
Magyarság-

tudatunk

Én vagyok a, én vagyok a kunsági fi,

nékem nem parancsol senki,

sem a Jászság, sem a Kunság,

sem a karcagi bíróság!





Magyarságtudatunk



Amikor a Földanya gyermekei, a gigászok,  

megtámadták az isteneket



Legyőz-

hetetlenül

erősek voltak

mindaddig, 

amíg a szülő 

Földjükkel 

érintkeztek

HERKULES









Én mindent tudok! Én mindent megtalálok!

Én mindenkit 
ismerek!

Ti semmit sem értek nélkülem!
Valóban? 



A tudatos agykéreg tároló kapacitása 100 milliárdszor 20
ezer pozitív-negatív  neuron kapcsolat (szinapszis = memória

egység). 

A sejt és az idegsejt



Az érzékelés érzelemmel kísérve hosszan megmaradó memória 
egységeket hoz létre:  minimum 1-10 million bio-elektromos kisüléssel

(a memória egység = szinapszis – a kreativitás építőköve) 



Memória
egységek



5

Tudatos agykéreg
(100 000 000 000 x 20 000 

memória egység kapacitással

Tudatalatti



Interneuronok (100 ezer „pacemaker sejt”) szabályozza – hogy mire 
figyeljünk oda, mit jegyezzünk meg – és mennyi időre – hogyan 

alakulhatnak ki hosszútávú memória egységek.

MOTIVÁCIÓ:
1. ÉRZELEMGAZDAGSÁG

2. KULTÚRA, TRADÍCIÓ, NEMZETI IDENTITÁS
3. INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS NEHÉZSÉGE



He has concentrated on the role of inhibitory 
‘interneurons' - small nerve cells that release the 
neurotransmitter γ-amino butyric acid (GABA), which 
reduces activity in nerve cells to which they connect. 
Freund and his group identified in the hippocampus 
three novel types of such cells that connect to other 
inhibitory nerve cells. He made the important 
discovery that control of inhibitory interneurons by 
other inhibitory cells regulates rhythmic patterns of 
activity, which are essential for normal memory 
formation.







= Gyerek úszás oktatás = „memória-egységek létrehozása” neuron

kisülésekkel az érzékelés hatására

= A most felfedezett „pacemaker sejtek” a tudatalattiban kontrolálják a 

bioelektromos kisülés intenzitását a tudatos agykéregben

Lélegzés: egyenként Lélegzés: egyszerre



Helyi identitás

Érzelem

Aktivitás

Szülőföld

land



Nemzeti, 

regionális

helyi

identitás

érzés

Kognitív szint

Affekciós szint

Akciós szint

Ismeri
Magyarországot, 

Nagykunságot,

Karcagot.

Szereti
Magyarországot, 

Nagykunságot,

Karcagot.

Megvédi
Magyarországot, 

Nagykunságot,

Karcagot.



Nemzeti, területi, helyi értékek 

Földrajz

História

Irodalom

Műalkotások

Kulturális örökség

Műemlékek

Tájképi szépségek

Termékek

Emberek

ismerik, szeretik védik 

Kognitív helyi, területi nemzeti identitás



EMOTIONAL          IQ



Memória 
egységek



Helyi identitás

Emóció

Aktivitás

Szülőföld



Kognitív helyi, területi, nemzeti identitás

Budapest 

Corvinus 

Egyetem 2014-től Nemzeti 

Közszolgálati 

Egyetem 2018-tólNeumann János 

Egyetem 2020-tól





Minta: 67 (430-450 pont) 2015

Átlagosan 70 km

Átlagosan 40 km



Minta: 67 (430-450 pont) 2015

Melyik megyében található 
Göcsej? ~ 1 %

Melyik megyében található az 
Ormánság? 0 %

Makó Tolnában, Sopron Baranyában, Nagykunság Veszprémbe; 



Hunyadi induló, Klapka induló, 

Monti csárdás, Háry toborzó, Magyar 

táncok, Hajmási Péter …





Minta: 67 (430-450 pont) 2015

Ki a szobrász? ~ 3 %

Melyik múzeumban 
található? 0 %



Minta: 30 (430-450 pont) 2016

67 % nem 57 % nem54 % nem 77 % nem

47 % nem 4 % nem 50 % nem

Felismeri? 



Minta: 30 (430-450 pont) 2016

Felismeri?

