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Felkészülési útmutató: 
 
A mellékelt mesék és bibliai történetek alapos ismerete szükséges az összeállított 

feladatok megoldásához: 

 

- http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html 

MIÉRT SÓS A TENGERVÍZ? JAPÁN NÉPMESE 
 
 Élt réges-régen, ősidőkben két testvér. Az idősebbik nagyon gazdag volt, a 

fiatalabbik meg szegény.  

Éppen az újesztendő közelgett, s a fiatalabbiknak egy marék rizse sem volt az 

ünnepre: elment hát a bátyjához, hogy egy mérő rizst kérjen kölcsön tőle, de nem 

kapott. Éppen hazafelé igyekezett a hegyi ösvényen, amikor egy fehér szakállú 

aggastyánnal találkozott. Az aggastyán megkérdezte tőle, merre tart, erre ő 

elpanaszolta szegénységét is. Erre az öreg egy kis árpacipót vett elő, és így szólt: 

 -Neked adom ezt a kis cipócskát, talán hasznát veheted. Menj el a kis templom 

ligetébe, a templomocska mögött találsz egy barlangot. Törpék laknak benne. Ezek 

majd elkérik tőled a cipót, te csak add oda nekik, de se pénzt, se aranyat el ne fogadj 

érte, mondd csak, hogy a kőmalmocskát kéred érte cserében.  

Minden úgy történt, ahogy a fehér szakállú aggastyán mondta. Mikor a törpék a 

malmocskát átadták a szegény embernek, így szóltak:  

- Ez a kézimalmocska a legnagyobb kincsünk, de szívesen odaadjuk az 

árpacipóért. Ha jobbra forgatod, minden kívánságodat teljesíti, ha balra forgatod, 

abbahagyja az adományok előteremtését. A szegény ember hazavitte a malmocskát, 

otthon leült a gyékényszőnyegre, háromszor megforgatta a malmot jobbra, és így szólt:  
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- Rizst! Rizst! Rizst kívánok! És a malmocskából nagy bőséggel kezdett ömleni 

a rizs. Akkor aztán balra forgatva megállította, majd újra jobbra forgatta, s kért húst, 

halat és mindent-mindent, amire csak szüksége volt.  

Másnap megtanácskozta a feleségével, hogy rozoga kunyhójuk helyett új házat 

kérnek a malmocskától, és hogy remek új lakásukban lakomát rendeznek, meghívják 

rokonaikat, barátaikat. Úgy is történt. Eljött a lakomára a gazdag testvér is, és nagyon 

csodálkozott a hirtelen támadt bőségen.  

El is határozta, hogy kipuhatolja öccse meggazdagodásának okát. Mikor a 

lakomának vége volt, a gazda minden vendégnek egy-egy finom süteményt akart adni 

ajándékul, ezért félrevonult a sarokba, a malmocskához. A bátyja utána lopakodott, 

megfigyelte, hogyan forgatja meg, és kihallgatta, amikor így szólt: 

- Süteményt! Süteményt! Süteményt kívánok! Így aztán megtudta a titkot. 

Éjszaka belopakodott az öccse házába, ellopta a malmocskát, és a süteményből is jól 

felpakolt. Zsákmányával a tengerpartra futott, csónakot kerített, kievezett a tengerre, 

mert valami lakatlan szigeten szeretett volna megtelepedni kincsével, hogy élete 

végéig minden jóban dúskálhasson, és senkivel se kelljen megosztani gazdagságát. 

Amint a tengeren evezett, egyszerre erős éhséget érzett, jó sokat megevett hát 

a süteményből. De a sok édes után valami sósat kívánt, elővette a malmot, 

megforgatta jobbra, és így szólt:  

- Sót! Sót! Sót kívánok! Ömleni is kezdett a só, annyira, hogy hamarosan 

színültig telt vele a csónak. A kapzsi testvér nem tudta, hogy a malmocskát balra kell 

forgatnia, ha azt akarja, hogy megszűnjön az áldás. Végül is a csónak elsüllyedt 

emberestül, malmostul. A kézimalmocska lemerült a tengerfenékre, s mivel azóta sem 

forgatta meg senki balra, ma is egyre ontja, ontja a sót a tenger vizébe. 

