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Vetélkedő II. Rákóczi Ferenc tiszteletére
A verseny formája: Csapatverseny (3 fős csapatok részére)
A verseny korcsoportja: 12-15 év közötti tanulók
Felkészülés formája: Előre megadott ajánlott irodalom
Feladattípusok: - Megadott szempontok alapján otthon elkészíthető
feladat ( ppt készítése, majd szóbeli bemutatása )
- Írásbeli feladat
- Szóbeli feladat
Nevelési feladat: Hazafias nevelés
Kompetencia fejlesztés a NAT elvárásainak
megfelelően
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Családfa

Egészítsétek ki a fejedelem családfáját! A kipontozott vonalakra írjátok be a megfelelő képek betűjelét! Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.
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8 pont/
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Rákóczi-vetélkedő – Keresztrejtvény

II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalával is megtörtént
1906-ban.

Vízszintes
2.

5.

Annak a városnak a mai neve, ahol Rákóczi hamvait
őrizték a XX. századot megelőző időszakban.
A török uralom alól felszabaduló Magyarország első
jelentős - Rákóczi nevével fémjelzett mozgalma a
Habsburg-abszolutizmus ellen. (Hasonló mozgalommal
találkozunk 1848-ban,
1956-ban.)

6.

Kinek írta Zrínyi Ilona 1686. május 5-én ezeket a sorokat?
"Senki engemet sem két gyermekimet megijedt állapottal
bizony nem látott... voltunk készek fejünk fennálltáig a várat
megtartani életünk letöttelével. Lássa immár kikkel tett fel
az ellenség, ha asszony ember vagyok is, Munkácson
mertem várni őket, vigyék hírét máshová is."

9.

Osztrák császári katona gúnyneve, aki a Thököly, illetve
Rákóczi-féle szabadságharc idején a kurucok ellenfele volt.
Tágabb értelemben császárpárti magyar nemes, aki a
Thököly, illetve Rákóczi-féle szabadságharc idején kitartott
az osztrák császár szolgálatában.

10.

II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc leverését követően,
lengyelországi bujdosása idején viselte ezt az álnevet.

12.

1735. április 8-án ezen a településen halt meg
II. Rákóczi Ferenc.

Függőleges
1.

A magyar történelem során többször is megtörtént, hogy
egy-egy történelmi személy szerepét, jelentőségét a hivatalos
politika újrafogalmazta. Ennek szimbolikus eseménye
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3.

Neves történész, aki már 1889-ben azonosította Thököly
Imre, II. Rákóczi Ferenc és társaik maradványait, s
vezetésével 1906. október 14-én öttagú küldöttség utazott
Konstantinápolyba.

4.

A történelmi Magyarország nevezetes határtelepülése, itt
hagyta el az országot 1849 augusztusában Kossuth Lajos, itt
tért haza 1906 októberében II. Rákóczi Ferenc.

7.

Az 1670-es évektől a Habsburg-hatalommal szembenálló
magyarországi fegyveres. A szó eredete bizonytalan, de
biztos, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem Dózsa
György kereszteseinek (crux ~ kereszt) elnevezéséből
származik.

8.

Ebben a városban nyugossza örök álmát Esterházy Antal
gróf, II. Rákóczi Ferenc udvarmestere Sibrik Miklós
ezereskapitány, Bercsényi Miklós gróf és annak felesége,
Csáky Krisztina grófnő.

11.

Borsodi település, ahol a szabadságharc egyik
legfontosabb eredménye, a közteherviselés
született meg.

Csapat neve: ……………………………….

Sorszám: …………..

Pótoljátok a szöveg hiányzó részeit! Csak egy jó válasz lehetséges! (Elemenként 0,5 pont.)

A (a)……………………………… békét 1711. április 30-án (b)………………………… gróf
és (c)…………………………. gróf kötötték meg Rákóczi távollétében. 1711. május 1-jén a
(d)…………………………… síkon (e) …………………………. fős kuruc sereg letette a
fegyvert.

Rákóczi

ekkor

(f)…………………………..

volt,

hogy

segítséget

kérjen

(g)…………………………….. orosz cártól. A fejedelem a Habsburgoktól visszakaphatta
volna birtokait, ha leteszi a (h) ……………………….., de erre ő nem volt hajlandó. Vállalta
inkább

az

(i)……………………………..,

amelyből

soha

nem

tért

haza

szeretett

Magyarországára.
1713

januárjában

(j)

(k)…………………………………

………………………….
palotában.

A

(l)…………………………évben hagyta el Franciaországot.

király
török

fogadta
szultán

a

hívására

A bujdosók többsége 1720.

április közepén költözött (m)…………………………. Rákócziné nem tartott a fejedelemmel,
1722 februárjában halt meg egy (n)……………………….. kolostorban.

14 pont/
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Csapat

neve: ……………………………….
Sorszám: …………..

Totó
Karikázzátok be a helyes megoldást a három válaszlehetőség közül! Csak egy jó válasz
lehetséges! (Elemenként 0,5 pont)
1. Hol található a fejedelem sírja?
a) Rodostó
b) Kassa
c) Párizs
2. Hogy hívták a fejedelem egykori tanítóját?
a) Thököly Imre
b) Zrínyi Péter
c) Badinyi János
3. Hol született Mikes Kelemen?
a) Zágon
b) Zenta
c) Szatmárnémeti
4. Hogy hívták a Zrínyi Ilona várát ostromló császári hadvezért?
a) Antonio Caraffa
b) Antonio Bonfini
c) Antonio Bandaras
5. Ki nyújtott segítséget Rákóczi bécsújhelyi börtönből való szökésében?
a) Longue-val
b) Lehmann
c) Bercsényi Miklós
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6. Hol volt Zrínyi Ilona és második férjének végső törökországi tartózkodási helye?
a) Nicomédia
b) Brussza
c) Konstantinápoly
7. Leggyakrabban hogyan szólítja meg Mikes Kelemen leveleinek címzettjét?
a) Kedves Néném!
b) Édes Néném!
c) Drága Néném!
8. Kinek a miniszterelnöksége alatt kezdték el szervezni II. Rákóczi Ferenc hamvainak
hazaszállítását?
a) Tisza Kálmán
b) Tisza István
c) Wekerle Sándor
9. Mikor tartották Rákóczi második temetését?
a) 1906 októberében
b) 1904 októberében
c) 1906 júniusában
10. Ki volt a rabtársa Rákóczinak a bécsújhelyi börtönben?
a) Gottfried Lehmann
b) Heister Siegbert
c) Szirmay István
11. Ki volt az a történész, aki azonosította és hazahozatta Rákócziék hamvait?
a) Bárczy István
b) Thaly Kálmán
c) Apponyi Albert
12. Mi volt Bottyán János legmagasabb katonai rangja?
a) ezredes
b) százados
c) tizedes
13. Mit jelent a konföderáció kifejezés?
a) gyülekezet
b) szövetség
c) függetlenség

9

14. Mi a Regulamentum Universale?
a) hadi törvénykönyv
b) gazdasági szabályzat
c) katonai egyenruha
15. Hol fogták el II. Rákóczi Ferencet 1701-ben?
a) Bécs
b) Nagysáros
c) Sárospatak
16. Milyen nyelven írta az Emlékiratokat?
a) francia
b) német
c) magyar
17. II. Rákóczi Ferenc végakaratában hol kívánta elhelyezni szívét?
a) Bordeaux-ban
b) Kassán
c) Gorsbois-ban
18. Hol választották meg 1704-ben Rákóczit Erdély fejedelmévé?
a) Nagyszeben
b) Marosvásárhely
c) Gyulafehérvár
19. Hol verték az első Rákóczi-aranyat?
a) Nagybánya
b) Körmöcbánya
c) Kolozsvár
20. Mit jelent a Tandem opressa resurget kifejezés?
a) Az elnyomott végre feltámad.
b) Éljen a magyar szabadság.
c) Egy mindenkiért, mindenki egyért.

10 pont /
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Csapat neve: ……………………………….

Sorszám: …………..

Tudósítás
Az alábbi három feladat közül csak az egyiket
kell választanotok és megoldanotok!
Írjatok maximum 100 szavas tudósítást Mikes Kelemen 37. és 112. levele
alapján!

1. Rodostóról, arról „hogy micsoda városban telepíttettenek le bennünket, annak
micsodás lakosi vannak, micsoda környéke”
vagy
2. II. Rákóczi Ferenc egy napjáról, a rodostóiak rendtartásáról
vagy
3. II. Rákóczi Ferenc haláláról

A szövegalkotás során ne feledkezzetek meg a tudósítás „műfaji” jellemzőiről (pl. tájékoztatótényközlő sajtóműfaj, a hír rokona, fontos a tudósító személyes jelenléte), a szöveg szerkezeti
felépítéséről, a nyelvhaszálat-stilisztika szempontjairól! (10 pont)
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Kedves Versenyzők, kedves Kollégák!

