
Szellemi MérföldPONTok

Már nyolcadik hete járjuk Kincses Nagy-
Magyarországot.

Nézd meg a képeket, olvasd el a történetet, 
válaszolj a kérdésekre.

Gyűjtsél ezzel szellemi PONTokat.
email-ben küldd be a 
sárga kérdésekre a válaszokat ide: 
nykörzet@gmail.com

Gyere Te is!
Toljuk együtt a PONTot!

Székelyföld
Legendák világa, legendás emberek

mailto:nykörzet@gmail.com


Alagút és a szurdok, fenn a Békás-szorosban.      Nagy ma a forgalom.
Ez a szerpentines út visz arrafelé. Miért hívjuk igy az ilyen utakat? Nézd 
meg a képet: szerinted kinek kell kitérnie, a kocsinak vagy a csacsinak?



Most már a Hagymás-hegységben járunk. Már ez a név is 
érdekes.  De vajon honnan kapta ez a tó a nevét, látod a nevét?
Annyit segitünk, hogy pásztorok, egy nyáj és egy 1837-es gyors 
esemény szerepel benne. Tanuld meg ezt az új szót: torlasz-tó. 
Miért illik erre a szép tóra?

Ha jól megnézed, elől fehér, messzebb 
meg kis fekete tüskék merednek ki a tóból. 

Mik azok és miért tudtak ilyen épségben 
megmaradni?



https://youtu.be/aOxcfOfCd90

Csíkkozmás és Kászonújfalu között járunk – Hargita megyében. Szép vidék, ugye?   Hű, de sok diszes faoszlop! 
Mi a nevük és mire valók? Hallgasd meg az erről a helyről szóló verset. Milyen eseményre emlékeztet és ki irta? 
(idetettük a költő gyerekkori fényképét), ugye nem is változott sokat ?



Első világháborús magyar katonák székelyföldi 
védőállásaikban. Miről nevezhették el őket: A férfinévnél 
annyit segitünk, hogy ez 7-ből az egyik. Hát a női név mi 
lehet? És mire vár a kutya?



fotók: Rubicon 2017. évf. július-augusztus

Fegyverellenőrzés a Székely Hadosztálynál. 
Jól nézd meg a katonák sapkáját. Hol láttál
már ilyet ebben a mai képsorozatban?

Mellette Kratochwill Károly, parancsnok és
a tisztikara képe. Nézz utána, miről hires a
Székely Hadosztály?

*



Egyik legnagyobb magyar meseirónk, Elek apó azaz 

Benedek Elek, Kisbaconban élt ebben a szép 
kúriában. Nagyon szerette 6 gyerekét és az unokáit
is. Ükunokája, Bardócz Orsi Bostonban élt kutató 
férjével de ma már hazatértek Kisbaconba ápolni az
örökséget..  Nézz körül: mi volt a két gyermekújság 
neve, amiket Elek apó is szerkesztett? Itt van pár 
rejtvény 1923-ból.  Meg tudod csinálni? Ha érdekel, 
itt sok egykori  CIMBORA számot olvashatsz: 
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodic
e/cimbora/

http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/cimbora/


Ha te is irnál egy mesét, ird meg milyen 
alkalomból gyűjtenéd egybe itt a leányokat?

Hát az alsó képen? 
Kik ezek az emberek? Talán van köztük, aki egy
vagy más leány rokona lehetne? 

Ha elképzelted, irj egy kis történetet róla… 

Hol vannak ezek a felnőttek, hánynak van kalapja 
és miért van náluk az a golyó?

És mi lehet az asszony kancsójában?



Ez a vékony, de nagyon kitartó ember 
Kós Károly. Irónak és épitésznek is kiváló volt

Itt balra a saját tervezésű háza, amit Varjuvárnak 
hivott. Illik ez a név a házra? Felül az Egyes-kő 
szikláit látod a Gyimesi hegyekben.  Majd jobbra 
tőle az arról másolt Nagysziklát. Ez Budapesten áll 
a jegesmedvék örömére, hogy lehetséges ez?
Ugyanitt, Kós tervezte a Madárházat is (jobbra) –
tudod-e már, hogy hol járt a fotós?



Sepsiszentgyörgyön is sok minden őrzi Kós Károly keze nyomát, ilyen a
Székely Nemzeti Múzeum is.  Vesd össze a térképet a fotókkal: melyik 
utcában van ma a múzeum?
Sepsi-szék az egyik székely szék. Ez mit jelent és hány ilyen szék van 
Székelyföldön összesen?



A legnagyobb székely… Orbán Balázs  nagy utazó
Székelyudvarhely-Szejkefürdőn lévő sirja. Akár egy
Cserkész úgy szerette a természetet: 1862 és 1868 
között darócruhában, gyalog, lovon, szekéren
bejárta a Székelyföldet, amit hat kötetben mesélt el,  A
Székelyföld leirása cimmel. Ha érdekel a Maros és az Olt 
története, itt van, ahogy az ő könyvében szerepel: 
http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/95.html
Te inkább melyik folyóhoz hasonló természetű vagy?

http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/95.html


Csíkszereda-Csíksomlyó, Kegytemplom a 
Kissomlyó utcától nézve. Alul egy kiskápolna.

Miről hires ma Csíksomlyó?  Mi az érdekes
ennek a kápolnának az  épületében?

http://www.fortepan.hu/advanced-search?AdvancedSearch%5Bcity%5D=Cs%C3%ADkszereda
http://www.fortepan.hu/advanced-search?AdvancedSearch%5Bcity%5D=Cs%C3%ADkszereda


Miket csinálnak itt az 
lányok-asszonyok? 
Hát a legények, 
csapják a szelet? Az
meg mit jelent?

Hol van a templom
tornya? Megtaláltad?



Szellemi MérföldPONTok
A válaszokat a sárga kérdésekre 
ide küldd el email-ben:

nykörzet@gmail.com

Toljuk a PONTot!
Több a virtus, mint a virus!  

A képek forrásaiFORTEPAN, beta.fortepan.hu
Köszönjük!

BONUS: Hallgasd meg a NYOLCADIK HÉTEN!

https://youtu.be/4w_M6WQWRj4
https://youtu.be/aDSZfCPsRlA

Csángókról kisfilm: https://youtu.be/rFNkcXjBbqM

mailto:nykörzet@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JZ0HE9vWtQc
https://youtu.be/4w_M6WQWRj4

