farkú malac túr, még azon is túl, na ott, annak a 
helynek pontosan a közepén volt egy icipici falu. 
Ezt a falucskát mindenki csak úgy emlegette, hogy 
a Hetés Gyöngye.
A környéken az a hír járta, hogy nagy kincset rej-
teget ez a hely, ugyanis a falu közepén áll egy kü-
lönleges építmény, a Szoknyásharang. Hogy miért 
különleges? Az biztos, hogy nem csak a szoknyája 
miatt. 
Valamikor régen varázserővel rendelkezett ez a 
harang. Aki megkongatta, teljesült egy kívánsága. 
Mentek is volna az emberek sorban kongatni, de 
bárkinek nem szólalt meg. A harangszót ki kellett 
érdemelni. Mit kellett ezért tenni? Erre még ma 
sem derült fény.

Az biztos, hogy a falubeli gyerekek szerettek a harang körül tartózkodni. A lányok vasárnaponként ott tanultak meg hetési 
mintát hímezni, ott mondták egymásnak el titkaikat, ott szemeztek a legényekkel. A fiúk a harang árnyékában fütyörésztek, 
csúzlit faragtak és célba  „lőjdöztek” vele. Többször felcsendült a citera hangja is.
Száz szónak is egy a vége, a faluban sok kis gyöngy keletkezett, hiszen számtalan költő, értékes tanár származik ebből a kicsi 
faluból. Hogy sikerült-e ezeknek az embereknek megkongatni a harangot? Ez maradjon az ő titkuk...
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Lepkék
1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva

EGY LEPKE KALANDJAI
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Lendva nevezetű városka. Élt itt egy különleges ember, akit a barátai Lepkének 
szólítottak. Mások Galič Štefan néven ismerték a művészt, grafikust. Sokszor megfigyelte a pillangókat, a beceneve is innen 
ered. Gyűjteni kezdte őket, a világ minden táján szebbnél szebb lepkéket fogott a hálójába. Ezek a színes kis lények nagy 
hatást gyakoroltak a művészetére is. Számos grafikáján megjelent a lepke motívuma. Korai halála után lepkegyűjteményét a 
lendvai várnak ajándékozták. 
Egyszer azonban igen furcsa dolog történt a várban. Valamilyen varázslatos módon az egyik távoli országból származó lepke 
felébredt hosszú álmából. Nem tudta, hol van, ezért óvatosan körülnézett, és számos lepkét látott maga körül. „Hol vagyok?” 
– kérdezte magától. Kirepült a szobából, és körülnézett az épületben, ahol régi fegyvereket, különböző tárgyakat, szobrokat 
és festményeket látott. Elolvasta, hogy a lendvai várban van, ami galéria-múzeumként működik. Nagyot csodálkozott ezen, 
és felfedező útra indult. Kirepült az ablakon, és egy gyönyörű szép városka látványa fogadta. Az útja a szomszédos dombon, 
a szőlőskertek fölé magaslódó Szentháromság kápolna felé vezette. Bekukkantott az ablakon, és Uram, Teremtőm, egy mú-
miát látott! Lendva város híres legendájának a hőse, Hadik Mihály volt az. Nagy érdeklődéssel folytatta az útját. Nem mesz-
sze onnan egy kilátótornyot pillantott meg, a Vinariumot. A torony tetejére érve körülnézett, és láss csodát: négy országba 
ellátott. Egyre jobban tetszett neki ez a hely. Kíváncsi volt, vajon mi érdekeset fog meg felfedezni. Útnak indult a városka 
felé, ahol mindenféle hangra lett figyelmes. A Szent Katalin-templomból orgonaszó szállt. Egy pompázó szép épületből pe-
dig kétnyelvű szót hallott. Kíváncsi lett, micsoda furcsa dolgok történnek ebben a városban. Besurrant hát a nyitott ajtón, 
és az épületbe érve az emberek beszélgetéséből kivette, hogy a lendvai Színház- és Hangversenyteremben van, ahol éppen 
egy előadás veszi kezdetét – hát végignézte azt. Utána még végigrepült a régi városrészen, ahol megcsodálta a szép polgári 
épületeket, és visszatért a várba. 
Még ma is ott van, mind a két szememmel láttam, aki nem hiszi, járjon utána. 
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Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka
Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi
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Kunbabák
Nikola Đurković Általános Iskola, Bácsfeketehegy

BÁCSFEKETEHEGY
Van egy unió, Európa. Van egy ország, Szerbia. Szerbiában van Vajdaság, Vajda-
ságban Bácska, Bácskában pedig egy kis falu, Bácsfeketehegy. Itt élünk mi. Mi 
Szerbiában élő magyarok vagyunk.
A bácsfeketehegyieknek sok problémájuk van, mint pl.: a szennyezett Krivaja 
folyónk, az alacsony bérek, az adók fizetésével is gond van, mert kevés a pénz, 
fejletlen az ipar. Emiatt az emberek külföldi munkát keresnek, családostul el-
költöznek, így egyre kevesebben vagyunk. 
Három templomuk van: református, evangélikus és katolikus. Magyarok és 
szerbek is élnek a faluban. Az itt élő emberek többnyire büszkék a kis falucs-
kájukra, mert sok érdekes dolog és hely van itt, mint például a bácsfeketehegyi 
tájház, amit Sárközi Ferencről neveztek el, van itt még egy könyvtár, amit 
Kozma Lajosról neveztek el, van focipálya, aminek Jadran a neve, és van egy 
kuglipálya is. 
Ebben a faluban nagyon őrzik a néphagyományt. Van néptánccsoport, tam-

burazenekar, versmondó egyesület. Sokan jönnek külföldről látogatni a falunkat. Most van folyamatban Bányai János 
akadémikus szülőházának felújítása, amely emlékházként és könyvtárként fog működni.    Ez a falu a mi kis falunk. Akár-
mennyi problémája is van, mi akkor is szeretjük.

Burekbagázs
Cseh Károly Általános Iskola, Ada

FESZTIVÁL
Volt egyszer, hol nem volt, a röszkei határon túl, a Tisza jobb partján 
egy kisváros, melynek neve Ada. Ide igyekezett három atyafi. A Zöld 
Jövő Fesztiválra tartottak. Útközben megálltak, és vettek trénerkát a 
szabadkai buvljákon. Ahogy kényelmes ruhában bandukoltak a hársfák-
kal szegélyezett, délibábos aszfalton, melléjük szegődött egy malacka. 
Lassan Ada határához értek, hát szembe jött velük egy hiányos hajzatú 
alacsony, köpcös, mogorva tekintetű alak, és elébük állott:
– Én a nagy Rákosi Mátyás vagyok, és feltartóztatlak benneteket! Csak 
akkor mehettek tovább, ha nekem adjátok annak a vaskos sertésnek a 
felét! 
Már meg is jelentek az elvtársak, elvitték a koca felét. Óriási füstfelhő 
kíséretében elviharzottak a zsákmánnyal. A por okozta vakság miatt az 
atyafiak nem vették észre, hogy eltűnt a hízó másik fele is. A felkavaró 
esemény után megszaporázták léptüket, hamarosan beértek a városka 
központjába, a templom elé. Rácsodálkoztak a nem mindennapi torony-
ra: mintha nem lenne befejezve… Ám a hosszú úton igencsak megéhez-
tek, ezért odaszóltak egy helybélihez:

– Hé, emberfia! Merre lehet itt egy jót lakomázni?
– Hát ottan, a Pekara Klas fele, ott olyan burekot vësző, mind a húsz ujjadat mëgnyaldosod utána! – szólt vissza az öreg.
A legények gyorsan megtalálták az említett pékséget, majd a Tisza irányába haladtak tovább. Ott kedves helybéliek a sátor-
táborba invitálták őket, és az öreg nyárfák árnyékában elfogyasztották az ízletes étket. A folyó kellemes vizében felfrissül-
tek. Gondoltak egyet, és elmentek a város északi részébe, a Pernyésbe. Gondtalanul sétálgattak, és egyszer csak beleestek 
egy lyukba, amit régen a török időben a magyar vitézek használtak. Sajnos eltévedtek, és három nap, három éjjel étel nélkül 
bolyongtak az alagútban. Mire kitaláltak, elmúlt a Zöld Jövő Rendezvény.
Bánatukban úgy döntöttek, hogy megkeresik a vasútállomást. Egy hórihorgas, tenyeres-talpas daliától kérdezősködtek. 
Kiderült, hogy évtizedek óta nem jár erre a vonat. Ám a dalia felajánlotta segítségét, és hazavitte a legényeket. A jótevő 
Sterbik Árpád, világhírű kézilabdakapus, és adai…
Szómagyarázat:
• Zöld Jövő Fesztivál – Green Future néven futó nyári ifjúsági fesztivál
• trénerka – szabadidőruha
• buvljak – bolhapiac
• Pekara Klas – Klas nevű albán pékség
• burek – balkán péksütemény
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Csodacsirkék
Vuk Karadžić Általános Iskola, Bajmok

CSODACSIRKÉK
Volt egyszer egy csapat: Csirke Ági, Dorina, Petra, és a tyúkanyó, Eliza-
bet tanár néni. Ők a 6. osztályba járnak Bajmokon, Szerbiában. Kitűnő 
tanulók, szeretik a biológiát, a történelmet. Az iskola után néptáncolnak. 
Petra úszik, víz alatt keresi az élet titkait. Ági kézilabdázik, ágyúzza a 
kapukat. Szeretik az állatokat, vannak kutyáik, macskáik. Küzdenek né-
hány osztálytársuk ellen, akik megkeserítik az életüket, és néhány tanár 
ellen, mert sokat kérnek, de vannak kedvenceik is, akiktől tengernyit 
tanulnak, és akik büszkék is rájuk. 
Egy nap a tyúkanyó hívatta csibéit, hogy figyeljenek rá. Csibéim! – 
mondta nekik, kitaláltam egy feladatot, ha ezt teljesítitek, csodacsibékké 
váltok. Menjetek el hetedhét országba, keressétek meg, hol található 
a szeretet! A csibék hazamentek, gondolkozni kezdtek, hogyan jutnak 
el oda, amit nem tudnak, hol van. Csirke Ági uzsonnát készített, Petra 
vizet, Dorina pedig magával vitte a madárkáját. Nekivágtak az útnak. 

Mentek, mendegéltek. Hamar megéheztek, megszomjaztak. Nem volt körülöttük senki, aki segített volna, egymástól is 
eltávolodtak. Dorina szólt madárkájához: Madárkám! Kérlek, hozz nekem kis kenyeret, vizet, éhen halok! A madárka  el-
indult, hogy élelmet keressen. Eszébe jutott, hogy Petra és Ági is elindult a jéghegyhez, náluk van eledel és víz. Elkezdett 
csiripelni egy kellemes dallamot, ezt meghallotta a két csibe. Odaszaladtak, szívüket felmelegítve hallgatták a madárkát. A 
madárka elindult vezetni őket. Barátnéim, eljöttetek értem? Éhen halok, szomjas vagyok! – mondta Dorina. Eljöttünk, a 
madárkád vezetett. Megreggeliztek, és rájöttek: a szeretetért nem kell menni sehova, a szeretet nem ott található, hanem a 
szívükben. Visszaindultak tyúkanyóhoz. Tyúkanyó! Megvan a válasz! – kiabálták hangosan. A válasz a szívünk. Tyúkanyó 
elégedetten mosolygott. Így van! A szeretet mindenkiben benne van, benned Ági, mert uzsonnát adtál, benned Petra, mert 
vizet, Dorinában, mert madárkáját vitte magával, segítettetek egymásnak, amikor bajban voltatok. Csodacsirkék vagytok! 
Ha nem hiszed, járj utána.