Örömmel fogadtuk jelentkezéseteket a II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabadságharc
versenyre. Ezzel kapcsolatos ez a levelünk is. A verseny egyik feladata II. Rákóczi Ferenc
öröksége címmel egy prezentáció bemutatása lesz. A téma, reméljük, kellő lehetőséget ad a
sokszínűség, kreativitás megmutatására. Miután ez csak az egyik feladat, korlátozott a
rendelkezésre álló idő. Emiatt úgy tervezzétek a bemutatót, az előadást, hogy ne haladja meg a 2
perces időtartamot! (Javasoljuk, hogy a diák számát ez határozza meg.)
A prezentáció értékelésének szempontjai:
•időtartam,
• a ppt. tartalmi-formai megjelenítése: 5 pont,
• előadás: 5 pont.
A tartalmi-formai megjelenítés értékelését a prezentációkészítés „aranyszabályai”, az előadásét a
mondat-és szövegfonetikai eszközök (pl. megfelelő hangerő, a testbeszéd alkalmazása – pl.
kontaktus a hallgatósággal –) és a felkészültség határozzák meg. (A megadott idő meghaladása
pontlevonással jár!) A ppt-t pendrive-on hozzátok magatokkal, hogy a verseny kezdete előtt a
szükséges előkészületeket megtehessük!

Sikeres felkészülést kívánunk!
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Villámkérdések

1. Hogyan halt meg Ocskay László?

(Rákóczi kivégeztette)

2. Mikor halt meg II. Rákóczi Ferenc? (1735)
3. Hol van Thököly Imre végső nyughelye? (Késmárk)
4. Hol fejezték le Béri Balogh Ádámot? (Buda)
5. Hol kötött 1707-ben szerződést Nagy Péter és Rákóczi? (Varsó)
6. Melyik vármegyében volt Bercsényi főispán? (Ung)
7. Hol írták alá a szatmári békét? (Nagykároly)
8. Melyik mai országban található Vetés? (Románia)
9. Hol győzött Károlyi Sándor 1703-ban a Kárpátokban?(Dolha)
10. 1705-ben a Szamos völgyében lezajlott csata helye? (Zsibó)
11. Melyik megye követeit mészárolták le az ónodi országgyűlésen? (Túróc)
12. Mit jelent a „Cum deo pro patria et libertate” mondat? (Istennel a hazáért és a
szabadságért)
13. Hogyan nevezik a kurucok ellen császári zsoldban harcoló katonákat? (labancok)
14. Hogyan nevezik a fejedelem tanácsadó testületét? (Szenátus)
15. Mi volt a Rákóczi-szabadságharc ideiglenes államformája? (rendi konföderáció)
16. Minek a

felállításával

segítette Rákóczi

az

élelmezés

megkönnyítését?

(tárházakkal)
17. Hol található Rákóczi végleges sírhelye? (Kassa)
18. Mit jelent a kuruc kifejezés? (apród)
19. Mikor volt trencséni csata? (1708)
20. Hogy hívták Rákóczi feleségét? (Sarolta Amália)
21. Hol született Rákóczi? (Borsi)
22. Melyik országgyűlésen választották Rákóczit vezérré és fejedelemmé? (szécsényi)
23. Miért tekintjük Rákóczi államát nemzeti abszolutizmusnak? (teljhatalommal
intézte a kül-, had- és pénzügyet)
24. Melyik csehországi városban járt egyetemre? (Prága)
25. Ki volt Kollonich Lipót? (esztergomi érsek, őt bízta meg Lipót a Rákóczi árvák
neveltetésének felügyeletével.)
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26. Milyen szerzetesek nevelték Rákóczit? (jezsuita)
27. Milyen harci forma túlsúlya jellemezte a kuruc hadsereget? (könnyűlovas
portyázó)
28. Milyen eredetű segélyen vásárolta meg Bercsényi a lengyel zsoldosokat. (francia)
29. Melyik európai háború miatt vezényelték el a császári csapatok nagy részét
Magyarországról? (spanyol örökösödési háború)
30. Milyen kézműves tevékenységet

folytatott

II.

Rákóczi

Ferenc

rodostói

tartózkodása alatt? (fafaragás)
31. II. Rákóczi Ferenc édesapjának kiszabadításáért menni váltságdíjat fizetett ki a
család. (400 000 aranyforint)
32. Hány éves volt Rákóczi, amikor elszakították édesanyjától? (12 éves)
33. Hogyan halt meg Esze Tamás? (két összeverekedő csapat közé állt, ekkor lövés
érte.)
34. Hogyan vakult meg Bottyán János? (a török elleni harcokban vesztette el
félszemét)
35. Melyik országgyűlésen hangzott el az „Eb ura fakó!” szólás? (1707 Ónod)
36. Mit jelent az „Eb ura fakó!” szólás? (kutya csak kutyákon uralkodjék)
37. Hány éves korában hunyt el II. Rákóczi Ferenc? (59 éves)
38. Hányadi évfordulója van a szabadságharc kezdetének? (315)
39. Mikor kötött házasságot Zrínyi Ilona Thököly Imrével? (1682)
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Családfa/Megoldókulcs

Egészítsétek ki a fejedelem családfáját! A kipontozott vonalakra írjátok be a megfelelő képek betűjelét! Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.

B II. Rákóczi György

A I. Rákóczi Ferenc

Rákóczi Julianna

D

Báthori Zsófia

F Zrínyi Ilona

II. Rákóczi Ferenc

Rákóczi József
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G Zrínyi Péter

E Thököly Imre

C Sarolta Amália

Rákóczi György

Keresztrejtvény/Megoldókulcs
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Szöveg kiegészítése/Megoldókulcs
Pótoljátok a szöveg hiányzó részeit! Csak egy jó válasz lehetséges! (Elemenként 0,5 pont.)

A szatmári békét 1711. április 30-án Károlyi Sándor gróf és Pálffy János gróf kötötték meg
Rákóczi távollétében. 1711. május 1-jén a nagymajtényi síkon 12 000 fős kuruc sereg letette
a fegyvert. Rákóczi ekkor Lengyelországban volt, hogy segítséget kérjen Nagy Péter orosz
cártól. A fejedelem a Habsburgoktól visszakaphatta volna birtokait, ha leteszi a hűségesküt, de
erre ő nem volt hajlandó. Vállalta inkább az emigrációt, amelyből soha nem tért haza szeretett
Magyarországára.
1713 januárjában XIV. Lajos király fogadta a versailles-i palotában. A török szultán hívására
1717. évben hagyta el Franciaországot. A bujdosók többsége 1720. április közepén költözött
Rodostóba Rákócziné nem tartott a fejedelemmel, 1722 februárjában halt meg egy párizsi
(franciaországi) kolostorban.

14 pont/
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Totó/Megoldókulcs
Karikázd be a helyes megoldást a három válaszlehetőség közül! Csak egy jó válasz
lehetséges! (Elemenként 0,5 pont)

21. Hol található a fejedelem sírja?
d) Rodostó
e) Kassa
f) Párizs
22. Hogy hívták a fejedelem egykori tanítóját?
a. Thököly Imre
b. Zrínyi Péter
c. Badinyi János
23. Hol született Mikes Kelemen?
a. Zágon
b. Zenta
c. Szatmárnémeti
24. Hogy hívták a Zrínyi Ilona várát ostromló császári hadvezért?
a. Antonio Caraffa
b. Antonio Bonfini
c. Antonio Bandaras
25. Ki nyújtott segítséget Rákóczi bécsújhelyi börtönből való szökésében?
a. Longue-val
b. Lehmann
c. Bercsényi Miklós
26. Hol volt Zrínyi Ilona és második férjének végső törökországi tartózkodási helye?
a. Nicomédia
b. Brussza
c. Konstantinápoly
18

27. Leggyakrabban hogyan szólítja meg Mikes Kelemen leveleinek címzettjét?
a. Kedves Néném!
b. Édes Néném!
c. Drága Néném!
28. Kinek a miniszterelnöksége kezdték el szervezni II. Rákóczi Ferenc hamvainak
hazaszállítását?
a. Tisza Kálmán
b. Tisza István
c. Wekerle Sándor
29. Mikor tartották Rákóczi második temetését?
a. 1906 októberében
b. 1904 októberében
c. 1906 júniusában
30. Ki volt a rabtársa Rákóczinak bécsújhelyi börtönben?
a. Gottfried Lehmann
b. Heister Siegbert
c. Szirmay István
31. Ki volt az a történész, aki azonosította és hazahozatta Rákócziék hamvait?
a. Bárczy István
b. Thaly Kálmán
c. Apponyi Albert
32. Mi volt Bottyán János legmagasabb katonai rangja?
a. ezredes
b. százados
c. tizedes
33. Mit jelent a konföderáció kifejezés?
a. gyülekezet
b. szövetség
c. függetlenség
34. Mi a Regulamentum Universale?
a. hadi törvénykönyv
b. gazdasági szabályzat
c. katonai egyenruha
35. Hol fogták el II. Rákóczi Ferencet 1701-ben?
a. Bécs
b. Nagysáros
c. Sárospatak
19

