


Kedves..................................!
(Ide írd be a saját neved.)

Az én nevem pedig György, Szent György. Sokan „A“ Sárkányölőként 
ismernek, pedig végülis nem öltem meg a szörnyet, mert kiderült, 
hogy csak egy feje van.

Szellő vagyok, Háromszék leggyorsabb kancája. Én beszéltem rá 
Szent Györgyöt, hogy hozzuk magunkkal a sárkányt és még el is 
neveztem Nemerének. 

Nagyon tetszik a Nemere név, de még soha senkivel nem ta-
lálkoztam, akit így hívnak. SZERINTED MIRŐL KAPTAM A NEVEM?

Mi nagyon jól ismerjük Sepsiszentgyörgyöt, még a város címerén is megtalálsz 
minket. Ezt a könyvet azért írtuk, hogy az osztályoddal, a családoddal, a baráta-
iddal vagy akár egyedül új dolgokat fedezhess föl Sepsiszentgyörgyön. Rej-
tett részleteket fedezel föl, izgalmas helyekre jutsz el és számos érdekessé-
get tudsz meg, ha bejárod velünk a várost, és 
megoldod a könyvben szereplő feladatokat.

Már itt is van az első. KERESS 
MEG MINKET A VÁROS CÍMERÉN, 
MAJD SZÍNEZD KI!

Gondolom, felismerted a református vár-
templom tornyát, de mire utal a hármas 
halom, a várfal, a hétbástyás falkorona, 
illetve a nap és a hold? 

1. a szülőföld szeretete
2. városi jelleg
3. székely szimbólumok
4. a város közigazgatási rangja (megyeszékhely)
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Gyárfás Jenő
 Kós Károly
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A VÁROS ÉPÍTŐI

Most néhány olyan kivételes személyiséggel ismerkedhetsz meg, akiknek 
különösen sokat köszönhet a város. Lépten-nyomon találkozhatsz velük, 
városszerte utcanévtáblák, intézmények viselik a nevüket, többüknek szobrot 
is állítottak. 

Én sajnos nem ismerek mindenkit. Kérlek segíts összekötni a 
rövid életrajzokat a szobrokkal. Kinek nem állítottak emlékmű-
vet? Tervezz te egyet! Hova állítanád?

Csutak Miklós

Csereyné Zathureczky 
Emília Mikó Imre
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(1874-1936) Történész, tanár és muzeológus. Egyidőben volt a 
Székely Mikó Kollégium igazgatója és a Székely Nemzeti Múzeum 
vezetője. Helytörténeti kutatást végzett és számos tanulmánya, 
írása jelent meg többek között Háromszék történelméről és az általa 
vezetett intézményekről.

(1862-1913)  Majdnem 20 éven át volt a város polgármestere. 
Nevéhez fűződik a dohánygyár alapítása, a vágóhíd építése, a 
szövőgyár bővítése. Ő kezdeményezte a vízvezeték építését, valamint 
a villanyvilágítás bevezetését.

Nekem hány szobrot állítottak a városban? 
Keresd meg, és rajzold le őket!

KERESS OLYAN SZEMÉLYISÉGEKET, AKIK A KÖZELMÚLTBAN 
ÉLTEK VAGY KORTÁRSAK, ÉS AKIKNEK SOKAT KÖSZÖNHET A 
VÁROS! Hallottál például Kónya Ádámról (1935-2008)? NÉZZ 
UTÁNA MUNKÁSSÁGÁNAK, ÉS ANNAK, HOGY MELYIK INTÉZMÉNY 
VISELI A NEVÉT!

(1825-1905)   Az ő kezdeményezésére és saját, családi gyűjteményének 
felajánlásával jött létre a székelység kultúráját és történelmét 
bemutató Székely Nemzeti Múzeum. 24-25. 

(1883-1977) Az egyik legjelentősebb erdélyi építész, író. A városban 
14 köz- és magánépület épült föl a tervei alapján, többek között a 
Székely Nemzeti Múzeum. Jellegzetes, egyéni stílusa nyomot hagyott 
a városon.

18-19., 

(1805-1876) Politikus, mecénás, gondolkodó, „Erdély Széchenyi 
Istvánja“. A magyar művelődéspolitika fontos alakja, az első 
sepsiszentgyörgyi gimnázium alapítója. 42-43.

26-27.

(1852-1925)   Az egyik legjelentősebb magyar festőművész, a város 
szülötte. Leghíresebb képe a Tetemrehívás, amit Arany János balladája 
ihletett, de történelmi tárgyú festményei is ismertek, például a 
Székely Nemzeti Múzeumban látható Gábor Áron halála.



