ELSŐ PRÓBA
Elérhető: 30 pont

NÉPES, NEMZETES
Hazánkban számos település őrzi nevében egy-egy nép emlékét. A következőkben ezekből gyűjtöttünk ízelítőt.
Az adott nép nevét persze gondosan elrejtettük (egységesen három kis ponttal jelezzük).
Első feladat megállapítani, melyik népnév tartozik az egyes csoportokhoz! (Egy csoporton belül
valamennyi település nevéből ugyanaz a népnév hiányzik. Segítségként néhánynál zárójelben azt a megyét is
jelezzük, amelyikben fekszik az adott település.) A második feladat a helyesen megállapított népneveknél szereplő
számokat párosítani a településcsoportok nevei előtt álló betűkkel, majd az idézetek alatt olvasható számokat az
azoknak megfelelő betűkre kell cserélni. Így válik olvashatóvá annak a két roma származású magyar költőnek,
írónak a neve, akiktől az idézetek származnak.

A feladat a két irodalmár nevének beküldése.
P = KIS…LACHÁZA (Pest megye), KIS…MAJSA, …MADARAS (Jász-Nagykun-Szolnok ), …FEHÉRTÓ
A = …BERÉNY, …FÉNYSZARU, PILIS…FALU (Pest m.), …APÁTI
I = …TÓTI (Somogy m.) , … (Tolna m.) – NAGY… (Zala m.) ÚJ… (Pest m.)
É = …ALMÁS (Fejér m.), …KEVE (Pest m.), …KERESZTÚR (Fejér m.)
J = …BÁLINT (Pest m.), …SZENTMIKLÓS (Jász-Nagykun-Szolnok ), …KOPPÁNY (Somogy)
C = …KOMLÓS (Békés), TAHI…TÓTFALU (Pest m.), …SZERDAHELY (Zala), VÁCRÁ... (Pest m.)
D = …BEREK, ÚJ… (Jász-Nagykun-Szolnok ), …FA (Borsod), …VÁR (Baranya)
Ó = BODROG…I , …FA (Vas), …LISZKA (Borsod-Abaúj-Zemplén), …FALU (Veszprém)
F = …IMINDSZENT (Veszprém), …BÁNYA (Vas), EGER…I (Heves), ORDA…I (Somogy)
Z = …SZENTMIKLÓS (Pest m.)
S = HIDAS…I, SAJÓ…I, TORNYOS… (Borsod-Abaúj-Zemplén) , TOLNA…
M = …HERTELEND (Baranya m.), …ZSIDÁNY (Vas m.), …LÖVŐ (Vas m.)
E = NAGY…I (Nógrád), …LÁNY (Komárom-Esztergom), …LÓ (Baranya), VÁMOS…I (Szabolcs)
G = RINYA… (Somogy), SZIRMA… (Borsod-Abaúj-Zemplén)

1./ cseh 2./ orosz 3./ kun 4./ rác 5./ olasz 6./szász 7./ lengyel 8./ horvát
9./török 10./ jász 11./ német (némed) 12./ dán 13./ tót 14./ besenyő
„Rokonaim, az elesettek / kereszthez senkit sem szegeztek, / s profán bűneikért, ha voltak, / Krisztus
nevében meglakoltak. // Rokonaim, az elesettek / húzzák mindig a rövidebbet, / Múlt-marta vérük alig
szárad, / már tipor rajtuk az új század. // Rokonaim, az elesettek / hogy higgyenek a H iszekegynek, / az
Egy Istennek s Egy H azának, / ha másságukra nincs bocsánat?”
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„Mindenféle megmaradáshoz nagy erő kell, olyan eget-földet megrengető szívdobogás, amiben nem
olvadhat fel tőlünk idegen értékrend.”
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