36. Milyen nyelven írta az Emlékiratokat?
a. francia
b. német
c. magyar
37. II. Rákóczi Ferenc végakaratában hol kívánta elhelyezni szívét?
a. Bordeaux-ban
b. Kassán
c. Gorsbois-ban
38. Hol választották 1704-ben Rákóczit Erdély fejedelmévé?
a. Nagyszeben
b. Marosvásárhely
c. Gyulafehérvár
39. Hol verték az első Rákóczi-aranyat?
a. Nagybánya
b. Körmöcbánya
c. Kolozsvár
40. Mit jelent a Tandem opressa resurget kifejezés?
a. Az elnyomott végre feltámad.
b. Éljen a magyar szabadság.
c. Egy mindenkiért, mindenki egyért.
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Javítókulcs a tudósításhoz

-

tartalom (a választott feladat alapján a Mikes-levélnek való megfelelőség):

3

-

műfaj (a tudósítás legfőbb műfaji jellemzőinek való megfelelőség):

2

-

terjedelem (túl rövid vagy túl hosszú szöveg esetén nem adandó pont):

1

-

szerkezet (a szöveg tagoltsága, felépítése: bevezetés, tárgyalás, befejezés; 1
szerkezeti egység jelöletlensége esetén 1 pont, 2 jelöletlensége vagy

2

tagolatlanság esetén 0 pont; a szövegfelépítés logikátlansága, a szövegkohézió
sérülése esetén 1 vagy 0 pont):

-

nyelvhasználat-stilisztika (2-3 nyelvhasználati-stilisztikai probléma esetén
1 pont, 3-6 esetén 1 pont, 6-nál több esetében 0 pont):

2

Összesen: 10 pont
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A verseny ajánlott irodalma:
- http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/89-03/ch08.html
- http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/unnepelyes_ujratemetes_ii_rakoczi_ferenc_es_tarsai
- http://mult-kor.hu/cikk.php?id=58
- Mikes Kelemen: Törökországi levelek (37. és 112.)
- A magyar irodalom története 2. (spenót): II. Rákóczi Ferenc (371-387. oldal)
- Új képes történelem. Megújulások kora. R. Várkonyi Ágnes. Magyar Könyvklub – Helikon
Kiadó (80.o.-102.o)
- Felsőmagyarországi Hírlap (1906. október 28.)
- Tolna Világ-Lapja (1906. október 28.)
- Budapesti Hírlap (1906. október 29.)
- Száva István- Vámos Magda: Így élt Rákóczi Ferenc. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1981.
- az adott témával foglalkozó általános iskolai tankönyvek meghatározott leckéi
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Fényes Újhely, Fényes Zemplén idegenforgalmi
vetélkedő
A verseny formája: - Csapatverseny (3 fős csapatok részére)
- Minden évben megrendezésre kerülő vetélkedő.
- Évente változik, hogy a történelmi Zemplén mely
települései, korszaka, jelentős személyiségei
kerülnek feldolgozásra.
Jelen vetélkedő témái:
A verseny témái:
Települések:










Borsi
Sárospatak
Sátoraljaújhely a reformkorban
Széphalom
Tállya

Személyek:
Czigány Lóránt
Kazinczy Ferenc
Kossuth Lajos

A verseny korcsoportja: 12-15 év közötti tanulók
Felkészülés formája: Előre megadott ajánlott irodalom
Feladattípusok: - Megadott szempontok alapján otthon elkészíthető
feladat ( ppt készítése, majd szóbeli bemutatása )
- Írásbeli feladat
- Szóbeli feladat
Nevelési feladat:
- Hazafias nevelés
- Kompetencia fejlesztés a NAT elvárásainak
megfelelően
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A csapat neve:…………………………………….

Sorszáma: ……………………….

Feladat: Képfelismerés
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő

Írjátok be a táblázatba a kivetítőn megjelenő képek megnevezését és a település nevét,
amelyhez köthető! (Elemenként 0,5 pont)

Sorszám

A kép megnevezése

1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép
6. kép
7. kép
8. kép
9. kép
10. kép
11. kép
12. kép
13. kép
14. kép

Maximális pontszám: 14
Elért pontszám:
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A település neve

1.

2.

3.

4.

25

5.

6.

7.

8.

26

9.

10.

11.

12.

27

13.

14.
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A csapat neve: ………………………………………………

Sorszáma: ………………..

Feladat: BEMUTATÓ/PPT
„Fényes Zemplén, Fényes Újhely” idegenforgalmi vetélkedő
A feladat megoldásához választható települések:
 Borsi
vagy

 Sárospatak
vagy

 Sátoraljaújhely a reformkorban
vagy

 Széphalom
vagy

 Tállya

Feladat:
Készítsetek maximum 2 perces időtartamú ppt-t, amely a megadott települések egyikét
mutatja be az általatok választott szempont szerint a XIX. században! A prezentációt a
versenyen valamely idegen nyelven (pl. angol, német, szlovák) kell bemutatni!

Maximális pontszám: 10
Elért pontszám:

(A felkészülésben segítséget nyújt 2 melléklet: egy ppt-levél, valamint a Segédanyag a prezentáció készítéséhez.)
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A csapat neve: ………………………………………………

Sorszáma: …………..

Feladat: Rejtvény
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő
Írjátok be az alábbi szavakat, betűpárokat az rejtvénybe! Egy szót könnyítésül előre
megadtunk.
Majd a rejtvény számozott betűinek a 2. oldalon lévő táblázatba történő rögzítése után
megtudjátok, mit jósolt Kossuthnak az egyik tanára. Ezt követően válaszoljatok a feltett
kérdésekre!
2 betűsek: AL, GA, IS, IZ, LÉ, ÓZ, SE, SÓ, TS, TS, ZO, ZÓ
3 betűsek: AKA, AMA, BEH, DÉL, EJT, ÓRÁ
4 betűsek: ARAL, BUDA, KERT, SOSE, ZSÁK
5 betűsek: ELUNÓ, OLASZ
6 betűsek: OLAJOZ, ZÁRÓRA
7 betűsek: MEGESIK, MÓKÁZIK,
8 betűsek: ELEMELÉS, ZENEKARI
9 betűsek: KOHÓSALAK, MOSAKODIK

1

9
12

6

2
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3

4
É
8
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7

D
E
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14

5
11

1. A professzor jóslata

1

2

3

4

12

13

3

4

7 pont

5

6

7

5

8

1

2

8

13

12

14

12

13

9

10

2. Nevezd meg, hogy ki volt az a professzor, aki ezt a jóslatot mondta Kossuthnak!
……………………………………………

1 pont

3. Hol tanulta a jóslat elhangzásakor Kossuth Lajos?
……………………………………………

1 pont

4. Milyen tanulmányokat folytatott 1819-1821 között?
……………………………………………

1 pont

5. Milyen nyelven folyt ekkor a felsőoktatás?
……………………………………………

1 pont

Maximális pontszám: 11
Elért pontszám:
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11

A csapat neve:……………………………….

Sorszáma:……….

Feladat: TOTÓ – 13 + egy kicsit több
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő
Karikázzátok be a helyes megoldást a három válaszlehetőség közül! Csak egy jó válasz
lehetséges! (Elemenként 0,5 pont)
A feladat megoldására 10 perc áll rendelkezésetekre.

