Szellemi MérföldPONTok
Köszönjük, hogy eljöttél velünk az útraTe is!

ZÁRÓ SZÁM

Ahogy sportoltál, közben lógtál velünk is hétről hétre ezen a
nyáron az 1910/20-as évekbeli kincses Nagy-Magyarországon!
Szellemi PONTokat szereztél, vagy lehet, hogy csak tanultál,
képeket nézegettél erről a csodálatos országról!
És MOST VISSZAÉRTÜNK FIUMÉ-ba!
100 ÉV UTAZÁS végén és 1000 ÉV KINCSEINEK MEGISMERÉSE
után itt a 12. azaz az utolsó HÉT

Mozogtunk, gyűltek a mérföldek. Ha minden csapatunk, minden sporttal szerzett
mérföldjét összeadjuk, akkor együtt a NY Körzet több mint 10x kerülte meg a hazát.
Nagy vágta volt! Most, az utolsó hétnél itt fejeztük be a versenyt. Gratulálunk!
Hány mérföld NagyMagyarország
határa?
Hány kilométer ez?
Milyen
mértékegység a
kilométer? Hány
méter?
Csapatod a határ
hány százalékát tette
meg?
Lehet ez több mint
100% is? Hogyan?

Megismertük Kincses
Nagy-Magyarországot
Sok híres tudóst, művészt,
sportolót és más nagyszerű
embert adtunk a világnak.
Kit ismersz fel közülük? Ők
melyik történelmi korban
éltek?
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Vajon itt kiket látunk és időutazással mennyi évet
kellene visszautaznunk hogy találkozhassunk?
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Kik Ők?

Mindegyikük példa arra hogy, sokféle tehetséged
lehet, és kitartó munkával nagyot lehet elérni.
Semmiből
teremtett új
világot

Matematikus, Marosvásárhelyen,
Erdélyben

Az anyák
megmentője

A haza bölcse, a
Kiegyezés magyar
tárgyalásvezetője

Orvos, Budán majd
Bécsben

Zalából indulva,
a pozsonyi országgyűlésen
követ és fontos szónok

Ki élhetett közülük az 1920-as években?
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Puskás Ferenc,

Neumann János,

Egerszegi Krisztina,

4
Teller Ede,

5
Blaha Lujza

Párositsd össze a kép számát a helyes névvel.
Az öt emberből négy Budapesten született, de az ötödik Rimaszombatról, a Felvidékről indulva lett világhirű, ki az?

Mivel öregbítették Magyarország hírnevét? Miről híresek?
Mit tudsz róluk?
Bartók Béla, Bánki Donát, Haraszty Ágoston, Irinyi János, Kőrösi Csoma Sándor,
Mindszenty József, Polgár Zsuzsa + Judit + Zsófia, Rubik Ernő, Zukor Adolf

Most már valóban sokat
tudunk a Kincses NagyMagyarországról és az
akkor élt gyerekekről…
Az alábbi videók is érdekes
élményekkel gazdagítanak,
hallgasd és add tovább!

1oo évvel a Trianon-i szerződés után – mit látsz a térképen?

Böjte Csaba (7 perc): Nem a mi bűnünk, de a mi büntetésünk, mi a megoldás?
https://youtu.be/UQV2ifw2_vA

Szerinted mi a megoldás?

 Érettségi 2017 – A Trianoni szerződés és a
gazdasági következményei
 2 tanitó videó gimiseknek (25-27 perc)

 Romsics Ignác nagyon értelmes rövid és sok
filmet is mutató beszélgetése a kolozsvári TV-ben.
 https://www.youtube.com/watch?v=7_hlKV-LwJw

https://youtu.be/3y3OZXz1Yyg
https://www.youtube.com/watch?v=pSNS3kFukew

Ő egy mai, híres magyar tudós

Nem csak a trianoni határon túl élnek kisebbségi magyarok. Mi itt, a NY-i körzetben
vagyunk amerikai magyarok. Mint cserkészek, a magyar iskoláinkat is szeretjük és
vigyázunk rájuk. Nézzétek milyen sok helyen vannak észak-amerikai magyar iskolák!

