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    Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny  

2019/2020.  

I. forduló 

 

Kedves Gyerekek! Örömünkre szolgál, hogy az idei tanévben részt vesztek honismereti 

vetélkedőnkben! 

Az első fordulóban történelmi témájú feladatokat állítottunk össze számotokra. Megoldásukhoz a 

feladatlap végén találtok forrásanyagokat. Kellemes időtöltést, jó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat 

Olvassátok el a forrásoknál megjelölt Magyar Kálmán: Egy elfelejtett somogyi „törökverő” hős, II. 

Ulászló király délvidéki főkapitánya, Somi Józsa című tanulmányának bevezetését! (6 pont) 

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 

Ki és mikor adományozta Somogy megye címerét a vármegyének? 

II. Ulászló király 1498. január 06-án.  

Nevezzétek meg azt a két személyt, akinek a folyamodványára történt az adományozás? 

Somi Józsa temesi főispán és Butkai Péter somogyi főispán 

Mikor van az adományozás évfordulója, s milyen eseményekkel ünnepeljük megyénkben máig ezt 

a napot? 

Január 06-án, amelyet a megye emléknapjává nyilvánítottak. Tiszteletére általában egy hétig tartó 

„megyenapi ünnepségek” zajlanak, a huszárok kíséretében felvonják a megyezászlót, konferenciákat 

tartanak, megyebállal ünnepelnek. Végét zászlólevonással jelzik.  

2. feladat 

a) Karikázzátok be, melyik címer jelképezi Somogy megyét! (1 pont) 
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b) A megyénk címerében megjelenített jelképek (formák, figurák, díszítő elemek) közül 

válasszatok ki hármat, s fogalmazzátok meg röviden, mit jelképeznek! (3 pont) 

A korona a vármegyéhez és a királyhoz való hűséget, a páncélos kar a sok győzedelmes csatát, az 

ellenségeken aratott győzelmeket jelképezi. A szőlőfürtök, a gyümölcsök a terményekben való 

gazdagságot, a föld termékenységét jelzik. A sisakdísz sasmadara, a morva őrgrófság címerállata, arra 

utal, hogy a temesi főispán már morva területen csatlakozott a koronázásra érkező királyhoz. 

 

 

3. Az alábbi ábrát helyesen kiegészítve, Somi Józsa családfájának részletét kapjátok meg.  

Használjátok fel Magyar Kálmán tanulmányának 2. a-val jelölt részét! (45. oldal) (5 pont) 
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4. Fogalmazzátok meg 3-4 mondatban, miért nevezhetjük Somi Józsát befolyásos és 

magasrangú katonának, diplomatának! (Magyar Kálmán tanulmánya 2 d. pontja)  (3-5 

pont) 

Somi Józsát II. Ulászló 1494-ben temesvári ispánnak, az Alsó-részek főkapitányának nevezte 

ki. Magas fizetséggel, 1000 Ft-nyi sóval is ellátta, valamint jogot nyert 100 lovas tartására. 

Kinizsi Pál szinte fiaként hős katonát nevelt belőle. A déli határvidéken vívott törökellenes 

harcaiért kitüntető lovagi címet is kapott a királytól, akitől birtokadományokat is kapott, 

valamint temesi ispánnak és főkapitányi helyettesének is megtette. Az Alsó-részek 

főkapitányaként kötelező feladata volt a királyhoz bejelentkező követek fogadásán való 

katonai díszkíséret vezetése is….. 

 

 Összesen pont: 20 pont 

 

 

Források:  

1. Magyar Kálmán: Egy elfelejtett somogyi „törökverő” hős, II. Ulászló király délvidéki 

főkapitánya, Somi Józsa (Legújabb források az 1498-as somogyi megyecímer kutatásához) 

  

2. http://www.nemzetijelkepek.hu/megye-cimerek-somogy.shtml 
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