1. Hány ország területén fekszik ma a hajdani Zemplén vármegye?
a) 1 ország

b) 2 ország

c) 3 ország

2. Mely település nem volt járási székhely?
a) Tokaj

b) Sátoraljaújhely

c) Tállya

3. Milyen nemzetiségek éltek együtt a 19. században Zemplén vármegyében? (A helyes
felsorolás betűjelét karikázzátok be!)
a) magyar, szlovák, ruszin, német
b) magyar, olasz, ruszin, német
c) magyar, szlovák, francia, német
4. Mikor alapították A Magyar Nyelv Múzeumát?
a) 2009

b) 2006

c) 2008

5. Hol dolgozott Kazinczy Ferenc Sátoraljaújhelyben?
a) a postaállomáson

b) a levéltárban

c) a gimnáziumban

6. Honnan származik Borsi település neve?
a) Bors vezérről nevezték el

b) a fűszerről nevezték el

c) egy állatról nevezték el

7. Hány napot töltött fogságban Kazinczy Ferenc?
a) 2387 napot

b) 36 napot

c) 9876 napot

8. Milyen nagy természeti katasztrófa tette tönkre Tállya és az egész Hegyalja
szőlőterületeit és ezzel együtt a helyiek megélhetési forrását 1886 és 1895 között?
a) filoxéra

b) földrengés

c) nagy esőzések
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9. Milyen vallású volt Kazinczy Ferenc?
a) lutheránus

b) kálvinista

c) katolikus

10. Mi számít Tállya legősibb épületének?
a) tűzoltóság épülete

b) városháza

c) templom

11. Milyen célból alapították a Zempléni Kaszinót 1830-ben Sátoraljaújhelyen?
a) művelődési társaskörnek

b) könyvkiadónak

c) szerencsejáték céljából

12. Ki lett Zemplén vármegye alispánja 1830-ban?
a) Kossuth Lajos

b) Dókus László

c) Trefort Ágoston

13. Mi az ispotály?
a) börtön

b) szociális intézmény

c) csemegebolt

14. Mikor hagyta el Magyarországot Czigány Lóránt?
a) 1945

b) 1954

c) 1956

15. Hogy hívják Czigány Lóránt feleségét?
a) Rétfalvi Riby Mária

b) Salacz Magda

c) Réthegyy Magdolna

16. Mi volt Czigány Lóránt álneve?
a) Girnóczy Antal

b) Szemere Miklós

c) Sajó Péter

17. Czigány Lóránt The Oxford History of Hungarian Literature from the Earliest
Times to the Present című műve a magyar irodalomról szól. Mi a jelentősége annak,
hogy a mű angol nyelven született?
a) megismerteti a magyar irodalmat a külföldiekkel
b) gyakorolhatják az angol nyelvet a magyarok
c) elfelejtett magyarul
18. Hol temették el Lavotta János hegedűművész?
a) Sárospatak

c) Tállya

b) Borsi

19. Ki nevezte el Széphalmot Széphalomnak?
a) Török Sophie

b) Kazinczy Lajos

c) Kazinczy Ferenc

20. Milyen stílusban épült a városháza Sátoraljaújhely főterén?
a) klasszicista

b) barokk
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c) gótikus

21. Ki készített először tervet a széphalmi Mauzóleum megépítésére?
a) Steindl Imre

b) Hild József

c) Ybl Miklós

22. Hol lakott Kossuth Lajos 1829-től Sátoraljaújhelyen?
b) a Piac utcában

a) a Rozgonyi-házban

c) a Piarista-közben

23. Kinek voltak kimagasló érdemei a Kazinczy-ereklyék összegyűjtésében?
b) Becske Bálint

a) Szkalnitzky Antal

c)Koch Henrik

24. Milyen katonai rangja volt Kazinczy Ferenc legkisebb fiának, Lajosnak?
a) százados

b) tábornok

c) ezredes

25. Mit neveznek Széphalomban Tessedik-fának?
a) fehér akácot, amelyet valószínűleg maga Kazinczy Ferenc ültetett
b) fehér akácot, amelyet Tessedik Sámuel ültetett a Kazinczy kertben
c) finnugor nyelvekről készült családfát
26. Mikor tanult Kossuth a Piarista Gimnáziumban Sátoraljaújhelyen?
a) 1810-1816

b) 1820-1824

c) 1807-1810

27. A szabadságharc idején milyen feladatot adott Kossuth Lajos nővérének, Kossuth
Zsuzsannának?
a) tanár

b) ápolónő

c)titkárnő

28. Honnan helyezték át Rákóczi szobrát Borsiba?
a) a sárospataki várból

b) Zólyom várából

c) Munkács várából

29. Melyik folyó partján fekszik Borsi?
a) Ronyva

b) Bodrog

c) Tisza

30. Hol olvasható Sátoraljaújhelyben a következő Kossuth-idézet: „ Az én nevem
óramutató: jelzi az időt, melynek jönni kell, ha a magyar nemzet számára még tartottak föl
jövőt a végzetek, annak a jövőnek neve: szabad haza, Magyarország”
a) a főtéren álló szobor talapzatán
b) a Városháza főhomlokzatán
c) a Gimnáziumban elhelyezett táblán

Maximális pontszám: 15
Elért pontszám:
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Csapat neve: ……………………………….

Sorszám: …………..

Riport
Az alábbi két feladat közül csak az egyiket kell választanotok és
megoldanotok!
Készítsetek maximum 100 szavas riportot Kossuth Lajossal újhelyi
tevékenysége alapján!

1. Kossuth, mint a tűzoltóság megszervezője
vagy
2. Kossuth Lajos tevékenysége a kolerajárvány idején

A szövegalkotás során ne feledkezzetek meg a riport „műfaji” jellemzőiről (pl. tájékoztató
sajtóműfaj, a tudósítás rokona, fontos a tudósító személyes jelenléte), a szöveg szerkezeti
felépítéséről, a nyelvhasználat-stilisztika szempontjairól! (10 pont)
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Feladat: Képfelismerés/Megoldókulcs
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő
Írjátok be a táblázatba a kivetítőn megjelenő képek megnevezését és a település nevét,
amelyhez köthető! (Elemenként 0,5 pont)

Sorszám

A kép megnevezése
Levéltár

A település neve
Sátoraljaújhely

2. kép
3. kép

Kossuth-szobor
Főnixmadár-szobor
(Európa mértani közepe)

Sátoraljaújhely
Tállya

4. kép

Rákóczi-kastély

Borsi

5. kép

Evangélikus templom

Tállya

6. kép

Lorántffy
szobra

7. kép

Kazinczyné
Sophie

8. kép

Megyer-hegyi
tengerszem

Sárospatak

9. kép

Hősök temetője

Sátoraljaújhely

10. kép

Mauzóleum

Széphalom

11. kép

Sárospataki vár
(Lorántffy-loggia
Perényi-szárny)
Czigány Lóránt

Sárospatak

1. kép

12. kép
13. kép

Sárospataki
Rosa terem

14. kép

Kazinczy sírja

Zsuzsanna Sárospatak
Török Széphalom

és
Sátoraljaújhely

vár:

Sub Sárospatak
Széphalom

Maximális pontszám: 14 (Minden helyes megoldás 0,5 pont.)
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Feladat: BEMUTATÓ/PPT/Megoldókulcs
„Fényes Zemplén, Fényes Újhely” idegenforgalmi vetélkedő

A prezentáció értékelésének szempontjai:

•időtartam: maximum 2 perc
• a ppt tartalmi-formai megjelenítése: 5 pont,
• előadás a választott idegen nyelven: 5 pont

A tartalmi-formai megjelenítés értékelését a prezentációkészítés „aranyszabályai” (melléklet),
az előadásét a mondat-és szövegfonetikai eszközök - pl. megfelelő hangerő -, a testbeszéd
alkalmazása- pl. kontaktus a hallgatósággal - és a felkészültség határozzák meg. (A megadott
idő meghaladása pontlevonással jár!)

Maximális pontszám: 10
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Feladat: Rejtvény/Megoldókulcs
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő
Írjátok be az alábbi szavakat, betűpárokat az rejtvénybe! Egy szót könnyítésül előre
megadtunk.
Majd a rejtvény számozott betűinek a 2. oldalon lévő táblázatba történő rögzítése után
megtudjátok, mit jósolt Kossuthnak az egyik tanára. Ezt követően válaszoljatok a feltett
kérdésekre!
2 betűsek: AL, GA, IS, IZ, LÉ, ÓZ, SE, SÓ, TS, TS, ZO, ZÓ
3 betűsek: AKA, AMA, BEH, DÉL, EJT, ÓRÁ
4 betűsek: ARAL, BUDA, KERT, SOSE, ZSÁK
5 betűsek: ELUNÓ, OLASZ
6 betűsek: OLAJOZ, ZÁRÓRA
7 betűsek: MEGESIK, MÓKÁZIK,
8 betűsek: ELEMELÉS, ZENEKARI
9 betűsek: KOHÓSALAK, MOSAKODIK
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6. A professzor jóslata: „ORSZÁGHÁBORÍTÓ LESZ BELŐLE”

7 pont

A pontozásnál a táblázatba beírt betűket kell értékelni. A rejtvény alapján a 14 betű
helyes beírása esetén 14-szer 0,5 pontot ér maximálisan az 1. feladat.