Összetartozunk - AMIT - Nemzeti Összetartozás Éve 2020
Te mit tennél a szalaghoz, mit adnál tovább?

https://youtu.be/yZtBHTXJd2Y

Összetartozunk - AMIT - Nemzeti Összetartozás Éve 2020

Amikor egy nemzet szívét kéri vissza…

…kitartó, hűséges és sokszor hősies a kisebbségi élet. Rajtad is múlik a megmaradásunk
Szétszórt gyöngyszemekhez
Zene: Bikics Tibor Bálna Szöveg: Kiss Kata
Kell lenni a menyben valahol egy helynek
Hol a fájó szívek gyógyításra lelnek
Szívét nemzetemnek elküldeném oda
Uram, kegyelmeddel, térjen onnan vissza.
Szóljon ez a dal, szétszórt gyöngyszemekhez
Kősziklára tapadt, tépett levelekhez
Szóljon ez a dal kéklő búzaszemhez
Tőkén maradt árva, bús szőlő szemekhez
Nemzetemnek szívét ők vigyék el oda
Akik összetörték, azok hozzák vissza
Nincs az a tűzkerék ami eltapossa
Amikor egy nemzet a szívét kéri vissza
A dévai Szent Ferenc Alapítvány – Szent Borbála Napközi Otthon
gyermekei énekelnek

https://youtu.be/KCdaQdHuPWY

Szóljon ez a dal, szétszórt gyöngyszemekhez
Kősziklára tapadt, tépett levelekhez
Szóljon ez a dal kéklő búzaszemhez
Tőkén maradt árva, bús szőlő szemekhez

Van egy ország, van egy ház… ami a miénk is!

Van egy ország, van egy ház
Ahol élt rég nagyapád.
Nem volt írott, rajzolt határ
Ez az ország a te hazád.

https://youtu.be/fVKTxdAffgI
https://youtu.be/YQQJ96O3r4o?t=6977

TRIANON - Zenés Történelmi Játék
Budapest, Hősök tere, 2018 június 22-23

Van egy emlék, van egy kép
három színről, ami tiéd.
Széles völgyön, folyókon át
Ez az ország a te hazád.

Van egy út, előtted áll
Túl réten, mezőkön át.
Hol megtalálod a fény fiát
Ez az ország a te hazád.

Vannak még hegyeken túl is
Hangjuk hív, téged szólít.
Mint szarvas vezet tovább
Ez az ország a te hazád

Nézz az égre száll egy madár
Messze érhet ki jövőbe lát
Amit érzel szíved kíván
Ez az ország a te hazád.

Van egy templom kertjében sírok
Holtat, élőt tanúknak hívok.
Kik hallják harang szavát
Ez az ország a te hazád

Nézz az égre, száll egy madár
Messze érhet ki jövőbe lát
Amit érzel szíved kíván
Ez az ország a te hazád.
Tiéd a föld, Tiéd a szó
Nincs már zord határ.
Hol piros, fehér és zöld a zászló
Az az ország a te hazád.
Tiéd a föld, Tiéd a szó
Nincs már zord határ.
Hol piros, fehér és zöld a zászló
Az az ország a te hazád.

1. Boston
2. Wallingford
3. Garfield
4. Washington
5. New York
6. New Brunswick
7. Venice

9891 m
7759 m
6761 m
3982 m
2327 m
663 m
487 m

PONT vadászat
Fiumétól Fiuméig
100 év – 1 nyár
Gratulálunk, csodálatos volt az út, sikeres volt a
versenyzés, új világok nyiltak ki nekünk.
Ezen a koronavírusos nyáron is volt részünk közös
élményben. Jó volt együtt. Akik részt vettetek,
→
megszereztétek az új körzeti jelvényt is
Jó munkát! Hajrá NY Körzet!

Több virtust, mint vírust!

A SZERVEZŐK:
Balla Zsolt és Kati, Bischoff Zsófi, Fagyal Zoltán, Fogarasi Miki, Forgách
Péter és Kati, Gloetzer Tamás, Jankura Kriszti, Kerekes Judit, Kocsis
Károly és Nemerkényi Zsombor (MTA-CSFK, Budapest), Kozma Fanni,
Krasznai Tünde-Ilona, Mihajlovits Milán és mások…
Köszönet a FORTEPAN fotógyűjtemény létrehozóinak és fejlesztőinek.