Felpaprikázott martonosiak
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa

CSODÁK LÉTEZNEK
Egyszer volt, hol nem volt, az Eperfás úton is túl, élt egy Márton nevű 
halász. Kerek e világon nem volt néki senkije.
Egyik nap nagy lármára ébredt. Kinézett kicsiny, nádfedeles vályog-
házikója ablakán, s arra lett figyelmes, hogy a török már elérte kedves 
kis faluját. Úgy gondolta, menti életét, és futásnak eredt. Futott, futott, 
amíg el nem érte a falut körbevevő erdőt. Ahogy tovább haladt, a Tisza 
partjára érkezett, ahol megpillantott egy csónakot. Mivel jól ismerte a 
vidéket, azt látta legjobbnak, ha a Szigetre evez, s ott várja meg, míg a 
török elhagyja a falut. Azt is tudta, hogy itt csak hét napig tartózkodhat, 
mivel a legenda szerint aki ezen a helyen hét napnál tovább tartózkodik, 
boszorkányok áldozatává válik. Így az ellenség távozása után azonnal 
átúszta a Tiszát, s a messzi távolból is jól látható három nyárfához in-
dult. Ment, mendegélt, míg végül meg nem érkezett a fákhoz. Leült, s 

megpihent, majd hangosan imádkozni kezdett. Ekkor a nyárfák is megszólaltak, s segítséget nyújtottak neki. Azt az utasítást 
kapta, menjen falu határában húzódó Ördöglyukba, és tegye termővé a talajt. Itt egy török katona bujkált, aki kifigyelte 
Márton halász tettét. A katona igyekezett Márton megművelt részét eltulajdonítani. E csalás után a folyó úgy kiáradt, hogy 
az egyik nyárfa kidőlt. A halász ezt látva rájött arra, ha a fák csodatévő erejét rosszra akarják használni, egy fa kihal. 
A halász sorsa egyre nehezebb lett, mivel a folyó halai elfogytak, így a megélhetése veszélybe került. Ismét elment a nyár-
fákhoz, s segítségért fordult hozzájuk. A fák paprikamagot adtak a halásznak, hogy azt ültesse el. Az öreg így is cselekedett. 
Messze földön elhíresült a mártonosi paprika. Sokan irigyelték a halász gazdagságát, s elloptak néhány tövet. Ezt követően 
beborult az ég, s egy nyárfába belecsapott a villám. 
Fejlődött a falu, a halász is boldogan élt. Új generációk költöztek a házakba. Egy idő elteltével sajnos romlani kezdett a 
helyzet. Sok bevándorló költözött ide, a nép pedig elment. Aki itt maradt, fél az új lakóktól. Azonban még van remény. Van 
még a határban nyárfa. De vajon mi lesz a falu sorsa?
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Gesztenyék
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

DUDÁS GYULA FÖLDGÖMBJE
Hol volt, hol nem volt, Tiszán innen, Dunán túl, volt egy vajdasági kis-
város: Zenta. Ebben a kisvárosban élt három leleményes, szorgalmas, 
ötödik osztályos diáklány: Dorottya, Noémi és Zsóka, akik az Emlékis-
kola padjait koptatták. 
Ezek a lányok mi voltunk, három barátnő. Egy szép, verőfényes napon a 
gyönyörű gesztenyefával övezett Tisza-parton sétáltunk. A Révész-szo-
bor előtt haladtunk el, amikor Ő megmozdult, és karjával a Városi Mú-
zeum felé mutatott. Mintha küldeni akart volna bennünket a múzeum-
hoz. Elsétáltunk arra, és leültünk a padra egy szobor mellé. A szobor 
egy 19. századi helytörténetíró, Dudás Gyula alakja volt. Kezében egy 
földgömböt tartott. Nagy meglepetésünkre a szobor felénk fordult és 
megszólalt:
– Szeretnétek egy időutazáson részt venni? Csak hunyjátok be a szeme-
teket! Megmutatom, milyen volt régen Zenta, az én kis kedves városom.

Hamarosan egy gyönyörű, virágokkal és zöld fákkal övezett parkban jártunk, ez volt a régi Népkert. Majd elvezetett ben-
nünket az első Városháza épületébe, amely 1911-ben leégett, ezt követően pedig az új Városházára is meghívott minket. 
Felmentünk a toronyba, a mostani Kilátóba, ahonnan beláttuk egész Zentát és a töltést, ahogy követte a Tisza vonalát. A 
híd a Tisza fölött parányinak tűnt. Ahogy álltunk és nézelődtünk a Kilátón, megjelent előttünk Savoyai Jenő herceg, a zentai 
csata híres hadvezére. Kedves volt, de alacsony, vékony emberke – nem így képzeltük el őt korábban a festmények alapján. 
Elmesélte nekünk részletesen, hogyan verte le a török csapatot 1697. szeptember 11-én, mi pedig mondtuk neki, hogy 
az egyik cukrászdában a marcipánokon az ő arca található, és hogy a győztes zentai csata emlékére épült a Tisza-parton 
egy szép emlékmű. A város napját pedig a zentai csata napján, szeptember 11-én ünneplik. Említettük a hercegnek azt is, 
hogy a történelem- és magyarórákon is sokat hallunk róla, és mindenki büszke rá. Ezt követően Savoyai és Dudás Gyula 
társaságában sétáltunk tovább. Láttuk, hogyan készült el a Tűzoltólaktanya, a Szent István-kápolna és a Royal szálló a város 
központjában. Érdekes volt végignézni, hogyan építették ezeket az épületeket, amelyeket ma is ismerünk. Mi is elmondtuk 
két kedves vendégünknek, hogy Zentán békében együtt élnek különböző nemzetek, van színházunk és könyvtárunk, álta-
lános és középiskolák, és magyar nyelven tanulunk. Szeretünk itt élni.
Mivel már esteledett, elbúcsúztunk Savoyai Jenőtől, majd Dudás Gyula visszakísért bennünket a múzeumhoz, és ajándékba 
egy-egy gesztenyét kaptunk tőle. A padon ültünk a lányokkal, és csodálkoztunk, hogy csak képzelődtünk, vagy valóban 
találkoztunk ezekkel az emberekkel. Egyszer csak Dudás Gyula elmosolyodott, és mi négyen tudtuk csak, mi is történt 
valójában az elmúlt néhány órában. Aki nem hiszi, legközelebb tartson velünk.
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Falusi csibészek
Móra Károly Általános Iskola, Szaján

FALUSI CSIBÉSZEK
Volt valahol Vajdaság szívében egy kicsiny falucska, Szaján. Élt ott há-
rom átlagos hetedikes gyermek, akik arra hivatottak, hogy falujuk meg-
mentői legyenek. Ezek a fiatalok nagyon szerették szabad idejüket a ter-
mészetben tölteni, sétálni, a Duna–Tisza–Duna-csatornához vándorolni, 
az aranyló búzatáblákat és a pompázó napraforgóföldeket nézegetni. 
Ugyanis a falu népének többsége földműveléssel foglalkozott, emellett 
sokan állattartásból éltek. A mi szüleink és nagyszüleink is ezzel foglal-
koznak, habár már sok falusi ember munkaviszonyban van. Mi fiatalok 
pedig iskolába járunk. Napjaink jó részét a tanórákon töltjük, utána 
pedig egyéb délutáni aktivitásokon veszünk részt. Igaz, iskolánknak már 
csak hatvan tanulója van, kis létszámú osztályokkal, és mégis ez a ked-
venc helyünk. A tanórák érdekesek, a szakkörök egyediek, a versenyek 
kihívások. Az ünnepi rendezvények családiasak, a kirándulások csapa-
tépítő jellegűek. Iskolán kívül tűzoltóknak tanulunk, a templomban se-
gítkezünk, jótékonykodunk, pecázni járunk, és sokat játszunk kedvenc 
háziállatainkkal. A leletek szerint már az ókorban is éltek emberek eb-
ben a térségben, igaz, többször újra lett telepítve. A község a trianoni 
békeszerződésig a magyarországi Torontál vármegye Nagykikindai já-
rásához tartozott. Ma is Nagykikinda községhez tartozik a település. 
Érdekességek: bujdosott itt annak idején Rózsa Sándor, járt itt és sokat 
gyűjtött népköltészeti alkotásokat Kálmány Lajos, és harcolt a második 

világháborúban az a Móra Károly, aki később iskolánk névadója lett. És ki gondolná, hogy egy alig ezerfős faluban a mai 
napig megtekinthető a Balogh-féle kastély, népművészeti tájház működik, kultúregyesülete sokrétű, és bizonyos határrészei 
természetileg védett övezetek. A lakosság többsége közép- és időskorú személy, folyamatos az elvándorlás, de mi fiatalok 
azért igyekszünk életet vinni a szürke hétköznapokba. Mentjük a menthetőt. Sokat nevetünk és viccelődünk. Igazi falu-
si csibészek vagyunk. Persze, aki mindezt nem hiszi, látogasson el hozzánk, és bebizonyítjuk neki, hogy előítélete téves 
volt. 

Thündérek Tóthfaluból
Arany János Általános Iskola, Tóthfalu

A TÓTHOK VÁRA VAJDASÁGBAN
Egyszer volt, hol nem volt Vajdaságban, Magyarkanizsa községben, a 
nagy olajszippantó óriások között egy falu, amit Tóthfalunak hívtak.
110 éve élt itt egy kedves és jószívű földbirtokos, akinek meghalt az 
egyetlen fia, és így nem maradt örököse. A földeket elosztotta munkásai 
között. Azért kapták ezt a bőkezű ajándékot, hogy megéljenek, és csa-
ládot alapíthassanak. A kialakult tanyavilág később településsé fejlődött. 
Mivel Tóth József ilyen nagylelkű volt, a falu lakosai tiszteletüket kife-
jezve a kis falut elnevezték Tóthfalunak. A másik ilyen jószívű ember a 
faluban Utasi Jenő atya, akit a püspökség 40 éve idehelyezett. Ő mert 
nagyot álmodni, és az akkori kis falut hatalmas közösséggé formálta. 
Megépítette az iskolát, hogy elsőtől nyolcadikig ide járhassunk, ne kell-
jen utaznunk. Most mindennap fejleszthetjük tudásunkat hosszú utazás 
nélkül is. Az iskola diákjainak nagy részét a Jenő atya által épített kollé-

giumban lakó diákok teszik ki. Ők a Nyers István Labdarúgó Akadémia ifjú lovagjai. Ha valakit nem érdekel a foci, akkor 
nyugodtan eltöltheti mással is az idejét, mint például zenéléssel. 
A 110 éves templom köré épült az iskola, az óvoda, a helyi közösség épülete, és egy hatalmas park. Ebben a parkban számos 
szobor található, köztük a falunk jelképeként szolgáló Turulmadár. Ebben a tündérkertben sok őshonos növény található, 
és három kedves, jószívű, hatodikos thündérlány. Ez lenne a mi kis falunk, ahol napjainkat töltjük.
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Három cserfes grácia
Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos

HÁROM CSERFES GRÁCIA

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy falu: Hor-
gos, ahol a három cserfes grácia él. Mindegyiküknek van egy csodás ké-
pessége, az egyik szemet kápráztatóan balettozik, a másik pacsirtaként 
énekel, a harmadik fülbemászóan tamburázik. E képességekkel akár az 
idő ösvényén is képesek közlekedni.
Szülőfalujuk, Horgos keresztszülei a kunok voltak, kiket IV. Béla király 
telepített ide. Ám ekkor Kárász Miklósnak megtetszett a település, és 
megvette. Ezután kegytemplomot építtetett. Telt-múlt az idő, beindítot-
ták a postakocsijáratot is, és ezt a három cserfes grácia is kipróbálta. A 
lányok mentek, mentek, mende-
géltek az idő ösvényén, és útjukon Rózsa Sándorral találkoztak. A híres 
betyár elvitte őket a horgosi csárdába, ahol a kedvenc nótáját, A horgosi 
csárda ki van festve címűt húzatta. A tamburás grácia fülbemászóan 
tamburázott, az énekes pacsirtaként énekelt, a balerina pedig szemet 

kápráztatóan táncra perdült. Amíg Rózsa Sándor mulatozott, addig a földművesek szorgosan dolgoztak, és őrölték a híres 
horgosi paprikát. A három lány gyakran segítette a munkát. Egyszer csak a balerina hármat perdült, és az Órás villa te-
raszára kerültek. Odamentek Szaniszló Matildhoz, és hallgatták, hogy milyen szépen énekel. Bartók Béla ezeket a dalokat 
a verandán ülve lejegyezte, és a magyarság körében népszerűvé tette. Az idő ösvényén haladva a gráciák éjjelente Kiss 
Lászlóval az eget kémlelték, és felfedeztek egy kisbolygót, amit Horgosnak neveztek el. A tamburás játszott egy dalt, és 
hipp-hopp, megérkeztek a Pöttöm színpad nézőterére. Kovács Lehel híres színész is itt kezdte a pályafutását, ő szerepel 
többek között a Kincsem, illetve a Valami Amerika 3 című mozifilmben is. Az énekes grácia csengő hangja hallatán a Vir-
tuózok egyik győztesének, Balázs Piri Somának a koncertjén láthattuk a három lányt. Soma is horgosi származású, de már 
Magyarországon él.
De mi hárman még Horgoson élünk, és csapatba verődve hírnévre törekszünk. Mi vagyunk a Három cserfes grácia, azaz 
Aisa, Luca és Viktória. A mesénknek itt még nincs vége, de azért gyorsan fuss el véle!

Horgosi betyárok
Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos

HORGOS

Hol volt, hol nem volt, a szerb–magyar határon is túl, ahol már a kurta 
farkú malac se túr, volt egy kis falucska. Ennek a kis falucskának a neve 
Horgos, amely az eredeti Horgas névből alakult ki. 
Vajdaságban helyezkedik el, annak is a legészakibb részén. Hosszú év-
századokra visszanyúló történelem övezi. Régen, talán az 1700-as évek 
körül II. Kárász Miklós főjegyző vásárolta meg, aki kastélyt, templomot 
és egy iskolát is építtetett. Mi is ennek az iskolának a falai között ta-
nulunk, igaz, már nem apácák tanítanak bennünket. Horgos népe sokat 
köszönhet a Kárász családnak.
Horgos mellett található a Szelevényi-erdő és -puszta. Itt tanyázott egy 
betyár réges-régen, olyan rég, hogy akkor még betonút nem is létezett. 
Ennek a híres betyárnak a neve Rózsa Sándor. Rengeteget rabolt, főleg 
a Szelevényi-erdő környékén. Gyors lovával szélsebesen vágtatott át a 

pusztán. Ekkor-akkor betért a horgosi csárdába, hogy igyon egy kis ízletes horgosi bort, mert úgy hírlett, az a legjobb a 
környéken, hiszen a zamatos szőlő és a finom gyümölcs is itt termett. Betyárnak lenni izgalmas és kalandos dolog lehetett 
akkoriban.
A mi csapatunk tagjait szerencsére nem üldözi a törvény, és sajnos a karikással sem tudnak bánni, de a betyárok szabad-
ságvágyát és a természettel való szoros kapcsolatát mi is magunkénak érezzük, ezért lett a nevünk Horgosi betyárok.
Rózsa Sándor mellett más híres ember is tiszteletét tette erre. Az 1900-as évek környékén Bartók Béla látogatott el a te-
rületre, aki csodaszép népdalokat gyűjtött a csodaszép horgosi lányoktól. Emlékére 2006-ban táblát is avattak az Órás-vil-
lában.
Bár a falu kicsi, története igen sokszínű. Aki nem hiszi, az jöjjön el, és járjon utána.
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Három vándor
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

ZENTA ÁTKA

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, az Üveghegyen is 
túl, élt három vándor: Csenge, Kata és Emma. Járták a világot, egyszer 
csak egy ismeretlen városhoz értek.
Furcsállották, hogy a búzakalászok úgy aranylottak, mint sehol máshol. 
A városba beérve nagy gyerekzsivajra lettek figyelmesek. A településen 
mindenhol színes tojások voltak. Odamentek egy asszonyhoz, és meg-
kérdezték tőle, mi ez a nagy felhajtás.
– Húsvét van! – mondta az asszony. 
Miközben az emberek a templomban imádkoztak az ünnep alkalmából, 
a három vándor látta, hogy egy boszorkány veszekszik a pappal, mert 
a boszorkány aranyat szeretett volna magának szerezni. Egyszer csak a 
vén banya felkiáltott:
– Nem adsz nekem aranybúzát, aranykalászt? Legyen átkozott Zenta 
városa!
A pap csak kacagott azon, amit a boszorkány mondott, nem vette ko-
molyan a vénasszony átkát. 1911. április 16-án, pontosan 100 évvel a 
történések után a boszorkány ígérete beteljesült.
A 20. század elején a zentaiak boldogan éltek a városukban. 1911. áp-
rilis 16-án az emberek a legszebb ruhájukat öltötték fel, indultak az 
ünnepi szentmisére. Akkoriban csak egy templom állt a város központ-
jában, a Szent István-templom. A szentmise nagyban tartott, amikor a 
harangozó felkiáltott:
– Ég a városháza!

