
Ismerjük meg értékeinket! 

Honismereti vetélkedő  V-VII. osztályos  diákok számára 

Az I. forduló feladatlapja - 2016. április 

    Kedves diákok! Ismeritek-e lakóhelyetek értékeit, tudjátok-e, mit érdemes megmutatni
másoknak  is  környezetetekből,  amire  büszkék  lehettek?  Bízunk  benne,  hogy  mire  a
feladatlap végére értek, sok-sok érdekes dolgot tudtok meg Hargita megye gazdag épített
örökségéről,  neves  elődeink  által  ránk  hagyott  kulturális  értékeinkről,  helyi
hagyományainkról,  változatos  természeti  kincseinkről,   amelyekre  az  itt  élők  méltán
lehetnek büszkék, és amelyek megőrzése a ti feladatotok is.

I. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

1. Várak, kastélyok, udvarházak. 
Hol, mikor, ki építtette az alább felsorolt várakat, kastélyokat, udvarházakat? Egészítsétek 
ki a táblázatot, keressétek ki a megfelelő választ az alább felsoroltak közül:       

Csíkszereda,    Kászonimpér,  Csíkménaság ,  Gyergyószárhegy
1833,    17. század eleje (1632),     17. század eleje (1623),        1835
Lázár István,  Balási(III.) József ,    ifj. Adorján Imre, Mikó Ferenc                        
 

Hol? Mikor? Ki?

Mikó-vár
Lázár kastély
Adorján ház
Balási-kúria

2. Építészeti stílusok. Soroljátok be az alábbi táblázat megfelelő oszlopába az alábbi 
épületeket, aszerint, hogy milyen stílusban épültek: 

-  Márton Áron Gimnázium
-  Mikó-vár 
-  csíksomlyói kegytemplom
-  első csíksomlyói kolostor és templom
-  gyergyószárhegyi Lázár kastély
-  csíkszeredai Vigadó
-  székelyderzsi unitárius vártemplom
-  gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom
-  csíkkarcfalvi római katolikus vártemplom
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3. Vártemplomok, templomok, kápolnák. Melyik Hargita megyében található 
székelyföldi vártemplomról van szó? 

a) Székelyföld egyik legrégebbi és legszebb gótikus műemléke. A templom boltozatos 
mennyezetét faragott gyámkövek zárják, melyek közt megtalálható a székely címer is.

 

b) Ezt az erődtemplomot nyolc méter magas várfal övezi, melynek belső oldalán ma  is 
sértetlenül áll a fából épült gyilokjáró, vagy vívófolyosó.
          
 

c) Ennek a templomnak a  gótikus szárnyasoltára 1543-ban készült, a sekrestye falában 
megőrzött román kori rózsaablak a templom legrégebbi darabja.

4. Soroljatok fel legalább 5  vártemplomot Hargita megye területéről és tegyétek a 
megfelelő helyre:  
   Csíkszék:
                    

    Udvarhelyszék:

5. Mit jelent a csíksomlyói kegytemplom diadalívén lévő latin nyelvű kronosztichon? 
    Milyen évszámot adnak a piros betűk római számokként összeadva? 
    Mit jelent a kronosztichon kifejezés?

         ECCe MarIa pIo rVtILant tVa teCta nItore, qVae tIbI FranCIsCI tVrba pVsILLa
         LoCat.
   
        

 

6. Mikor és minek a tiszteletére szentelték fel az alábbi templomokat, kápolnákat? 

2

Gótikus Reneszánsz Késő-
reneszánsz

Barokk Szecessziós



Gyergyóalfalvi római 
katolikus templom  
Csíksomlyói Salvator-
kápolna                           
Csíksomlyói gótikus 
templom                  

7. Székelyföldi freskók, falképek. Soroljátok fel, mely székelyföldi (Hargita megyei) 
templomokban látható(k)

    1. a Szent László-legenda falképek? (több válasz lehetséges)

 

   2. az erdélyi falképfestészet egyik értékes emléke, a Keresztről való levétel jelenete?

   3.  a gótikus stílusban készült, zodiákus csillagképeket ábrázoló színesre festett  
       templomtorony? 
 