 

 
https://azeletajandeka.hu/mese-az-esocsepprol/ 
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BALOGH ANDREA: MESE AZ ESŐCSEPPRŐL 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis esőcsepp. Boldogan éldegélt egy 

nagy felhőben a többi kisebb, nagyobb esőcseppel. Mivel még kicsi volt, csak 

nézhette, ahogy a nagyok készülődtek. A többiek, akik már elég nagyok lettek ahhoz, 

hogy útnak induljanak a Föld felé, szépen sorakoztak, s várták, hogy amikor arra jelt 

kapnak, elrugaszkodhassanak a felhő széléről, s kezdetét vehesse számukra a nagy 

kaland. Suttogták a nagyon öreg esőcseppek, akik még sohasem hagyták el a felhőt, 

hogy odalent a Földön minden más. Odalent élnek növények, állatok, emberek, akik 

testüket tudják táplálni az esőcseppekkel.  

Minden nagyon izgalmasnak ígérkezett és a kis esőcsepp alig várta, hogy ő is 

elég nagy legyen, s útnak indulhasson a Földre. S egyszer csak elérkezett a nagy Nap. 

A sötét felhők összegyülekeztek az égen, s látszott, hogy tanácskoznak. Majd 

döntöttek: A növények nagyon szomjasok, muszáj segíteni nekik. Így egyszer kétszer 

villámlott az ég, mintegy kiadva a parancsot az esőcseppeknek az ugrásra. 

A kis esőcsepp is ugorhatott. Hú, de fújt szembe a szél, amíg esett lefelé a Föld 

felé. De már fentről érezte, hogy Földanya szeretettel fogja fogadni. Amikor elérte a 

Földet, egy erdőben találta magát, sok ezer társával együtt. De szép volt az a sok zöld! 

Leveleknek hívták őket, hallotta a társaitól. Földanya mélyen magába szívta az 

esőcseppeket. Boldogan fogadta őket, hiszen tudta, hogy az éltető víz fontos az állatok 

és a szeretett növényei számára. 

Sok kis társa elérte a földi teremtményeket, de a kis esőcsepp tovább sietett. 

Mindent látni akart. A nagy sietésnek egy öreg tölgyfa állta útját. Köszönöm, drága 

Földanya, pont erre van nagyon szükségem, sóhajtotta a tölgyfa. A kis esőcsepp 

hirtelen húzást érzett, s ez az erő a tölgyfa gyökerei felé húzta őt. Kicsit meg is ijedt, 

de a kíváncsiság erősebb volt. Meg akarta nézni, merre visz majd az útja. A 

gyökereken át utazott, fel, egészen a levelekig. Ott testének kis részét szeretettel 

odaadta a tölgyfa leveleinek, a majd visszautazott a földbe. A földben nehéz volt utat 

törnie magának, tovább és tovább, de végül sikerült, s egy kis patakhoz érkezett. 
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Gyere, utazz velünk! – Kiáltották a patakban lévő vízcseppek. A kis esőcsepp nagyon 

szerette a kalandot, így beleugrott a patakba. a kis patak végig folyt az erdőn, egy 

tisztáson, majd egy réten. Mindenhol elmaradoztak a patak szélén sodródó 

vízcseppek, segítettek a növényeknek és az állatoknak szomjukat oltani. Egyszer csak 

egy nagy folyóhoz értek, s vele folytatták az útjukat. Majd a folyó a tengerbe ömlött. 

Hú, de sokan lettek a vízcseppek. Most már nagyon különbözőek voltak. Volt, 

aki virág alakot vett fel, volt, aki gömb alakot, de mindig érezték, hogy ők 

összetartoznak, ők egyek. A kis esőcsepp ebben a nagy tengerben el kezdett 

vágyakozni a felhő után, ahonnan elindult.  