Mindenki eszeveszetten rohant ki a templomból a Tiszához. Ki mit tudott, azt fogott: kalapot, kannát, és szaladtak a város-
háza épületéhez eloltani a tüzet. Mire odaértek, szomorúan látták, hogy nincs mit tenni, a szél átfújta a tüzet az egyetlen 
templomra, és a városháza mellett a templom is leégett. Az emberek küzdöttek a városukért, és próbálták eloltani a tüzet, 
de mindhiába. Elveszett a városháza és a templom is, a boszorkány átka beteljesedett. 
Zenta Vajdaságban helyezkedik el, kicsi település, de az ott lakók szeretik, és küzdenek is érte. 1914. május 1-jére elké-
szült az új városháza, és még egy tűzoltólaktanya is épült szecessziós stílusban a három vándor segítségével. De a három 
vándor nemcsak ebben segített, hanem több szobor emelésében is: így kapott helyet Zentán a Révész-szobor, a Gombos 
Gábor-szobor és a Dudás Gyula-szobor. 
A nép boldog volt, a boszorkány is átvehette az aranyat, amit akart, így nem volt többé átkozott a vajdasági Zenta. Jutalmul 
az aranykalász Zenta címerében is helyet kapott. A település sok mindent megélt a mai napig, jót is, rosszat is. Megnyerték 
a zentai csatát Savoyai Jenővel az élen a törökök ellen, és azóta is több nemzetiség él egymás mellett békésen. Szép sík 
vidék ez, sok állattal és gyümölccsel. A három vándor is itt telepedett le, beiratkoztak a zentai Emlékiskola 5. osztályába, 
és a mai napig is élnek, ha meg nem haltak. 
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Kompos lányok
Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve

KOMPOS LÁNYOK
Hallottál már Péterrévéről, a mindig szorgos, mindig 
vidám falucskáról? Nem? Akkor most mesélünk a falu 
csodás világáról. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon kedves, 
nyárfákkal és orgonabokrokkal körbevett, a nagyvilág 
elől eldugott kis falucska a Nagyhegyen és a Nagyer-
dőn is túl, de mégis a Tisza-part mellett, Vajdaság szí-
vében, Bácskában. A krónikások már 1092-ben írtak 
róla, ugyanis a tihanyi apátság birtoka volt. Kis vilá-
gunknak már sok neve volt: Peterrewe, Peturreu, Pet-
rovoszelo… Most Péterréve vagy Bačko Petrovo Selo. 
Együtt élnek magyarok, szerbek és romák, körülbelül 
6000-en.
Ebben a falucskában élt három csodaszép leány, Anna, 
Lúcia és Rita. Ők a falucska egyetlen iskolájába jártak. 
Ennek a vidám és kedves falunak van egy hasznos tár-
gya, amely igazi ritkaság. Egy igazi, kézzel húzható 
komp. Ha a földművesek át akarnak menni a Tisza 
túloldalára, a bánáti oldalra, akkor nehéz gépeiket 
felhajtják a kompra, és áthúzzák magukat a kompon. 
Egyik reggel ez a három nagylány is lement a komp-
hoz. Átmentek vele Bánátba szétnézni, hogy mi van 
ott. No persze jól el is fáradtak. Azt szokták mondani, 

hogy nincs párja a libai gyümölcsnek vagy krumplinak. És azért libai, mert a területnek liba alakja van, ha lenézünk rá 
az égből. A falu környéke meseszerűen néz ki a rengeteg szántóföld miatt, mindenhol az élet apró jelei láthatóak, a kicsi 
vetőmagokból serkenő élet. Péterrévén szinte mindenki földet művel, így meg is becsüljük a természetet.
Mentek, mendegéltek a lányok, és körbejárták kis falujukat, megnézték a római katolikus és a pravoszláv templomot, be-
kukkantottak a központban található játszótérre és a parkba, elidőztek annál a szobornál is, amely Dr. Kiss Imrét, a falu 
egyik orvosát mutatja be. Ő igazi hős volt, mindenki nagyon szerette. Egy kis kerékpáron járta be a falut, a szegényeket 
ingyen gyógyította.
Hirtelen a lányok észbe kaptak, hiszen elkésnek a táncpróbákról! Mindannyian néptáncot vagy modern táncokat tanulnak, 
falujuk ebben is jeleskedik.
A nap végére a lányok nagyon elfáradtak, anyukájuk meleg kakaót készített, és álomba szenderültek. És így telnek a lányok 
napjai, hol így, hol úgy. Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, látogasson el Péterrévére.
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Lángelmék
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

SAVOYAI JENŐ ZENTÁJA
Valamikor réges-régen, amikor még az emberek lóháton jártak-keltek, a 
vajdasági Zenta városában vendégeskedett egy francia nagyúr. Ennek a 
nagyúrnak egyetlen gyermeke volt, akit Savoyai Jenő hercegnek hívtak. 
Édesanyját sajnos korán elveszítette, ezért édesapja igen nagy becsben 
tartotta a fiát. Zentai vendéglátójuk palotája a mai Városháza impozáns 
épülete volt. Minden reggel a nagyúr és csemetéje a csigalépcsőkön fel-
kapaszkodtak a palota kilátójába, ahol szemügyre vették a csodálatos 
települést. A kis hercegnek igen jó dolga volt, lesték minden kívánságát 
az udvar szolgálói. A nyári szünetben, amikor csak ideje engedte, a Ti-
sza partján múlatta idejét. Telt-múlt az idő, és a kis hercegből daliás ifjú 
lett. Vendégeskedése során reggeli terepszemlét tartott Zentán, és min-
dennap kilovagolt szolgálóival: Barbarával, Emesével és Évával együtt 
az alföldi rónaságra. Imádta a lovakat. Igen jó lovas hírében állt, és jól 

tudott bánni a karddal is. Sajnos nehéz idők jöttek. Minden irányból a törökök veszélyeztették a vendéglátó kis települését. 
Ifjú hercegünk nem tétlenkedett, keresztény hadsereget toborzott, és 1697. szeptember 11-én megütközött a törökkel, 
akikre csúnya vereséget mért Zentánál. Ezért az uralkodó szeptember 11-ét kikiáltotta Zenta város napjává. Ezen a napon 
emlékezünk a múlt nagy hőseire, köztük Savoyai Jenő hercegre is. 
A zentai csata 300. évfordulójára emelték a zentai csata emlékhelyét, 321. évfordulójának tiszteletére szentelték fel az 
Emléktemplomot, a Kis Szent Teréz-templomot. Kiemelkedő még a Szent István-kápolna a szép szobrokkal és a felújított 
Jézus szíve templom. Műemlékké nyilvánították a Thurzó Lajos Általános Iskolát, amely több mint száz éve épült. Jelentős 
épület még a szecessziós stílusban épült Tűzoltólaktanya, amelyet Lajta Béla neves építész tervezett 1903-ban. Mi, fiatalok, 
a herceg egykori szolgálói az Emlékiskola tanulói lettünk, az önkéntes tűzoltókhoz csatlakoztunk, és számos segítséget 
nyújtottunk a zentaiaknak. Példa volt előttünk Savoyai Jenő herceg. Zentán született Stevan Sremac jeles szerb író, akinek 
a szülőházát emlékházzá alakították. Iskolánk, az általános iskola, a tiszteletére az ő nevét vette fel.
Városunk „kétnyelvű” település. Számunkra ez egyáltalán nem furcsa. Bárhol tudunk beszélni a saját anyanyelvünkön, és 
magyar nyelven tekinthetjük meg a művelődési műsorokat is, magyar nyelven tanulhatunk. Minden kíváncsi emberkének, 
aki szeret utazni, világot járni, bátran ajánljuk ezt a kis települést, ahova több neves személyiség is ellátogatott, mint pl.: 
Mátyás király vagy Habsburg Ottó. Ha nem hiszitek az itt leírtakat, járjatok utána.
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Százszorszép aranyhajak
Százszorszép Művelődési Egyesület, Törökfalu

TÖRÖKFALU
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer talán 300 évvel ezelőtt egy 
Török család. Mentek-mendegéltek, hogy találjanak egy vidéket, ahol le 
tudnak telepedni, és ott élni. Egyszer egy dombos vidékre tévedtek, de 
nem tetszett nekik, mert túl dimbes-dombos volt. Mentek tovább. Már 
jó hosszú ideje mentek, amikor egy sík területtel találták szemben ma-
gukat. Nagyon megtetszett nekik a vidék, és úgy döntöttek, megveszik 
ezt a földet. Azért tetszett meg nekik a vidék, mert jó föld volt, és így 
gabonanövényeket tudtak termelni. Kiötlötték, hogy a munkásaik itt 
maradjanak, építettek nekik házakat, és osztottak nekik termőföldet. 
Hát így született meg Törökfalu.
Nyáron, amerre csak nézel, a sárguló határt lehet látni repce- és nap-
raforgótáblákban visszatükrözve. Néhol kikukucskál közülük egy-egy 
kereszt a dűlőutak kereszteződésénél. Az aranyló búzatáblák, mint a 

tenger, úgy hullámoznak a nyári szellőben. De télen fehérség van a tájon, és még az utakon is. Attól félünk, mire vége a 
tanításnak, a tanárok itt maradnak, mert a csillogó kis hópelyhek a vad szélben az úttestre telepednek. Végül megegyeznek 
a hópihékkel, hogy hazaengedik őket. Tavasszal a szépen zöldellő fákon a madarak fütyörészve köszöntik a tavaszt. Hopp, 
egy gyönyörű hang! Fülemüle talán? Dehogy, csak Rózsa néni énekel. Sokszor énekel, hogy boldogok legyenek az embe-
rek. Még a falunk himnuszát is tudja! Oly nagy gondoskodással terelget be bennünket – fiatalokat és időseket – az ő kis 
fészkébe. Megtanuljuk tőle a szép dalokat, és még táncra is perdülünk tőlük. Színészkedni is tudunk. Oly sok nagy színész 
van közöttünk! Ilyenkor jön Jutka néni, aki a nagy hangjával bekap sokszor bennünket. De utána mindig nagy szeretettel 
enged vissza minket a többiekhez. Palacsintával csalogatjuk be a táncos lábú kis madarakat, hadd szeressék meg ők is ezt 
az egészet, mert ha mi kirepülünk, ki marad bent a fülemüle fészkében? Oly büszkék vagyunk a mi kis településünkre, hogy 
ennyi mindent meg tudunk mutatni az embereknek. Falunap, új kenyér szentelése, karácsonyi kavalkád, színjátszó találko-
zó, és még a hősökről is megemlékezünk. Jó példával járnak előttünk, és ha már elfáradtak, akkor már mi nagyok leszünk, 
és folytatjuk tovább. Majd mi is csalogatjuk be a gyerekeket a Százszorszépbe, és büszkén meséljük, mit is csináltunk mi 
a fülemüle fészkében. Ott ül majd Rózsa néni és Jutka néni az első sorban. Bízunk benne, hogy csodálják tetteinket, és a 
kispadon majd kibeszélnek bennünket. 
Boldogan meséljük majd szájról szájra, hogyan is épült fel a mi kis falunk hagyománya.
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Szép szajányi jányok
Móra Károly Általános Iskola, Szaján