                                                                        

II. KULTÚRA ÉS OKTATÁS

8. Iskolák,  művek, értékek

a) Melyik évszázadban keletkezett a híres  Székelyudvarhelyi Kódex? Mit jelent a  kódex
szó?

b) Mikorra tehető a  Csíksomlyói  Római  Katolikus  Gimnázium első írásos említése? Kik
alapították az iskolát?  

c) Mikor   létesítették a Csíksomlyói ferencrendi kolostor könyvtárát? 
    

d) Hol alapítottak gimnáziumot a jezsuiták Székelyföldön a XVI. század végén? Ki volt az
iskola neves tudós tanára, a kor hitvitáinak ismert alakja? 
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e) Mikor  játszották Csíksomlyón a diákok a híres csíksomlyói misztériumdrámákat ? 

 

f) Hol és mikor létesítették az első székelyföldi nyomdát? 
 
     

g) Mikor és hol nyomtatták az első csíki újságot?  

III. NEVES ELŐDEINK NYOMÁBAN

A következő feladatcsoport Hargita megyei neves személyiségekhez kapcsolódik:  

9. Ki mondta, írta?  Kik az alábbi szállóigévé vált mondatok, idézetek szerzői? 

a)  „Az  igazság  védelmében  és  a  szeretet  szolgálatában  az  üldözés  és  börtön  nem
szégyen, hanem dicsőség?”

b). "… Édes Hazámnak akartam szolgálni, és másoknak is alkalmatosságot e kis 
munkámmal adni, hogy akadály nélkül dicsérhessék az Istent …"

c) Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

10. Személyazonosító.  „Vajh ki ő és merre van hazája?” 
Az alábbi képeken hat neves Hargita megyei személyiség portréja látható. Kik ők? A képek
alatt  található  szövegek  a  személyiségek  életére,  munkásságára  vonatkozó  adatokat
tartalmaznak. Társítsátok a képeket  a megfelelő szöveggel, írjátok a személyiség nevét
és az őt ábrázoló kép számát a  szövegek előtti dobozokba, egészítsétek ki a hiányzó
adatokat, és válaszoljatok a kérdésekre!

1. 2.                                            3.
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4.                                         5.   6.

 
a) 

Székelyföld  első  és  legnagyobb  polihisztorának  tartják.  Ő  maga  legtöbbször  latin
formában használta nevét.  Ferencrendi szerzetes, az 1661-es tatárdúlás után a lerombolt
csíksomlyói   kolostort és templomot újjáépíttette.  A csíksomlyói ferencrendi kolostorban
nyomdát  alapított,  amelyben  elsőként..................................................….  című
énekeskönyvét nyomtatta ki...........  –ban. 

b) 

Neves festőművész,  élete és munkássága szorosan kötődik   szülőfalujához.................-
höz, ahová  1924-ben tért haza, 1944-ig itt élt,  gazdálkodott és festett.  Festményeit a
Csíki-medence jellegzetes fénye ragyogja be. Nyolcvanadik születésnapjára avatták fel a
róla elnevezett képtárat. Egyik  csíkszerdai általános iskola az ő nevét viseli. Önéletrajzi
írása halála után, 1979-ben  jelent meg …................ címmel.  

c)  

105 évvel ezelőtt  Csíksomlyón született néprajzkutató, zenetörténész, Bartók és Kodály
munkásságának népszerűsítője, népdalgyűjtő tevékenységük egyik folytatója. A moldvai
magyarság kutatója.  Egyik kezdeményezője volt a csíkszeredai múzeum létrehozásának
és  az első alkalommal 1931-ben megrendezett ..........................................................nevű
néptánc-  és  népviseleti  találkozónak.  Könyvet  írt  Márton  Áron  püspökről
….............................................címmel. 

d)  
 
Ifjúkorában  bejárta  Kis-Ázsiát,  utazásának  élményeit  később  Utazás  Keleten címmel
jelentette  meg.  Műhelynyi  fotófelszerelését  a  hátán  cipelve  gyalogszerrel  járta  be
Udvarhely, Csík, Háromszék hegyeit-völgyeit, falvait és városait. 1862-től 1868-ig mintegy
ötszáz  székely  községet  járt  be,  jegyzeteket,  fényképeket  készítve  élete  főművéhez,
amelyet  1868-1873  között  hat  kötetben  adott  ki……..….………………………
………………….........................................................................................címmel.
Síremlékéhez székelykapu-sor vezet............................ (Hol?) 