Az volt az igazi otthona, hiányoztak a megszokott társai. Vágyakozva nézett az 

égre, de sajnos nem látta őket. Bárcsak segítene nekem valaki, hogy 

hazakerülhessek! - sóhajtotta. Egyik nap közel került a felszínhez, túl sokáig nézte az 

eget, s nem vette észre, hogy a melegen sütő nap a kis testét megváltoztatja. A 

napocska hatására teste párologni kezdett, egyre kisebb lett. Amikor már olyan kicsi 

lett, hogy a szellő szárnyára tudta kapni, érezte, hogy elemelkedik a tengertől, s elindul 

felfelé az égbe.  

Nagyon furcsa érzés volt, kicsit meg is ijedt, mert nem szeretett újra ilyen kicsi 

lenni. Nem tudott ellenszegülni a szélnek, így átadta magát, történjen, aminek történnie 

kell. Utazott a szél hátán, egyre magasabbra és magasabbra. Már nem akarta 

irányítani az utazást, sőt el is kezdte élvezni a repülést. Egyszer csak felbukkant előtte 

az otthona. A nagy felhő hívogatóan várt rá, s a felhő szélén ott voltak a barátai, 

ismerősei, ott várta a családja! Elkapták, és magukhoz ölelték. Hazaérkezett! Újra 

otthon volt! De jó érzés is volt itt lenni! Tudta, hogy majd újra el fog indulni, hogy 

segítsen Földanyának, de most már biztos volt benne, hogy újra és újra hazatérhet 

majd, megpihenni. 

  Mindenhol jó, de legjobb otthon! 

 

http://www.kissbalint.hu/


 

ORSZÁGOS REFORMÁTUS 

MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI 

ÉS KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
KISS BÁLINT  

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

6600 Szentes, Kossuth tér 2.  (63) 562 – 
362 

http://www.kissbalint.hu 
multimediasverseny@gmail.com 

 

   

 

 

https://egyszervolt.hu/estimese/az-aranyhal-benedek-elek-20201107.html 

AZ ARANYHAL MAGYAR NÉPMESE  
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen 

is túl, túlonnan túl... Megálljatok csak, nem jól kezdettem... Hát: volt egyszer egy király. 

Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom, elég az, ahogy 

egyszer ez a király az Óperenciás-tengeren túljárt háborúba, s amikor onnét 

visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. 

- Hej - mondta a király -, ha ezt hazavihetném a leányomnak! 

Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe tízen is, húszan is, s kifogták 

az aranyhalacskát. 

Vagy örült, vagy nem a király, de a királykisasszonynak, mikor meglátta az 

aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. 

Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, 

fickándozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska, nőtt, nőtt, s 

akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. 

- Jaj, Istenem, nagyobb tál kéne! - mondotta a királykisasszony. - Édesapám, van-e 

nagyobb aranytál? 

- Van, lelkem, leányom, száz is, de egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit-

szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristályüveggel kirakatom, ott lesz csak 

igazi jó helye. 

Még egy nap sem telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát 

kristályüveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Duna 

vize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvást nem is volt a palotában 
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maradása a királykisasszonynak: minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, 

nézte az aranyhalat. 

Na, telt-múlt az idő. Egyszer rettentő égiháború kerekedik, csurog az eső, 

mintha dézsával öntenék, megárad a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent, 

de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is. 

Hej, Istenem, Istenem, édes jó Istenem, búsult a királykisasszony, éjjel-nappal 

hullott a könnye, mint a záporeső, hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, 

minden ékeset, ami csak volt kerek-e földön - azt mondta: 

- Sírok, sírok, mindég sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül. 

Mondjam, nem mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok: búsult a király is, 

félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdettette az országban, hogy aki 

megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ád, hogy a 

hetvenhetedik unokája is négylovas hintón járhat. 

Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem 

halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy Tisza 

menti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, 

csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert 

nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt őhozzá. 

Meghiszem, hogy nem adták: nagyúri kisasszony volt az a leány, Tisza mentén a 

leggazdagabb földesúrnak a leánya! 

No, ha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. 

Eleget mondta, de hiába mondta: 

- Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való az szegény legénynek. 

