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I. feladat 

Válasszátok ki, és karikázzátok be a helyes válaszok betűjelét! 14 pont 

A kérdéseket összeállította: dr. Sipos Csaba 

 

1. 2017-ben ünnepelte Somogy első iskolája alapításának 225. évfordulóját. Hol? 

a) Csurgó 

b) Kaposvár 

c) Siófok 

 

2. Ki az a kaposvári író, költő, aki 2017. március 15-én Kossuth-díjat kapott? 

a) Szirmay Endre 

b) Papp Árpád 

c) Fésüs Éva 

 

3. Ünnepségsorozat volt 2017. márciusában egy 40 éves somogyi városban. Melyikben? 

a) Barcs 

b) Marcali 

c) Nagyatád 

 

4. 2017 őszén Szlovéniában az Entente Florale Europe versenyében egy somogyi város kapta az „Európa 

legszebb főtere” különdíjat. Melyik város? 

a) Kaposvár 

b) Csurgó 

c) Siófok 

 

5. 2017-ben jubilált a dr. Gál Józsefről elnevezett honismereti vetélkedő. Hányadikat rendezték meg 

Marcaliban 2017. április 7-én? 

a) a 15. 

b) a 20.  

c) a 25. 

 

6. Gazdag programsorozattal kezdődött meg 2017-ben is a balatoni szezon. Melyik városban? 

a) Siófok 

b) Keszthely 

c) Balatonfüred 
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7. Hol rendezik meg immár évek óta júniusban a hagyományos Szent László napokat? 

a) Somogyvár 

b) Fonyód 

c) Balatonföldvár 

 

8. A legjobbaknak járó Kék Hullám Zászlót 10 balatoni strand érdemelte ki 2017-ben. Az alábbiak közül 

melyik strand kapta a legkiválóbb minőséget jelentő címet?  

a) Balatonboglár 

b) Balatonlelle (Napfény- strand) 

c) Zamárdi 

 

9. Nagy sikerű rétesfesztivál van minden év júliusában egy somogyi községben. Hol 

a) Vörs 

b) Mesztegnyő 

c) Törökkopány 

 

10. 2017. augusztusában egy somogyi településen újra megnyílt az ország egyetlen üvegművész telepe. Hol? 

a) Bárdudvarnok 

b) Kaposmérő 

c) Kiskorpád 

 

11. Melyik somogyi településen rendezik meg évek óta a hagyományos lecsófesztivált? 

a) Gálosfa 

b) Bőszénfa 

c) Cserénfa 

 

12. A Búvópatak című havilap, Kaposvár népszerű folyóirata. Ki az alapítója és mindmáig főszerkesztője? 

a) Szíjártó István 

b) Csernák Árpád 

c) Laczkó András 

 

13. 2017-ben, 60 éve hunyt el a 20. század egyik legnagyobb magyar lírikusa. A Takáts Gyula Emlékházban is 

megemlékeztek róla. Ki ő? 

a) Szabó Lőrinc 

b) Áprily Lajos 

c) Kassák Lajos 
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14. A Nemzet Művésze címet adományozták 2017-ben a Kossuth-díjas költő, író, Balatonszárszó díszpolgára 

számára. Ki ő? 

a) Csukás István 

b) Fésüs Éva 

c) Szakonyi Károly 

 

II. feladat                                                                                                                             10 pont 

2018-ban az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékezünk. A somogyi 

harcok kiemelkedő személyisége volt Noszlopy Gáspár. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

 

1. Hol született Noszlopy Gáspár? Vrácsikon (ma Újvárfalva) 

2. Milyen tanulmányokat folytatott, melyik településen lett szolgabíró? 

Jogi tanulmányokat folytatott, ügyvédi vizsgát tett. 

3. Ki volt az a hírhedt horvát katonai vezető, aki ellen felkelést szervezett 1848 szeptemberében? 

Jellasics volt. 

4. Milyen megbízást kapott Noszlopy Gáspár Kossuthtól a Dél-Dunántúlra?  

Kossuth kinevezte a Dél-Dunántúl kormánybiztosává. 

5. Mi lett a sorsa Noszlopy Gáspárnak? 

Ellenállást szervezett, több ízben elfogták. Családi birtokait elkobozták, testvéreivel együtt 

távollétében halálra ítélték. 1852 végén elfogták a császári katonák, majd 1853 márciusában 

kivégezték. 

 

6. Nevezzetek meg olyan helyeket a megyében, ahol Noszlopy Gáspár emlékét intézmény, szobor, 

emléktábla őrzi! Írjátok le azt is, mi kapcsolódik hozzá az adott helyszínen!  

Marcali Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Isk.  –az udvaron mellszobra áll. 

Kaposváron a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola a nevét őrzi, s az iskola előtt szobra áll. 

Újvárfalván a szülőházában, a Noszlopy kúriában kiállítás őrzi emlékét.  Utcanévként maradt fenn a 

neve például Marcaliban, Kaposváron, Csurgón, Siófokon, Balatonfüreden. 
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III. feladat                                                                                                                            6 pont 

 

Az alábbiakban a reformkorhoz kapcsolódó személyeket, tárgyakat, fogalmakat nevezzétek meg! 

 

1. A szabadságharc híres székely ágyúöntője volt: Gábor Áron 

2. A magyar állam első papírpénze, amely Kossuth Lajos pénzügyminiszter nevével kapcsolódott össze: 

A Kossuth-bankó.  

3. A huszárok felső ruházatához tartozó ruhadarab, amelyet gyakran vállra vetve viseltek:  

Ez a mente. 

4. Rövidcsövű lovassági lőfegyver neve: karabély 

5.   A Battyhány-kormány hadügyminisztere: Mészáros Lázár 

6. A forradalmi eseményeket tevékenységével támogató nyomda neve: Landerer & Heckenast Nyomda                          

 

          

                                                                                                                                 Összesen: 30 pont 

 

Ajánlott irodalom: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1820_augusztus_17_noszlopy_gaspar_szuletese/ 

http://marcali.hu/varosunk/marcali-ertektar/ertekek-gyujtemenye/ertekek-kulturalis/581-noszlopy-gaspar-

szabadsagharcos-hos-ma 

 

Köszönjük, hogy kitartóan készültetek a verseny fordulóira! Jó felkészülést kívánunk a szóbeli döntőre! 