e)
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 Geológus,  szakíró.  Erdély  földrajzi  viszonyaival,  a  Székelyföld  geológiai  viszonyaival,
fürdőivel  és  borvízeivel,  növénytani,  ásványtani  kérdéseivel  foglalkozott.
Székelyudvarhelyen  iskola  viseli  nevét,  gazdag  könyvtárát  a  székelyudvarhelyi
múzeumnak adományozta.  1931-1943 között szerkesztette a.....................................című
havi folyóiratot. 1965-ben...............................................................elismerésben részesült. 

f)  

Nagy magyar író, idén emlékezünk halálának 50. évfordulójára. Sokgyermekes, székely
család gyermeke,1910-től a Székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnázium tanulója volt,
Fiatalon  kivándorolt  Észak-Amerikába,  ahonnan  három  év  múlva  hazatért.  Első
novelláskötete  Lélek-indulás címmel  1926-ban  jelent  meg.  Egykori  iskolája
szülőfalujában...........................-án az ő nevét viseli. Legismertebb műve az …...........című
regény-trilógia,  főszereplője talpraesett, furfangos, feleselő kedvű székely legény. 

11.   NÉVADÓK.  Kik ők?                               

a.)  Költő,  műfordító,  szerkesztő.  1919-től  szerkesztette  a  Székely  Közlöny című lapot.
Székelyudvarhelyen iskola és utca viseli nevét, a róla elnevezett iskola udvarán 2006-ban
állítottak bronz mellszobrot.   

b.)  Csíki  származású  festőművész.  Az  első  világháborúban  a  galíciai  fronton
katonaportrékat  készített.  1919-ben  Budapestre  költözött.  Legtöbb  képét  a  bajai
múzeumban őrzik. Csíkszeredában  a Művészeti Középiskola valamint egy sétány viseli a
nevét.   
 

c)  A  neves  erdélyi  római   katolikus  püspök  nevét  Csíkszeredában  utca  és  egykori
iskolájának utódja,  a főgimnázium,  szülőfalujában általános iskola viseli. 

d.)   A  Csíkmegyei  füzetek.  Adatok  Csíkmegye  leírásához és  történetéhez című,  1022
oldalas  helytörténeti mű szerzője, amely 1894-1902 között jelent meg.  A Csíkszentkirályi
Általános Iskola 1993-ban vette fel a nevét.

e.) Gazdasági szakíró, lapalapító és szerkesztő. Munkatársa volt az 1888 decemberében
indított  Csíki  Lapoknak  is.  Emlékiratai  a  csíki  helytörténet,  és  a  művelődéstörténet
számára hasznos adatokat tartalmaznak. Mezőgazdasági szakközépiskola viseli a nevét.

f). Társadalomkutató, egyetemi tanár, a két világháború közti erdélyi magyar szociológia
kiemelkedő  képviselője.  Várdotfalvi  álnéven is  írt.  Az  ő  nevét  viseli  szülővárosa egyik
szakközépiskolája.
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 IV.  EMLÉKMŰVEK,  SZOBROK, EMLÉKTÁBLÁK, EMLÉKHELYEK

12. Párosító: KÉP + IDÉZET.
 Az alábbi  képeken látható emlékművek,  szobrok Hargita megyei   jeles személyekhez
vagy   jelentős történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Minden képhez társítható egy
versrészlet, vagy  idézet,  az  idézetek sorrendjét összekevertük. 
Feladat: A képhez társítsátok a megfelelő idézetet, írjátok a kép mellé az üres négyzetbe
a megfelelő idézet betűjelét és válaszoljatok a feltett kérdésekre! 
1.

Ki az idézett részlet szerzője? .......................................................................................
Hol készült  a kép? ......................................................................................................
Kinek a személyéhez kapcsolódik a képen látható kőbe faragott emlékmű? 
.........................................................................................................................................
2.

A  idézett részlet címe és szerzője: ........................................................................
…........................................................
Hol készült a kép?.......................................................................................................
Milyen esemény emlékét őrzi a képen látható emlékmű? 
........................................................................................................................................
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3.

 
Hol található a képen látható emlékmű?.................................................................................
Milyen esemény emlékére 
állították? ................................................................................................................................
4.

