A diákcsapat választott fantázianeve:

………………………………………….

Ki mit tud Tolna megye irodalmi
és képzőművészeti értékeinek kincsestáráról?
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Iskola neve és székhelye:

………………………………………….
………………………………………….
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A 4 fős diákcsapat tagjainak nevei és osztályai:
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Beküldendő papíralapon vagy elektronikus formában:
 az 5 oldalas tesztlap kitöltve,
 valamint az 1. feladat szerinti rajzmelléklet,
 továbbá az 5. feladat szerinti fotósorozat melléklete!!!

Az elkészített feladatokat a következő címekre várjuk:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
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A
feladatok
megoldásánál
támaszkodjatok
www.kincsestolnamegye.hu oldalára is!
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Tolna

További információ kérhető: Ótós Réka 74/505-617 otos@tolnamegye.hu

Jó munkát!

Megyei

Értéktár

1. FELADAT
Az 1.1 és az 1.3 részfeladatok esetében a szám szerinti függőleges meghatározások helyes megfejtése nyomán a vastagon keretezett vízszintes sorok egy versidézet első és harmadik sorát adják ki. A
megfejtések alapján az egyes számok sorában a vastag keretben található betűk 1.2. és 1.4. részfeladat szerinti helyeire beírva megadják a második és a negyedik sort.
1.1. részfeladat:
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MEGHATÁROZÁSOK: TELEPÜLÉSNEVEK
1. Református kistemplomának művészeti stílusa gótikus. 2. Szerb templomának stílusa klasszicista. 3. Plébániájának falai között mindig örömmel időzött Vörösmarty. 4. Itt született Tolnai Lajos
író. 5. Barokk stílusú temploma névadója alapján az európai Szent Márton út része. 6. Itt van múzeuma a Tüskevár szerzőjének. 7. Itt született a verselő népzenész-néptáncos. 8. Itt látható a Parlament elől elkerült Kossuth-szoborcsoport. 9. Ezen a településrészen található a „négyökrös szekér”
egykori indulási pontja. 10. A település költő-szülöttének múzeuma található a Felsővárosban. 11.
Az „Öregember az ablakban” című elbeszéléskötet írójának szülőfaluja. 12. Itt található a gyermekkönyvek illusztrálásáról is híres grafikusművész szülőháza. 13. Itt áll Lázár Ervin emlékháza.
14. Ezen a településen a ferencesek egykori rendháza barokk építészeti stílusban épült. 15. Vadászkastélya ugyancsak barokk stílusú. 16. Ezt a falut képtára miatt is látogatják. 17. Itt található a Farkas Pál által készített Babits-szobor. 18. Képtára a kortárs képzőművészeti alkotások tárháza. 19.
Az egyik műemlékhez kapcsolódóan itt láthatók a kortárs Stekly Zsuzsa alkotásai. 20. Erzsébetről
elnevezett szállodája klasszicista stílusban épült. 21. Ezen a településrészen volt nevelő Vörösmarty. 22. Ebben a faluban játszódik az „És virágzott a berbecs” című regény. 23. Leghíresebb
építménye a reneszánsz művészeti stílus jegyeit őrzi. 24. Rossz állapotú kastélya rokokó stílusú.

