
A NAGY ÉVSZÁMHÁBORÚ 
Völgytörténeti kalandjáték stopposoknak! 

Három faluban 25 szalmacsigát rejtettünk el. Minden szalmacsigán találsz egy történetet a Völgy 
25 évéből. A Nagy Évszámháborúban csapatok küzdenek az ellenféllel a nyerő lap 
megszerzéséért. Eligazítás, csapatsorshúzás minden nap 9.45-kor a TörzsKávéHáz-nál. 
Földimádás tilos! Fa és növényimádás megengedett! Emberi formák felvehetőek! Ha érteni is 
szeretnéd mi ez, gyere a TörzsKávéHáz-hoz! Keresd Évszámtábornokot! (Tökfilkót) 
 

JÁTÉKSZABÁLY 

 
1. Felállás 
 

a. egymással szemben két csapat játszik 
b. egyszerre egy vagy két csapatpár játszhat egymás ellen. 
c. játék elején kártyából sorshúzással dől el, ki lesz a makk és ellenfele tök, valamint ki lesz a piros 

és ellenfele a zöld csapat tagja: lehetsz tök alsó, makk hetes, zöld király vagy piros, az Ász! 
d. egy-egy csapatban minimum 4 maximum 8 fő játszik (alsó-felső-király-ász) 
e. A csapatok tagjai párban évszámot kapnak színekkel megkülönböztetve (makk: vörös és tök: 

sárga színnel; valamint a pirosak: piros és a zöldek: zöld színnel párosítva) 
f. A játék START-CÉL pontja a TörzsKávéHáz, innen indul el minden játékos. A csapatoknak 

érinteniük kell a faluban szalmacsigákkal kijelölt helyszíneket. Ebből 15 darab van játékban 
Kapolcson (A többi faluban alternatívan felkereshetőek a bálák) 

g. Minden csapat a START mezőnél kap egy-egy darab térképet a játékban résztvevő csigák 
terephelyszíneivel, a saját színnek megfelelő csigasorrendben. 

h. Az ellenfél csapatok egymással ellentétes irányban indulnak el. 
i. Az első állomás elérésénél kapja meg mindenki a maga évszámát, így azt az ellenfelek előre nem 

láthatják. 
j. Nehezítő tényező lehet, ha egyszerre két-két csapat játszik 8-8 fővel, vagyis a makk a tökkel, 

közben a piros a zölddel. 
 

2. Évszámok és a nyerő kártyalap 
 

a. Minden csapattag az első állomáson (minden csapat máshol kezd) kapja meg a homlokpántra 
tehető (év)számát. Ugyanitt kapja meg a csapat Ásza a csapat színének megfelelő kártyalapot. 

b. Az (év)számos fejpántok 4 db számjegyből, valamint a csapat színével vannak jelölve. 
c. A színek a kártya színei. 
d. Minden csapatnak van egy kapitánya, ő az Á-sz, aki ugyanúgy kap egy saját színnel jelölt 

évszámot 
e. A saját nyerő kártyalapot neki kell őriznie. 

 
3. A játék 
 

a. Mindenkinek 2 élete van a játék folyamán 
b. Ha valaki meghal (a számát és a betűjét az ellenfél hangosan leolvassa, lestoppolja, jól 

hallhatóan elkiáltja), azonnal a temetőbe (Templomkert mellett a Kastély kispincéje) kell 
mennie, ahol felveheti az új, csapatszínének megfelelő évszámát. 



c. Az új évszám megszerzésének feltétele, hogy azon a ponton ahol az életét elveszítette, 
elolvassa azt a völgytörténeti sztorit, amit az adott csigán talál. Ebből a történetből kell 
megfelelnie három lehetséges válasz alapján. Amennyiben nem tud megfelelni, meghalt és a 
második életét is eljátszotta. 

d. Ha valaki másodszor is meghalt, akkor vissza kell térnie a START-CÉL mezőre, vagyis a 
TörzsKávéHázhoz, ahol megvárja a játék végét és a még élő szereplők befutását. 

e. Mindegyik csapat egyszerre védő és egyszerre van támadó pozícióban. 
f. A „védők” egy nyerő kártyalapot (a saját színük ászát) birtokolják, amit az ellenfél „támadó” 

csapata meg kíván szerezni, a nyerő kártyalapot az Ászok viszik. 
g. Továbbá minden játékos, amennyiben valóban elérkezik egy adott szalmacsigához, tehát csakis 

akkor, kap egy kártyalapot, ami nem az ász nyerőlap. Ezzel tudja bizonyítani, hogy az adott 
helyszínen járt. Ezt a játék végén be kell mutatnia. Elképzelhető, hogy csak minden harmadik 
csigánál van kártyalap, de azt nem áruljuk el, hol. 