20 % nem

23 % nem 36 % nem

30 % nem

66 % nem



Minta: 24 (430-450 pont) 2016

április 4.

SENKI





https://propeller.hu/itthon/3475876-corvinus-tanara-szerint-alacsony-magyarsagtudat-miatt-tuntetnek-diakok






TEGYÜNK EGY PRÓBÁT! MÉRJÜK MEG AZ 
IDENTITÁSTUDATUNKAT! ÍRJUNK FEL A 
KÉRDÉSEKRE SZAVAKAT 1-TŐL 10-IG!

Írjunk fel egy településnevet a képhez! ………..

1.



EZ ITT FADRUSZ JÁNOS ALKOTÁSA: A MÁTYÁS 
KIRÁLY EMLÉKMŰ. MELYIK VÁROSBAN 

TALÁLHATÓ?

Írjunk fel egy településnevet! ………………………..

2.

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



EZ ITT MUNKÁCSY MIHÁLY VILÁGHÍRŰ 
FESTMÉNYTRLÓGIÁJÁBÓL AZ ECCE HOMO (ÍME AZ 
EMBER); HOL VAN AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSI HELYE?

Írjuk fel egy múzeum nevét! ………………………..

3.

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



MADARÁSZ VIKTOR FESTMÉNYE 1861-ES PÁRIZSI 
SZALON ARANYÉRMESE. A KÉP TÉMÁJA SZERINT A 
KIVÉGZETTET SIRATÓK EGYIKE AZ ÉDESANYA. KI Ő?

Írjunk fel egy nevet! ………………………..

4.

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



Írjuk fel a költő nevét! ………………………..

5.

MESSZE SETÉTEDIK MÁR A SÁG TETEJE. 
EZENTÚL ELREJTI A BAKONY ERDEJE, 
SZÜLŐFÖLDEM, KÉPEDET. MEGÁLLOK MÉG EGYSZER, 
S REÁD VISSZANÉZEK, TI KÉKELLŐ HALMOK! 
GYÖNYÖRŰ VIDÉKEK!  VEGYÉTEK BÚS KÖNNYEMET. 

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



ÁRPÁD VEZÉR FIAI KÖZÜL VAJON MELYIKNEK AZ 
ÜKUNOKÁJA LEHETETT KOPPÁNY VEZÉR?

Írjuk fel a kiválasztott nevet! ………………………..

6.

LEVENTE

ÜLLŐ
TARHOS

JUTAS

SOLT

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



Írjunk fel egy asszonynevet! ………………………..

7.

ARANY JÁNOS BALLADÁBAN 
ÖRÖKÍTETT MEG EGY TÖRTÉNELMI 

ESEMÉNYT. KI A FŐHŐS?

„Hej, ki hozza, kormányozza  ide azt a gályát?  

Vagy már senki meg nem menti  magyarok 

királyát?  Én, én hozom, gyönge asszony,  

hajómat az éjben:  Ülj fel uram Zsigmond király,  

te is, édes férjem!”

„Hová, hová, édes férjem?" "Megyek a csatába: 

Galambócon vár a török, ne várjon hiába.” 

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



Írjuk fel a település mai nevét! ………………………..

8.

„KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE, ANNAK TÉRKÉP E TÁJ, 
S NEM TUDJA, HOL LAKOTT ITT VÖRÖSMARTY 
MIHÁLY” (RADNÓTI MIKLÓS). HOL SZÜLETETT 

VÖRÖSMARTY? 

OKOSTELEFON NÉLKÜL!

1476



EZ AZ ÉPÜLET A MAGYAR SZECESSZIÓ EGYIK 
REMEKMŰVE AZ ALFÖLDÖN.

Írjuk fel az épület közkeletű nevét! ……………..

9.

OKOSTELEFON NÉLKÜL!



EZ ITT MAGYARORSZÁG MEGYEHATÁR TÉRKÉPE. 
UGYAN MELYIK NYÍL JELÖLI TOKAJT?

Írjuk fel a kiválasztott számot! ………………………..

10.

OKOSTELEFON NÉLKÜL!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.