A TERMÉSZET KINCSEI

Sepsiszentgyörgyön és környékén nagyon változatos az élővilág. Számos 
védett növény- és állatfajjal találkozhatsz. Védetté a különleges, csak az 
adott helyen található, vagy ritka, veszélyeztetett növényeket és állatokat 
nyilvánítják. Ezeket a fajokat különösen óvni kell,  nem szabad őket sem 
háborgatni, sem elpusztítani.

A védett virágok közül a kökörcsin a kedvencem, gyapjas virágai 
alig észrevehetőek, ezért könnyen eltaposhatod őket, ha nem 
figyelsz oda. Domboldalakon, száraz gyepes helyeken fordul elő.

Zergeboglárt az előpataki út mentén található Benedek mezőn láthatsz. A 

legszebb nevű virág, a boldogasszony papucsa nagyon ritka már, a bükkös 

erdők mélyében találkozhatsz vele. A képen szereplő virágok között van egy, 

amelyikről nem beszéltem. MELYIK  LEHET AZ? MIT TUDSZ RÓLA?
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A környéken élő védett állatok: a medve, a farkas, a hiúz, a vadmacska, a 
vipera, a kék béka és az itt fészkelő ragadozó madarak. MILYEN RAGADOZÓ 
MADARAK ÉLNEK SEPSISZENTGYÖRGY KÖRNYÉKÉN? NÉZZ UTÁNA, ÉS SOROLJ 
FEL LEGALÁBB HÁRMAT!



VIZEK
       
Sepsiszentgyörgy legjelentősebb folyóvize az Olt, amely az Állomás negyedet 
elválasztja a város többi részétől. Az Oltba torkollik a város területén 
végigcsordogáló Debren és Szemerja patak. Mi a különbség a patak és a folyó 
közt? 

Az Olt messziről érkezik hozzánk, és az egész országon keresztül folytatja 
hosszú útját, míg végül a Kárpátokon áttörve eljut a Dunáig. Eközben magába 
gyűjti az útjába eső patakokat, kisebb folyókat. HONNAN ERED AZ OLT? 

Az Olt több holtágában halastavat létesítettek. 
Az Olt mentén több halastavat létesítettek. Az állomási 
tó a város legnagyobb mesterséges tava. Szívesen jár-

nak ide az emberek vadkacsákat nézni, békákat 
hallgatni, és persze horgászni. 
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SUGÁSFÜRDŐ

Most egy kőhajításnyira a várostól,  
Sugásfürdőre szeretnénk téged 
felcsalogatni. Azért fel, mert 
Sugásfürdő 750 méter tengerszint 
feletti magasságban, az erdő köze-
pén található, ahová autóval meredek 
kanyargós úton, gyalog pedig a kijelölt 
erdei ösvényen juthatsz föl.

Tudod miről kapta Sugásfürdő a nevét? Azt mesélik, 
hogy a bükkerdők súgó, susogó hangjáról nevezték el. 
Hallgattad már valaha a fák susogását?

Sugásfürdő gyógyító erejű borvízforrásai és mofettája miatt kapta a “fürdő” 
rangot. A mofetta előtt található szabadtéri borvizes medencében nyáron 
úszkálni is lehet.
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68-69.



Az erős gázfeltörés miatt neked nem szabad mofettáznod, de azt tudnod kell, 
hogy nagyon sok felnőtt embernek meggyógyította a fájós lábát, hátát - tehát 
nagyon hasznos. 
Az itt található borvizeket sokan ivókúrára használják. Ismered a sugásfürdői 
borvízforrásokat és azok neveit? SOROLJ FEL LEGALÁBB HÁRMAT KÖZÜLÜK!  

SOROLD FEL A SÍFELSZERELÉS LEGFONTOSABB KELLÉKEIT!

Még nem meséltem arról, hogy Sugásfürdő miért télen a legszebb. 
Azért, mert nagy a hó, lehet hóembert építeni, és mindkét sípálya 
egész télen használható.

Én csak tavaly tanultam meg síelni, de máris nagyon szeretem, 
és attól sem félek, hogy fejre állok. Ha még nem tudsz síelni, 
akkor ajánlom a sugásfürdői sítáborokat, ahol az oktatók szívesen 
megtanítanak a sportág minden csínjára-bínjára.
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Minden évben kirakodó vásárt rendeznek a névnapom tisztele-
tére. Iyenkor egy hétre felbolydul a város, rengeteg izgalmas 
programot szerveznek a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

VIGAD A VÁROS

Kiálltad a hét próbát a 

Kultúrkertben és egy 

évre elnyerted a Szent 

György Lovagja címet. 
+ 3 lépés

Három kilométert futottál 
a Gáll Lajos Futónapon. 

