
 

 

Az Úr 955. évében óriási 

vereséget szenvedtünk az 

augsburgi csatában, és rengeteg 

magyar katona vesztette életét. 

Az egymással szövetségre lépő 

német fejedelmek vezére nagy 

Ottó király, a magyarok vezérei 

Bulcsú, Lél, Súr voltak. A portyázó  

és zsákmányszerzésre induló 

magyar csapatok Augsburg alatt 

gyűltek össze augusztus elején, 

és miután nem tudták lerohanni a 

várost, megkezdték az ostromát. 

A város felmentésére érkező 

német hadak és a magyar 

csapatok közötti csatára 

augusztus 10-én került sor. Az 

összecsapásban a németek 

kerekedtek felül, mivel a 

magyarok harci felszerelése 

nemigazán volt alkalmas a 

közelharcra. A nehéz páncélzattal 

rendelkező németek hadsereg, 

súlyos vereséget mért a 

magyarokra. 

MAGOR narancs 
Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum osztályainak Honfoglalás kori lapja - Válogatás 

 

SZÖRNYŰ VERESÉG 

 

Tóth Ákos, Kalácska Zsigmond 
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Ellátogattunk a Keszi törzshöz, akik 

éppen a Dunántúlon táborozta., 

Szerencsénkre beszélni tudtunk a 

törzs sámánjával, Szilassal és a 

törzs néhány tagjával. 

Mit visel egy sámán? 

Szerintem, a legszembetűnőbb 

rajtunk a jellegzetes fejdísz, ami 

legtöbbször állati testrészekből 

készült. Feltűnő, ezért viselőjét jól 

megkülönbözteti a többi embertől.  

Ruházatunk is eltér a nép 

öltözetétől, általában bőrruhát 

hordunk, amin különféle színes 

bőrszálak és egyéb motívumok 

találhatók. A legfontosabb 

kiegészítőnk a dob, ami minden 

sámán kezében ott van. 

Mit csinál egy sámán?  

Nekünk, sámánoknak a lélekutazás 

a legfontosabb cselekedetünk., 

melyet egy révülés alatt élünk át 

Mindezt segítő szándékkal 

végezzük, állati segítővel, ami lehet 

medve, szarvas vagy madár. Egy 

jurtában élünk, aminek közepén 

tűzrakóhely van, ahol a 

szertartásokat tartjuk. Mivel a tűz az 

élet őrzője, ezért a legtöbb 

szertartást tűznél végezzük. 

 

Mik egy szertartás főbb elemei?     

A legfőbb dolog egy szertartásban a 

sámán dobja, ami megszólít minket. 

A dobjaink különleges fakéregből 

készülnek, ami a nép kozmikus 

fájából. Megszólaltatva a dobot, 

révületbe kerülünk. a dobszó 

meginvitálja szellemeinket a 

világfán való utazásra, amire csak 

mi sámánok vagyunk képesek.  

Mi az a világfa? 

A világfa egy ősi szimbólum, ami a 

hajkorongokon és különféle 

használati tárgyakon is megjelenik. 

A fa törzse a népet, felső és alsó 

ágai a világot ábrázolják. A 

szertartások alatt a sámán lemehet 

a gyökerekhez, az úgynevezett alsó 

világba, vagy az ágak között 

felmászhat a szellemekhez a felső 

világba. 

Megkérdeztünk a törzstagokat  

arról, hogy hogyan élik meg a 

szertartásokat. Megtudtuk tőlük, 

hogy mindig örömmel vesznek részt 

az eseményeken, bíznak a 

sámánjukban, aki varázslataival 

biztosítja a törzstagok egészségét 

és katonai sikereit. 

LEÉGETT A 

JURTA 

 

 

SÁMÁNIA 

 

LOVAT 

SZARVASÉRT! 
 

A legjobb paripát az egész 
Kárpát medencében, 
elcserélem 2 szarvasért, vagy 3 
hordó kumiszért. Jelentkezni 
lehet a Gyula jurtájánál 
hajnaltól sötétedésig. 

 

Chorendzsák Benkő Krisztián 

 

 

 

A Tisza második kanyarulatában 
leégett a Tarján törzs egyik 
jurtája. Az oltást a törzs 
legbátrabb emberei végezték. A 
Tiszából hordtak vizet a jurta 
oltására. A sebesültek száma 
kevés, mert az emberek időben 
észlelték a veszélyt, de a jurta 
körül élő állatok, fejvesztve 
menekültek el a tűz láttán.  

Bukta Levente, Nagy Bendegúz 

 

Molnár-Varga Dorka, Albert Marcell 

Szabóság a Kárpát-

medencében! 

