
Az én Eldorádóm 
Candide-dal a világ körül 



1. csoport 



A mi „Eldorádónk” 



• A várost a kettéosztott évszak jellemzi 
• E mögött a város egyedi legendája áll 
• A turizmus élteti a várost, ezért a őslakosok tehetősebbek mint 

akárki 
• Jellemző a városra a csodás lények jelenléte, pl: tündérek, 

vámpírok 
 • A legenda szerint a 

városon egy légy által 
hozott átok ült, ezért az 
ott lakók segítséget 
kértek a 
tündérkirálynőtől, aki 
megszabadította őket a 
gonosztól egy Kematox 
nevű ősi varázsige 
segítségével. 

• Azonban a varázslatnak 
következményei lettek… 

• A túl erős varázslat a várost két állandó évszakra osztotta… 

Tél 

Nyár 



Triumvirátus 



Varázs kastély 

A kastély a két 
évszak között áll. 
Ennek a helynek 
csodás ereje van 
és nagy tradíciója 
a város életében.  

Minden év utolsó napján a 
város lakói idejönnek, hogy 
igyanak az élet vizéből, ami 
fiatalon tartja őket. Az élet vize 
egy különleges szökőkútból 
folyik, amely december 31-én 
éjfélben bukkan fel egy titkos 
kertben. 



• A templom alatt mélyen elkábítva tartják a 
gonoszt ami megakadályozta a jelenleg 
fennálló tökéletességet 

• A bátor hős tündér, aki megmentette az 
országot, nem más, mint Bangó Margit 
 

Sarkadi Titánok Ősi 
Temploma 



Eldorádó lakossága 



Jogar 

Ezek a varázslatos légycsapók, melyek 
egyben jogarok, segítettek leküzdeni a 
Rémlégy uralmát. 

Címer 

A mondák szerint egy Zozi nevű nyúl hoz 
tökéletességet a város életébe, ezért lett ő 
Eldorádó címerállata. 

Mottó 

„ A tökéletes élethez 
nem kell más mint 
Glück és Magia…” 

(német és spanyol 
felmenőink szerint) 



2. csoport 



Az én Eldorádóm  



Megszűnne az ivóvíz pazarlás 

• Nem lenne víz pazarlás  

• Lenne egy víz újrahasznosító gépünk  

• Keresnénk egy végtelen vizű forrást vagy patakot és azt gondoznánk, 
hogy kiszolgáljon minket jó sokáig 

• Ha mégis ki kell borítani vizet, azt csak növényekre borítani 



Megszűnne az éhezés…….. 

Nem lenne éhezés 

Az éttermekbe nem kéne fizetni, mert az állam állná 

Nagyon változatosak lennének az ételek  

Sok különleges étellel tudnának szolgálni az éttermek  



Minden ember egyenlő lenne  

• Nem lennének irreálisan gazdag emberek, míg mások éheznek vagy az 
utcán élnek 

• Senkinek nem kellene szűkölködnie  

• Mindenkinek lenne annyi pénze, hogy abból bőven meg tudjon élni  

• A gyerekek az utcákon játszanának a drágakövekkel  



Környezetszennyezés megszűnne  

• Technika amivel meg tudnánk állítani a környezetszennyezést  

• Sok erőmű lenne  

• Fő feladat, hogy kevésbé pusztítsuk a világunkat  

• Élhetőbb és zöldebb környezet  

 



Az emberek nyugodtak lennének  

• Mindenkinek biztosítva lenne a napi 2 óra pihenő idő a munkahelyén  

• Nem lennének dugók  

• Az emberek hetente 1x elmehetnek egy olyan helyre, ahol kitudnak 
kapcsolni 

• Biztosítanánk masszázst, élmény fürdőket, piknikeket, sport 
lehelőségeket  



Szeretetre nevelnénk a gyerekeket már kicsi 
kortól 
• Nem hasonlítgatnánk őket a másikhoz  

• Egyenlő feltétellel indulna mindenki 

• Nem lenne kivételezés  

• Szeretnék egymást, és gondoskodnának a másikról ha az bajba 
kerülne 

• Nem lenne megbélyegezve senki hovatartozása miatt  

•   



Az én Eldorádóm  
• Megszűnne a környezetszennyezés  

• Nem lenne pocséklás  

• Az emberek tekintettel lennének egymásra  

• A környezetvédelem egy nagyon fontos dolog lenne  

• Az emberek pihentek, és nyugodtak lennének  

• Nem lennének egyenlőtlenségek az emberek között  

• Tisztelnék egymást az emberek és segítenének a másikon  

• Nem kellene senkinek nélkülöznie  

• Szeretet lenne mindenhol 



3. csoport 





Aranyváros: 
Eldorádóban minden tökéletes. 

Az érzelem van a középpontban és nem a drágaköveknek az értéke. 

A nyár és a tavasz a két évszaka, és csak éppen annyit esik az eső, hogy ne 
száradjanak ki a zöld növények. 

Csodálatos képességű lények élnek itt. Pl. tündérek 



Tündérek: 
Mindegyik tündérnek egyéni képessége van. 

Virágfőzetet esznek, és a bogarak a háziállataik. 

Virágnyelven beszélnek egymással. 

Nincs bánat, csak boldogság. 

Gyümölcsökben laknak. 



Miért nem tudjuk, hogy létezik? 
Történt egyszer, hogy Eldorádóban az egyik tündér bánatos lett, mert 
nem tudta megnézni, hogy létezik-e más város is. 

Ő volt az első tündér aki bánatot érzett, gondolatait megosztotta társaival, 
akik átérezték a barátjuknak a fájdalmát. 

Eldorádóban többé nem volt boldogság, a tündérek nem beszéltek 
egymással és Eldorádó a bánat és a magány miatt megszűnt. 



VÉGE 