h. Amennyiben valaki elsőként meghalt, és elnyerte második életét, annak nem kell a korábban 
már érintett helyszíneket meglátogatnia, ott folytatja, ahol korábban abbahagyta. 

i. A játék sípszóra indul és 
vagy 1) vagy sípszóig tart (max. 90 perc játékidő esetén) 
vagy 2) a nyerő kártyalap megszerzéséig (később részletezve) 
vagy 3) egyik csapat utolsó emberének haláláig 
 
4. Játék közbeni szabályok 
 

a. Földimádás tilos 
b. kézzel számot eltakarni tilos 
c. növényt vagy faágat is tilos kézzel a szám elé rakni 
d. szándékosan tilos a papír olvashatóságát rontani 
e. fizikai segítséggel (erőszakkal?) számot leolvasni tilos 
f. fa és egyéb növényimádás megengedett 
g. segédeszközök (fényképezőgép, távcső) használata lehetséges 
h. emberi formák felvehetőek (homlokérintés) 
i. mindezen szabályok betartását békefenntartó völgykatonák ellenőrzik 
j. aki a szabályok ellen vét, attól a völgykatona elveheti az életét 
k. ez ellen vétóval élni nem lehet, mindig a völgykatonának van igaza 

 
5. A nyerő lap megszerzésével kapcsolatos szabályok 
 

a. a nyerő lap mindig egy embernél van, aki a csapat Ásza 
b. a nyerő lap nem rejthető el egy állandó helyre (mindig mozgásban kell lennie) 
c. az Ászt lehet más csapattagoknak kitakarnia (lásd emberi formák szabálya) 
d. ha leolvasták az Ászt és van még egy élete, akkor a temetőbe kell mennie a nyerő kártyával 

együtt, ahol új számmal ismét játékba léphet. Útközben tilos elvenni tőle a nyerő lapot. 
e. ha másodszor is meghal az Ász, akkor a nyerő lapot át kell adni annak, aki leolvasta (nem 

szabad bárhova is elrejteni), az Ász ezt követően a START mezőhöz tér vissza és bevárja a 
játék végét. 

f. az ellenfél elnyert nyerőlapjával azonban végig kell menni a kijelölt úton 
g. amíg a START-CÉL-ba be nem fut, a nyerő lap visszaszerezhető 
h. ha közben őt is leolvassák és meghal, a visszanyert lapot át kell adni annak, aki leolvasta, így az 

Ász kiesésével a saját csapat kártyalapját innen más szereplő is hordozhatja a végállomásig 
 



6. Játék végével kapcsolatos szabályok 
 

a. ha a támadó csapat megszerezte a z ellenfél nyerőlapját és elvitte a START-CÉL mezőig az 
előre meghatározott útvonalon, akkor a játéknak vége 

b. ha mindkét nyerő lap már az ellenfélnél van, akkor az nyert, aki elsőként ért vissza a START-
CÉL mezőhöz 

c. ha lefújják (90 perc után) a játékot a nyerő lap(ok) megszerzése előtt, akkor az a csapat nyer, 
amelyikből több ember maradt életben és amelyik magasabb összegű kártyalapot hozott vissza 
az állomásokról 

d. Indulástól számítva a 90. percben a játék automatikusan véget ér, ezt követően minden 
játékosnak kötelessége visszatérnie a START-CÉL mezőhöz, a TörzsKávéHázba 

e. ha valamelyik csapat sípszó ellőt kifogy játékosaiból, akkor a játéknak vége és a másik csapat 
nyert 
 
7. A jubeliumi szalmacsiga-állomások lehetséges helyszínei és térképe 
 
KAPOLCS (játszóhelyek) 
1. KávéHáz udvar 
2. TörzsKávéHáz bejárata 
3. Csigaház-udvar 
4. Szárító 
5. Gástyaárok 
6. BlueSpot udvar 
7. Küház, fennsík 
8. Kastélypince 
9. Katolikus templom udvar (temető) 
10. Felső Iskola udvar 
11. Malomsziget, Faluhíd alatt 

(alternatív helyek) 
CSÓRÓMPUSZTA 
12. Magtár 
13. Falon túl 
VIGÁNTPETEND (4 db) 
14. Tókert 
15. Templomdomb 
TALIÁNDÖRÖGD 
16. Völgyvendéglő 
17. Klastrom 
18. Lőtérdomb 
19. Ősök Háza 

 
 

A NAGY ÉVSZÁMTÁBORNOK 
S.K. 

Alias Tök-filkó 