O1

R2

S3

Z4

L12 E13

S3

Z4

Á5

G6

H7

B8

E13

Á5

B8

O1

R2

L12 Ő14

L12

E13

Í9 T10 Ó11

7. Nevezd meg, hogy ki volt az a professzor, aki ezt a jóslatot mondta Kossuthnak!
KÖVY SÁNDOR PROFESSZOR

1 pont

8. Hol tanulta a jóslat elhangzásakor Kossuth Lajos?
SÁROSPATAK

1 pont

9. Milyen tanulmányokat folytatott 1819-1821 között?
JOGOT

1 pont

10. Milyen nyelven folyt ekkor a felsőoktatás?
LATIN

1 pont

Maximális pontszám: 11

39

Feladat: TOTÓ – 13 + egy kicsit
több/Megoldókulcs
„Fényes Újhely, Fényes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedő
Karikázzátok be a helyes megoldást a három válaszlehetőség közül! Csak egy jó válasz
lehetséges! (Elemenként 0,5 pont)
A feladat megoldására 10 perc áll rendelkezésetekre.

1. Hány ország területén fekszik ma a hajdani Zemplén vármegye?
a) 1 ország

b) 2 ország

c) 3 ország

2. Mely település nem volt járási székhely?
a) Tokaj

b) Sátoraljaújhely

c) Tállya

3. Milyen nemzetiségek éltek együtt a 19. században Zemplén vármegyében? (A helyes
felsorolás betűjelét karikázzátok be!)
a) magyar, szlovák, ruszin, német
b) magyar, olasz, ruszin, német
c) magyar, szlovák, francia, német
4. Mikor alapították A Magyar Nyelv Múzeumát?
a) 2009

b) 2006

c) 2008

5. Hol dolgozott Kazinczy Ferenc Sátoraljaújhelyben?
a) a postaállomáson

b) a levéltárban

c) a gimnáziumban

6. Honnan származik Borsi település neve?
a) Bors vezérről nevezték el

b) a fűszerről nevezték el

c) egy állatról nevezték el

7. Hány napot töltött fogságban Kazinczy Ferenc?
a) 2387 napot

b) 36 napot

c) 9876 napot

8. Milyen nagy természeti katasztrófa tette tönkre Tállya és az egész Hegyalja
szőlőterületeit és ezzel együtt a helyiek megélhetési forrását 1886 és 1895 között?
a) filoxéra

b) földrengés

c) nagy esőzések
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9. Milyen vallású volt Kazinczy Ferenc?
a) lutheránus

b) kálvinista

c) katolikus

10. Mi számít Tállya legősibb épületének?
a) tűzoltóság épülete

b) városháza

c) templom

11. Milyen célból alapították a Zempléni Kaszinót 1830-ben Sátoraljaújhelyen?
a) művelődési társaskörnek

b) könyvkiadónak

c) szerencsejáték céljából

12. Ki lett Zemplén vármegye alispánja 1830-ban?
a) Kossuth Lajos

b) Dókus László

c) Trefort Ágoston

13. Mi az ispotály?
a) börtön

b) szociális intézmény

c) csemegebolt

14. Mikor hagyta el Magyarországot Czigány Lóránt?
a) 1945

b) 1954

c) 1956

15. Hogy hívják Czigány Lóránt feleségét?
a) Rétfalvi Riby Mária

b) Salacz Magda

c) Réthegyy Magdolna

16. Mi volt Czigány Lóránt álneve?
a) Girnóczy Antal

b) Szemere Miklós

c) Sajó Péter

17. Czigány Lóránt The Oxford History of Hungarian Literature from the Earliest
Times to the Present című műve a magyar irodalomról szól. Mi a jelentősége annak,
hogy a mű angol nyelven született?
a) megismerteti a magyar irodalmat a külföldiekkel
b) gyakorolhatják az angol nyelvet a magyarok
c) elfelejtett magyarul
18. Hol temették el Lavotta János hegedűművészt?
a) Sárospatak

c) Tállya

b) Borsi

19. Ki nevezte el Széphalmot Széphalomnak?
a) Török Sophie

b) Kazinczy Lajos

c) Kazinczy Ferenc

20. Milyen stílusban épült a városháza Sátoraljaújhely főterén?
a) klasszicista

b) barokk
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c) gótikus

21. Ki készített először tervet a széphalmi Mauzóleum megépítésére?
a) Steindl Imre

b) Hild József

c) Ybl Miklós

22. Hol lakott Kossuth Lajos 1829-től Sátoraljaújhelyen?
a) a Rozgonyi-házban

b) a Piac utcában

c) a Piarista-közben

23. Kinek voltak kimagasló érdemei a Kazinczy-ereklyék összegyűjtésében?
a) Szkalnitzky Antal

b) Becske Bálint

c)Koch Henrik

24. Milyen katonai rangja volt Kazinczy Ferenc legkisebb fiának, Lajosnak?
a) százados

b) tábornok

c) ezredes

25. Mit neveznek Széphalomban Tessedik-fának?
a) fehér akácot, amelyet valószínűleg maga Kazinczy Ferenc ültetett
b) fehér akácot, amelyet Tessedik Sámuel ültetett a Kazinczy kertben
c) finnugor nyelvekről készült családfát
26. Mikor tanult Kossuth a Piarista Gimnáziumban Sátoraljaújhelyen?
a) 1810-1816

b) 1820-1824

c) 1807-1810

27. A szabadságharc idején milyen feladatot adott Kossuth Lajos nővérének, Kossuth
Zsuzsannának?
a) tanár

b) ápolónő

c)titkárnő

28. Honnan helyezték át Rákóczi szobrát Borsiba?
a) a sárospataki várból

b) Fülek várából

c) Munkács várából

29. Melyik folyó partján fekszik Borsi?
a) Ronyva

b) Bodrog

c) Tisza

30. Hol olvasható Sátoraljaújhelyben a következő Kossuth-idézet: „ Az én nevem
óramutató: jelzi az időt, melynek jönni kell, ha a magyar nemzet számára még tartottak föl
jövőt a végzetek, annak a jövőnek neve: szabad haza, Magyarország”
a) a főtéren álló szobor talapzatán
b) a Városháza főhomlokzatán
c) a Gimnáziumban elhelyezett táblán

Maximális pontszám: 15 (Minden helyes megoldás 0,5 pont)
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A felkészüléshez ajánlott irodalom
Borsiról:
-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsi

A reformkori Sátoraljaújhelyről
-

Sátoraljaújhely lexikona. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2001.
Csorba Csaba: Sátoraljaújhely városkönyve, 161-186. o., Sátoraljaújhely, 2011.

A Magyar Nyelv Múzeumáról
-

https://pim.hu/hu/magyar-nyelv-muzeuma/bemutatkozas-muzeum

Kazinczy Ferencről
-

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeumának vonatkozó kiállítása: A Szép és a Jó.
Kazinczy és a művészetek

Kossuthról
-

Hőgye István: Kossuth Lajos zempléni kapcsolatai: dokumentumok, emlékek.
Nyékládháza, 1995.

Czigány Lórántról
-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Czig%C3%A1ny_L%C3%B3r%C3%A1nt
A legkisebb világnyelv (esszé)
In: Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Budapest, Szabad Tér, 1994.

A településekről
-

Sziklay János, Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai.
Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1896-1914.( A kijelölt településekre
vonatkozó szakaszok) http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html

-

Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolc: Well-Press
Kiadó, 2003. (Vendégváró sorozat). A kijelölt településekre vonatkozó
szakaszok

Tállyáról
-

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Tallya/pages/00
0_konyve szeti_adatok.htm
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Kísérőprogram
Nagy magyarok lábnyomában

Sátoraljaújhely sajátossága, lehetősége, hogy a szlovákiai határ közvetlen közelében
helyezkedik el. A történelmi Zemplén bemutatása jó példa a trianoni határváltozások
bemutatására. Ezért a vetélkedő nem csupán a sátoraljaújhelyi Város Napja rendezvényhez
(Sátoraljaújhely Zemplén vármegye székhelye volt), hanem a nemzeti összetartozás
napjának a programjához is kapcsolható.
Kísérő programunk autóbuszos kirándulás a határ túloldalára, ahol történelmünk jelentős
személyiségeihez köthető emlékhelyeket keresünk fel.
Állomások:
-

-

Borsi (II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, Rákóczi kastély
megtekintése, az 1907-ben készült Rákóczi szobor koszorúzása)
Tőketerebes (Andrássy kastély megtekintése idegenvezetéssel,
benne az Andrássy-ak
bemutatása, id. Andrássy Gyula
síremlékének megkoszorúzása a kastélykertben található
mauzólemban)
Dobóruszka (A protestáns templom meglátogatása, benne Dobó
István síremlékének megkoszorúzása)
Kassa (Erzsébet dóm, Rákóczi ház megtekintése.

A program az anyagi források, idő függvényében bővíthető, vagy csökkenthető.