EREDMÉNY: 1-10 = identitás erősség

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SÁROSPATAK
KOLOZSVÁR
DÉRI (Múzeum, Debrecen)

SZILÁGYI ERZSÉBET
BERZSENYI DÁNIEL
TARHOS
ROZGONYI CICELLE (Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília)

KÁPOLNÁSNYÉK

CIFRAPALOTA (Kecskeméten)

5. (Tokaj)



Memória
egységek





Csak TK

TK és 1 EA

Önálló feladat



TK és 1 EA

TK és 1 EA



TK és 1 EA

TK és 10 EA







Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? Ki 
tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?

Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla, egy 
nemes vitéznek lőn szörnyű halála









1. Az érzelem gazdagítása
2. Az aktív részvétel
3. A nemzeti értékek, az erkölcs és etika
4. Az élő kisközösségek fenntartása



1. Az érzelem gazdagítása fiatal kortól, katartikus (művészeti) 
élményeken át: művészeti nevelés, színjátszás, előadóművészetek, 
képzőművészetek, irodalom, történelem, filmművészet!



2. Aktív részvétel. Kung Fu-Ce tanítása: 
„mondd el, és elfelejtem; 
mutasd meg, és megjegyzem; 
engedd, hogy csináljam, és megértem.” 
A katartikus élményt a művészetekben megszázszorozza, ha a 
fiatalok részt is vesznek a művészi érték előállításában, előadásában, 
beleértve a játék – a felnőttkori játék – fontosságát is!



G.B. Shaw: Nem azért felejtünk el játszani, mert 
megöregszünk, hanem azért öregszünk meg, mert 
elfelejtünk játszani.



4. A netezés (Face Book, Twitter, Instragram) mellett, vagy annak 
ellenére az élő kisközösségek fenntartása, újra alakítása. Növeli a 
kreativitást fokozó érzelemgazdagságot, ha nemzeti értékteremtés és 
alkotás (és oktatás) kisközösségekben megy végbe: pl. kórus, zenekar, 
néptánc, színjátszás, szakkör, sport, cserkészet, filmklub, közös 
innovációs tevékenység. 



4. Nemzeti értékek oktatása, történelem, 
irodalom, földrajz, és a nemzeti identitáshoz 
kapcsolódó erkölcsnek és etikának.



Állj elő vén Márkus, vedd le a süveget, 

Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet! 

Tartsd fel három ujjad, esküdjél az égre.

Atya, Fiú, Szentlélek, hármas Istenségre

Esküszöl „Esküszöm, s ha hamisat szólok:

Se földben, se mennyben ne lehessek boldog 

Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem:

Ama sebes örvény hánytorgasson engem!

Nem tarcsai birtok, ladányi határ az …

Lám a vén Márkusnak volt esze előre, 

talpa alá tette, úgy esküdt a földre



… Oda felé tart, hol kutat ás az örvény,
Hol a forgó habok leszállván a mélybe, 
Fejüket befúrják a parázs fövénybe.
Az időtől fogva, mikor a hold felkel, 
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, 
Gyakran látni Márkust – ég felé az ujja –
Mélységből kibukni s elmerülni újra,
Így kötődik szóval: „Oldjak-e? Kössek-e?”



Ne feleljetek rá, 
körösi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt 
hozna reátok;
Kötni: összekötni 
hálótok egy bogba, 
Oldni: széjjel oldná
hosszan a habokba;
Halkan imádkozva 
evezzetek itt el: 

S ne mondjatok 
esküt, ha nem 
igaz hittel. (1852)



2013-

Hungarikumok és örökségtervezés

Budapesti Corvinus Egyetem

2017-

Hungarikumok és örökségvédelem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2020-

Magyarok a világ élvonalában

Neumann János Egyetem

2020-

Magyarságtudat

Magyar Diplomataképző Akadémia -

Közigazgatási Továbbképző Intézet















https://sites.google.com/view/mefiz/publikaciok/magyarsagtudat



Jókai Mór: Amikor megtudtam, hogy 

finnugor vagyok, azt se’ tudtam, 

fingjak-e, vagy ugorjak-e?



Mitől vagyunk magyarok?

Attól, hogy magyarul 

beszélünk?