Csak a legjobb minőségű és 

legjobb áru ruhákat adjuk. Ha 

október 1-ig 150 ezüst felett 

vásárol, akkor 10% 

kedvezményt kap!  

Balog Roland 
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Üdvözöljük kedves olvasóinkat, a mai 
napon Árpád fejedelemmel készítünk 
interjút. Először személyesebb 
kérdésekkel kezdünk, de ne is 
szaporítsuk, tovább a szót kezdjünk is 
a kérdésekkel. 

Először is mikor és hol születtél? 

A kazár birodalom születtem 859-
ben. 

Hogyan hívták a szüleidet?  

Édesapám neve Álmos, édesanyám 
neve Enéh. 

Milyen volt a gyerekkorod? 

Napjaim általában ugyanúgy teltek, 
vadásztam, lovagoltam és a 
szüleimnek segítettem.                                                                          

Tudnál esetleg mesélni a 
magánéletedről? 

Feleségemmel két évtizede élünk 
együtt, 5 gyermekünk van: Liüntika, 
Tarkacsu, Jelek, Jutocsa, és Zolta. 

Most hogy ennyit beszéltünk a 
családról beszéljünk egy kicsit a 
barátaidról pontosabban pedig a 
székelyekkel való kapcsolatodról. 
Mit tudsz mesélni róluk? 

Szeretném elmesélni, hogy hogyan 
barátkoztunk össze velük. Mikor a 
Kárpát-medencébe megérkeztünk 
ők már itt voltak és szövetséget 
ajánlottak nekünk amit 
ezerörömmel elfogadtunk. Azóta is 
szoros barátságban élünk 
egymással. 

Mit értesz az alatt, hogy 
megérkeztetek? Korábban nem a 
Kárpát-medencében éltetek? 

Letelepedésünk előtt nomád nép 
voltunk ez az jelenti, hogy 
egyformában vándoroltunk és ennek 
a vándorlásnak köszönhető, hogy 
megtaláltuk ezt a káprázatos helyet. 

Említetted, hogy korábban folyton 
vándoroltatok, a vándorlás alatt 
során milyen házakban éltetek? 

Főleg  fából és állatbőrből készült 
jurtában laktunk, ami inkább hasonlít 
egy sátorra, mint házra, de 
előfordult, hogy verem házakat is 
építettünk. 

Ezek szerint ti sokat költöztetek. 
Mégis mi volt az a nyomós indok, 
hogy itt telepedtetek le végül, a 
Kárpát-medencében? 

Első sorban azért, mert ennek a 
helynek rendkívül jók a természeti 
adottságai. A Kárpátok hatalmas 
hegyei megvédenek bennünket a 
támadásoktól. Az is hozzá tartozott a 
döntéshez, hogy itt rengeteg legelő, 
erdő, mező és folyó található, ezért 
ez a terület teljesen alkalmas a 
félnomád élethez. Arról nem is 
beszélve, hogy a környező népek 
szívesen látnak itt minket.  

Sajnos ma csak ennyi kérdés fért bele 
az időnkbe. Köszönjük a kérdéseinkre 
adott válaszaid. További kellemes 
napot kívánunk!  Az interjú időpontja: 
905. szeptember. 

 

ÁRPÁD FEJEDELEMMEL AZ ÉLEN  

 

 

VÉRSZERZŐDÉS 
 

A hét magyar törzs (Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat) vezérei, Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Tétény, 

vérszerződést kötöttek Etelközben. A vezérek a vérüket egy edénybe csorgatták és összekeverték borral, ezután mindannyian 

ittak belőle. Ez a szertartás pecsételte meg azt az esküt, ami szerint eljövendő vezéreink csak Álmos nemzetségéből 

származhatnak. 

A szerződésben benne volt még, hogy azokat a személyeket, akik saját akaratukból választották meg Álmost fővezérnek, nem 

hagyják ki a vezéri tanácsából. 

Továbbá az is, hogy akinek utóda, vagy ő maga, esküt szeg, annak vérét ontsák. Aki pedig Álmost, vagy a többi törzsfő elárulását 

szervezi, azt átok sújtsa. 

Czakó Márk 

 

 

Venczel György 



4.OLDAL 

MAGORnarancs 

Örvendek Csaba, köszönöm, 

hogy elfogadta a felkérésünket. 

Feltennék Önnek pár kérdést a 

múltjával kapcsolatban. Mint 

ahogy azt már a címből 

olvashatták, Ön az egyik sikeres 

túlélője a honfoglalásnak, aki az 

elejétől a végéig részt vett a 

harcban.  

Az első kérdésünk az lenne, 

hogy a honfoglalás előtt 

harcolt-e másik csatában?    