SZAJÁN
Valahol Vajdaság Észak-bánsági körzetében létezik egy kicsiny falu, 
amelyet 1449-ben Zayan néven említettek először egy akkori okle-
vélben. Semmi Óperenciás-tenger meg hasonlók, az már lejárt lemez. 
Maradjunk csak a földön, és ne kalandozzunk el Andersen meséibe. 
Tehát ebben a faluban ma már ezer lakos sem él, pedig ha tudnátok... 
Valamikor több mint háromezren is éltek itt. E kevés ember között 
vegyülünk el mi jányok is, családjainkkal. Bizony. Itt éljük szerény kis 
életünk mindennapjait, itt álmodjuk meg jövőképünket és fogalmazzuk 
meg a három kívánságunkat. Na de mi minden is van itt valójában? 
Akad azért ez-az. Mi például legbüszkébbek az iskolánkra vagyunk. Ott 
töltjük napjaink felét. Bár már csak öt tucat tanulója van, de azért na-
gyon összetartó, motivált, és tudományra éhező társaság a sulis csapat. 
Nyolc tagozaton, igen megoszló osztályonkénti létszámmal múlnak el 
a napi előlátott óraszámok, de ez nem baj. Pedig a tanórák interak-
tívak, a versenyfelkészítők érdekfeszítőek, a szakkörök szuper jók, a 
rendezvények jól szervezettek, a kirándulások csapatépítő jellegűek, és 
a Suliújság segédszerkesztőinek lenni pedig klassz dolog. Ebben aktívan 
veszünk részt mi is. Egyikünk a Diákparlament elnöke és a kórus dalos 
pacsirtája, másikunk a versenyzés és a sport szerelmese, harmadikunk 
pedig a szorgalom, a megbízhatóság és a segítőkészség mintaképe. Hú, 

majdnem nagyképűen hangzott, amiket írtunk, de ha ez az igazság, mit tehetünk. Attól még az intézményen kívül is van 
élet. Kíváncsivá tettünk benneteket? Reméljük, igen. Akkor látogassatok el a jövőben egy izgalmas tűzoltópróbára, egy 
néptáncfellépésre, egy kézműves foglalkozásra, egy aratóünnepségre, egy amatőr színházi díjazott előadásra, és egy Szent 
István- napi templombúcsú járásra. Válogathattok kedvetekre. A tűzoltó- és néptáncpróbán, illetve a hagyományápoló ren-
dezvényeken velünk is találkozhattok állandó jelleggel. Közös szerelmünk az ének és a tánc. Élvezzük a próbák minden 
pillanatát, a fellépések utáni tapsözönt, és szüleink büszke tekintetét. Falunk pedig meghálálja szeretetével odaadásunkat. 
Ami lehangoló, hogy mi is egyre fogyatkozunk, az elvándorlás veszélye minket sem került meg, pedig szerintünk a falunak 
van jövője. Ha más kiút nem marad, akkor is itt maradnak az emlékek, az épületek, a kedvenc helyek, ahova bármikor 
visszatérhet, akit messzire sodor majd az élet. Azért a boldog végkifejletet megtartjuk mi is. Olyan szajányi módon azt 
daloljuk, hogy Szajány szélin van ëgy paplanos árok, abba vannak a szajányi szép lányok. Közepibe ëgy aranyos tulipánt, 
kedves babám mikó lássuk mög ëgymást! Aki mindezt nem hiszi, gyűjön ē hozzánk, oszt majd mögtapasztali. 
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Tiszavirág
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

ÖSSZEFOGÁSBAN AZ ERŐ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodajáték. Évente egyszer 
szervezték meg, és az volt a lényege, hogy a csapatoknak, akik bene-
veztek, Zenta (egy vajdasági kistelepülés) legszebb helyeit kellett bejár-
niuk. Eközben megfejthették a rejtvényeket, így eljuthattak az elrejtett 
kincshez.
Az idei évben a zentai Emlékiskolából hárman voltunk szerencsések, 
akik részt vehettünk a játékban. Eljött a nagy nap, a magyartanárnőnk-
től kaptunk egy levelet, amelyben az az utasítás állt, hogy keressük meg 
azt a helyet, ahol a víz legyőzi a tüzet. Marci rögtön tudta, hogy a Tűzol-
tólaktanyáról van szó. Azonnal elindultunk, ott egy öreg bácsi várt min-
ket. Körbevezetett bennünket, megcsodálhattuk a több mint százéves, 
szecessziós épületet. A kapunál a bácsi átadta nekünk a következő le-
velet, amelyet Emília nyitott ki. A következő állt benne: Zenta tüdeje.

Egymásra néztünk, és tudtuk, hogy az csakis a Népkert lehet. Siettünk is oda. Útközben azon gondolkodtunk, hogy ezen a 
hatalmas területen hová rejthették a következő levelet. Kitti erre azt válaszolta, hogy csakis a kútnál találhatjuk meg, azt a 
helyet mindenki ismeri. S valóban ott várt bennünket a levél. Marci bontotta fel a borítékot a következő üzenettel: Keresd 
az evezős bácsit! Ez csakis a Révész-szobor lehet! – ujjongott Emi.
A Tisza-partra, a Révész-szoborhoz siettünk, ahol az evezőre rákötve várta a csapatot a következő utasítás. Ahogy álldo-
gáltunk a szobor mellett, akkor tűnt fel igazán, hogy milyen hatalmas ez az alkotás. Kitti olvasta fel az üzenetet, amely a 
következő volt:
Keresd a helyet, ahol a városod belátod! Hárman mondtuk izgatottan egyszerre, hogy ez a Kilátó lehet. A zentai Városházá-
hoz siettünk, majd megmásztuk a több mint háromszáz lépcsőt a toronyba, ahol a zentai csata csodálatos, kézzel elkészített 
makettjén várt minket a következő feladat: Keresd a helyet, ahol emléket állítottak nekem! 
Ez az emlékmű lesz! – kiáltottunk fel egyszerre határozottan. Elindultunk a csodálatos parkon keresztül a színpompás 
szökőkút és Pavilon mellett, majd végig a Tisza-parton, az öreg gesztenyefák útján. Útközben arról beszélgettünk, hogy 
milyen csodálatos helyen élünk. Emília a Tiszára mutatott, ahol hattyút pillantott meg. Olyan jó, hogy nekünk folyónk is 
van! – újságolta örömmel.
Megérkeztünk az emlékműhöz. Az emlékmű lábánál rátaláltunk a kincsre, amely egy dobozban volt elrejtve. Jutalmunk egy 
könyv és egy üzenet volt: Összefogásban az erő!
Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy győztes délvidéki kis városban élünk, hiszen itt állították meg a török csapatot Savoyai 
Jenő hadvezér által. Biztosak vagyunk abban, hogy aki egyszer itt jár, nem felejti el ezt a gyönyörű kis települést, amely 
színes kulturális életéről is ismert. Szeretnénk szerencsét próbálni a következő alkalommal is a kincskereső játékban. Aki 
nem hiszi, járjon utána ennek a csodálatos településnek.
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Zentai révészek
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

UTAZÁS A MÚLTBA

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis város, melynek neve 
Zenta. Zenta, régies nevén Zyntharew, ősidők óta lakott település volt. 
A Tisza folyó jobb partján fekszik Bácska határvonalán a Vajdaságban 
a mai napig. Nagyon sok szép épülete van: a zentai Városháza, a Városi 
Múzeum, a Színház és a Művelődési Ház épülete, ahol magyar nyelven 
művelődhetünk.
Történt egyszer, hogy két barátnőmmel sétálni indultunk. Mindhárman a 
zentai Emlékiskola tanulói vagyunk. Bejártuk a város minden nevezetes 
helyét. Ellátogattunk a zentai csata emlékművéhez is. Elgondolkodtunk, 
vajon milyen lehetett a török időkben itt élni. Közben lassan sétáltunk 
tovább a gesztenyefasorral díszített Tisza-parton, és a Révész-szoborhoz 
értünk, melyet Dudás Sándor szobrász alkotott. Ezt a szobrot 2006 
őszén, Zenta szabad királyi várossá válásának 500. évfordulóján avatták 
fel. Megcsodáltuk a szobrot, ekkor megpillantottunk egy furcsa, kék 
tárgyat a hóna alatt, gondosan elrejtve. Jól megnéztük mind a hárman a 
tárgyat, mely egy medálra hasonlított. Kiesett a tárgy, mi megijedtünk. 
Egy darabig néztük, néztük, egyszer csak valahogyan kinyílt, és hirtelen 
nagy fény támadt. Egy másik időzónában találtuk magunkat.
Azonnal a telefonkészülékünkhöz nyúltunk, hogy lefényképezzük a he-
lyet, ahol voltunk. De nem találtuk a telefont, kiesett a hosszú úton, vagy 
csak úgy felszívódott? Hirtelen török katonák rohantak elénk. Megijed-
tünk. Nem tudtuk, mit tegyünk. Elfordítottuk a fejünket, és egy hatal-

mas, hétfejű sárkányt pillantottunk meg, a törökök vezérét. Olyan zöld volt, mint a moha. Tüzet okádott a török katonák 
ellen harcolókra, akiknek olyan páncéljuk volt, ami megvédte őket. A lányokkal a történet láttán nagyon megijedtünk. Hol 
vagyunk? A történelmi zentai csata helyszínén? Szereztünk páncélozott viseletet és kardot, ami kicsit nehéznek bizonyult, 
de készen álltuk a csatára mi is. A török oldalon álló sárkány hatalmas lángot fújt ránk, de a páncélzatunk megvédett ben-
nünket. Kiterveltük, hogy a sárkányt beletereljük a Tiszába. Nem igazán sikerült az eszén túljárni. Nagy dübörgést éreztünk 
a lábunk alatt. A Tiszából előjött a Révész-szobor, aki életre kelt. Hatalmas evezőjével suhintott egyet, suhintott kettőt, a 
sárkány hiába fújta a tüzet a Révészre, ez nem segített a nagy állaton. A sárkány az ütésektől belezuhant a Tisza folyóba, 
amely azonnal elnyelte. Nagyon boldogok voltunk. Megköszöntük a segítséget a Révésznek, aki nagyon kedves volt velünk. 
Megkérdezte, van-e kedvünk egy kis csónakázásra vele a Tiszán. Persze, hogy volt. A Tisza gyönyörű, szép és nyugodt volt. 
A nyakamba akasztott medál villogni kezdett. Megfogtam. Ismét a Tisza-parton a Révész-szobor mellett ültünk, 2018-ban. 
A Révész-szobor ugyan nem mozdult, de csináltunk egy szelfit. Mikor visszanéztük, észrevettük, hogy a képen integetett 
nekünk. Eldöntöttük, hogy ez a kalandunk Blanka, Fanni és Viktória, az Emlékiskola tanulóinak titka marad örökre. 
Nagyon élveztük a kalandot. Örök emlék marad számunkra. Aki nem hiszi, járjon utána.
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Zyntha
Stevan Sremac Általános Iskola, Emlékiskola Munkaegység, Zenta

ZYNTHA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kis város a Vajdaságban. Ennek a városnak Zenta volt a neve. Itt születtünk, 
itt nőttünk fel ezen a tájon, itt lett belőlünk igazi ember. Hárman a zentai Emlékiskola 6. osztályos tanulói vagyunk: Anka, 
Réka és Ella.
Zenta Vajdaság északi részén helyezkedik el, itt sok magyar nemzetiségű ember él. Ezen a varázslatos helyen halad át a 
Tisza útja. 1697-ben Zenta nagy történelmi fordulópontnak: a zentai csatának volt a helyszíne. Savoyai Jenő hadvezér 
vezetésével a keresztény seregek leverték a török csapatokat. Az idén rockoperát is rendeztek a történelmi jelentőségű 
csata emlékére, amely óriási sikert aratott. Ebben a városban három általános iskola, két gimnázium és két szakközépiskola 
van. Ellátogathatunk a Városi Múzeumba, az épület előtt ül Dudás Gyula helyi történetíró szobor alakban, aki kiemelten 
foglalkozott a város történetével a múlt században. A Tisza-parton áll a Révész-szobor, a sétányt pedig hosszú gesztenyesor 
övezi. Van egy hatalmas Városháza, melyet most újítanak fel. Vele szemben található a park, ott kapott helyet a szökőkút, 
ahol este tündérek fényei világítanak. Ebben a városban tevékenykedett Bodor Anikó népdalgyűjtő, a város jóságos anyó-
kája. A gyermekeket is minden évben várja a Mosolytenger Fesztivál. Sok mindent lehetne még írni a városkáról, mi most 
a keletkezését meséljük el.
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, a Balkán-félszigeten is túl, a Tisza jobb partján, egy kis házban élt egy 
fiú, akit úgy hívtak, hogy Zyntha. Ez a fiú révész volt, ahogy az apja mindig is akarta, hogy kövesse a családi hagyományt. 
Ennek a fiúnak a szíve másfelé húzott, mint a révészség, mindig is várost szeretett volna alapítani, de az apja ezt nem hagyta 
jóvá. Egyik nap Mátyás király lányunokája, Erzsébet a Tisza-partján sétált, és át szeretett volna kelni a folyón. Találkozott 
tizenkét gonosz emberrel, a török császár főlovagjaival, egy csónakban utaztak. A fiatal hölgy egyedül volt, és nem tudta, 
hogy léteznek rossz emberek is, mert neki tiszta és igazságos szíve volt. Odament hozzájuk, és megkérte őket, vigyék át a 
túlsó partra a csónakkal. A tizenkét gonosz ember felismerte a király szépséges unokáját, és a vízbe akarták fojtani. 
Ekkor nagyot sikított a fiatal lány, ezt meghallotta Zyntha, és a hang irányába evezett. Meglátta, hogy tizenkét török egy 
csinos lánykát lógat a vízbe. Gyorsan odasietett, és az evezőjével kiütött tizenegy törököt. Egy viszont fennmaradt a csó-
nakban, és elvágta az Erzsébetet tartó kötelet, a lány a vízbe esett. Ekkor Zyntha lerúgta a fennmaradt törököt a csónakról, 
és a lány után ugrott. Erzsébet nagyon mélyre süllyedt, de sikerült őt kimenteni. Zyntha kivitte őt a partra, és sikerült 
felélesztenie a hölgyet. Mindez egy gesztenyefa alatt történt. 
Nagy beszélgetés közepette a révészfiúnak megtetszett Erzsébet, akibe rögvest beleszeretett. Hosszú ideig a gesztenyefa 
alatt találkoztak a fiatalok, de Erzsébet váratlanul meghalt, és a boldogságnak vége szakadt. A fiatal révész bánatában ön-
kezével véget vetett életének. Édesapja eltemette a fiút a gesztenyefa alá, majd az emberek a fiú tiszteletére a Tisza mellé 
rengeteg gesztenyefát ültetettek, és a Tisza-partra Révészt állítottak. A várost pedig elnevezték Zyntharéwnek.
A mai napig is ott sorakoznak a gesztenyefák, és bennük él Zyntha lelke. A város neve ma is így ismert, csak egy kicsit 
magyarosabban: Zenta. Mi büszkék vagyunk erre a kis városra. Aki nem hiszi, járjon utána a legendának.
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MENNYIRE ISMERED A NÉGY HATÁRON TÚLI RÉGIÓT?
Fedezd fel Erdélyt, a Felvidéket, a Muravidéket és a Vajdaságot a 4 × 15 kérdés megválaszolásával! Ha nem tudod a választ, 
nézz utána az interneten! 