Ahol békésen halad majd a beolvadás menete, ott gyorsabban tűnik el a magyar szó

és a magyar öntudat. Ahol durva erőszakot alkalmaz a beolvasztó hatalom, ott még

hosszú évtizedek ellenállása tölti majd meg hőskölteményekkel a magyar történelem

utolsó lapjait. A nyelvében még megmaradt népi Magyarországon az idegen szellemű

politikai hatalom – az orosz-bolsevista hegemónia dermesztő nyomása alatt – már két

nemzedék öntudatos vezetőrétegét gyilkolta ki s hideg kiszámítottsággal öli ki napról-

napra az élve maradottak lelkéből az ősi gyökérzetű nemzeti öntudatot. Célja: a

magyar népi tömb lassú és engedelmes beolvasztása egy szláv többségű, közép-

európai új államtestbe. A szabad világon szétszórt magyarok az egyetlenek ma, akik a

nemzet véráztatta lobogóit magasra emelve hordozhatják még, s őrzői és

letéteményesei lehetnek annak a magyar nemzeti örökségnek, amit kimentettünk a

vörös pokolból s magunkkal hoztunk önkéntes száműzetésünk lelki magányába. Ha

holtunk után elvész ez az örökség, ki tudja, lesz-e még, aki valamikor, egy szebb és

igazabb világban megleli azt, s e csipetnyi leletét kovásznak használva, föléleszti vele

odahaza, vagy a Föld bármely részén, a kihamvadt tüzeket? (Wass Albert 1980)



Gyökerek nélkül olyanok vagyunk, mint a gyermekláncfű szirmai, 

melyeket egy nagyobb szél felkap és elsodor.” (F. Andrea, 

horvátországi magyar)

Nem az határozza meg a nemzetiséged, hogy melyik országban 

élsz, hanem az, hogy a lelked mélyén minek érzed magad.” (A. 

Eszter, erdélyi magyar)

Az én anyanyelvem a magyar. Számomra nincs is szebb nyelv ennél. 

Én büszke vagyok arra, hogy magyarnak születtem, s magyar nyelven 

beszélhetek, tanulhatok. Egy Kölcsey idézet, ami sokat jelent a 

számomra: »Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - mert haza, 

nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért 

nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.« (M. 

Márta, kárpátaljai magyar)



Mit is jelent magyarnak lenni? Én úgy vélem, hogy egy embernek 

büszkének kell lennie a származására. Mindegy, hogy hol élnek, 

Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában, Amerikában, vagy akárhol 

máshol, ők attól még ugyanahhoz a nemzethez tartoznak, ők attól 

ugyanúgy a testvéreink, ugyanúgy magyarok. Nekem a magyarságom 

egyfajta büszkeséget jelent, hiszen egy olyan nemzetiségnek a része 

vagyok, amely számtalan csapás után még mindig talpon van és virágzik. 

(P. Dóra kárpátaljai magyar)

Magyarságápolásom nem csak a kapcsolattartásban nyilvánul meg. 

Magyarul beszélek, magyarul tanulok, magyarul gondolkodom, 

magyarul imádkozom. Úgy tartják, hogy amilyen nyelven imádkozol, az 

a te anyanyelved. (R-V. Adrienn, kárpátaljai magyar)

Mert mások vagyunk - Nemeskürty István - A nagyvilág nem kedvel 
bennünket. Legkevésbé belőlünk meggazdagodott szomszédaink. 



1. Megmaradjak 
magyarnak (Orbán Viktor: 

magyar az, akinek az 

unokája is magyar).  

2. Büszke legyek  
magyarságomra, 

ismertessem meg a 

környezettemmel)

3. Ismerjem és 

továbbadjam a magyar 

örökséget (történelmet, 
kultúrát) 

Radnóti Zoltán rabbi parafrázisa: … akinek az unokája is zsidó



A nemzeti identitás összetevői



TUDÁS

ÉRZELEM

AKCIÓS

AFFEKTÍV

KOGNITÍV

IDENTITÁS:



MATYÓ

KALOTASZEGI

KALOCSAI

SZÉKELY



HOLLÓHÁZI

ZSOLNAY

HERENDI

AJKAI



nélkül (is) ismerem a magyar kultúra, a 
magyar irodalom legfőbb értékeit; a magyar 
szokásokat; a jellegzetesen magyar ételeket, 

termékeket, találmányokat, teljesítményeket és 
magyar zenét; a legjelentősebb magyar 

képzőművészeti alkotásokat, a magyar történelem
jeles alakjait; valamint a magyar föld legfőbb 

természeti értékeit és földrajzát.



Üzenem a jövőbeli 

gyermek nemzedéknek 

Magyarországon, hogy 

tiszteljék hazájukat és 

becsüljék, hogy ezen a 

földön élhetnek! 

