A magyar kultúra napja: január 22.
1. Keresd meg a szókeresőben a Himnusz első versszakának szavait (névelők és kötőszavak nélkül) 11p

2. Húzd alá a helyes választ!

10p

Melyik nagy költőnkkel egyidős a Himnusz?
Arany János

Petőfi Sándor

Ady Endre

Liszt Ferenc

Bartók Béla

Ki zenésítette meg?
Erkel Ferenc

Mikor csendült fel először nyilvános helyen?
1844

1846

1848

Melyik történelmi személyt nem említi Kölcsey Ferenc a zivataros századokból?
Árpád

Dózsa György

Mátyás király

Hol őrzik jelenleg a Himnusz kéziratát?
Magyar Nemzeti Múzeum

Országos Széchényi Könyvtár

Országház

Milyen rokoni kapcsolat fűzte össze Kölcsey Ferencet és Kölcsey Kálmánt, akihez a Parainesis Kölcsey
Kálmánhoz c. alkotását intézte?
apa-fiú

testvéri kapcsolat

nagybáty-unokaöccs

kérdések

intelem, oktatás, buzdítás

Mit jelent magyarul a parainesis szó?
családi történetek

Hány éve ünnepeljük a magyar kultúra napját?
30

40

50

Miért január 22-e a magyar kultúra napja?
Ezen a napon született Petőfi Sándor.

Ezen a napon fejezte be Kölcsey a

Ezen a napon nyílt meg a

Himnuszt.

Szépművészeti Múzeum.

Milyen modern (XX. századi) műfajú Himnusz-feldolgozást köszönhetünk Farkas Lajosnak?
képregény

rockzenei feldolgozás

manga

3. Melyik pécsi kulturális intézményt ismered fel?

5p

26p

SZORGALMI FELADAT PLUSZ PONTOKÉRT ARRA AZ ESETRE, HA A 75% CSAK NÉHÁNY PONTON MÚLNA
4. A következő idézetek országos kulturális intézmények bemutatkozásából valók. Kösd össze az idézetet a megfelelő intézmény logojával!
„A … Európa egyik legkorábbi… 1872 óta gyűjti, archiválja, óvja, kutatja és közvetíti a magyarországi, az európai és az Európán kívüli
közösségek hagyományos és modern kulturális emlékeit. Tárgyak, képek, szövegek, hangok és gondolatok gyűjteménye, amely a világ
megismerésének gazdag és sokrétű forrása.”

„Az 1906-ban megnyílt … Európa legjelentősebb múzeumai között tartják számon. Művészeti anyagának sokrétűsége és történeti folyamatossága,
a mesterművek nagy száma méltán biztosít számára előkelő helyet a közgyűjtemények sorában. A … az egyetemes és a magyar művészet emlékeit
mutatja be az ókortól a 18. század végéig, nagyszabású időszaki kiállításai pedig százezreket csábítanak az intézmény falai közé.”
„Az … nemcsak Budapest egyik legjelentősebb műemléke, hanem a háromszáz éves múltra visszatekintő magyar …játszás első számú
intézménye, komolyzenei kultúránk szimbóluma.”
„A …feladata, hogy tudományos módszerekkel gyűjtse, megőrizze és bemutassa a Kárpát-medence egykori lakóinak múltját, továbbá a magyar nemzet történetére
vonatkozó emlékeket egészen napjainkig. Több millió tárgyat magába foglaló gyűjteményünkben világhírű régészeti leletek, a magyar történelem és a
művelődéstörténet felbecsülhetetlen értékű kincsei találhatóak.”
„…a hagyományok folytatása során törekedni kíván arra, hogy a felépült új…, az intézmény jelentőségéhez méltó módon becsülje meg a magyar
és egyetemes drámairodalom, a színházművészet tolmácsolóit."
„Az …a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) … dokumentumainak megőrző és
közvetítő intézménye.”
források:

www.nemzetijelkepek.hu

www.tudasbazis.sulinet.hu

www.nemzetiszinhaz.hu

www.pmh.hu

www.szepmuveszeti.hu

http://eletbenmaradnanak.hu/

www.neprajz.hu

www.mnm.hu

http://www.opera.hu/

www.oszk.hu

+6p