A vetélkedő teljes feladatsorát nem szeretnénk közölni ebben a kiadványban, ámde néhány érdekes, tanulságos feladatot közlünk most, 
melyben kicsit jobban megismerheti az Olvasó is a négy határon túli régiót és a Kárpát-medencét. Az első feladat (4 × 15 kérdés a 
négy régióból) az első fordulója volt a vetélkedőnek, a második feladat (a Kárpát-medence természeti és épített csodái) pedig a má-
sodik forduló egy részét képezte. A vetélkedő harmadik fordulójában helyi értékeket kellett felkutatni. A szemelvény harmadik része 
az értékfeltáráshoz nyújt segítséget, nem csak a diákoknak, hanem mindazoknak akik értékek után kutatnak.

1. Milyen történelmi eseménynek állít emléket a
madéfalvi emlékmű?
a) A véres farsangnak.
b) A határőrség szervezése ellen lázadó székelyek leverésének.
c) Az Ali pasa vezette 1658-as tatár betörésnek.

2. A múlt évtizedben melyik vallásos-nemzeti értéket jelöltek két alkalommal is az
UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára?
a) A máriaradnai búcsút.
b) Az Ezer Székely Leány találkozót.
c) A csíksomlyói búcsút.

3. A Fejedelemség korában a székelyeket többször is lustra könyvekbe jegyezték.
Milyen alkalomból készültek ezek az összeírások?
a) Amikor a székelyek betakarították a terményt.
b) Amikor hadi szemlét tartottak a hadra rendelt székelyekről.
c) Amikor megszámolták, hogy a csata után hányan maradtak életben.

4. Melyik csatában esett el 1849. július 31-én a szabadságharc költője, Petőfi Sándor?
a) ákosfalvi
b) fehéregyházi
c) piski

5. Hol született Hunyadi Mátyás?
a) Brassó
b) Gyulafehérvár
c) Kolozsvár

6. Ki az a Zágonban született tornászlány, aki 1984-ben, a Los Angelesben megrendezett 
olimpiai játékokon négy aranyérmet szerzett?
a) Szabó Kati
b) Keleti Ágnes
c) Balázs Erzsébet

ERDÉLYI KÉRDÉSSOR
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7. Erdélyben igen népszerű a zakuszka készítése. Melyek az alapösszetevői a kenyérre 
kenhető krémes finomságnak? 
a) vinete, fuszulyka és pityóka
b) vinete, árdé, hagyma
c) gomba, murok, pityóka

8. A székelység történetének, hitvilágának és népművészetének lenyomatait hordozzák 
azok a sírjelek, melyek számos székelyföldi temetőben megfigyelhetőek:
a) kőkereszt
b) kopjafa
c) tumba

9. Melyik az a város, ahol a mai napig legjobban fennmaradt az udvarteres településszer-
kezet, ilyen szempontból egyedi lévén egész Erdélyben? 
a) Székelyudvarhely
b) Marosvásárhely
c) Kézdivásárhely

10. Kós Károly: festő- és grafikusművész, művészettörténész, néprajztudós, folyóirat-szer-
kesztő, politikus, Erdély lelkének és társadalmi valóságának legjobb értője. Melyik erdé-
lyi múzeum épült az ő tervei alapján?
a) Erdélyi Történelmi Múzeum
b) Incze László Céhtörténeti Múzeum
c) Székely Nemzeti Múzeum 

11.Az erdélyi művelődés és népoktatás, filozófiai és pedagógiai irodalom egyik anyanyel-
vű úttörője. 1625-ben született a Barcaságban, nevéhez kötődik az első magyar nyelvű 
enciklopédia. Kiről van szó?
a) Zöld Péter
b) Bolyai Farkas
c) Apáczai Csere János

12.Kányádi Sándor a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakja, 1929. május 
10-én született a Hargita megyei Nagygalambfalván. Melyik gyermeklapnak volt hosszú 
időn keresztül a szerkesztője?
a) Napsugár
b) Szivárvány
c) Kukucska

13. Mit jelképez a sas, a hét vár, a nap és a hold?
a) Az Erdély címerében található, a három kiváltságos rendet jelképezi
   (magyarok, szászok, székelyek).
b) A három bevett vallást jelképezi a Diploma Leopoldinumban.
c) Udvarhelyszék XVIII. századi pecsétjén található szimbólum.

14. Melyik az a vár Erdélyben, melyhez a magyarság egyik legismertebb, legnépszerűbb 
népballadája fűződik, melyből kiderül, hogy a vár csak egy igazi magyar asszony életál-
dozata árán tud megmaradni „Tizenkét kőmíves összetanakodék...”
a) a vajdahunyadi vár
b) a nagyváradi vár
c) Déva vára
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15.A Szent László-kultuszhely legismertebb központja, a hagyomány szerint maga a lo-
vagkirály alapított itt kolostort, sőt ide is temették el. A Képes Krónika ekképpen ír a 
helyről: „… Ezután Bihar vármegyében a Körös folyó mellett vadászat közben talált egy 
helyet, ahol angyali intelemre elhatározta, hogy monostort épít Szűz Mária tiszteletére: 
ezt a helyet ... nevezte.”
a) Kolozsvár
b) Várad
c) Gyulafehérvár

FELVIDÉKI KÉRDÉSSOR

1. Hol található a Felvidék egyetlen túzokrezervátuma?
a) Csallóközaranyos mellett. 
b) Bős környékén.
c) Felső-Csallóközben.

2. Melyik két folyó összefolyásából keletkezik a Bodrog folyó?
a) Ung, Laborc
b) Hernád, Sajó
c) Latorca, Ondava

3. Melyik aradi vértanú nyugszik Margonyán?
a) Lázár Vilmos
b) Dessewffy Arisztid
c) Láhner György

4. Mikor és hol temették újra II. Rákóczi Ferencet?
a) 1880-ban, Munkácson.
b) 1896-ban, Késmárkon. 
c) 1906-ban, Kassán.

5. Melyik királynak emeltek szobrot kapával a kezében,
és hol található ez a szobor?
a) Károly Róbertnek Rimaszombatban.
b) Szent Lászlónak Tornalján.
c) Mátyásnak Sajógömörben.

6. Hol zajlott a dicsőséges tavaszi hadjárat győztes
csatája 1849. április 19-én?
a) Nagysallónál.
b) Ipolyságnál.
c) Losoncnál.
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7. Melyik város mellett vívott költői „csatát” egy erdei lak
megéneklésével Petőfi, Tompa és Kerényi?
a) Kassa
b) Pozsony
c) Eperjes

8. Hol áll Madách Imre emlékműve Ádám alakjával,
és ki az alkotója?
a) Alsósztregova, Rigele Alajos
b) Csesztve, Telcs Ede
c) Balassagyarmat, Vilt Tibor

9. Mikszáth Kálmán melyik művének a helyszíne Lőcse?
a) Különös házasság
b) A fekete város
c) Szent Péter esernyője

10. Melyik faluban gyűjtötte Kodály a Kicsiny a hordócska régi táncdalt, melyik tájegy-
ségben található ez a település?
a) Taksonyban, Mátyusföldön.
b) Nagymegyeren, Csallóközben.
c) Zsérén, Zoborvidéken.

11. Melyik népdal címe lett az 1968-tól megrendezésre kerülő népzenei vetélkedő neve?
a) Édesanyám rózsafája
b) Tavaszi szél vizet áraszt
c) Csillagoknak teremtője

12. Ki építette és milyen stílusban a pozsonyi Szent Erzsébet-templomot, az ún. Kék 
templomot?
a) Feigler Ignác, klasszicista
b) Lechner Ödön, szecesszió
c) Fellner Jakab, barokk

13. Hol állt és ki volt az alkotója a Mária Terézia-szoborcsoportnak?
a) Kassán, Zala György
b) Gödöllőn, Ferenczi István
c) Pozsonyban, Fadrusz János

14. Hogyan nevezik a legismertebb farsangi szokást, s mely tájegység őrzi napjainkig?
a) kiszehajtás, Zoborvidéken
b) dőrejárás, Felső-Csallóközben
c) balázsjárás, Gömörben
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15. A Jászó melletti Debrődön található gyógyforrás a középkor óta híres búcsújáróhely. 
Kinek tulajdonítják a forrás keletkezését, és mikor van a búcsúja?
a) Szent Istvánnak, augusztus 20-án.
b) Szent Imrének, november 5-én.
c) Szent Lászlónak, június 27-én.

1. A lendvai térség, pontosabban a Lendva-hegy alatti sík terület fontos régészeti kincse-
ket rejt. Az említett térségben található, az Alsó-Lakos melletti eddigi egyetlen bronzkori 
település. Hogy hívják?
a) Aloris
b) Eloris
c) Oloris

2. Az alsólendvai Bánffy Miklós, aki lelkes híve volt Mátyás királynak, számos udvari 
tisztséget töltött be. Mátyás királyt elkísérte moldvai hadjáratára, ahol megmentette az 
uralkodó életét. Bonfini krónikás leírása szerint Corvin Mátyás testvéreként szerette 
Bánffy Miklóst. Nem véletlen tehát, hogy a király 1474-ben őt bízta meg...
a) ...Cillei Ulrik leszámolásával.
b) ...annak a küldöttségnek a vezetésével, amely Nápolyba ment Beatrixért.
c) ...hogy űzze ki a törököt Erdélyből.

3. A mai Szlovénia területén, Lendván nyomtattak először könyvet 1573-ban, mégpedig a 
Bánffy-uradalom kegyei jóvoltából, akik befogadták az akkoriban üldöztetett protestáns 
vallást hirdető magyar prédikátort, Kultsár Györgyöt. Hoffhalter Rudolf svájci vándor-
nyomdász műhelyéből több Kultsár György által írt könyv is napvilágot látott az akkori 
Alsólendván. Hány?
a) kettő   b) három  c) négy

4. Hadik Mihály a néphagyomány szerint az 1603-as, Bánffy Kristóf vezette törö-
kellenes csatározások egyik hőse, aki egy törökkel vívott párviadal során esett el. 
A monda szerint halálhírére a vár urának szépséges lánya, Bánffy Piroska kive-
tette magát a vár tornyának ablakán, és szörnyethalt. Hadik várkapitány holtteste 
ma egy összeszáradt múmia, melyen a balzsamozásnak semmi nyoma, ezért a 
természeti csodák közé tartozik. Hol tekinthető meg a múmia?
a) A Lendvai várban.
b) A Szent Katalin templomban.
c) A Szentháromság-kápolnában.