Beszélhetett annak, akár a süketnek, nem hallotta, s minden este üres 

tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. 

http://www.kissbalint.hu/


 

ORSZÁGOS REFORMÁTUS 

MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI 

ÉS KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
KISS BÁLINT  

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

6600 Szentes, Kossuth tér 2.  (63) 562 – 
362 

http://www.kissbalint.hu 
multimediasverseny@gmail.com 

 

   

 

 

Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert 

akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt ez. 

Hej, uramteremtőm, volt öröm, de mekkora! 

- No, fiam, ne búsulj - mondotta az öreg -, kifogtam az aranyhalat! Jere, vigyük Budára. 

Mindjárt nekicihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. 

Ott mindjárt a király színe elé vezették, s mikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot 

kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a 

királykisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. 

Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához 

ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincseskamrából hat szekér 

aranyat: mind a hat elé hat ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére, a vén halász 

kunyhójához. Hm, de az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, 

s nemességre emelte a jobbágysorból! Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. 

Azt mondta: mától fogva Halász legyen a falu neve, de még a tied is, öreg! 

No, mikor ezt megtudta a földesúr, egy szó nem sok, annyit sem szólt a fiatalok 

dolgába, hanem nagy hirtelen papot hívatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy hét álló 

hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, s a Tiszán 

leereszkedtek. 

Így volt, vége volt, mese volt. 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/ 

BIBLIAI TÖRTÉNET: PÉTER ELHÍVÁSA  
Lk 5,1-11 és 6,12-16. (RÚF 2014-es kiadás alapján) 
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1Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-

tó partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen 

kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, 

és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból 

tanította a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz 

a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! 5Simon így felelt: Mester, egész éjszaka 

fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a 

hálókat. 6Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a 

hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és 

segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, 

hogy majdnem elsüllyedtek. 8Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: 

Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 9A halfogás miatt ugyanis nagy 

félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; 10de ugyanígy Jakabot és Jánost 

is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, 

ezentúl emberhalász leszel! 11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva 

követték őt. 

12Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez 

imádkozva virrasztotta át az éjszakát. 13Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és 

kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: 14Simont, akit 

Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, 

15Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, 16Júdást, 

Jakab fiát és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett. 
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5Józsué ezt mondta a népnek: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat 

tesz köztetek az ÚR. 6A papoknak pedig ezt mondta Józsué: Emeljétek föl a szövetség 

ládáját, és vonuljatok a nép előtt! Fölemelték tehát a szövetség ládáját, és mentek a 

nép előtt. 7Az ÚR pedig ezt mondta Józsuénak: A mai naptól kezdve naggyá teszlek 

téged egész Izráel szemében, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel 

is vele voltam. 8Parancsold meg azért a szövetség ládáját vivő papoknak: Amikor 

odaértek a Jordán vizéhez, álljatok bele a Jordánba! 

9Azután ezt mondta Józsué Izráel fiainak: Jöjjetek ide, és hallgassátok meg 

Isteneteknek, az ÚRnak beszédét! 10Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van 

köztetek – mondta Józsué –, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a 

hettitákat, a hivvieket, a perizzieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebúsziakat: 

11íme, az egész föld Urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon! 12Most 

tehát válasszatok ki tizenkét férfit Izráel törzseiből, törzsenként egyet-egyet. 13És 

mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az ÚRnak, az egész föld Urának a 

ládáját viszik, a Jordán vize kettéválik, a felülről lefelé folyó víz pedig megáll, akár egy 

gát. 14Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a 

szövetség ládáját a nép előtt. 15A Jordán medre pedig aratás idején mindvégig 

egészen tele volt. Amint a ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok 

lába a folyó szélén beleért a vízbe, 16egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, 

feltornyosult egy nagy szakaszon, akár egy gát, Ádámnál, annál a városnál, amely 

Cáretán mellett volt, az Arábá-tenger, azaz a Sós-tenger felé folyó víz pedig teljesen 

különvált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. 17Az ÚR szövetségládáját vivő papok 

ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izráel átkelt, és mindaddig száraz 

volt a folyómeder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon.  
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Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket versenyünkre, a tanítványoknak pedig 

Istentől megáldott, örömteli felkészülést kívánunk!  

 

 

 

A nevezés lentebb található! 
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