44

Zarándoklat Széphalomba Kazinczy sírjához
A 19. század végétől a sárospataki Református Kollégium diákjai gyalog zarándokoltak
Széphalomba, Kazinczy Ferenc sírjához. Tisztelegtek a nagyhírű író, nyelvújító
munkássága előtt. Ezt a hagyományt eleveníti fel a mi iskolánk, amikor a tanév utolsó
napján, szintén gyalog (esetleg kerékpárral) meglátogatja a széphalmi mauzóleumot és a
Magyar Nyelv Múzeumát. Azért, hogy diákjainknak élvezetesebbé tegyük a 4 kilométeres
távot, állomásokat iktatunk be, ahol könnyed, játékos, ügyességi feladatokkal
szórakoztatjuk őket.
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1. állomás
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1. állomás
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1. állomás
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1. állomás

49

2. állomás
Időskori mozgás

TOTÓ

1. Mely sportágakban fordul elő a legtöbb sérülés?
a. síelés
b. labdarúgás
c. ejtőernyőzés
2. Miért hasznos a pulzusmérő használata?
a. az egyetlen eszköz mely szervezetünket figyeli természetes környezetben
b. nem kell megállni a pulzus számolásához
c. segítségével folyamatosan halljuk szívverésünket
3. Mely sport mozgatja meg leginkább a test egészét?
a) kerékpározás
b) evezőpad
c) testépítés
4. Mely sportág emeli a vérnyomást végrehajtás közben?
a) súlyemelés
b) futás
c) úszás
5. Milyen okokból alakul ki az izomláz?
a) izom gyulladás következtében
b) lázas betegeknél
c) terhelésre bekövetkező tejsav felszaporodása esetén
6. Milyen sportág a leginkább ízületkímélő?
a) úszás
b) aerobik
c) labdarúgás
7. A kor előre haladtával mely képesség csökken a leghamarabb?
a) erő
b) gyorsaság
c) állóképesség
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8. A kor előre haladtával mely képesség csökken a legkevésbé?
a) erő
b) gyorsaság
c) állóképesség
9. Miért fontos a bemelegítés?
a) sérülés elkerülése
b) melegünk legyen
c) növeljük vele a terhelést
10. Lehet-e sportolni 70 év felett?
a) igen
b) nem
11. Mely sport nem ajánlott időskorban?
a) futás
b) gyaloglás
c) futball
12. Melyik sport a legolcsóbb?
a) túrázás
b) vízi aerobik
c) evezés
13. Mely módszer segít legjobban a stressz leküzdésében?
a) dohányzás
b) gyaloglás
c) nyugtató gyógyszerek szedése

13+1. Hogy lehet a koleszterint csökkenteni?

a) testépítés
b) zsíros ételek fogyasztása
c) állóképességi sportok
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Időskori mozgás

TOTÓ/Javítókulcs

14. Mely sportágakban fordul elő a legtöbb sérülés?
d. síelés
e. labdarúgás
f. ejtőernyőzés
15. Miért hasznos a pulzusmérő használata?
d. az egyetlen eszköz mely szervezetünket figyeli természetes környezetben
e. nem kell megállni a pulzus számolásához
f. segítségével folyamatosan halljuk szívverésünket
16. Mely sport mozgatja meg leginkább a test egészét?
d) kerékpározás
e) evezőpad
f) testépítés
17. Mely sportág emeli a vérnyomást végrehajtás közben?
d) súlyemelés
e) futás
f) úszás
18. Milyen okokból alakul ki az izomláz?
d) izomgyulladás következtében
e) lázas betegeknél
f) terhelésre bekövetkező tejsav felszaporodása esetén
19. Milyen sportág a leginkább ízületkímélő?
d) úszás
e) aerobik
f) labdarúgás
20. A kor előre haladtával mely képesség csökken a leghamarabb?
d) erő
e) gyorsaság
f) állóképesség
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21. A kor előre haladtával mely képesség csökken a legkevésbé?
d) erő
e) gyorsaság
f) állóképesség
22. Miért fontos a bemelegítés?
d) sérülés elkerülése
e) melegünk legyen
f) növeljük vele a terhelést
23. Lehet-e sportolni 70 év felett?
c) igen
d) nem
24. Mely sport nem ajánlott időskorban?
d) futás
e) gyaloglás
f) futball
25. Melyik sport a legolcsóbb?
d) túrázás
e) vízi aerobik
f) evezés
26. Mely módszer segít legjobban a stressz leküzdésében?
d) dohányzás
e) gyaloglás
f) nyugtató gyógyszerek szedése

13+1. Hogy lehet a koleszterint csökkenteni?

d) testépítés
e) zsíros ételek fogyasztása
f) állóképességi sportok
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3. állomás/Keresztrejtvény
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3. állomás/Keresztrejtvény meghatározásai
Vízszintes:
1. Napi egy … az orvost távol tartja.
2. A mellkasunkban ez dobog.
3. A sportolás előtt fontos a …, hogy ne legyen komoly sérülésed.
4. A nap azon szakasza, amikor az ember a saját hobbiját végezheti el.
5. A testünk felszínét ez borítja.
6. Lassú tempóban mozog.
7. Olyan segédeszköz melynek négy lába van és segíti a könnyebb
mozgást.
8. Olyan mozgásforma, amely megmozgatja az egész testet a nap bármely
szakaszában, és végezhető sporteszközök nélkül.
9. Fontos a napi mozgás és a …
10. Ezt szoktuk végezni, ha elfáradtunk.
11. A hazug … könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.
12. Fontos az egészséges táplálkozás és az aktív …
13. Az a tárgy amely gömbölyű, készülhet bőrből és gumiból. Tudunk vele
focizni.
14. Olyan eszköz, melynek két kereke van és lábbal hajtjuk.
15. Egészséges gabona, amit régebben a lovaknak is adtak.
16. Az a tevékenység, amikor egy kislabdát elhajítunk.
17. Fontos a napi 8 óra … éjszaka.
18. Egy olyan állat, melyet gyógyító célra is használunk.
19. Az a sportág mely során egy hosszú rudat messzire hajítunk.
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3. állomás/Keresztrejtvény megoldás
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4. állomás
Ügyességi feladatok:
 kerékpáros akadálypálya
 célba dobás
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5. állomás
Állat és növényfelismerés
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6. állomás
Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma
Először a kiérkező osztályok megkoszorúzzák Kazinczy Ferenc sírját, majd Nyíri Péter a
Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója oklevéllel jutalmazza iskolánk, az anyanyelv
ápolásának területén legjelentősebb eredményt elérő tanulóját. Az oklevél átadását rövid
irodalmi műsor egészíti ki, melynek témája az anyanyelv fontossága.
A rövid ünnepség után az osztályok megtekintik a múzeum interaktív kiállításait.