5. A Hungária Hazai Ernyőgyár Rt. volt az Osztrák–Magyar Monarchia első ernyőgyára. 
Az ernyőket a század folyamán szállították többek között Olaszországba, Franciaország-
ba, Hollandiába, Spanyolországba, sőt Etiópiába, és még Japánba is. Wortmann Béla mi-
lyen kisipari üzeméből alapították meg az ernyőgyárat 1904-ben:
a) mézeskalács-sütöde
b) varroda
c) szeszfőzde

6. A múlt század elején Alsólendva haladó szellemű kisvárosnak számított: volt szállodá-
ja, vendéglői, kialakult a vasútvonal, jelentős volt az ipar – a város aranykorát élte. Ehhez 
kapcsolódóan 1903-ban megalakult a mostani Szlovénia területén lévő első futballklub, 
egy évvel a Real Madrid megalakulása után. Hogy nevezték?
a) Alsólendvai Football Egyesület
b) Lendvai DSC
c) Nogometni Klub Nafta

MURAVIDÉKI KÉRDÉSSOR
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7. Budapesten található emlékmű, mely a magyar honfoglalás ezeréves jubileumának 
állít emléket. Az emlékmű az 1896-os millenniumi ünnepségekre szánt számtalan építé-
szeti és városfejlesztési beruházás (Ferenc József híd, Nagykörút, Millenniumi Földalatti 
Vasút, Országház stb.) egyik ékköve. Melyik híres budapesti téren található szoboregyüt-
test készítette az alsólendvai születésű Zala György szobrászművész?
a) Hősök tere
b) Kossuth tér
c) Szabadság tér

15. Mely alsólendvai ital fogyott el hordószámra a piacokon, vásárokon, búcsúkon a 20. 
században, ami mára már a köztudatban többnyire feledésbe merült?
a) csipkebogyópálinka
b) ecetes fröccs
c) mézsör

8. A kőolaj Lendva környékén nagy kincsnek számított. Az emberek a 18. század végén és 
a 19. században szekerek mázolására, lámpaolajnak, valamint gyógyszerként használták. 
A 20. század közepén megalakult a Nafta vállalat, az egykori Jugoszlávia egyetlen olajfi-
nomítója. Aranykorában több mint 2500 munkása volt és összesen 81 fúrótornya. Majd 
ahogy közeledett a századvég, és ahogy fogyott a „fekete arany”, a vállalat számára is a 
hanyatlás évei következtek. A vállalat végül tönkrement, valamint átalakult. Az olajfi-
nomítót pedig eladták, ami azóta is működik. Melyik ország vette meg az olajfinomítót?
a) India
b) Kína
c) Kuvait

9. Mit jelent a muravidéki szókapcsolat, a: 
„fö va putyolagosuva”?
a) megégett   
b) felhólyagosodott   
c) felhorzsolódott

10. Mi az a „seggebugya”?
a) káromkodás
b) csipkebogyó
c) homoktövis

12. 2014-ben a Bödeháza (HUN) és Zsitkóc (SLO) zöldhatáron átadták a Barátság Par-
kot. A határ két oldalán élő rokonok és ismerősök ma szabadon átjárhatnak egymáshoz 
ott, ahol évtizedekig szögesdrót kerítés húzódott – annak maradványaiból készült egy 
különleges szobor. Milyen állatot ábrázol ez a szobor?
a) róka
b) madár
c) mosómedve

13. A fumu az egyik legkülönlegesebb európai lakodalmi kalács. Göcsejben, Hetésben és 
a Muravidéken fumunak nevezik azt a fonott kalácsot, ami a keresztelők és lakodalmak 
elmaradhatatlan kelléke volt. Díszes szőttes kendőkbe bebugyolálva vitték az ünnepség-
re. Dramatikus játék is szövődött köré, ugyanis a fumut jelképesen megkeresztelték, és 
szétosztották az esemény résztvevői között. Milyen formája lehetett a fumunak?
a) kisgyerek
b) kiscica
c) kisborjú

14. Mely tejterméken tudtak az emlékezés szerint rendre összeveszni a vásárlók az egy-
kori alsólendvai piacon?
a) búbos túró
b) köcsögös tej
c) csikorgó sajt

11. Folytasd a zalai népdalt,
„Átimennék a Murán...
a) ...szerelmemnek vigaszán.”
b) ...a révésznek tutaján.”
c) ...jövő évnek tavaszán.”
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1. Komor Marcell és Jakab Dezső első közös, szabadkai munkája az 1902-ben épített zsi-
nagóga, az európai zsinagógaépítészet gyöngyszeme. A következők közül melyik állítás 
nem igaz az épületre?
a) Az ötkupolás zsinagóga központi kupolája egy nyolcszögű acélkonstrukcióra támaszkodik.
b) Jellemző díszítőelemei a stilizált pávatoll-, a szív- és virágmotívumok.
c) Hangsúlyos a fa alapanyag használata.

2. Milyen területen él a délvidéki földikutya?
a) Homokos, füves pusztákon.
b) Erdőben.
c) Fás ligetekben.

3. Melyik történelmi esemény okozta az aracsi pusztatemplom pusztulását?
a) a tatárjárás
b) a török hódítások
c) az 1848–49-es szabadságharc hadi eseményei

4. A bácsi vár a korabeli francia lovagvárak mintájára készült lakótoronnyal, bástyákkal 
megerősített várfallal, vizesárokkal és felvonóhíddal. Bács már Szent István kora óta fon-
tos település, püspöki székhely volt, a vár nagyszabású kiépítésére azonban csak később 
került sor. Mikor?
a) Szent László király uralkodása alatt, a 11. század végén.
b) Károly Róbert uralkodása alatt, a 14. század elején.
c) Mátyás király uralkodása alatt, a 15. század második felében.

5. Ki tervezte a zentai tűzoltólaktanya szecessziós épületét?
a) Magyar Ede
b) Komor Marcell és Jakab Dezső
c) Lajta Béla

6. Melyik településnél torkollik ma a Tiszába a Ferenc-csatorna, vagyis a Duna–Tisza–
Duna-csatorna?
a) Óbecsénél
b) Péterrévénél
c) Magyarkanizsánál

7. Hogyan készül a vajalja?
a) Tejfölt (esetleg vaj hozzáadásával) liszttel berántanak.
b) A tejfölből vagy tejszínből köpüléssel elválasztják a tejzsírt.
c) Az aludttejet vászonruhába csomagolva felakasztják, hogy kicsöpögjön belőle a savó.

8. Melyik Kosztolányi-regény játszódik a szabadkai Községi Főgymnasium (ma Svetozar 
Marković Gimnázium) falai közt?
a) Pacsirta    
b) Édes Anna   
c) Aranysárkány

VAJDASÁGI KÉRDÉSSOR
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14. Melyik település közelében folyt le az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó 
győztes csatája?
a) Szenttamás
b) Kishegyes 
c) Temerin

9. A karikázó tánctípus, vagyis a leányok hangszeres kíséret nélküli, kizárólag énekhang-
ra járt körtánca Vajdaságban csak két nyugat-bácskai faluból, Doroszlóról és Gombosról 
ismeretes. Doroszlón csirajnak, Gomboson pedig tüskömnek nevezik ezt a fajta táncot. 
Mikor járták leginkább a lányok ezeket a táncokat?
a) A farsangi időszakban.
b) A nagyböjt alatt.
c) Lakodalmakban.

15. Melyik aradi vértanú nyugszik az eleméri Szent Ágoston-templomban?
a) Kiss Ernő
b) Damjanich János 
c) Gróf Leiningen-Westerburg Károly

10. Melyik néprajzi táj jellemző műfaja a juhásznóta?
a) Dunántúl   
b) Alföld    
c) Erdély

11. Temerin katolikus magyarsága 1853-ban egyházi fogadalmi ünnepévé tette Illés pró-
féta napját, július 20-át. Az 1948-as forradalomban lerombolt falut a következő években 
számos természeti csapás sújtotta, ezért a temeriniek megfogadták, hogy ezen a napon 
nem dolgoznak, hanem templomba mennek, és imádkoznak, hogy végre szebb idők kö-
szöntsenek a falura. A néphit szerint Illés…
a) … hirtelen támadó nyári viharokat okoz.
b) …napsütéses időt hoz.
c) …nagy szárazságot okoz.

12. A doroszlói Szentkút a középkor óta ismert kegyhely, napjainkban a vajdasági ma-
gyarság legkedveltebb búcsújáró helye. Mikor van a fő búcsúja?
a) Pünkösdkor.
b) Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján (Szűz Mária mennybemenetelének ünnepén).
c) Szeptember 8-án, Kisasszony napján (Szűz Mária születésének ünnepén).

13. Melyik néptől vette át a tambura ősét a magyarság?
a) Közvetlenül a törököktől.
b) A délszláv népek közvetítésével. 
c) Az olaszoktól.
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KÁRPÁT-MEDENCE TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT CSODÁI (ÖRÖKSÉGEI)
A 330 ezer négyzetkilométer területű Kárpát-medence sokak szerint páratlan. Csaknem egyenlő távolságra van ide az Egyenlítő és az 
Északi-sark. Számos természeti és épített nevezetessége van. A feladat első részében a leírás alapján ismerd fel ezeket a nevezetessége-
ket, majd a második részben párosítsd a térképen található számokat a megfelelő leíráshoz!

1. A település egyik ékessége, és minden bizonnyal legismertebb nevezetessége a román 
és a gótikus stílus jegyeit hordozó középkori temploma. A szakrális épület legkorábbi 
részének a templom szentélyét tekinthetjük. A templomot belülről Aquila János freskói 
ékesítik, amelyek 1380 és 1390 között készültek. A freskók közül a legértékesebb a Szent 
László-legenda falképsora, amely a Kárpát-medencében talán a legteljesebb módon őrizte 
meg a legenda minden egyes epizódját.
a) Melyik ez az épület, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

3. Ez a húszezer éves sós tó Európában a legnagyobb. Az állat- és növényvilága egyedülál-
ló. A környékén 300 madárfajjal találkozhatunk, amelyek vagy itt élnek, vagy ellátogat-
nak ide az év különböző szakaszaiban. A tóban 30-féle hal él. A 36 kilométer hosszúsá-
gú, 7–15 km széles síkvidéki tó sótartalma a 33-szorosa a Balatonénak. Különlegessége 
mindezen felül, hogy viharos szél idején néha ferde a vízállása.
a) Melyik ez a tó, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

5. Európa legnagyobb egybefüggő füves pusztája nem erdőirtás miatt alakult ki. A pász-
torközösségek munkálták meg. Területe ma már 82 ezer hektárra terjed ki, ahol nem-
csak gémeskutakat, csárdákat és a híres Kilenclyukú hidat találjuk, hanem egyéb réz- és 
bronzkor idején emelt lakódombokat, sírhalmokat, őrhalmokat és határhalmokat, azaz 
kurgánokat is.
a) Hogy hívják ezt a pusztát, s hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

2. Ezeknek a különleges köveknek a formáit a szél és a víz hozta létre. A kúp alakúakba 
egykor valakik valamiért kis fülkéket vájtak. Egyesek úgy tartják, hogy ezek a 60 cm 
magas, 30 cm széles és 25–30 cm mély vájatok az elhunytak hamvait tartalmazó urnákat 
őrizték, mások szerint viszont méhészkedésre használták őket még valamikor a honfog-
lalás környékén.
a) Hogy hívják ezt a képződményt, s hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

4. A legnagyobb gyógyító erejű, tőzegmedrű tó – meleg vize kiválóan alkalmas reumás és 
mozgásszervi megbetegedések kezelésére –, amely a kontinensen található. A 4,5 hektár 
kiterjedésű tavat 50 hektár területű véderdő és mocsárciprusok veszik körül, vízfelületét 
pedig páraréteg borítja. Már több mint száz éve meghonosították az indiai tündérrózsát, 
amely az őshonos hófehérrel együtt ékesíti a tavat.
a) Melyik ez a tó, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

6. Az egykori Nándorfehérvár Zimony nevű városrészében, a Duna jobb partján találha-
tó ez az emlékmű. Nagy valószínűséggel itt halt meg Hunyadi János a nándorfehérvári 
csata után. A reneszánsz stílusú emlékmű legmagasabb pontja 37 méter. Ennek a csúcsán 
egy szárnyát kitáró turulmadár volt, melyet Bezerédi Gyula alkotott. A párkányon pedig 
Róna
József ülő Hungária kőszobra volt látható és két kőoroszlán,
de ezeket mára levették róla.
a) Melyik ez az emlékmű, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!
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8. Ebben a városban a Nagytemplomnál van egy olyan különleges növény, amely sem 
fának, sem bokornak nem mondható. A mesék szerint a régi és az új hit képviselői ösz-
szevesztek azon, hogy ki fog végül győzedelmeskedni a városban. A katolikus pap a vita 
hevében letört egy ágat, majd leszúrta a földbe, s így szólt: „majd akkor talál otthonra a 
kálvinizmus itt, amikor ebből az ágacskából fa lesz.” Érdekes módon a növény nemcsak 
gyökeret engedett, de több száz esztendeje él azon a helyen.
a) Hogy hívják ezt a különleges növényt, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

10. A kontinens legméretesebb hordalékkúpja, melynek teljes területe 9000 négyzet-
kilométer. Ausztria, Magyarország és Szlovákia osztozik rajta. Régen, az ősidőkben a 
Pannon-tenger fedte, később pedig a Duna és mellékfolyóinak a hordaléka töltötte fel, 
így jött létre.
a) Hogy hívják ezt a térséget, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

7. A Gömör–Tornai-karszt legszebb barlangjainak egyike. Itt található egy cseppkő, mely 
33 méter magas, ezzel jelenleg is a világ legnagyobb cseppkövei közé tartozik. A bar-
langnak több mint egy kilométeres a hossza, és állandó folyású föld alatti patakja van. 
Ha követjük a vizét, egy idő után létra segítségével feljuthatunk az úgynevezett rozsnyói 
barlangászok cseppkövéhez. Buzgó-barlangnak is nevezik.
a) Melyik ez a barlang, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

9. A heliotermikus tavak sósak. Érdekességük, hogy a lerakódott sóréteg miatt az alsó 
vízréteg sós, míg a felső – a csapadék miatt – édes, így a nagyobb sűrűségű alsó réteg 
meg tudja őrizni a napsugarak melegét. Erdélyben található a világ legnagyobb ilyen 
tava. A tó – kiadós felhőszakadás után – egy víznyelő eltömődésének következtében jött 
létre 1875-ben. Nevét alakja után kapta, ugyanis egy kiterített medvebőrre hasonlít. Az 
átlagosan 10 méter mély tó vize a felszínen 35 fokos hőmérsékletű is lehet, de megesett, 
hogy 80 fokot is mértek már itt!
a) Melyik ez tó, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

11. Ez a rovarfajta jellegzetesen a szőkének nevezett folyóhoz köthető. A folyó medrében 
három évig él lárvaként, hogy aztán mindössze pár órát éljen a felszínen. Évente mind-
össze egy alkalommal láthatók. Rövid és szenvedélyes víz feletti életük, tömeges rajzásuk, 
kirepülésük, násztáncuk egyedülálló természeti látványosság.
a) Melyik ez rovar, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

12. Az agathyrek, dákok, rómaiak és gótok után, a VI–VII. században a szlávok jelentek 
meg ezen a területen, akik a településnek a Belgrád nevet adták. A honfoglalás után Gyu-
la vezér szálláshelye lett, aki az itt talált romokon felépítette a székhelyéül szolgáló várát. 
Amikor István fejedelem 997-ben a Veszprém alatti csatában legyőzte a lázadó Koppányt, 
felnégyelt testének egy darabját az itt található vár kapujára szegeztette ki. Erdély legha-
talmasabb román kori építészeti emléke, az erdélyi püspöki székesegyház is itt található!
a) Melyik ez az építészeti emlék, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!