Hol készült a kép?...................................................................................................................
Milyen esemény emlékére emelték  az 
emlékművet?...........................................................................................................................
Kinek az alkotása az oszlop tetején álló turulmadár szobra?.................................................

Idézetek:
a.) 
„Elámult az ellenség is
ekkora bátorság láttán,
zászlót hajtva temette el
a hősöket a hegy hátán.
Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.”
(részlet)

b)  
„Négy szép holló talpig gyászba
rászállt a két cserefára.
(...)
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Kívánhat-é ember többet,
derékaljnak szülőföldet
s két cserefa tömött ágát 
szemfedőnek.”
(részlet)

c)
„Ki fontolhatná meg Madéfalva kárát 
Kinek felégették nyugodalmas házát 
Nem nézték ezüstit marha s gabonáját 
Sőt azt örvendezték látván annak lángját.”
(Részlet)

d)  „...nyilt történetkönyve a székely földnek, azon gyülhely, hol annyiszor jött össze e hős 
nemzet tanácskozni, szabadságát biztositó törvényeket hozni, a haza és a szabadság 
ellenei ellen harcra kelni.”

13. Hol láthatók és kik az alkotói az alábbi emlékműveknek, szobroknak?  

 a) Domokos Pál Péter egészalakos szobra

 

b) Márton Áron püspök emlékére készült emlékmű-kompozíció, amelyet 1996. augusztus 
28-án avattak fel  szülőfalujában

  c) Kájoni János mellszobra 

d) Nagy István festőművész szülőháza helyét jelölő bronzplakett emléktábla

e) Cserei Mihály mellszobra 

 f) Orbán Balázs síremléke 

V. ESEMÉNYEK – HAGYOMÁNYOK 
    
14. A következő kérdések olyan eseményekhez kapcsolódnak, amelyek emlékét  
valamilyen helyi hagyomány, történet, épület vagy emlékhely  őrzi:
 
a) Ennek a történelmi eseménynek az emlékére épült a csíksomlyói Salvator-kápolna.
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b) A ferences rend krónikásai, valamint a hagyomány szerint milyen eseményhez 
kapcsolható a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás kezdete?
 

c) Vallástörténeti és történelmi esemény, amelyhez a csíksomlyói Szent  Antal-kápolna 
építése kapcsolódik.  

d) Milyen jelenség megfigyelésére gyülekeznek pünkösd vasárnap hajnalán a búcsús
zarándokok Csíksomlyón, a Szenvedő Jézus-kápolnánál? 

15.  KRONOLÓGIA.   Egészítsétek ki a táblázatot!  A felsorolt események időrendben
kövessék  egymást,  írjátok  be  az  esemény  időpontját,  és  egy  hozzájuk  kapcsolható
személy nevét. Könnyítésként megadtunk egy időpontot és egy személynevet is. 

Események:  Madéfalvi veszedelem, török-tatárbetörés Csíkba, Agyagfalvi Székely 
Nemzetgyűlés, a Mikó-vár építése,  a Székely Támadt-vár építése
 

Esemény Időpont Személyiség
1562

Kájoni János 

VI. TERMÉSZETI  ÉRTÉKEK 

Értékes kincsei a Székelyföldnek  a borvizek, fürdők, természeti látnivalók,  megyénk 
területén is számos forrás, fürdő, védett terület fellelhető. Az alábbi kérdéscsoport ezekhez
kapcsolódik: 

16. KAKUKKTOJÁS.  Az alábbi kifejezések közül melyik  a kakukktojás? Húzd alá  és 
magyarázd meg röviden!

a) Nádasfürdő, Sóskútfürdő, Borsárosfürdő, Tusnádfürdő, Barátok – fürdője 

b) Lucs-tőzegláp, Beszédmező,  Mohos tőzegláp, Borsáros-láp, Büdösfürdő

c) Kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia), lándzsás utifű (Plantago lanceolata), 
tőzegrozmaring (Andromeda polifolia), tőzegibolya (Viola episila), pici nyír (Betula 
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nana)  

17. KI MONDTA?  
Az  alábbi  idézetek  neves  személyiségektől  származnak,  megyénk  nevezetes
gyógyfürdőiről,  természeti  értékeiről.  Nevezd  meg  a  települést  (helyet)  és  az  idézet
tárgyát!

