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----------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános iskolai 5-8. osztályos 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 Szellemi vetélkedőt
hirdetünk az interneten, egyéni jelentkezők részére, ez otthon a karantén alatt kitölthető. A
résztvevőket Székelyföld térképével, a feladatlapot kitöltő első tíz egyéni versenyzőt
könyvekkel, a tanáraik munkáját könyvekkel jutalmazzuk. Példányokat kapnak A Kárpáttérség táj-, és vízrajza; vagy pedig A székely nemzet atlasza című kiadványokból. (Kiadó: Kiss
András, Bp.,)
Kérjük, hogy a részvételt az iskolák jelezzék drótpostában (erdelyiszovetseg@gmail.com)
számunkra. (Várjuk a szervező nevét, elérhetőségeit az egyeztetés miatt.)
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:

Jelentkezési lap szellemi vetélkedőre egyéni részt vevők számára
(Kérjük kitöltve interneten az Erdélyi Szövetségnek megküldeni.)
A pályázó neve…………………………….. e-mail címe:………………………………….………….
telefonszáma:………………………………….……………
A küldő líceum/gimnázium/középiskola/ egyházközség neve, címe: …………………………………
…………………………………………………………………… e-mail címe …………………………
A felkészítő tanár, lelkész neve,…………………………………………… e-mail címe…………………
telefonszáma:……………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FELADATLAP a szellemi vetélkedőre jelentkező egyéni versenyzők számára
A helyes válaszokat kérjük aláhúzni!
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
c. Kolozsvár és környéke
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7)

Miután megbukott Székelykeresztúron,melyik helységet képviselte a
képviselővá lasztáson ?

a. Brassó
b. Berettyóújfalu
c. Székelyudvarhely

8)

Hányszor temették el Orbán Balázst

a. 4-szer
b. ].-szer
c. 2-szer

9)

Hogyan nevezik a hívei

a. A góbék sóbéja
b. A székelyek királya

b.

A legnagyobb székely

VálaszoIj mondatokban az alábbi kérdésekre:
10.) Orbán Balázs szerint miért szükséges a múlt ismerete?

11.) Milyen kiváltsága és kötelezettsége volt a székely nemzetnek a honfoglalástól kezdve?
12.) Hol volt a székelyek anyaszéke, és miért kapta ezt a nevet?
Orbán Balázs főművében?
1"3.) Miért hasonlította Háromszéket a görög,,Lacedaemon"haz
14.) Készítsetek egy rövid történeti leírást és fotókat a lakóhelyetekhez közeli Orbán Balázs által is
leírt természetfö|drajzi tájról, épületről vagy más objektumról és mutassatok rá, hogy milyen
vá

ltozáso k tö rténte k azóta?

Kitöltve kérjük visszaküldeni emailben 2O2L. február 28-ig az alábbi email címre:
erd elyiszovetseg@gmai l.com
Budapest, 2020.1Z,I0.

E^*íJ^.tok*}#+r*
Erdélyi Szövetség, Budapest
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