13. A magyar nép történetének egyik meghatározó helyszíne. 895-ben őseink egy része 
ezen keresztül érkezett meg a Kárpát-medencébe. Az itt található alkotás Matl Péter 
művész tervei alapján készült. A közepén látható oltárkő a vérszerződés kelyhét szim-
bolizálja.
a) Melyik ez az alkotás, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!
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KUTASS ÉRTÉKEK UTÁN A TELEPÜLÉSEDEN!

Az értékfeltárás lehetőségeket és célokat adhat a településnek, a közösségnek, s egyúttal új közösségeket is kialakíthatunk általuk. Fon-
tos, hogy kötődjünk a településünkhöz, szülőföldünkhöz, tudjuk, mi van körülöttünk, tudjuk, honnan jöttünk, bárhová is vezet az élet 
bennünket. Ebben segíthet sokat az értékfeltárás, hiszen ezáltal kiaknázhatjuk a térségünkben rejlő értékeket.
Közös feladatunk, hogy értékeinket a jövőben is megtalálhassuk saját, természetes közegükben, azokon a tájakon, ahol születtek, azokban a közös-
ségekben, amelyek megalkották és máig odafigyelnek rájuk.

 Mi lehet helyi érték? Mi kerülhet be a helyi értéktárba?

Arra kérdésre, hogy mi kerülhet a helyi értéktárba, az a legjobb válasz, hogy minden, amiről a közösség úgy dönt, értéktárba kerülésük 
által pedig már nemzeti értéknek hívjuk őket. 

 Mi a nemzeti érték?

Nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyo-
mányaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 
minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immate-
riális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.
Tehát mindegy, hogy milyen jellegű az érték, lehet az agrár- és élelmiszergazdasági, ipari és műszaki megoldásokhoz tartozó, sporthoz, 
természeti környezethez, turizmushoz és vendéglátáshoz, egészséghez és életmódhoz, épített környezethez vagy kulturális örökséghez 
kapcsolódó érték is. Nemcsak az országos ismertségű, a magyarság csúcsteljesítményeként definiált hungarikumok számítanak „igazi” 
értéknek. Egy település közössége számára a saját, helyben megtalálható értékei fontosak igazán, ezek azok, melyeket már őseik is 
ismertek, a mostani lakosok számára is meghatározóak, és szeretnék, ha unokáik is ismernék, mert a sajátjuknak vallják azt, büszkék 
rá, függetlenül attól, hogy a település határain túl élők talán sosem hallottak róla. Bármely érték, mely a helyiek számára jelentőséggel 
bír, bekerülhet a helyi települési értéktárba...
Sok településnek van olyan szülöttje, aki példa lehet a mostani generációk előtt is. Az ő jelölésükkor nagyon fontos tudnivaló, hogy a 
törvény tiltja, hogy egy ember önmagában az értéktár elemévé váljon, de azt nem tiltja, hogy ezen személy életútja, munkássága, egy 
egész életen át tartó tevékenysége bekerüljön az értéktárba.

 Ha te is kedvet kaptál az értékfeltáráshoz, ne habozz! 

Első lépésként nézd meg a regionális értéktárban, hogy mely értékek nyertek már felvételt. A régiós értéktárak a következő linkeken 
érhetők el, itt lehet ellenőrizni, szerepel-e már az érték az értéktárban, valamint ötletadó is lehet a munkához:
Erdélyi Magyar Értéktár: http://www.kjnt.ro/ertektar/emeb 

Felvidéki Magyar Értéktár: http://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/felvideki-ertektar/   és http://csemadok.sk/intezet/koz-
muvelodesi-adattar/felvideki-telepules-mustra/ 

Muravidéki Magyar Értéktár: http://www.muravidekiertektar.si/ 

Vajdasági Magyar Értéktár: http://www.ertektar.rs/

Ha tudsz még olyat, amely a közösség számára érték, keresd meg a településed Értéktár Bizottságát. Ha ilyen még nem létezik a tele-
pülésen, először arról tájékozódj, hogyan lehetne azt létrehozni! Ha már létezik, fordulj hozzájuk az értékek beküldésének módjával 
kapcsolatos kérdésekkel!

Konkrét kérdések, melyek segítségére lehetnek az értékkutatónak:
1. Milyen saját településre vonatkozó helyi hagyományt ismersz (ének, tánc, viselet, szokás stb.)? Ismersz-e olyan hagyományőrző 
helybelieket (helytörténész, helyi író, nótafa, mesefa, vőfély stb.), akik valamilyen különleges tudással rendelkeznek? 

2. Ismersz-e olyan kézművest, mesterembert, gazdálkodót, vállalkozót, iparost, aki egyedi, különleges, értékes munkát végez, esetleg 
ritka, régi technológiával dolgozik? 

3. Tudsz-e valamilyen helyi gasztronómiai specialitásról (étel, ital, alapanyag)? Tudsz-e valamilyen helyben megtermelt, vagy itt talál-
ható mezőgazdasági különlegességről
(gyümölcs, zöldségféle, őshonos állatfajtákról)?

14. Ez a hal hosszú életű, meghaladhatja akár a 100 évet is. Európa legnagyobb édesvízi 
hala. Az ikrájából nagyon értékes fekete kaviárt lehet készíteni, s emiatt, valamint az 
orvhorgászat miatt állománya jelentős mértékben lecsökkent. Magyarországon védett 
hal.
a) Melyik ez a hal, és hol található?
b) Keresd meg a térképen, melyik szám jelöli!
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4. Él-e vagy élt-e a településen olyan személy, aki kimagasló eredményeket ért el a kultúra, a művészetek vagy a tudományok terén, és 
akinek életművét helyben is számon tartják, tisztelik?
5. Van-e a településnek híres sportolója? Ha igen, ki ő, milyen sportágban, milyen eredményt ért el?

6. Milyen épületeket, köztéri alkotásokat, szobrokat, kegyhelyeket, műemlékeket, építészeti alkotásokat ismersz, amelyek véleményed 
szerint részei a helyi építészeti örökségnek (lakóházak, gazdasági épületek, intézmények).

7. Használnak-e az itt élők gyógynövényeket? Ha igen: melyeket, és miket készítenek belőle? Van-e a településen, aki gyógyító tevékeny-
séget végez az orvoson kívül (gyógynövényekkel vagy egyéb módszerekkel)? 

8. Működik-e a településen olyan szervezet, egyesület, amely kimagasló eredményeket ért el valamely területen (művészet, tudomány, 
hagyományőrzés, oktatás, jótékonyság, közösségszervezés stb.), és értékteremtő munkájával az egész közösség javát szolgálja?

9. Milyen kiemelkedő természeti értéket ismersz településeden vagy annak szűkebb környezetében (termálvíz, föld, ásvány, természetes 
élővilág stb.)?

10. Zajlik-e a településen ipari termelés? Használnak-e valamilyen különleges, helyi műszaki megoldást? Van-e a településen valamilyen 
ipari műemlék (szélmalom, vízimalom, régi gyárépület, raktár, közlekedési eszköz stb.)?

11. Milyen ünnepei, rendezvényei vannak a településnek?

12. Ha vendége érkezik, mit mutatsz meg saját településedről és annak környékéről? Bekapcsolódik-e a település a turizmusba? 

 Amennyiben a fent olvasottak bövebben érdekelnek, látogass el
a www.hungarikum.hu veboldalra.



Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka
Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi

Ö
ss

ze
g
y
ű

jt
ö

tt
 é

r
té

k
e
k

 
a

 K
á

r
pá

t-
m

e
d

e
n
c
é
b
e
n

V
á

lo
g

a
tá

s 
a

 v
e
té

lk
e
d

ő
r

e
b

e
k

ü
ld

ö
tt

 é
r

té
k

e
k

b
ő

l



91

A Négy határon át vetélkedő nem titkolt célja volt az értéktárak bővítése, s az értékgyűjtés menetének megismertetése a tanulókkal és 
a felkészítőikkel is. Ebben a fejezetben az értéktárak nyolc kategóriájára (agrár- és élelmiszer-gazdaság, egészség és életmód, épített 
környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás) egy-egy példát, 
értéket mutatunk be, melyet a diákok a verseny keretein belül gyűjtöttek, valamint egy rövid összefoglalót arról, mi is lehet érték a 
környezetünkben, és amely segítségünkre lehet a további értékfeltárásban.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER-GAZDASÁG

BÚBOS TÚRÓ (muravidéki kiejtésben: bubosturu, puposturu) Lendva, Muravidék

A Muravidék nem tartozott a nagyállattartó vidékek közé, így a tejfeldolgozás házi, 
családi szinten zajlott. Azt a tejet, amit frissen nem fogyasztottak el, mihamarabb tar-
tósítani kellett, hogy a család élelmiszer-tartalékait gyarapítsa. A tejfeldolgozás egyik 
első lépese volt, hogy egy tejes fazékban a tejet megaltatták, majd szétválasztották, 
vagyis a tej tetejéről leszedték a tejfölt, alul pedig megmaradt az aludttej. Az aludttej-
ből melegítéssel túrót készítettek, amelyet előszeretettel ettek frissen. Ilyenkor sózták, 
fűszerezték fokhagymával, vöröshagymával, friss paprikával vagy őrölt piros papriká-
val, esetleg tökmagolajjal, s kenyérrel fogyasztották. 
A túrót még tartósabbá tudták tenni, ha a sózás és fűszerezés mellett egy kicsit szik-
kasztották, szárították is. Az ilyen tartósításra szánt túrót nagyon gondosan kicsöpög-

tették, hogy minél kevesebb legyen a víztartalma, utána sóval, fokhagymával, kissé csípős, őrölt piros paprikával összegyúr-
ták és tenyérnyi nagyságú kúpokat formáltak; innen kapta az elnevezést: búbos vagy púpos túró. A kis kúpokat vagy a 
sütőben, vagy a kemencén még jobban kiszárították, sőt meg is füstölték, így egyes helyeken sütött túrónak is nevezték. A 
túró sózva, fűszerezve, kiszárítva sokáig elállt, így szívesen vitték magukkal a mezőre és a szőlőhegyre is. 
„Sok túró volt, azért szoktak ezt csinálni… jó turubu is, meg aztán akko is, amikomá sokáig állott a turu és olyan „fonyárot” 
íze volt neki, „hápokos” volt. Ilyenko olyan különleges íze volt.”

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

ANGADZSABOR LEVES,  Gyergyószentmiklós, Hargita megye, Erdély

A gyergyószentmiklósi örmény közösség egyik legfontosabb gasztronómiai terméke. 
Hosszú évtizedeken keresztül a helyi székely közösség is megismerte, átvette, és nagy 
szeretettel fogyasztja ezt a levesételt.
Sokan ángádzsáburnak mondják, vannak akik ángázsábornak nevezik ezt a különle-
ges levest, tény az, hogy mindkét megnevezés ugyanazt a levest fedi. Ezt a levest az 
erdélyi örmény közösség szokta készíteni ünnepi alkalmakkor, de idővel a székelység 
is átvette a leves készítésének fortélyát, és egy kis „szekelyesítéssel” napjainkban több 
családban is egyik kedvenc csemege. A székely változatát hurutos-laskás pityókaleves-
nek nevezik. A leves megnevezése után kutakodva megfejtettük, hogy az ángádzs szó 
fület jelent és az ábur pedig egyszerűen levest. Tehát magyarosítva füllevesről van szó. 
A Gyergyószentmiklóson megtelepedett örmények közül a legjobban Hegyesi Alíz 

néni ismerte és tudta a fülleves receptjét és elkészítési módját. Elmondhatjuk, hogy a legfinomabb levest ő főzte. A leves 
egyedi zamatát az örmény ízesítő, a hurut adja meg. A hurut készítése nem könnyű, mint amilyen egyszerű az összetétele. A 
friss tejet 5-6 hétig szobahőmérsékleten érlelik, majd felfőzik, és szárított petrezselymet tesznek hozzá. Addig főzik tovább, 
amíg sűrű lesz az állaga, majd formázzák és kiszárítják. A kiszáradás után lehet használni az ételek ízesítéséhez. 1 liter 
savanyútejhez egy marék szárított petrezselyem szükséges. A hurutot csak házi tejből lehet készíteni. Sokan zellerzölddel, 
csomborral vagy tárkonnyal fűszerezik.
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ÉPÍTETT KÖRNYEZET

RÉGI HAJLOKOK

Hetény, Felvidék

hajlok főnév -ot, -a (régies) Hajlék.
Hetényen a pincesor épületeit hajlokoknak nevezik.
A megnevezésre 3 magyarázat is van: 
– úgy tisztelték a bort, hogy mikor beléptek a pincébe, fejet kellett
hajtani, meghajolni a bor előtt. 
– a jobb hőszigetelés miatt alacsony ajtók voltak a borházakon, ezért
aki be akart lépni, meg kellett hajolnia, innen a hajlok elnevezés. 
– a pince a bor hajléka.

