
Cseppke meséje
 — Hol vagyok? – kérdezte Cseppke, 

mikor felbukkant a föld mélyéből és éles 
fény vakította el.

 — Ne félj, itt vagyunk mi is! – mondták 
kis társai, a többi apró vízcsepp. Most 
törtek fel forrásként a föld alól, s egyre 
gyorsabban haladtak új, immár felszíni 
útjukon.

 — Szép színes itt minden! Csodásak a 
hangok! – örömködött Cseppke.

 —Gyere csak  kis vízcsepp, simogasd a hátam, kérlek! – nyögött egy hatalmas kő a patak 
medrében. Cseppke pedig vidáman leszánkázott a finom mohával befutott sziklán.

 —Ez csiklandós volt! – nevetett.
 —Köszönömmmmm! – sóhajtott még utána a hatalmas kő.
 —Ó, te ki vagy? – kérdezte most a vizet kortyoló állatot.
 —Palánta vagyok, a muflonlány! Itt szoktunk inni, nagyon finom errefelé a víz, zamatos, hideg. 

Jó utat neked kicsi csepp!
Cseppke pedig sodródott tovább, hol heves iramban, hol lágyan andalogva. Amikor nagy 
magasságból zúdult a mélybe élvezte a zuhanást, amikor lassan kanyargott a többiekkel volt ideje 
megfigyelni mi is van körülötte. Nemsokára halakkal is találkozott, ficánkoltak, játszadoztak 
egyet, aztán mindig jött valami más, valami érdekes. Gyerekek a parton, kacsák a vízben! 
Gyönyörű, tiszta volt a patak. A felhők elégedetten nézegették magukat a víztükörben, fűzfák 
bókoltak, mosták lombhajukat!
Cseppke pedig csodálkozott, hogy ő Gaja-patak lett! Vajon meddig fog eljutni utazása során, tán 
a tengert is láthatja? Elkezdett ábrándozni, vajon az is olyan szép, és tiszta lesz, izgalmas, mint 
szülőotthona a Gaja-patak forrása?!
Reméljük igen, de legközelebb, ha Cseppke újra megszületik meg is kérdezheted tőle, de vigyázz, 
hogy sokáig szép, üde, egészséges maradjon minden vízforrás hazánkban és az egész Földön!

Tudtad?
A 425 m magasan fekvő Nagyesztergár közelében három forrásból ered a Gaja-patak, a Keleti-
Bakony legbőségesebb vízfolyása. Összegyűjti  a Malmi-patak, a Szápári-ér, a Súri-patak, a 
Fekete-berki-vízfolyás, a Velegi-vízfolyás és a Móri-víz hozamát is.
Fehérvárcsurgónál a víztározóba ömlik, majd a Nádor-csatornával egyesülve létrehozza a Sárvíz 
folyót, mely Sióagárdnál ömlik a Sióba. 
Átlagos vízmélysége 40 cm, hossza közel 100 km.
Jelentős gazdasági szerepe volt a régi időkben, szinte minden hozzá közel eső településen 
működött 3-4 vízimalom. Jásd község határában például az 1900-as években 7 malom a Gaja-
patakon állt.

Nem összetévesztendő!
Galya-patak a Mátrában ered, Nógrád megyében.
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