Őrizzék meg értékeit és 

emlékeit!

Beszéljenek róla 

úgy, mintha kincs 

lenne!



Juhász Gyula: Aki 
nagyon magyarkodik, 

az nem nagyon 
magyar!



•Magyar természeti értékek védett állatok, növények, nemzeti parkok



•Magyar gazdasági értékek élelmiszerek, termékek, termények, 

tudományos teljesítmények



•Magyar kulturális értékek Tradíciók, építészet, képző- és előadó-

művészet, vallás, irodalom, történelem, 



Hogy felismerjem

Kincsem Komondor



Hogy büszke legyek rá



Hogy használjam



Hogy megdobbanjon a szívem, ha látom

Hargita

Ecce homo



Hogy ajánljam



Hogy tudjam

Amerigo



Hogy elszoruljon a torkom, ha hallok róla



Hogy azonosuljak vele



Hogy megdobbanjon a szívem, ha hallom



Hogy felfigyeljek rá, ha látom

Az aradi 

Szabadság-

szobor 

kompozíció  

(Zala György) a 

13 aradi vértanú 

román színekre 

mázolva.  



Hogy megrendüljek, ha hallok róla



Hogy ne így tanuljam



A magyar történelmet

Mert ettől vagyok magyar.



A magyar irodalmat

Mert ettől vagyok magyar.

Két ellenség a Duna két parton: 

Kevés annak az én egy jó kardom! 
Áruló az, áruló a neve, 

Verje meg a magyarok Istene, 

Aki Budát - gyilkolom a fattya!  

Kettő közül egynek is feladja. 

Messze földön híres 

Vég-Komárom vára, 

minden magyar 

ember büszkén 

tekint rája

Híres Komárom 

nincs megvéve

Klapka György a 

fővezére



A magyar földrajzot

Mert ettől vagyok magyar.



Hanem így

Mert ettől 

vagyok 

KREATÍV

EIQ - EMÓCIÓ
AKTIVITÁS

APPS

APPS

IDENTITÁS







Érzelem

Részvétel

Történelmi 
filmek!





SÁROSPATAK

1969-1973

Superstardust

EPILÓGUS



1971

Anglia

1971

























A HUN identitás teszt vizuális kontrol kérdései 

és megoldásuk

(8 tábla: 1. festmények, 2. épületek, 

3. zenedarabok, 4. szobrok, 5. tájak, 

6. történelmi alakok, 7. ételek, 

8. legfrissebb világsikerek)





Vénusz születése 

(Botticelli)

Guernica

(Picasso)

Éjjeli őrjárat

(Rembrandt)
Csillagos éj

(van Gogh)

Ádám teremtése

(Michelangelo)

Urbinói Vénusz

(Tiziano)

Evezősök 

reggelije

(Renoir)

Mona Lisa 

(Leonardo da 

Vinci)

Utolsó vacsora 

(Leonardo da 

Vinci)

Elfolyó idő

(Salvador Dali)

Budavár 

visszavétele 

(Benczúr Gyula)

Majális

(Szinyei Merse 

Pál)

Ménes a 

zivatarban 

(Lotz Károly)

Lilaruhás nő

(Szinyei Merse 

Pál)

Egri nők 

(Székely 

Bertalan)

Rőzsehordó

(Munkácsy 

Mihály)

Magányos cédrus 

(Csontváry 

Kosztka Tivadar)

Hunyadi László a 

ravatalon 

(Madarász Viktor)

Siralomház

(Munkácsy 

Mihály)

Íme az ember 

/Ecce homo/ 

(Munkácsy 

Mihály)







Szent Család 

katedrális 

(Barcelona)

Kreml 

(Moszkva)
Alhambra 

(Granada)

Szent István dóm 

(Bécs)

Ermitázs 

(Szentpétervár)

Ferde torony 

(Pisa)
Capitolium

(Washington)

Scala

(Milánó)

Westminster 

Abbey (London)

Dóm

(Köln)

Főszékes-

egyház

(Esztergom)

Iparművészti 

Múzeum

(Budapest)

Dohány utcai 

zsinagóga 

(Budapest)

Cifra Palota 

(Kecskemét)

Nagytemplom 

(Debrecen)
Rákóczi vár 

(Sárospatak)

Fogadalmi 

templom

(Szeged)

Palotaszálló

(Lillafüred)