A hajlokok általában paticsfalúak voltak. A paticsházak fából épült,
vesszőből font és sárral betapasztott oldalúak. A falat és a tetőt a
sarkokba és középre tett oszlopok tartják.

Az ivó teteje fedett, feljáró a tetejére a présházból létrával. A pince lejárója vagy csak ferdére kiképzett sima volt, vagy 
lépcső kőből, téglából. A présházban tartották a „sutyút”, prést és a művelés minden eszközét. A pincében a hordókat és a 
sajtárt, „lévót”. Ezzel töltik a hordóba a bort.

Az ivóban asztal, pad, szék, esetleg fekhely, „priccs” volt. A belső vakablakban, az asztal felett voltak a poharak és a boros-
kancsó.

A hajlok kifejezéssel találkoztunk Nyitra környéki hirdetésekben, ahol szlovák kifejezésként használják: „…predámvinič-
núchatu – hajlok…”. Ezért is szeretnénk, ha nemcsak a szó, a jelentése is fennmaradna a magyar közösségekben.

IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

PÉTERRÉVEI KOMP A TISZÁN, Péterréve, Vajdaság

A péterrévei földműveseknek közel kétezer hold termőföldje, gyümöl-
csöse található a falu bánáti oldalán, az ún. Libában. Sajnos a falunak 
nincs saját hídja, amelyen át tudnának kelni a bánáti oldalra, ezért már 
évtizedek óta a kompot használják közlekedésre. A komp működése 
önerőből zajlik, tehát egy kötelet húznak ki, ami a két partot köti ösz-
sze, és fahusángokkal húzzák át magukat a túloldalra. Mára már ez az 
utolsó komp a Tisza alsó folyásánál, régebben Padénál is volt, de mára 
már egy hidat építettek oda.

A kompon való közlekedés mindennapos, hiszen a földművesek ezen 
közlekednek, ennek köszönhetően a mezőgazdasági gépeket is (trak-
torok, kombájnok stb.) át tudják szállítani a túloldalra. Nagy látvá-
nyosságnak számít a környéken, rengeteg turista is megtekinti, ki is 
próbálja, hiszen nem mindennapos dolog, hogy egy ilyen nagy járművet 
tud megmozdítani.

Az évtizedek alatt a víz káros hatásai miatt már pár kompot lecseréltek, 
de midig újat is hoznak a régiek helyébe. Pár alkalommal a kompkötél 
is elszakadt, és a törökbecsei vízduzzasztónál fogták meg. 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

JAKAB-NAPI VÁSÁR, Dobronak, Muravidék

Dobronak már a múltban ismert volt vásárairól. A köz-
ponti vásárt július 25-én Szent Jakab, a plébánia védő-
szentjének napján tartották. Ebből ered az elnevezése 
is. Az egész napos vásár a plébániatemplom közelében 
zajlott. Ezen a napon vidám volt a hangulat a környék-
beli kocsmákban is, ahol az emberek mulattak, énekel-
tek és táncoltak. A vásáron különféle ruhákat, szövetet, 
kelmét, lábbelit, valamint különféle háztartási portékát 
– cserépedényeket, kosarakat, fakanalakat, szitákat, gyú-
ródeszkákat, sodrófákat, valamint fagereblyéket, favillá-
kat, láncokat, köteleket, sőt még répamagot is kínáltak. 
A gyermekekről sem feledkeztek meg, akiket főképp 
a játékokkal, a mézes bábokkal és színes cukorkákkal 

megrakott sátrak érdekelték. De a vásártéren felállított „ringlispil”, körhinta is  a gyerekek örömére szolgált.
A vásárokon termékeikkel jelen voltak mind a helyi, mind a távolról érkező kézművesek. Egy 1831-ből származó írásban 
olvasható, hogy a vásáron részt vettek olyan településekből, mint pl. Csáktornya, Stridó (Štrigova), Prelog, Körmend, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lendva, Radgona, sőt Karintiából is érkeztek árusok. A Jakab-napi vásár idővel (a második 
világháború után) teljesen megszűnt, csak búcsút tartottak ezen a napon. A helyiek kezdeményezésére néhány éve ele-
venítették fel e szép hagyományt, amelyen kézműves és népművészeti termékekkel részt vehetnek mind a helyi, mind a 
távoli kézművesek. A vásár kínálata évről évre bővül. Minden, ami egy valódi, hamisítatlan vásári hangulathoz kell, az itt 
megtalálható: mézeskalács, csuhéból készült használati és dísztárgyak, fából készült bútorok, ékszerek, kerámia, helyi és 
környékbeli portékák, illatozó kürtőskalács, lángos… Szemet gyönyörködtető látvány a vásári forgatagban megpillantani a 
népviseletbe öltözött felnőtteket és gyerekeket, akik megidézik dédanyáink világát.

SPORT

NÉMETH PÁL EDZŐ, pedagógus nyárasdi kézilabdában elért eredményei, Nyárasd, Felvidék

Bélvatán született 1939. augusztus 21-én egy háromgyermekes szabócsalád leg-
idősebb gyermekeként. A Pozsonyi Tanítóképzőn tanult 1957–59 között, ké-
mia–biológia szakot végzett. Az iskolai tanulmányai befejezése után Nyárasdra 
került mint biológia–kémia szakos tanító. A tanítás mellett aktívan sportolt, és 
a fiatalokkal mint edző foglalkozott. Az e vidéken eddig ismeretlen sportágat, a 
kézilabdát honosította meg, főleg a lányoknál. Pozsonyban és Prágában képezte 
tovább magát, megszerezte a negyedik, harmadik, ill. második osztályú edzői 
képesítést. 
1968-ban megalakította a diáklányok csapatát, a nulláról indulva, három év 
múlva, 1972-ben az ifjúsági csapattal szlovák és csehszlovák bajnoki címet 
szerzett. Ekkor megválasztották a szlovák ifjúsági válogatott edzőjének. 1972-
ben megalakult Nyárasdon a női csapat. A legalsó osztályból indulva három 
év alatt feljuttatta a csapatot a szlovák ligába, majd 1979-ben Csehszlovákia 
legmagasabb szintű bajnokságába, az I. ligába is bekerültek. 1976–1979-ig a 
pozsonyi Komenský Egyetem Testnevelési és Sport Karán első osztályú edzői 
képesítést szerzett. 1978-ban a másodosztályban szereplő nyárasdi női csa-
pat edzőjeként megnyerte a Csehszlovák-kupát, majd az általa irányított csapat 
szerepelt az Európa-kupában is. 1981. augusztus 1-től a pedagógiai pályáját 
megszakította, és főállású hivatásos kézilabdaedzőként dolgozott Nyárasdon a 
Testnevelési Egyesületnél, és a felnőtt női csapatot irányította. 1981. szeptem-
ber 20-án Nyárasdon felépült a sportcsarnok. 1200 néző előtt kézilabdázott a 
csapata, elsöprő sikert aratva, sportélményt nyújtva a nézőközönségnek, ami az 
egyik nagy célja volt. Az országos bajnoki címet Partizánske csapatával vívta ki 
az 1984/1985-ös idényben. A nyárasdi női csapatot 20 éven keresztül irányí-
totta edzőként, tanítványai 1.814 mérkőzésen 38.372 gólt lőttek.
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET

A FELSŐRÁKOSI MASZTODON, Barót, Kovászna megye, Erdély

Erdővidék Európa legépebb Mastodon anancus arver-
nensis csontvázával büszkélkedhet, mely Erdővidék mú-
zeumában kapott helyett Baróton. A felsőrákosi külszíni 
szénbánya őselefántcsontvázát 2008 nyarán találták meg. 
A szakemberek szerint a csontváz közel 4 millió éves. 
Úgy vélik, hogy a 2,85 méter magas, és agyaraival együtt 
az öt-hat méter hosszat is elérhető állat egy mocsárba 
süllyedt, majd a küzdelmet feladva bal oldalára dőlve el-
pusztult. A mocsár „birtokba vette”, a korabeli ragadozók 
nem fértek hozzá, így a csontozat épségben maradhatott. 
Feltehető, hogy a lágyrészek felbomlása után és a csont-
váz „összeomlását” követően a koponya emelkedett ki 
leghosszabb ideig a vízből, így az időjárás viszontagsá-
gai azt érintették olyanképpen, hogy állaga meggyengült, 
és az idő múlásával az iszap által mindinkább elborított 
csontváz, valamint a közel négymillió esztendő talajképződése következtében ránehezedő nyomástól az üreges koponyarész 
összeroppant. Mindezek ellenére megmaradtak a kutatók számára leglényegesebb részek, az állkapocsban található fogak, 
amelyek alapján végre megbizonyosodhattak a csontváz tulajdonosának „kilétéről”. A fogak gumósak, tehát egy gumósfogú 
őselefánt csontváza pihent a felsőrákosi külszíni fejtésben. 
Dick Mol holland őslénykutató, világszinten elismert mamutszakember 2009 júliusában Barótra jött, és megerősítette a 
lelet egyediségét, fontosságát. Itt találkozott a lelet első felfedezőjével, a külszíni bánya akkori vezetőjével, Tóth Levente 
baróti geológussal, Katona Lajos Tamás zirci geológussal, aki a konzerváláshoz szükséges különleges anyagra hívta fel a 
figyelmet, és felajánlotta a konzerválás munkálatainak elvégzését, amit meg is tett munkatársaival együtt. 

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS

ZENTAI MARCIPÁN A ZENTAI CSATA EMLÉKÉRE, Zenta, Vajdaság

A varázslatos édesség története Magyarkanizsán kezdődött, 
amikor 1897-ben a Longa család megnyitotta cukrászdáját, 
melynek hangulata a francia kávézókét idézte, ízvilágát pe-
dig a bécsi és a budapesti receptek ihlették. A zentai Almási 
István a szomszédos vaskereskedő boltban dolgozott gya-
kornokként, ahonnan a cukrászdából áradó ínycsiklandó 
sütemények illata hamar elcsábította. Szülei tudta nélkül, 
lopva kezdte elsajátítani a cukrászmesterséget. 
Ifjabb Almási István, elsajátítva édesapja mesterségét, 
1969-ben cukrászdát nyitott Zentán, felhasználva a Longa 
műhely örökségét és a nagy mesterek receptjeit. A háború 
utáni időkben a megfelelő alapanyag (mandula) hiányában 
kialakult a „zentai marcipán” mogyoró, dió, kakaó, kávé és 
rum hozzáadásával, az ízvilágot az Almási család generáci-
óról generációra adta tovább.
A zentai marcipánt  az 1697-es zentai csata emlékére Savoyai Jenő, híres törökverő hadvezér és/ illetve II. Musztafa szultán 
arcképével díszítik. Az Almási-műhelyben a marcipánokat két napig készítik. Két, ízben eltérő marcipánt különböztetünk meg, 
amelyek sajátos technológiával készülnek:
1. a Savoyai Jenő arcképével díszített, mogyorós ízesítésű marcipán;
2. a II. Musztafa, török szultán arcképével díszített, diós ízesítésű marcipán.
A csomagolás is kézi munkával történik, piros színű fóliába, a megfelelő arcképpel.
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Szakkategória

A te helyi értéked

Az érték fotójának helye.

Település, régió



Csapattagok: Bognár Anka, Király Ella, Lakatos Réka
Felkészítő: Kormányos Katona Gyöngyi
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MI TETSZETT A VETÉLKEDŐN A LEGJOBBAN?

Az, hogy a versenyt játékká alakították.
A közösségi élmény, barátság, összetartozás.
Összekovácsolódó közösség, egymás kulturális különlegességeinek megismerése.
A lányok, jó társaság, új emberek megismerése.
Tetszett, hogy voltak kreatív feladatok és kérdések más bemutatójából.
Tetszett, hogy a kreativitásunkra is szükség volt.
Megismerni más nemzetek kultúráját.
Az, hogy nem volt kötelező részt venni pl. az úszáson, hanem benn is maradhattunk.
Az tetszett, amikor a hungarikumok eredetét kellett eljátszani.
A vetélkedő levezénylése.
Ötletes feladatok voltak.
Rendezettség, programok.

VALAMI, AMIT MAGADDAL VISZEL (MIT TANULTÁL A VETÉLKEDŐBŐL)?

A döbbent ráismerés, hogyan veszíthetjük el az anyanyelvünket.
Mosolyt, amely 4 határon át hat.
Az ismerkedést és a hazaszeretetet.
A sok önfeláldozó, pluszmunkát vállaló ember.
A verseny élményét.
Új barátokat, jó élményeket.
Humort.
Az örömöt.
Tudás, vidámság, érdekesség, nagyon jó játékok.
A hungarikumok ismeretét.
Saját értékek megismerését.
Tapasztalatot, barátságokat.

MILYEN PLUSZT AD A KÖZÖSSÉGNEK EGY ILYEN VETÉLKEDŐ?

Tanár-diák kapcsolatok erősítése, mélyítése.
Hogy hazánkat jobban megismerjük.
Nyitottságot, élő kommunikációt. 
A verseny által jobban meg lehet ismerni a magyarságot.
Hogy jobban megismertem a hungarikumokat.
A tudás érték, a múlt dolgai értékek, a mai generációnak is dolga van ezek megőrzésével.
Az, hogy betekintést nyerhettem mások kultúrájába.
Építő jellegű, kapcsolatokat, barátságokat lehet kialakítani.
Jobb csapatmunka lett.

Íme, a teljesség igénye nélkül néhány visszajelzés a döntőn részt vevő gyerekektől és felkészítőiktől. 
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