Nem, mert édesapám sajnos túl 

hamar meghalt, így rám és 

édesanyámra hárult kisebb 

testvéreim felnevelése. 

Mi motiválta önt harc közben? 

A legnagyobb motivációm az volt, 

hogy szerezzünk egy saját hazát 

ahol letelepedhet a magyar nép, 

és önálló társadalmunk legyen. 

 Mi rázta meg a legjobban a harc 

alatt? 

Az hogy tehetetlenül néztem 

végig, hogy a bajtársaim elesnek. 

És az is, amikor a sebesültek 

kínkeserves kiáltásait kellett 

hallanom. 

 Mit viselt harc közben? 

Általában a derekamon volt a 

kardom és a kezemben az íjamat 

tartottam lövésre készen. Felső 

testemet bőrpáncél védte. Volt 

egy „kabala” bőr karkötőm is, amit 

még édesanyámtól kaptam mielőtt 

harcba vonultam. 

Milyen taktikával győzték le az 

ellenfelet? Megfutamodást 

színleltünk, majd visszafordulva 

körbe kerítettük az ellenfél 

seregét, és felmorzsoltuk őket.  

Szerzett maradandó sérülést a  

valamelyik csata során? 

Az egyik ütközetben leszúrták a 

lovamat miközben én rajta ültem 

és ahogy lezuhantam a lóról 

súlyosan megvágtam a kezemet. 

Ez a heg a mai napig látható. 

Van-e családja? 

A feleségemet még azelőtt 

ismertem meg, mielőtt harcba 

indultam 20 évesen. Rá egy évre 

megszületett az első fiú 

gyermekünk, Botond és rá két 

évre született meg a lányom, 

Emese. A fiam 19 éves és most 

készül nősülni. A lányom most lett 

17 éves de ő még nagyon fiatal a 

házassághoz. 

Így, hogy véget ért a csata, 

mivel tölti a mindennapjait? 

A szabadidőmben sokat 

vadászom, halászom és segítek a 

feleségemnek az állatokat 

gondozni.  

Gódor Dávid, Knapp Milán 

SZÖRNYŰ 

VESZTESÉGÜNK 

AZ EMBER, AKI TÚLÉLTE A 

HONFOGLALÁST! 

 895-ben Álmos vezérünk 

Erdélybe vezette bátor 

katonáinkat a győzelem 

reményében, de sajnálatos 

módon elbukták a csatát. Ennek 

következménye az lett, hogy 

vezetőnket feláldozták, mert 

úgy vélték, hogy már nem lesz 

képes megfelelő döntéseket 

hozni. Fia Árpád fogja átvenni 

népünk vezetését.  

Muhar Nikoletta 

FEGYVERT 

KERES? 

A legjobb helyen jár! Íjak, nyilak, 

nyílhegyek, kardok, dárdák, a 

legjobb minőségben, és a legjobb 

árakon. Nyílhegy: 10, Kard: 50, 

Dárda: 35 bizánci ezüst. 150 ezüst 

feletti vásárlás esetén 5% 

kedvezmény jár minden eszközre. 

Józsa Zoltán 

 

 

HIRDETÉS 

 

AJÁNLATAINK! 

Friss túralábbelinkre 20% 

kedvezményt tudunk 

biztosítani, és 2 hónap 

garanciát.  

 Seress Boldizsár 
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 Hatalmas tűz ütött ki a Gyarmat 

törzsnél az elmúlt napokban. 

Az eddigi információk szerint az 

egyik tábortűznél egy kipattanó 

szikra meggyújtotta az alj-

növényzetet, amiről a tűz tovább 

terjedt a pokrócokra, a gabonákra 

és egy közeli jurtára.   

Mivel későn kezdték el a lakók 

oltani a tüzet, az tovább terjedt és 

még másik három jurta is lángra 

kapott. 

Miközben a jurtalakók kétség-

beesetten próbáltak védekezni a 

tűz ellen, négyen megsérültek, de 

egyikük sem szerzett 

életveszélyes sérü-léseket. 

A legtöbb állat megrémült a tűztől 

és elmenekültek. Az állatokat 

napokig keresni kellett, de végül 

sérülés nélkül előkerültek. 

A sérültek mind felépültek, a falut 

elkezdték újjáépíteni. Az elégett 

takarmányt és élelmet is sikerült 

pótolni. 