63

Kossuth-hét
Iskolánk névadója Kossuth Lajos, aki ténylegesen köthető intézményünkhöz,
mert ide járt iskolába a kis Lajos 1810-1816 között, amikor a családja
Sátoraljaújhelyben élt. 1848-ban vette fel iskolánk a nagy előd nevét. Szeretnénk
tudatosítani tanulóinkban, hogy milyen neves iskolába járnak, és ugyanakkor
ismerkedjenek meg névadónk életével. Jó alkalmat szolgáltat erre szeptember
19-e a tanév kezdetén, Kossuth Lajos születésnapja. Iskolánkban már
hagyomány, hogy születésnapján műsorral emlékezünk meg Kossuthról,
valamint Kossuth címet is osztottunk jutalmul az előző tanévben legjobban
teljesítő osztályoknak kidolgozott szempontrendszer alapján. A 2018-19-es
tanévben egy tematikus hetet tervezünk, azért, hogy még mélyebb, alaposabb
ismereteket szerezzenek tanulóink neves elődünkről. Ezen felül a diákok által
végzett felfedező tevékenység nagyobb élményt nyújt számukra és mélyebb
emlékeket hagy bennük. Nem is beszélve arról, hogy erősödik az összetartozás
tudatuk, a csapatszellem. A közösen végzett tevékenységek erősítik a kooperatív
munkát, formálják az osztályközösséget. Szeptemberben, a tanév kezdetén jó
alkalom nyílik arra, hogy a közösség ismét összehangolódjon a hosszú nyári
szünet után, főleg, mivel sok a bejáró tanuló, tehát a szünetben nem sokat
találkoznak.
Első megbeszélésünk alkalmával körvonalaztuk a Kossuth hét programtervét,
megvitattuk, hogy milyen jellegű tevékenységet szeretnénk. Tisztáztuk, hogy
minden osztályt be szeretnénk vonni és évfolyamonként jelöljük ki a
feladatokat. Alapvetően az osztályokra építünk, az osztályfőnökök a felelősök és
hozzájuk csatlakoznak az osztállyal nem rendelkező kollégák.
4 napra jelöltünk ki feladatot: rendhagyó történelem óra (2018.09.18); Kossuth
kora a zenében (2018. 09.19.); tematikus nap (2018. 09.20.); Kossuth
emlékműsor (2018.19.21.).
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Rendhagyó történelem óra
A rendhagyó történelem óra megszervezése érdekében megkerestük történelem
szakos kollégáinkat, hogy adjanak ötletet, hogy kit hívjunk előadónak és mi
legyen a konkrét témája. Ők Godzsák Attila történészt javasolták, aki iskolánk
tanulója volt, Sátoraljaújhelyen lakik. Most éppen doktori disszertációját írja, de
időt szakított ránk. Telefonos megkeresésünkre igent mondott és előadást tartott
„Vidékről az országos politikába” címmel. Módszertanilag is megalapozott volt
a személye, mert az iskola korábbi tanulójaként példát jelent diákjaink számára,
idejárt iskolába és egyetemi tanulmányai befejeztével nem hagyta abba a
tanulást, hanem az élethosszig tartó tanulást mintázza. A témaválasztás is
tudatos volt. Sátoraljaújhely egy kis város az ország legészakibb részén, távol a
nagy városoktól, eléggé elmaradott vidéken, de ez nem azt jelenti, hogy nincs a
tanulóknak esélye arra, hogy magas célokat tűzzenek ki és elérjék azt. Itt is van
lehetőség a művelődésre és előre haladásra, nem csak Kossuth korában, hanem
napjainkban is. A foglalkozásra a 10 és 11. évfolyamokat jelöltük meg
résztvevőként. A 11. évfolyamnak a történelem érettségi vizsgához is hasznos
információkat szolgáltat az óra, ebben a tanévben tanulnak a reformkorról. A
tanulók érdeklődését felkeltheti Kossuth kora iránt és tudatosítja névadónk
fontosságát Sátoraljaújhelyben és a helyi politikában, saját korában.
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Rendhagyó énekóra
Következő foglalkozásunk feladata a másik rendhagyó tanítási óra
megszervezése volt, mely a tanulók zenei műveltségét volt hivatott fejleszteni,
ismereteiket bővíteni és esztétikai érzéküket is finomítani, miközben mélyebb
ismereteket szereznek Kossuth koráról. Ennek a kornak jellegzetes zenéje a
verbunkos, ezért erre a stílusra esett a választásunk. A döntésnél segítséget
kértünk rajz szakos és ének-zene szakos kollégánktól is, ők is alátámasztották
választásunk helyességét.
A feladat kivitelezésére ugyancsak sátoraljaújhelyi előadókat kerestünk,
ugyanazzal a céllal, még pedig, hogy érezzék a tanulók, hogy ezen a vidéken is
nagyon sokoldalú a kulturális élet és az élet és kultúra minden területén találunk
olyan embereket, akik méltók arra, hogy bemutassák diákjainknak múltunk
hagyományait, mivel ők maguk is országos hírnevet szereztek már. A rendhagyó
zenei óra megtartására a Hangász–négyes zenekart kértük fel. Telefonos
megkeresésünkre igent mondtak és az időpontot is sikerült egyeztetni velük. A
téma a Verbunkos zene volt. A példamutatást ismételten kiemelném, mint
módszertani feladatot ezen az órán is. Továbbá a verbunkos zene a hazafiságra
is felhívja a figyelmet, arra, hogy harcoljunk országunkért, az összefogásra egy
közös cél érdekében és küzdeni a megvalósításáért. Saját önös érdekeink
háttérbe helyezése valamilyen magasabb, elsőbbrendű cél érdekében szintén
hangsúlyt kap. A mai világban mindenki rohan, saját magával van elfoglalva és
csak saját céljait tartja szem előtt, ezért szükség van arra, hogy megmutassuk,
hogy elődeink bizonyították az összefogás és hazafiság fontosságát. Ezen a
foglalkozáson a 9., 12., és szakképző évfolyamok vesznek részt. Ezekhez a
rendezvényekhez más osztályok is csatlakozhatnak, ha a terem
befogadóképessége lehetővé teszi. Helyszínként a könyvtárunk nagy termét
jelöltük meg, mely elég tágas a befogadásukra és méltó helye egy előadásnak.
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Tematikus nap
A tematikus nap tervét dolgoztuk ki évfolyamonként. A feladatok kijelölésénél
figyelembe vettük a tanulók életkori sajátosságait is.
A 9. évfolyamon 3 osztály van. A tanulók most kerülnek be iskolánkba, többen a
várost sem ismerik, mivel bejárók, és amikor a városba jönnek, legtöbbször nem
az emlékhelyeket keresik fel, hanem látogatásuk a vásárlásban merül ki. Ezért
fontosnak tartottuk, hogy megismerjék városunk nevezetesebb emlékhelyeit,
főleg azokat, amelyek Kossuth Lajoshoz kapcsolódnak. A tanulói közösség
formálását is elősegíti ez a tevékenység, mivel az osztály együtt megy,
osztályfőnökeikkel, közben beszélgetnek, felosztják a feladatokat egymás
között, együttműködésre is nevel. Közös megegyezéssel a következő útvonalat
jelöltük ki a tanulóknak: Az iskola épülete- könyvtár, Kossuth anyakönyve,
jubileumi emléktábla, Kossuth-szobor (2002), emléktábla az iskola falán,
Kossuth-ház, Kossuth szobor a sétáló utcán, Városháza, a díszterem erkélye,
Kazinczy Ferenc Múzeum (ami akkoriban a Zempléni Kaszinó helyszíne volt),
Kossuth lakóháza a Hősök terén (Bercsényi u. sarok).
Az útvonalat végigjártuk és ellenőriztük, hogy a tanulóknak mennyi időre van
szüksége a végigjáráshoz. A séta első helyszíneként az iskolai könyvtárt jelöltük
meg és az évfolyamokat 10 perces különbséggel indítottuk, hogy ne torlódjanak
egyes helyszíneken és legyen idejük kellően elmélyülni az információkban.
Megkértük az osztályfőnököket, hogy a tematikus hét előtt kérjék meg a
tanulókat, hogy gyűjtsenek információt a helyszínekről és a városnézés során
pedig készítsenek feljegyzéseket a látottakról.
A helyszínek bejárása után az iskolába visszatérve minden osztály feladata
írásos élménybeszámoló készítése a sétáról. Osztályonként 3-3
élménybeszámolót vártunk, melyet csoportmunkában kell megoldani. A
beszámoló elkészítésében segédkeznek az osztályfőnökök és az osztályokhoz
csatlakozó kollégák. A beszámolókat 11 óráig kell elkészíteni és leadni a
zsűrinek, amely ezután teremről teremre járva meghallgatja a beszámolókat és
értékelik az osztályok a napot. A tanulók csoportos foglalkozása segíti
kooperatív készségeik fejlődését, megtanulnak együttműködni, megismerik
egymás készségeit és van, aki ilyenkor fedezi fel, hogy valamiben tehetséges,
amiről még nem is tudott. Az osztályfőnök számára is egy információs bank ez a
nap, megismerkedik az osztállyal kötetlenebb foglalkozáson, megfigyelheti
egymáshoz való viszonyukat, segítheti az osztályközösség kialakulását,
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észreveszi, hogy ki az, aki kilóg a sorból esetleg. A tanulók számára
sikerélmény egy-egy jól megírt és elkészített élménybeszámoló, ami növeli
önbizalmukat és magabiztosságukat.
A 10. évfolyam feladata, hogy a Kossuth család és névadónk életét bemutató
posztert készítsenek. A munkához kapnak kartonpapírt, ragasztót, képeket,
íróeszközöket. Az elkészített munka foglalja össze az életút egy-egy részét. Nem
kell egész életművet feldolgozni. Egy-egy osztálynak csoportmunkában két
posztert kell elkészítenie. A munkában segítséget nyújtanak az osztályfőnökök
és iskolánk rajztanára. Ebben a feladatban főleg a tanulók kreativitására építünk,
melyet kifejezhetnek képekkel, rajzokkal és bármilyen ötlettel. A csoportmunka
elősegíti, hogy a kevésbé kreatív tanulók is segítséget nyújtsanak részfeladatok
megoldásában. A leadási időpont számukra is 11 óra.
A 11. és szakképző évfolyam feladata a tematikus napon Kossuth Lajosra
emlékező ünnepi műsor összeállítása. A legjobban sikerült összeállítás
bemutatásra kerül a következő napon, az iskolai ünnepségen. A műsor
elsősorban Kossuth fiatalkori tevékenységét, sátoraljaújhelyi kapcsolatait öleli
fel. Lehet benne prózai szövegrész, vers, zene, dal. Az összeállítás hossza kb. 10
perc. Az anyagok keresésében igénybe vehetik az internet adta lehetőségeket, az
osztályfőnökök és az ének tanár támogatását. Az elkészült összeállításokat 11
órától kell bemutatni, előadni a zsűri előtt.
A feladat másik részében kézzel írott levelet kell készíteni Kossuth Lajosnak
címezve, arról, hogy milyen módon ápoljuk emlékét az iskolánkban. Mindez
fejleszti tudatosságukat a hagyományápolás fontossága iránt Érezzék, hogy
fontos megismerni és ápolni hagyományainkat, mert a múlt megismerése segít a
jelen megismerésében, összefüggések meglátásában, ok-okozati viszonyok
megértésében.
Az, hogy a nyertes csapat adhatja elő az emlékműsort az ünnepségen
sikerélményt nyújt számukra, amely azért is fontos, mert egy általuk létrehozott,
összeállított dologról van szó, amely méltó arra, hogy az egész iskola
meghallgassa.
A 12. évfolyam tanulóinak Kossuth Lajos életéről, kiemelten sátoraljaújhelyi
tevékenységéről esszét kell készíteniük. Felhasználhatóak az iskolai
könyvtárban található dokumentumok, kiadványok és tankönyvek. A munkában
segítenek az osztályfőnökök és a könyvtáros. Az esszé írás során fejlődik
íráskészségük, rendszerező készségük, gyakorolják a lényegkiemelést.
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Ezenfelül, ha közösen írják, akkor vitakultúrájuk és szókincsük is fejlődik.
Magyar érettségi vizsgán van íráskészség feladat, tehát ezzel a munkával is
gyakorolhatnak és tanulhatnak egymástól.
A feladatok kidolgozása mellett megbeszéltük az értékelési szempontokat,
kiválasztottuk a zsűri tagjait, hogy az értékelés egy időben gördülékenyen
menjen. A tanulók visszajelzést kapnak az elvégzett munkáról, minden pozitív
visszacsatolás erősíti önbizalmukat és szívesebben vesznek részt a későbbiekben
ilyen jellegű foglalkozásokon.
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Kossuth nap
A tematikus hét lezárását jelentette az ünnepi műsor megszervezése szeptember
20-án, amely már hagyománynak számít iskolánkban, most mégis rendhagyó.
Ebben a tanévben nem a humán munkaközösség állít össze műsort az iskola
számára, hanem a tanulók saját összeállításukat adják elő, a munkaközösség a
keretei biztosítja. Az ünnepi megemlékezés keretében kerül sor a Kossuth diák
cím kiosztására, melyre a tanulókat tanulmányi eredményük, iskolán kívüli
tevékenységekben való részvételük, versenyeredményeik alapján jelölik
osztályfőnökeik. A műsor lebonyolítását az iskola udvarára terveztük jó idő
esetén, ha rossz az időjárás, akkor a könyvtárban és tv láncon zajlik a műsor. Az
ünnepségre meghívtuk a Zemplén televíziót, hogy felvételt készítsen és
tájékoztassa a nézőközönséget az iskolánkban zajló eseményekről.
A tematikus hét tervezése során szem előtt tartottuk a tanulók életkori
sajátosságait, érdeklődési körét és azt, hogy minél tartalmasabb és
élménydúsabb programot kínáljunk, amely nem öncélú, hanem sokféle
szemszögből elősegíti ismereteik bővítését, készségeik fejlesztését, értékeket
közvetít számukra, mint példamutatás, hazafiság, hazaszeretet.
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Egészségnap
Iskolánk 1974 óta folytat egészségügyi szakközépiskolai, jelenleg szakgimnáziumi képzést. A
fentiek miatt is, mindig nagy hangsúlyt fektettünk, az egészséges életmód kialakítására.
Jelenlegi programunkban egy tematikus nap programját állítottuk össze az egész iskola
tanulói számára.
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Rendhagyó osztályfőnöki óra – téma: Az
egészséges táplálkozás
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Rendhagyó osztályfőnöki óra - védőoltások

