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    Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny  

2019/2020.  

IV. forduló 

 

Kedves Gyerekek! A negyedik fordulóban történelemhez, művészetekhez kapcsolódó feladatokat 

állítottunk össze, amelyek három neves személyiséghez kapcsolódnak: Gróf Széchényi Ferenchez, Fekete 

Istvánhoz és Bernáth Aurélhoz. 

 A megoldáshoz az egyes feladatoknál találtok forrásanyagokat.  

Kellemes időtöltést, jó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat 

 

Gróf Széchényi Ferenc államférfi 200 évvel ezelőtt hunyt el. Nagylelkű adományaival „fényévekkel 

repítette elő a magyar közművelődés állapotát”. Olvassátok el életútját, majd fejtsétek meg a 

rejtvényt! A meghatározások első betűjét összeolvasva Gróf Széchényi Ferenchez kapcsolódó fogalom 

fog kirajzolódni.     (9 pont) 

 

Források:  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1820_december_13_grof_szechenyi_ferenc_halala/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc_(politikus) 

 

 

1. Itt született Gróf Széchényi Ferenc:………………………………………………………………… 

2. Nemesi előnevének egyik hosszú magánhangzója:………………………………………… 

3. Egyik fiának, a „legnagyobb magyar”-nak keresztneve:…………………………………. 

4. Felesége vezetéknevének utolsó betűje:……………………………………………………….. 

5. A mecénás szó szinonimája, magyar megfelelője:………………………………………….. 

6. Gróf Széchényi Ferenc hivatásának egyik megnevezése:……………………………….. 

7.  1808-ban ezt az intézményt gyarapította gyűjteményével:…………………………….. 

 

Megfejtés: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

A megfejtésül kapott szó jelentése:……………………………………………………………………………………. 

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1820_december_13_grof_szechenyi_ferenc_halala/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc_(politikus)
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2. feladat 

125 évvel ezelőtt született a kétszeres Kossuth-díjas festőművész, tanár, író, Bernáth Aurél. Életrajzi 

írásában visszaemlékszik a Marcaliban töltött „paradicsomi” gyermekéveire. Olvassátok el az írást, s 

annak alapján állítsatok össze egy - a 20. század elejére jellemző -, nagypolgári élethez illeszkedő 

menüsort!   (9-10 pont) 

forrás: ld. csatolt szöveg Magyar Konyha: Édesanyám főztje 

a) 

 Reggeli:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ebéd:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vacsora:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)  A későbbiek során nehéz élethelyzetbe kerülő művész számos kitüntetésben részesült. 

Életművéből három képet láthattok alább. Válasszátok ki a felsorolt címek közül és kössétek össze a 

megfelelő képpel, mi lehet a festmény címe! (3 pont) 

 

 
 

                             Kisőrsi táj               

                               A család        

                                 Marili 

                         Fekete Badacsony 

                        Önarckép lányommal 
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3. Fekete István 120 évvel ezelőtt született Göllében. Írói munkásságára a természettel együtt 

élő, titkait ismerő, s a természettel naponta találkozó ember egyedi írásmódja jellemző. Íróvá 

válásáról az alábbi szövegben olvashattok: 

 

http://www.nimfea.hu/programjaink/fek.htm 

 

A szöveg alapján nevezzetek meg három foglalkozást, amelyet élete során Fekete István is 

kenyérkeresőként művelt! (3 pont) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Munkáiban állatszereplői is egyedi neveket kaptak. Írjátok a nevek mellé, milyen   állatfajhoz 
tartoznak a névvel jelölt állatok! (5 pont) 
(pl: Szú: sün) 
 

forrás:   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_Istv%C3%A1n_%C3%A1llatneveinek_list%C3%A1ja 

 

Lutra:……………………………………………………. 

Csí:……………………………………………………… 

Karak:…………………………………………………. 

Citér:………………………………………………….. 

Kiri:…………………………………………………….. 

 

4. A következő kérdések az előbbiekben megnevezett három személyiséghez kapcsolódnak. 

a) Jelöljétek az időszalagon, melyikük mikor élt!  (6 pont) 

 

 

 

I                                    I                                       I                                       I                                             I 

1750 1800 1850 1900 1950          

 

 

 

 

 

http://www.nimfea.hu/programjaink/fek.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_Istv%C3%A1n_%C3%A1llatneveinek_list%C3%A1ja
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b) Kihez kapcsolódik? Írd a szöveg, a kép, a fogalom mellé a megfelelő számot! (9pont) 

 

1. Gróf Széchényi Ferenc 

2. Bernáth Aurél 

3. Fekete István 

Szövegek: 

„Hálás szivvel emlékeznek meg az ország karai és rendei ………bőkezüségéről s a közjólét gyarapitására 

irányzott igyekezetéről.....”    ………….. 

 

„Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt…..s közben megtaláltam- a Hazámat.”  

…………. 

„Első családi fotográfiánk ugyanis ott készült, a rózsakertben. Négyen vagyunk rajta, szüleimen kívül én 

és Géza az öcsém. Négyéves lehettem akkor, az öcsém kettő. …..Apám a hátam mögött állt, fején Girardi 

kalap, jobb kezét anyám vállára teszi, balján pedig egy szál rózsát tart.” ……………………….. 

Képek: 

 ………………….                                  ………………. 

                                          ………………………….. 
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Fogalmak: 

 

Vuk:……………….. Riviéra:…………………… Aranygyapjas rend:…………………… 

 

5. Hogyan kapcsolódnak Somogy megyéhez a neves személyiségek? Fogalmazzatok meg mondatokat, 

s írjátok a nevek mellé!  (6 pont) 

 

Gróf Széchényi Ferenc:………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bernáth Aurél:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fekete István:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Források:  

http://marcali.hu/index.php/varosunk/marcali-ertektar/ertekek-gyujtemenye/ertekek-

kulturalis/bernath-aurel-eletmuve 

http://somogyiertekek.hu/oroksegunk-somogyorszag-kincse/dijazottak/fekete-istvan-eletmuve.html 

http://somogyiertekek.hu/oroksegunk-somogyorszag-kincse/dijazottak/bernath-aurel-eletmuve.html 

 

 Összes pont: 50 pont 

 

 

 

Beküldési határidő: 2020. március 3.  

 

http://marcali.hu/index.php/varosunk/marcali-ertektar/ertekek-gyujtemenye/ertekek-kulturalis/bernath-aurel-eletmuve
http://marcali.hu/index.php/varosunk/marcali-ertektar/ertekek-gyujtemenye/ertekek-kulturalis/bernath-aurel-eletmuve
http://somogyiertekek.hu/oroksegunk-somogyorszag-kincse/dijazottak/fekete-istvan-eletmuve.html
http://somogyiertekek.hu/oroksegunk-somogyorszag-kincse/dijazottak/bernath-aurel-eletmuve.html