Magyar Nemzeti 

Múzeum 

(Budapest)

Szent István 

bazilika 

(Budapest)





Szomorú 

vasárnap

Török induló

Rókatánc

Mennyei harmónia

A kékszakállú 

herceg vára

Szerelmi 

álmok

Marica 

grófnő

Galántai 

táncok Bob herceg

A mosoly országa
Palotás

Diótörő

Holdfényszonáta

Kardtánc

Parasztkantáta

Kék 

Duna 

keringő

A 

denevér

Pillangó-

kisasszony

Koldusopera

Örömóda



Seres Rezső: 

Szomorú 

vasárnap

Mozart: Török 

induló

Weiner Leó: 

Rókatánc

Esterházy Pál: 

Harmonia caelestis

/Mennyei 

harmónia/

Bartók Béla: 

A kékszakállú 

herceg vára

Liszt Ferenc: 

Szerelmi álmok

Kálmán Imre: 

Marica grófnő

Kodály Zoltán: 

Galántai táncok

Huszka Jenő: 

Bob herceg

Lehár Ferenc: 

A mosoly 

országa

Erkel Ferenc: 

Hunyadi László 

/Palotás/

Csajkovszkij: 

Diótörő

Beethoven: 

Holdfényszonáta

Hacsaturján: 

Kardtánc

Bach: 

Parasztkantáta

ifj. 

JohannStrauss: 

Kék Duna keringő

Johann Strauss: 

A denevér

Puccini: Pillangó-

kisasszony

Bertold Brecht: 

Koldusopera

Beethoven: 

Örömóda





Déryné (Ligeti 

Miklós) Horváth-

kert, Buda.

Búsuló Juhász 

(Izsó Miklós) 

Nemzeti Galéria, 

Buda.

Szabadság-

szobor (Zala 

György) Arad.

Gábriel 

arkangyal (Zala 

György) Hősök 

tere, Pest.

Turul-emlékmű 

(Donáth Gyula) 

Tatabánya.

Szabadság-

szobor (Kisfaludi 

Stróbl Zsigmond) 

Gellérthegy, Buda.

Mátyás király 

emlékmű 

(Fadrusz János) 

Kolozsvár.

Végvári vitézek 

(Kisfaludi Stróbl 

Zsigmond) Eger.

Anonymus 

(Ligeti Miklós) 

Városliget, Pest.

Hétvezér

(Zala György) 

Hősök tere, Pest.

Kis hableány 

(Koppenhága)

Pisilő kisfiú 

(Brüsszel)

Trevi-kút 

(Róma)

Szabadság-

szobor 

(New York)

Dávid

(Firenze)

Mózes 

(Róma)

Milói Vénusz 

(Párizs)

Piéta

(Vatikán)

Laokoón-csoport 

(Vatikán)

Ámor és Psziché 

(Párizs)







Dalmácia Finn tóvidék Rajnavidék

Alpok

Kasztíliai 

spanyol táj

Norvég fjordSkót Felföld
Montenegró 

/Fekete-hegyek/

Yorkshire-i

angol táj

Krím-

félsziget

Tokaji-hegy
Székelykő 

/Torockó/

Erdélyben

Gyilkos-tó, 

Békás-szoros

Erdélyben

Aggteleki-

cseppkőbarlangHévízi-tó

Fertőrákosi 

kőfejtő
Hortobágy

Kiskunság 

homokvidék
Dunakanyar

Balaton







Ferenc 

József
Viktória 

királynő
Napóleon Sztálin

Kolumbusz 

Kristóf

Dzsingisz 

kán

Nagy 

Péter
Nagy 

Sándor

Mária 

Terézia

Einstein

Hunyadi 

János
II. Rákóczi 

Ferenc

Deák 

Ferenc

Mátyás 

király

Zrínyi 

Ilona

Zrínyi 

Miklós

Széchenyi 

István

Kossuth 

Lajos

Szent 

István

Damjanich 

János







Hortobágyi 

húsos palacsinta
Bécsi szelet Unicum Pizza Somlói 

galuska

Halászlé

Töltött 

káposzta
Lángos

Kürtös-

kalács

Dobos 

torta

Körte-

pálinka

Újházi 

tyúkleves
GyrosBorscs 

/céklaleves/
Spagetti

Sztrapacska
Portói 

vörösbor
Krémes

Knédli Sör





Emmy-díj 

(2019)

