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gimnazisták, középiskolás diákok számára Orbán
Balázs halálának 131. évfordulója alkalmából
"... egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza
üdvéért”

Kedves kollégák, Kedves Diákok!
Az Erdélyi Szövetség (Budapest) és az Orbán Balázs Alapítvány (Székelylengyelfalva)
Kráter Műhely Egyesület és Könyvkiadó báró lengyelfalvi Orbán Balázs (1829 – 1890) a
Székelyföld első leírója, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, Szejkefürdő
kiépítője munkásságával és a székelység történetével kapcsolatosan választhatóan két
versenyt hirdetünk meg:
1) Szellemi vetélkedőt hirdetünk online formában, egymást követő 3 írásbeli fordulóval
egyéni jelentkezők részére 2020.nov-2021.áprilisáig, ez otthon a karantén alatt
kitölthető. A feladatlapot kitöltőket Székelyföld térképével, az első 10 egyéni
versenyzőt könyvekkel, a tanáraik munkáját könyvekkel, az első három erdélyi diákot
6 napos magyarországi; az első három magyarországit erdélyi pihenéssel jutalmazzuk
2021 vagy 2022. évben.
2) Csapatversenyt hirdetünk iskolai, könyvtári, közösségi megemlékezésre –
2021.április-májusára, bízva abban, hogy a karantén enyhül, és ez megvalósulhat:
A Székelyföld leírása című munkájából részleteket olvasnak fel a diákok tanáraik
vezetésével egy tanóra vagy egy közös együttlét alkalmával, melyről a beszámolót és
a telefonnal felvett videót számunkra megküldik kiértékelésre május 30-ig. Orbán
Balázs munkásságát ismertesse egy diák a többiek számára. A székely versenyzőknek
javasoljuk, hogy lakhelyük, vagy ahhoz közel eső térség leírását vitassák meg.
A résztvevők könyvjutalomban, továbbá A Kárpát-térség táj-, és vízrajza; vagy pedig A
székely nemzet atlasza című kiadványokból kapnak példányokat. (Kiadó: Kiss András, Bp.,)
Kérjük, hogy a részvételt az iskolák jelezzék drótpostában (erdelyiszovetseg@gmail.com)
számunkra. (Várjuk a szervező nevét, elérhetőségeit az egyeztetés miatt.)
 A 18 éven felüli magyarországi résztvevők jelentkezhetnek az erdélyi fiatalokkal
együtt töltött nyári kaláka munkára és pihenésre (járványmentes időszakra).
AJÁNLOTT OLVASMÁNY:



Orbán Balázs: A Székelyföld (rövidített kiadás a 6 kötetes főműből) Bp., Európa, 1982. Ha
nem érhető el a könyv, akkor megtalálható a teljes kiadás az interneten:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása [Magyar Elektronikus ... - MEK
mek.oszk.hu/04800/04804/html/

Jelentkezési lap szellemi vetélkedőre egyéni részt vevők számára
(Kérjük kitöltve interneten az Erdélyi Szövetségnek megküldeni.)
A pályázó neve…………………………………

e-mail címe:…………………………….………….

telefonszámai:…………………
A küldő líceum/gimnázium/középiskola/ egyházközség neve, címe: …………………………………
…………………………………………………..…… e-mail címe …………………………………..…….
A felkészítő tanár, lelkész neve,…………………………………… e-mail címe…………………………
telefonszáma:………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap csapatversenyben részt vevők számára
(Kérjük kitöltve interneten az Erdélyi Szövetségnek megküldeni március végéig.)
A pályázó csapat neve………………………………… résztvevők száma:………………………..
A csapatvezető e-mail címe:………………………………….…… telefonszámai:…………………………
A küldő líceum/gimnázium/középiskola/ egyházközség neve, címe: …………………………………
………………………………………………………………………………………… e-mail címe ……………………………
A felkészítő tanár, lelkész neve,………………………………………………
e-mail címe………………………………… telefonszáma:……………………………………………….
I. forduló

FELADATLAP a szellemi vetélkedőre jelentkező egyéni versenyzők számára.
kitöltve kérjük visszaküldeni emailben 2021. január 30-ig
A feladatlap két részből áll: az A/ rész Orbán Balázsra és a székelyekre vonatkozó kérdéseket
tartalmaz. A B/ rész a székelyekre, Székelyföldre vonatkozik:
A/ rész. A kérdések Orbán Balázsra vonatkoznak:
A helyes válaszokat kérjük aláhúzni!
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1) Hol született Orbán Balázs
a. Székelyudvarhely
b. Lengyelfalva
c. Székelykeresztúr

2) Kitől kapta a Lengyelfalvi Orbán család a bárói címet
a. János Zsigmond
b. Báthori Zsigmond
c. Mária Terézia
3) Mi a sisak dísze a család címerében
a. arany gólyaszárny
b. fekete sasszárny
c. fekete turulszárny
4) Hol lett bányamérnök Orbán Balázs nagyapja, Knechtel János
a. Selmecbánya
b. Kassa
c. Rozsnyó

5) Hová való édesanyja, Knechtel Eugenia családja
a. Konstantinápoly
b. Naxos
c. Kréta

6) A Székelyföld leírásának 7. kiegészítő kötetének címe
a.Torda város és környéke
b. Gelence és környéke
b. Kolozsvár és környéke

7) Miután megbukott Székelykeresztúron, melyik helységet képviselte a
képviselőválasztáson?
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a. Brassó
b. Berettyóújfalu
c. Székelyudvarhely
8) Hányszor temették el Orbán Balázst
a. 4-szer
b. 1-szer
c. 2-szer
9) Hogyan nevezik a hívei
a. A góbék góbéja
b. A székelyek királya
c. A legnagyobb székely

B/ rész.

A kérdések a székelyekre, Székelyföldre vonatkoznak:

1. Két-három mondatban határozd meg, hol található a Székelyföld?
2. Röviden írd le, hogy mikor szűnt meg a Székelyföld sajátos közigazgatása
a XIX. sz-ban, és miért?
3. Mi a jelentése a székely nemzet legrégebbi pecsétnyomóján olvasható
"Sigil. Nationis Siculicae. Lo Erdély országa" körirat latin részének?
4. Körülbelül mekkora a Székelyföld területe napjainkban?
5. Kik a székely vértanuk, hol van az emlékhelyük?
6. Melyik nap a székely Szabadság napja?
7. Írd le az egykori székely székek nevét Bethlen Gábor korában!
8. Ki a legnagyobb székely? Mivel érdemelte ki ezt a címet? Mely településhez
kötődik a neve?
9. Melyik társadalmi réteghez tartozó székely harcolt gyalogként, primipilusként,
vagy primorként?
10. Ki tervezte a Székely Nemzeti Múzeum épületét?
11. Mit jelent a Nap és a növekvő Hold szimbólum a székelyeknél?

Kitöltve kérjük visszaküldeni emailben 2021. január 30-ig az alábbi email
címre: erdelyiszovetseg@gmail.com
Budapest, 2020. 12. 11.
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