
A magyar 
kultúra napja

 
9.    Hol nyomtatták az első magyar nyelvű Bibliát?
a)    Buda
b)    Sárvár
c)    Vizsoly

Magyar kultúrtörténeti totó
 

1.     Ki kezdeményezte a Lánchíd építését?
a)    Batthyány Lajos 
b)    Széchenyi István
c)    Wesselényi Miklós

2.    Hol található a „Cifrapalota”?
a)    Kecskemét
b)    Eger
c)    Szeged

3.    Mi a közös e három dologban: Hollóházi …, Zsolnay-…, Herendi …?
a)    hímzés
b)    ló 
c)    porcelán

4.    Ki vigyázott a disznókra?
a)    kanász/kondás
b)    juhász
c)    gulyás

5.    A koronázási jelvények közül melyik a békés uralkodás szimbóluma?
a)    országalma
b)    palást
c)    jogar

6.    Hol található a Hungaroring?
a)    Tököl
b)    Ostffyasszonyfa 
c)    Mogyoród

7.    Mit ábrázol az Ópusztaszeren kiállított Feszty-körkép?
a)    tatárjárás
b)    szabadságharc 
c)    honfoglalás

8.    Melyik népszokáshoz tartozik a mohácsi busójárás? 
a)    farsang
b)    pünkösd
c)    karácsony



 
11.   Milyen állat volt Kincsem?
a)    ló
b)   kutya
c)    szarvas

12.  Ki zenésítette meg a Himnuszt?
a)   Liszt Ferenc 
b)   Erkel Ferenc
c)   Bartók Béla
 
13.     Vonallal kösd össze az összetartozókat!

12+1. Pluszkérdés: Mi a legfőbb műve a feladatban található építésznek?    
 
14. Kölcsey Ferenc Hymnusz című verse 1829-ben jelent meg. A cím szerves
tartozéka egy „alcím”. Hogyan szól a teljes cím?
 
15. Kölcsey Ferenc a legfőbb tanításokat összegyűjtötte egy 
kis könyvecskében, melyet unokaöccsének szánt. 
A tanácsokkal, buzdításokkal, parancsokkal az volt a célja, 
hogy az ifjút felkészítse a közösség szolgálatára. 
Hogy hívták Kölcsey Ferenc unokaöccsét?
 
16. 1903-ban Kölcsey himnuszát az egységes magyar 
nemzet himnuszává nyilvánította a magyar országgyűlés, 
de a  törvényjavaslatot Ferenc József nem szentesítette.
Ma már a nemzeti jelképeink egyike. Említs meg a 
Himnuszon kívül egy másik magyar nemzeti jelképet!



 
 

A Rácalmási kultúra 
 
 

1.   Melyik rácalmási kötődésű embernek nem volt köze a művészethez?
a)  Martosi Feszty Masa 
b)  Raáb Ervin 
c)  Mészöly Tiborné

2.  Melyik kulturális intézmény, ami soha nem volt Rácalmáson?
a)  művelődési ház
b)  mozi
c)  operaház

3.  Igaz-e, hogy a híres humorista Antal Imrének van rácalmási kötődése?
a)  igen
b)  nem

4.  Ki járt 2020-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Rácalmásom, a művelődési
házban?
a)  Lukács Sándor
b)  Koltai Róbert
c)  Für Anikó

 
A válaszokat február 1, hétfő 16.30-ig várjuk a racmuvhaz@racalmas.hu 

e-mail-címre a kitöltő nevével és telefonszámával együtt vagy 
személyesen február 1-én hétfőn 07.00-16.30 között 
a művelődési ház könyvtár felöli bejáratánál leadva.