FIGYELEM!
Nem elegendő a verssorok beírása, valamennyi négyzet kitöltése jelenti a teljes megoldást! Ezt követően pedig válaszolni kell a vershez kapcsolódó kérdésekre, illetve mellékelni kell a megadottak
szerinti rajzot is!
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MEGHATÁROZÁSOK: SZEMÉLYNEVEK, SZEMÉLYI ADATOK
25. Sárszentlőrincen diákoskodott az evangélikus iskolában. 26. Első iskolája a Pálfához tartozó
Felsőrácegrespusztán áll. 27. Hegedülés után szép versekkel örvendeztette meg a madocsaiakat. 28.
Etelkának hívták reménytelen szerelmét. 29. A szekszárdi Nagyvendéglő építésze. 30. A „Szegény
Dzsoni és Árnika” című mese írója. 31. A megyeszékhelyi Vármegyeháza építésze. 32. Nemcsak
íróként, hanem koreográfusként és etnográfusként is népszerűsítette megyéjét. 33. Az új paksi
templom híres kortárs építésze volt. 34. A dombóvári szoborcsoport miniszteri alakjainak alkotója.
35. Vuk „megálmodója”. 36. Babits szülőháza előtt az ő szobra áll. 37. Ebben az épületben élt Tolna megyei időszakában Vörösmarty Mihály. 38. Eredeti nevét a györkönyi Hagymássy családtól
kapta. 39. Karinthy Frigyes versjátéka szerint színésznőt szeretett. 40. A szekszárdi születésű írónő
egyben a legelső magyar női egyetemi tanár volt. 41. Rajzaival Andersen-díjat érdemelt ki. 42. Erzsike és Petőfi borjádi románcának helyszíne. 43. A művésznő tűzzománc alkotásai városának a
Kálvária-kápolnáját díszítik.
1.5 részfeladat:
A vers második szakaszának szövege:

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

1.6. részfeladat:
a) Ki a vers költője?

………………..…………………………….

b) Mettől meddig élt?

…………………………..………………….

c) Melyik megyei érték leírásában szerepel a neve? …………………………..………………….
d) Melyik városi intézmény viseli a nevét?

………………………..…………………….

e) Életében mik a városhoz való fő kötődései?

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

f) Ki zenésítette meg és tette ismertté a verset?
1.7. részfeladat:

………………………..…………………….

KÜLÖN MELLÉKELNI!!!

Mellékelje a csapat az általa készített versillusztrációt (A4-es méret)!

2. FELADAT
Megfelelő módon és értelemszerűen kitöltendők az üres rovatok.
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3. FELADAT
Hol és melyik templomban találhatók az alábbi művészi templombelsők?

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. FELADAT
Írd be (csak!) a válaszrím hívó rímpárját, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!
4.1. részfeladat:
X xxxxxx ül xxxxxx …….. ………..,
Vár xxxxxxxxx xxxxxx ……. ……….,
S xxxx föklébb xx xxxxxx fényesebben
X xxxxxx nap xxx felé mutat;
Xxxxxxxxx vár; Xxxxxx ………………..
Xxxxxxxx x vad xxx forrás tövében.
A vers költője:

………………………………………..

A vers címe:

………………………………………..

4.2.

részfeladat:

Nem Xxxxxx történt, xxxx xxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxx dolgok xxx …………………….
A xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxxxxx ültek xx xxxx menének.
Xxx xxx xxxx tevé x ……………………….
Xx xxxxxxxxxx végig x xxxxxxxxxx
A xxxx xxxx xxxxxxxxxx ballagott.
A vers költője:

………………………………………..

A vers címe:

………………………………………..

4.3.

részfeladat:

Xxxxxxxxx ágra xxxxxx xx ………………..,
Xxxxxxx x csillag xxxxxxx messze.
Valahol xxxxxx, xxxxxxx ……………….
Xxxxxxxxx fénye, xxxxxxx lángol.
A vers költője:

………………………………………..

A vers címe:

………………………………………..

Melyik együttes közismert dalához adta a szövegét?

………………………………

5. FELADAT
A csapat tagjai készítsenek fotósorozatot (legalább 10 képet – akár okostelefonnal) Tolna megye
bármely irodalmi vagy képzőművészeti vonatkozású értékéről és a képek címjegyzékével, valamint
választásuk rövid indoklásával kiegészítve mellékeljék. (Postai úton történő beküldés esetén A4-es
méretben kinyomtatva mellékeljék a beküldendő anyaghoz. A képek mérete legalább akkora legyen, hogy egy lapon legfeljebb két kép szerepeljen!)