+ 3 lépés

Rollerrel mész a Guruló 
világ nevű versenyre. 

+ 1 lépés

Osztályoddal 
részt veszel a Gyermek-
színjátszó Találkozón. 
Kimaradsz 1 körre.

Szüleiddel megnézel 
egy bábelőadást a 

Tamási Áron színházban. 
Kimaradsz 1 körre.

Túl sokat eszel 
a diós kürtőskalácsból 
és haza kell menned. 

Menj vissza a START-hoz.

K
ikerülted a nagyszínpadnál 

fölgyűlt töm
eget. 

+
 1

 lépés
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NÉZD MEG A PROGRAMOKAT ÉS JÁTSZD VÉGIG A TÁRSASJÁTÉKOT! 
1 dobókockára lesz szükséged, és annyi játékfigurát vágj ki az utol-
só lapról, ahányan vagytok. Mindenki eldöntheti, hogy velem repül, 
vagy a Szellő hátán száguldó Szent Györggyel tart. Ha valamelyik 
jelzett mezőre lépsz, kövesd az ott szereplő utasítást! 
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Te érsz fel a leggyorsabban a 
parkban felállított mászófal 

tetejére. 
+ 2 lépés K
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Szenes vasalókból
 kirakod a város nevét. 
K

im
aradsz 2

 körre.

M
egnézed a tűzijátékot. 
K

im
aradsz 1

 körre.

Töltsd le a társasjátékot a www.kulturaktiv.hu oldalról.



SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
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Sepiszentgyörgynek sokáig nem volt állandó színháza és színi társulata, 
csupán vásárokon léptek fel vándorszínészek ideiglenes színpadokon. A vá-
ros első állandó színpadát Gödri Ferenc polgármester építtette 1899-ben, 

és a régi városháza dísztermében 
kapott helyet. Miután a városi hiva-
talok elköltöztek innen, 1952 óta az 
állandó magyar színház otthona lett 
az épület.  Ma ez a Tamási Áron szín-
ház, amelynek Cimborák Bábszínház 
néven bábtagozata is van. Emellett 
egy román nyelvű színháza is van a 
városnak. Talán a te iskoládban is van 
színjátszókör, de ha komolyan érdekel 
ez a pálya, akkor akár a Plugor Sándor 
Művészeti Líceum dráma tagozatára is 
felvételizhetsz.

ADDIG IS, KÉSZÍTS OTTHON SAJÁT BÁBSZÍNHÁZAT!  VÁGD KI A FIGURÁKAT A 
79. OLDALRÓL, RAGASZD ŐKET EGY VÉKONY PÁLCÁRA ÉS ADD ELŐ SZENT 
GYÖRGY LEGENDÁJÁT VAGY TALÁLJ KI EGY MÁSIK TÖRTÉNETET EZEKKEL A 
SZEREPLŐKKEL. Egy képkeret vagy egy nagy kartondoboz segítségével színpa-
dot is varázsolhatsz, sőt egy kifeszített lepedő és egy lámpa felhasználásával 
mindez árnyjátékká változhat.
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AZ EGÉSZSÉGES VÁROS

A testmozgás nagyon fontos, mert segít megőrizni egészségünket, javítja 
közérzetünket és még gondolkodásunkat is serkenti. NEKED MI A KEDVENC 
SPORTÁGAD? HOVÁ SZOKTÁL A LEGGYAKRABBAN SPORTOLNI JÁRNI? 
Tudod, hogy Sepsiszentgyörgyön milyen sok lehetőség van a mozgásra? 
KIDERÜL, HA MEGOLDOD A KERESZTREJTVÉNYT!

Mi is odafigyelünk az egészséges életmódra: én rendszeresen 
szoktam lovagolni, Szellő vágtat, Nemere pedig repül, amikor csak 
ideje engedi.

1. Mi csak kedvtelésből edzünk, sokan azonban versenyszerűen sportolnak. 
Számos híres sportoló származik Sepsiszentgyörgyről. Az olimpikonok neveit 
márványtábla őrzi a sportcsarnok falán. Hogy hívták az első Sepsiszentgyörgyön 
született olimpikont? 

2. A város másik nagy sportlétesítménye a Olt partján épült ………............. .

3. Róla nevezték el a híres sepsiszentgyörgyi futókört. 

4. Ha hétköznap is szeretnél sportolni, járj ………............. -vel iskolába. 

5. Az Olt-híd melletti hangulatos tó vizén nyáron ………............ lehet. 

6. A tó mellett ………................ –pálya várja a fiatalokat. 
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7. Télen itt szoktunk korcsolyázni.

