Szellemi MérföldPONTok

Bácska, Bánát és Temes
Magyarország éléskamrája

Gyere Te is!
Ahogy sportolsz, közben lógjál velünk is
hétről hétre ezen a nyáron az 1910-es
évekbeli kincses Nagy-Magyarországon!

Gyűjtsél ezzel szellemi PONTokat.
email-ben küldd be a
sárga kérdésekre a válaszokat ide:
nykörzet@gmail.com
Toljuk együtt a PONTot!

11. HÉT
Cséplőgép – mire használják?

Horvátország

A mai Vajdaság cimere három részből
áll. Bácska cimerében Pál apostol
(leforditott kardja jelzi, hogy a töröok
harcok elmultával visszajöhetett a
kereszténység. ). Temes oroszlánja
ma a Bánság cimere, szintén a hősies
harcra utal. A Szerémség aranosy
nyakörvű szarvasa pihen, de bármikor
készen áll felugrani, megvédeni a
vidékét.
Melyik tetszik a legjobban a háromból
és miért? Ha neked lenne egy
cimered, mit rajzolnál bele? Talán a
horgosi csárda helyét is látod?

A térképen nézd meg, hogy ez hegyes vagy lapos vidék-e itt? Érted már miért hivják Magyarország
éléskamrájának? Mit termeszthetnek itt? És miért van minden városnak két neve?
Keresd meg a terület négy folyóját. Melyik kettő zárja szögbe a Dráva – háromszöget? Ez a kis terület egész
Mohácsig felhúzodott, az ottani álarcos, tél kergetőket pedig hogy is hivjuk?

A fejlődéssel a gőzmozdonyokat lassan lecserélték
benzinmotoros kisvonatokra. Nézd meg a két képet,
Szerinted miért jelentett ez fejlődést?

Ha jól megnézed, az ACSEV
felirat látható az alsó vonaton. Ez minek a
neve volt? Elvihetett Zentára is?
És a Boros Béni, milyen furcsa név egy
vonatnak, vagy talán mégsem? Ki volt ő?

A helyi lapok mind megirták az 1914-es nagy balatoni
szerencsétlenség hirét.
Nézd meg jól a képet, mi történt?
Mit jelenthet, hogy leszaladt az akarattyai löszfal?

Ezek a munkások a helyreállitáson dolgoznak.
Mi a foglalkozásuk neve, mit tolnak és mit csináltak, hogy
azóta többet ne szaladjon a löszfal. Nem is szaladt!

Arad. A vértanuk szobra. 189o-ben állitották fel,
1925-ben eltávolitották, majd 2oo4-ben (színes
kép) újra felállitották.
Kik voltak ők?
Te hánynak a nevét
tudod felsorolni?
A legutolsó dián látod
majd a teljes névsort.

A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek
a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben
a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké
valóságon keresztűl. (Kossuth Lajos, 189o)
Nem is könnyű ma már ezt a szép mondatot megérteni! Mire
gondolt itt Kossuth?

ARAD, Andrássy tér (fenn) és
TEMESVÁR, Kossuth tér (lenn) (Erdélyi Mór képei).
Keresd meg egy térképen, melyik van közelebb
Budapesthez?
Melyikre látogatnál el szivesen?

Hogy hivták a taxi elődjét?
Itt sorban állva várakoznak temesvári utasokra.
Mire való ez a sok egyforma kihúzható vászon az aradi
épületeken?

Újfajta járművek érkeztek!
Aradon emeletes busz, Szabadkán villamosvasút.
Melyikkel megy haza a két hölgy, ha
Magyarkanizsáról jöttek be vásárolni? És vajon
mit vehettek szerinted a piacon?

Nagybecskerek szép kisváros a Bánságban.
Számunkra, cserkészeknek is nagyon fontos hely.
Olvasd el a táblát, ami a helyi piarista templomban
látható.
Ki tehát ez a férfi, mi volt a foglalkozása és mit csinált?
Érdekes, nem?

Az első magyar cserkész zászlót ma féltve őrzik a helyiek!

Újvidék fő tere.
Hogyan hivják ma ezt a várost?
Melyik magyar autonóm területen van?

Sokféle lakosa volt ennek a városnak.
Magyarok, szerbek, németek. Róluk sokszor
hallani, ahogy a Nagy-Magyarországon utazunk.
De kik lehettek a rácok, sokácok és bunyevácok?
És ki ellen kellett mindannyiuknak sokáig ezen
a déli vidéken harcolni?

Újvidékkel szemben látható a
Pétervárad-i nagy vár.
Melyik folyó felett őrködik és
mit jelenthetett az, ha veszély
idején a város népe a “sáncban
talált menedéket“?

A fényképezés nagyon megbecsült foglalkozás volt. Még keveseknek volt
csak kamerájuk. Az emberek időpontot kértek, és úgy mentek be a studióba
emlékfotót csináltatni, a mesterek pedig a fotó hátoldalán vagy alján
hirdették maguk. Melyik két délvidéki városba valók ezek a fényképészek?
Ma már sokszor csak a készités évét ismerjük, azt, hogy ki van rajta, nem…
A jobboldali gyerekfotó 1924-es. Hány évesek lennének ők ma? És ha
középen a szüleik lennének a képen, ók milyen idősek lennének?

A tizenhárom aradi vértanú
arcképe:
Knezich Károly,

Nagysándor József,
Damjanich János,
Aulich Lajos,
Lahner György,
Poeltenberg Ernő,
Leiningen-Westerburg Károly,
Török Ignác,
Vécsey Károly,
Kiss Ernő,

Schweidel József,
Dessewffy Arisztid,
Lázár Vilmos
Nagyon vitéz katonák voltak.
Semmitől sem féltek és nagyon
szerették a hazájukat. Tanuld meg
a nevük, jó példaképeink!

Szellemi MérföldPONTok
A válaszokat a sárga kérdésekre
ide küldd el email-ben:

nykörzet@gmail.com
Toljuk a PONTot!
Több a virtus, mint a virus!

BONUS:Peti utazása Nagy Magyarországon
A képek forrása a FORTEPAN köszönjük!
beta.fortepan.hu

– mese rajzfilm (15 perc 5 – 12 éveseknek és másoknak)

https://youtu.be/eJHp8DjHQ6k