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Vetélkedő az egészség jegyében
1. feladat
A zöldségek között 1 jó tanács!
A tábla zöldségfajtákat rejt. Egy betűre több szóhoz is szükséged lehet! Ha kihúzod a
zöldségek szavait és a megmaradt betűket összeolvasod, egy jó tanácsot kapsz. Fogadd meg!
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2. feladat – Totó
Karikázd be a helyes választ!
1. Az emberi test hány %-a víz?
70%

30%

40%

2. Hol található a dobhártya?
hasüreg

fül

orr

3. Milyen módon érdemes a zöldségeket elkészíteni, hogy a vitamintartalmuk magas %-ban
megmaradjon?
párolni

főzni

sütni

4. Napi hány alkalommal ideális az étkezés?
5

3

4

7

5. Melyik folyadék az egészségesebb?
víz

bor

kávé

tea

6. Mennyi a napi ajánlott folyadékbevitel?
1,5 liter 4 liter

3 liter

2,5 liter

7. Melyik vitamin szükséges az egészséges csontozat kialakulásához?
Kalcium

D- vitamin

C- vitamin

B1- vitamin

8. Milyen vitamin található a csipkebogyóban?
C- vitamin

K-vitamin

F-vitamin

E-vitamin

9. Melyik szervünk játszik szerepet a légzésben?
máj

tüdő

lép

vese

10. Hány ürege van az emberi szívnek?
2

3

4

6
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3. feladat
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RÖPLADBA, DOBBANT, KOCOG, MÁSZKÁL, FOCI, FOGÓCSKA, KOSÁRLADBA, KÉZILABDA, FUT, SZALADGÁL,
BANDUKOL (11 szó)
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4. feladat
Igaz vagy Hamis?
Írj egy H-t, ha hamis, I-t, ha igaz a pontozott vonalra!

1. Egészséges a mindennapi sertés zsírbevitel bevitel. ……
2. Egészséges a sok só bevitele. ……
3. Mozgás hatására szaporább lesz a szívműködésünk. ……
4. Elhízáshoz vezet a túl sok édesség fogyasztása. ……
5. A fogak romlásához nincs köze az édességnek. ……
6. Egészségesek a gyorséttermi ételek. ……
7. A túlzott gyógyszer nem károsítja a szervezetünket. ……
8. A kalcium jótékony hatással van a csontokra. ……
9. Egy felnőttnek 32 foga van. ……
10. A fehérjék adják a szervezet energiaszükségletét. ……
11. A túlzott számítógép használat nem rontja a szemet. ……
12. A napi intenzív mozgás erősíti az izomzatot és a csontokat. ……
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5. feladat
Ki vagyok Én?
1. A mérleg nem mutat sokat, mert jól tartod az alakodat.
(normál testsúly)
2. Minden ember panasza, mellyel az orvost nyaggatja, nehéz vele a reggel a nappal és az
éjszaka, nem segít csak a tabletta.
(fájdalom)
3. Mozgatod a kezed, lábad, pulzusod is röppen, nő az izmod, ég a zsír a kedved is jóra
szökken.
(mozgás)
4. Napközben jó lazítani, jót tesz a szívnek, testnek, kicsinek és nagynak javára válik, ha
napjaiban nem csak a munka tanyázik.
(pihenés)
5. Eljöhet a bárányokkal, ha számolod éppen, sok ember csak tablettával szenderedik
szépen.
(álom)
6. Szervezetünk nagy része ez anyagból készült, teával és vízzel érpályába épül. Szükséges
a pótlása, ha a nap süt étágra.
(folyadék)
7. Evésnek, ivásnak a lényege, hogy ne billenjen az egyensúly mérlege.
(mértékletesség)
8. Az vagyok, ki elpattan, kékre - zöldre festem bőrödet.
(ér, érhálózat)
9. Csak a chipszet eszed, ez ide vezet, a ruha méreted egyre nő, a szíved csak csökkent
módban terhelhető.
(elhízás)
10. Minden napra javasolja, az orvos is ezt fogyasztja, kompótnak is megfelelő, ettől tér
vissza az erő, mert –e gyümölcs elképesztő.
(alma)
11. Az a szerved vagyok, mely gyökérzettel rendelkezik.
(fog)
12. Ha engem használsz, élesebben látsz.
(szemüveg, kontaktlencse)
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6. feladat
Minél rövidebb idő alatt rakjátok ki az alábbi puzzle-t!
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7. feladat - Társasjáték
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8. feladat – Vásárold magad egészségesre!
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9. feladat – Keresztallergia
Válogasd szét az allergiát okozó polleneket és a zöldség/gyümölcsöket!
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