8. A legkiválóbb székely lovasok ezen a rendezvényen mérhetik össze tudásukat. 

9. Mindig várom a telet, hogy ismét lehessen ……....... a sugásfürdői dombokon. 

OLVASD ÖSSZE A PIROS MEZŐKBE ÍRT BETŰKET ÉS MEGKAPOD A MEGFEJTÉST!

            ............………………………………………………

A Zágonban született tornász Kovászna megye legsikeresebb sportolója, ösz-
szesen négy aranyérmet nyert az 1984-es olimpián. Róla nevezték el a sepsi-
szentgyörgyi sportcsarnokot. 



A POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ki dönti el hova kerüljön új játszótér, merre menjen a bicikliút, hol épüljön új 
bölcsőde? Ki intézkedett, hogy felújítsák az iskolád sportpályáját, kijavítsák az 
utcádban az aszfaltozást, hetente elvigyék a szemetet, és este világítsanak az 
utcai lámpák?

És azt ki döntötte el 
hova kerüljön az új 
Szent György szobor?

Talán már sejted, hogy mindezért a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai a 
felelősek. A hivatal vezetőjét, a pol-
gármestert a város lakói választják ki 
több jelölt közül. Mindenki szavazhat, 
aki már betöltötte a 18. életévet és 
sepsiszentgyörgyi lakos. A te érdekei-
det addig is a szüleid képviselik. A pol-
gármester a Városi Tanáccsal közösen 
dönt a legfontosabb kérdésekben. A 21 
főből álló tanács tagjai közül mindenki 
valamelyik speciális területért felelős, 
például az oktatásért vagy a várostervezésért. A várost érintő fontos dön-
téseket hosszú órákig tartó megbeszélések során hozzák meg. 

Vannak olyan kérdések is, amelyek-
ben a város lakóinak véleményét is 
kikérik. Nemrég például arról sza-
vazhattak a sepsiszentgyörgyiek 
a Polgármesteri Hivatal honlapján, 
hogy legyenek-e vízicsúszdák is a 
strandon.

55



58

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME

Mindenhol azt hallom, hogy a környezetünk védelme nagyon 
fontos. Ahogyan bánunk vele, meghatározza majd az unokáink 
életét is. Szent György, mondd, én mit tehetek a környezetemért?

Sepsiszentgyörgyön sok helyen található szelektív hulladékgyűjtő. 
A TE OTTHONODHOZ MELYIK VAN A LEGKÖZELEBB?  Olvasd el a szelektív ku-
kákon lévő feliratokat. MIT LEHET AZ ALÁBBI HULLADÉKOKBÓL  ELŐÁLLÍTANI?

550 fém italos doboz:    ………………………………..
6 műanyag palack:          ………………………………..
1 üvegpalack:                ………………………………..

Az újrahasznosítás szempontjából fontos, hogy a hulladékokat a megfelelő 
kukába gyűjtsd. KÖSD ÖSSZE A HULLADÉKOT A MEGFELELŐ KUKÁVAL!

MŰANYAGZACSKÓ, ÚJSÁG, KÓLÁSÜVEG, DINNYEHÉJ, FOGKEFE, HASZNÁLT 
OLAJ, FÉNYCSŐ, CSOKIPAPÍR, ELTÖRT POHÁR, KOSZOS PAPÍRZSEBKENDŐ

A környezetvédelem egy-
szerűbb, mint gondolnád. 
Vigyél például textilszaty-
rot magaddal, ha vásárol-
ni mész, így nem kell mű-
anyagzacskót venned. Ke-
rüld a felesleges csomago-
lást, A hulladékot gyűjtsd 
szelektíven, hogy újra le-
hessen majd hasznosítani.
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Én is igyekszem mindig újra fel-
használni a dolgokat. A színes ku-
pakokból, mosóporos flakonokból 
például nagyszerű fülbevalókat 
készítek! PRÓBÁLD KI TE IS!

Gondoltad volna, hogy a 
hulladékhoz hasonlóan a 
szennyvizet is újrahasz-
nosítjuk?

Sepsiszentgyörgyön az ivóvizet a helyi forrásokból, kutakból nyerjük. A tisztítás és 
fertőtlenítés után összesen 120 km hosszú vízvezetékrendszeren keresztül jut el 
az otthonokba. A szennyvizet egy hasonlóan hosszú szennyvízcsatornán keresztül 
vezetik a szennyvíztisztítóba, a megtisztított víz pedig a Szemerja-patakba folyik. 
JELÖLD BE A RAJZON A VÍZ ÚTJÁT!
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