Michelin-csillag 

(2018)

Pulitzer 

(újságírói díj, 

2015)

International 

Property Award

(építészeti díj, 

2018)

Irodalmi 

Nobel-díj 

(2012)

SEESJA: az év 2. 

legjobb női 

sportolója (2017)

Britain’s Got 

Talent

(tehetségkutató 

verseny, 2013)

Medal of Honor

(USA becsületrend, 

2019)

MTV Europe 

Music Award: 2. 

díj (2015)

Nobel békedíj 

(2011)

Az Év embere, 

The Time 

magazin (2014)

Párizs-Dakar 

Ralley

(autóverseny, 

2013)

Grammy-díj 

(2016)

Digitális 

Nomád-lista 

(2017)

Global Teacher

Prize (pedagógusok 

„Nobel”-díja, 2017)

Atlétikai 

Világbajnokság 

(2018)

Oscar-díj 

(2015)

The Brain Prize (az 

agykutatás 

„Nobel”-díja, 2016)

FIAP Fotóművész 

Szövetség 

(2018)

Fetih Kupasi

Hódítók kupája 

(2017)  



Emmy-díj (2019)

Gera Marina: 

Örök tél

Michelin-csillag 

(2018) az Onyx

étterem séfje **

Pulitzer 

(újságírói díj 

2015)

International 

Property Award

(építészeti díj, 2018) 

Biodóm, Városliget 

Irodalmi 

Nobel-díj 

(2012)

SEESJA: az év 2. 

legjobb női 

sportolója (2017)

Hosszú Katinka

Britain’s Got 

Talent (2013) 

Attraction

árnyékszínház 

Medal of Honor

(USA becsületrend, 

2019)

MTV Europe 

Music Award: 2. 

díj (2015)

Nobel békedíj 

(2011)

Az Év embere, 

The Time 

magazin (2014)

Párizs-Dakar 

Ralley (2013)
Grammy-díj 

(2016)

Digitális 

Nomád-lista 

(2017) Budapest 

1. helyezés

Global Teacher Prize

(pedagógusok 

„Nobel”-díja (2017)

Atlétikai 

Világbajnokság 

(2018)

Oscar-díj 

(2015) Nemes 

Jeles László: 

Saul fia

The Brain Prize (az 

agykutatás „Nobel”-

díja, 2016) 

Freund Tamás

FIAP Fotóművész 

Szövetség (2018) 

Kerekes István: 

Máramarosi kislány

Fetih Kupasi

Hódítók kupája 

(2017)  Mónus 

József: íjászat



Este van, este van, 

ki-ki nyugalomba, 

feketén bólingat az 

eperfa lombja 

Még nyílnak a völgy-

ben a kerti virágok, 

még zöldel a nyárfa 

az ablak előtt

Földiekkel játszó 

égi tünemény, 

istenségnek látszó 

csalfa vak remény

Óh, te szél! 

Késhet a 

tavasz, ha már 

itt a tél?

Átölel még szép 

Leonórám, aki csu-

pa fénysugár? Szólt 

a holló: soha már

Mert vétkesek 

közt cinkos, aki 

néma

Az emberélet 

útjának felén egy 

nagy sötétlő 

erdőbe tartottam

E lángoktól ölelt kis 

ország, messze-

ringó gyerekkorom 

világa

Én írok levelet 

magának. Kell 

több? Nem mond 

ez eleget?

Ki vágtat éjen s 

viharon át? Egy 

férfi lován viszi 

kisfiát.

Előre ország 

népe harcra ma 

diadal vár hív 

hazánk

S népek hazája, 

nagyvilág, 

hozzád bátran 

kiált

Nincsen apám, 

se anyám, se 

istenem, se 

hazám

Kizökkent az idő, 

ó kárhozat, hogy 

én születtem 

helyre tolni azt

Ősz húrja 

zsong, jajong, 

búsong a tájon

Lángolj fel 

lelkünkben szép 

égi szikra szent 

öröm

Ha van Isten, ne 

könyörüljön rajta: 

veréshez szokott 

fajta

Hányszor támad 

tenfiad, szép 

hazám, kebledre?

A nép, uram király, 

csendes, mint a 

halál. Csupán a 

menny dörög.

