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Kedves nemeskajali, fenyédi, küküllőkeményfalvi és szászvári Gyerekek! 

 

 

  Talán szüleitektől már hallottatok arról, hogy a magyarországi Szászvár nagyközség testvér-

települései a felvidéki Nemeskajal (Szlovákia), az erdélyi Fenyéd és Küküllőkeményfalva 

(Románia). A felsorolt falvak a régi nagy Magyarország területén találhatók, mindenütt ma-

gyarok élnek, magyarul beszélnek. Mi felnőttek már sokszor találkoztunk egymással, jártunk 

a testvértelepüléseken; de ti gyerekek még nem ismeritek ezeket a falvakat, az ott élő diáko-

kat. Szeretnénk, ha közelebb kerülnétek egymáshoz, ezért versenyeket, vetélkedőket szerve-

zünk nektek a HUNGARICUM 2016 pályázat keretében. Ezt a pályázatot a szászvári Várba-

ráti Kör Egyesület nyerte meg, s a támogatásból tudjuk biztosítani a versenyek, vetélkedők 

nyerteseinek ajándékait. 

  Elsőként a 7 évestől 10 éves korú gyerekeket szólítjuk meg, s fogalmazási versenyre hívjuk 

őket 2 korcsoportban:  I. korcsoport: 7-8 éves gyerekek 

                                    II. korcsoport: 9-10 éves gyerekek 

 

Kedves Gyerekek!  

 

  Mindannyian nagyon szép helyen éltek, s biztosan nagyon szeretitek a településeteket. Kép-

zeljétek el, hogy idegenvezetők vagytok, s mutassátok be Nemeskajalt, Fenyédet, 

Küküllőkeményfalvát, Szászvárt - mindenki a saját lakóhelyét - úgy, hogy a többiek kedvet 

kapjanak ahhoz, hogy ellátogassanak hozzátok! Fogalmazásotoknak adjatok találó címet, s 

írjátok meg, hogy milyen a természet nálatok, hová szerettek kirándulni a környéken, milyen 

látnivalók vannak a lakóhelyeteken, hogyan lehet nálatok eltölteni a szabadidőt, miért szeret-

tek a falutokban élni! 

  A fogalmazásnál terjedelmi megkötés nincs, csak azt kérjük, hogy kék tollal írjatok, s a ne-

vetek mellett tüntessétek föl azt is, hogy hány évesek vagytok és melyik településen éltek.  

  A nemeskajali gyerekek fogalmazásait Farkas Lívia néni, a fenyédi és küküllőkeményfalvi 

diákok írásait Csergő Dénes bácsi, a szászvári tanulók munkáit Nagy Ildikó néni fogja össze-

gyűjteni; 2017. február 28-ig adjátok át nekik írásotokat, s ők fogják majd elküldeni elolvasás-

ra a következők szerint: a nemeskajali fogalmazásokat Szászvárra, a szászvári írásokat Er-

délybe, az erdélyi munkákat Nemeskajalra fogják továbbítani.  

  A bírálat során mind a négy településről és mindkét korcsoportból a legjobb fogalmazást 

írókat fogjuk kiemelni, s ők fognak értékes ajándékcsomagot kapni, melyben lesz könyv, raj-

zoláshoz kapcsolódó eszközök és édesség is.  

   

A szervezők nevében jó munkát kívánok nektek! 

 

Szászvár, 2017. január 4. 

 

                                              

                                                                     Üdvözlettel: Maglódiné Horváth Ildikó tanár néni, 

                                                                                             a Várbaráti Kör Egyesület tikára 