  

MAGYAR TÁMADÁS 

A BOLGÁROK 

ELLEN 

 

 

A BORZASZTÓ TŰZESET 

 

Simeon bolgár cár 894 őszén 

támadást indított a Bizánci 

Birodalom Balkán-félszigeti 

birtokai ellen. A meglepett Leó, 

bizánci császár a fővárosban 

állomásozó katonai egységeket 

küldte a bolgárok megállítására, 

de Simeon seregei teljesen 

szétverték őket. A csatában 

számos főember elesett, a had-

seregparancsnokot is beleértve 

és sok katona hadifogságba 

esett. A bolgárok már 

Konstantinápoly ostromára 

készültek, amikor hirtelen 

vissza kellett vonulniuk, mert a 

bizánciakkal szövetséges 

magyarok északról támadást 

indítottak a Bolgár Birodalom 

ellen.  

 

Bukta Levente, Nagy Bendegúz 

 

 

 

 

 

 

Most vegyen jó áron praktikus, könnyen összecsukható jurtát! 

 Mindössze 30 perc alatt össze lehet tenni és összkomfortos. Tölgyfából 

készült szerkezet és donyeci gyapjúból készült nemezzel van borítva, fél 

méter átmerőjű kéménnyel és remek szellőzéssel. Darabjáért csupán négy 

marhát kérünk cserébe. Érdeklődni lehet Szabó Apornál Ungáron. 

László Flóra 

 

HIRDETÉS 

 

Moravecz Regina 
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Előkelő hölgyek! Nem fogják 

elhinni, hogy kit láttunk ma 

szuknában (bőszárú vászon 

nadrágban) egy paripán? 

Árpád nagyfejedelem ügetett el 

előttünk egy szál szuknában, 

felsőteste hódítóan feszesnek 

látszott. Bőrcsizmája csillogott a 

napban. 

Adunk pár divatötletet ahhoz, hogy 

el tudjátok hódítani Árpád 

fejedelmünk szívét!  

Ékes hajkoronátokat díszítsék 

virágok!  Fületekbe bogyófülbevalót 

tegyetek nyakatokra pedig 

nyakpereceket! A kazak kabát felett 

finom anyagú vászon köpönyeget 

viseljetek az elején díszített 

gombsorral! Derekatokra párta övet 

kössetek! Bő nadrágotokat tűrjétek 

be fém motívumokkal ékesített 

bőrcsizmáitokba! Kiegészítésként 

fémgyűrűt vagy pántkarpereceket 

viseljetek!  

Ne felejtkezzünk el becses, hódító 

férfijainkról sem! Persze nem azért, 

hogy Árpádnak tetszenek hanem, 

hogy divatos nőket csábítsanak! 

Uraim, ha divatosak akartok lenni, 

borotváljátok le hajatokat, de 

hagyjatok egy tincset, amit 

befonhattok! Fejetekre süveget 

tegyetek, ami díszes bőrdarabokkal 

és fémdíszekkel legyen díszítve!  

Viseljetek vastag vászon inget, amit 

övvel kössetek össze! Az övön 

fegyvereket és más egyéb fontos 

eszközöket tarthattok. A 

nadrágotok bőszáru legyen 

csizmátokba betűrve, mint a 

nőknek! 

SZUKNÁBAN 

A PARIPÁN! 

 

 HUMOR és MAGOR 

 

LÓSZERSZÁM ELADÓ 

2 évtizedes tapasztalattal 

készítek kiemelkedő minőségű 

lószerszámokat. Nyerget, 

kötőféket, kengyelt, kantárt 

készítek minden méretben, a 

legkedvezőbb áron! Gyártok 

minden az előbb felsorolt 

szerszámot díszítve, egyéni 

igények szerint is. 

Elérhetőségem: minden 

vásárnap a Bugaci vásárban. 

Siba Dénes 

 

SÍRÁSÁST VÁLLALOK 

kedvező áron, harminc év 

tapasztalattal és 2000 

elégedett ügyféllel a hátam 

mögött!  

Árak: felnőttnek:20, 

gyereknek:10 bizánci arany. 

Visszatérő vendégeknek: 

ingyenes! 

 Elérhetőségem: napkeltekor a 

sámán sátra mögött. 

Hajdú Zsombor 

1)Hol telepedtünk le? Kárpát… 

2)Ki volt Árpád apja? 

3)Melyik a legalacsonyabb társadalmi réteg? 

4)Melyik Etelköz fő folyója? 

5)Melyik a Kárpát medence legnagyobb folyója? 

6)Hogy hívják a magyar vallás képviselőjét? 

7)Mit kötött Árpád a vezérekkel? 

8)Mi kezdődött el 985-ben? 

9)Melyik hegység környékéről származunk? 

10)Hova vándorolt a népesség Magna Hungáriából? 

11)Milyen népet győzött le árpád a honfoglás végén? 

12)Kinek a halála után szüntette meg Árpád a kettős 
fejedelemséget? 

HIRDETÉS 

 

Végh Mónika, Papp Benedek 