Várj reám, s én 

megjövök, 

hogyha vársz 

nagyon



Este van, este 

van … Arany 

János: Családi kör

Még nyílnak a völgy-

ben a kerti virágok 

… Petőfi Sándor: 

Szeptember végén

Földiekkel játszó 

égi tünemény … 

Csokonai V. M: A 

reményhez

Óh, te szél! 

Késhet a tavasz 

… Shelley: Óda a 

nyugati szélhez

Átölel még szép 

Leonórám, … Edgar 

Allan Poe: A holló

Mert vétkesek 

közt cinkos … 

Babits Mihály: 

Jónás könyve

Az emberélet 

útjának felén … 

Dante: Isteni 

színjáték

E lángoktól ölelt kis 

ország … Radnóti 

Miklós: Nem 

tudhatom

Én írok levelet 

magának … 

Puskin: Anyegin

Ki vágtat éjen, s 

viharon át? … 

Goethe: A 

tündérkirály

Előre ország 

népe harcra … 

Marseillaise 

(francia himnusz)

S népek hazája, 

nagyvilág … 

Vörösmarty 

Mihály: Szózat

Nincsen apám, 

se anyám … 

József Attila: 

Tiszta szívvel

Kizökkent az idő, 

ó kárhozat, … 

Shakespeare: 

Hamlet

Ősz húrja 

zsong, … 

Verlaine: Őszi 

chanson

Lángolj fel 

lelkünkben … 

Schiller: Örömóda 

(az EU himnusza)

Ha van Isten, ne 

könyörüljön … Ady 

Endre: Nekünk 

Mohács kell

Hányszor támad 

tenfiad … Kölcsey 

Ferenc: Himnusz

A nép, uram király, 

csendes, … Arany 

János: V. László

Várj reám, s én 

megjövök … 

Szimonov: Várj 

reám



A 

lovakat 

lelövik, 

ugye?

Kör-

hinta

Baka-

ruhában

Hattyú-

dal

Valahol 

Európában

Hannibál 

tanár úr

Emberek a havason

Mephisto

A tanú

Apa

Árvácska

Modern idők
Büszkeség 

és balítélet

A Sakál 

napja

Édentől 

keletre

Emberi 

sors

Üvöltő 

szelek

Száll a 

kakukk 

fészkére

Ha

12 dühös ember



A lovakat lelövik, 

ugye? They

Shoot Horses, 

don’t they?

Körhinta: 

Fábri Zoltán, 

1956 

Bakaruhában: 

Fehér Imre, 

1957

Hattyúdal: 

Keleti Márton, 

1964

Valahol 

Európában: 

Radványi Géza, 

1948

Hannibál 

tanár úr: Fábri 

Zoltán, 1956

Emberek a 

havason: 

Szőts István, 

1943

Mephisto: 

Szabó István, 

1981

A tanú: 

Bacsó Péter, 

1969/1979

Apa: Szabó 

István, 1966

Árvácska: 

Ranódy László, 

1976

Modern idők: 

Modern Times

Büszkeség és 

balítélet: Pride

and Prejudice

A Sakál napja: 

The Day of the

Jackal

Édentől 

keletre: East

of Eden

Emberi sors: 

Sudba

cheloveka

Üvöltő szelek: 

Wuthering

Heights

Száll a kakukk 

fészkére: One

Flew Over the

Cuckoo’s Nest

Ha: If

12 dühös 

ember: 12 

Angry Men



Sárvári termál 

kristály
Makói hagyma Egri pálinka Matyó szalonna

Hollókői zománc

Tokaji vörösbor Szegedi paprika Győri gyufa

Vecsési káposzta

Veszprémi lángos

Szegedi virágmézKalocsai hímzés

Tokaji aszú Herendi porcelán Sárközi só Hevesi dinnye

Nyíregyházi páros 

kolbász

Orosházi libamáj

Gyulai kolbász Ceglédi Vilmos-

körte



Sárvári termál 

kristály

Makói 

hagyma
Egri 

pálinka

Matyó 

szalonna

Hollókői 

zománc

Tokaji 

vörösbor

Szegedi 

paprika
Győri 

gyufa

Vecsési 

káposzta

Veszprémi 

lángos

Szegedi 

virágméz

Kalocsai 

hímzés

Tokaji 

aszú

Herendi 

porcelán Sárközi só
Hevesi 

dinnye

Nyíregyházi 

páros kolbász

Orosházi 

libamáj

Gyulai 

kolbász
Ceglédi 

Vilmos-körte