a) Orbán  Balázs   szerint:  „E  fürdő  egyike  legnevezetesebb  gyógyforrásainknak,  s
főként a korunkban fájdalom igen elharapódzott görvélykorban (scrophulás bajok)
csudaszerű gyógyhatással bir, sőt ez irányban ható egyedüli gyógyforrásunk".

b) Benkő Károly 1853-ban írta:   „  ...  a Csihaj  nevű hegy aljából  eredő Rege vagy
Ravaszlik pataknáli kútfőt büdössnek nevezik, mivel itt büdöskövess a helly." 

c)  Dr. Gelei József   így írt róla:   "...csodás játéka a természetnek; megmutatta, hogy
oly rengeteg, ásványos alkotórészekben annyira gazdag ásványforrások között is tud
csaknem desztillált vizet előállítani.”

d) Vitos Mózes így ismerteti e fürdőt:  "Lerakodása után ítélve, erős vastartalmú víz,
melyet a kihűlésben szenvedők nagy eredménnyel, s majd hidegen, majd melegitve
és majd ivásra használják."

18. KÖSD ÖSSZE! Az alábbi három oszlop fogalmai kötődnek egymáshoz. Találd meg a 
kapcsolatot köztük. Pl. (Kászonszék - Salutaris borvíz - Sóskútfürdő)

Kovács Miklós kúria fogadóház

Tusnád geológus kráter

Balázs József zarándokhely bagoly

Szent Anna-tó püspök ásványvíz palackozó

Kristó András borvízkút Borsáros -láp

19. Hogyan mondanád még? (használj szinonimákat, több megnevezés is lehetséges.)

Relictum......….........................................................................................................
Mofetta.....................................................................................................................
Kaláka........................................................................................................................

11



20. Mondd meg ki vagyok! 
Az  alábbi  talányos  szövegek  megyénk  egy  nevezetes  gyógyfürdőjére  és  egy  ismert
természetvédelmi  területre  utalnak,  amelyek  egymás  közelében  találhatók.  Azonosítsd
őket!
a) 
Fenséges ikertestvérem van.
Tanösvényen haladhatsz át rajtam.
Sokszor tanulmányoztak, 
Féltve őrzőm ritkaságaimat. 

b)
Erdély Gyöngyének is neveztek, 
Rengetegen ismernek.
A legkisebb vagyok, mégis            
Nagyon szeretnek.

Hasznos tudnivalók a feladatlap megoldásához:

A feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, természetesen a válaszok egy része az interneten is elérhető.
A felkészítő tanárok számára elküldjük a  Kájoni János Megyei Könyvtár Hargita megyére vonatkozó
helyismereti  adatbázisainak  online  elérhetőségét,  az adatbázisok  szócikkeiben  keresve  a  feladatok
könnyen megoldhatók. Segítséget nyújtunk a megoldáshoz a Kájoni János Megyei Könyvtár helyismereti
részlegén is. A következő kiadványokat is használhatjátok:

A székelység története. Kézikönyv és tankönyv. Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, 2012. 

A székelység története. Tankönyv és kézikönyv diákoknak és felnőtteknek.  2. jav.kiadás. Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont., 2015. 

Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története. Barót, Tortoma Kiadó, 2015.

Csíki  olvasókönyv.  Szerk.  Hermann  Gusztáv  Mihály,  Buzogány  Árpád.  Csíkszereda,  Hargita  Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Kiadóhivatal, 2009.

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. 2. bőv., jav. kiadás. Csíkszereda, Pro Print Kiadó,
2015.

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007.

Székelyföld fürdői. Szerk.: Jánosi Csaba, Berszán József, Péter Éva. Csíki Természetjáró és Természetvédő
Egyesület Csíkszereda, 2013.

Székelyföld borvizei. Szerk.: Jánosi Csaba, Berszán József, Jánosi Kincső. Polgár-Társ Alapítvány, Csíki
Természetjáró és Természetvédő Egyesület, Csíkszereda, 2009. 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon.  Online változat. http://lexikon.kriterion.ro/

Jó munkát! Minden csapatnak jó vetélkedést, tartalmas időtöltést kívánunk!

Kájoni János Megyei Könyvtár 
5320223 Csíkszereda, 
Stadion utca 1/bis szám  
T/F:+ 40 266 371 988
www.konyvtar.hargitamegye.ro
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