
NOVEMBERI JELES NAPOK 
 

MEGOLDÁSOK 

 

Ismerkedj meg az Országos Széchényi Könyvtár jelesnapok.oszk.hu lapjával, amelyen a 

következő kérdésekre is a megtalálod a válaszokat. Az írólapra a kérdés sorszáma után írd 

a megfejtés(eke)t (+ a neved, iskolád, osztályod)! 

 

1. 1845. november 1-jén született Teleki Sámuel, a világhírű Afrika-kutató. Melyik 

hegy első megmászása fűződik a nevéhez?                                         Kilimandzsáró                          

 

2. Melyik múzeumnak melyik gyűjteményét alapozta meg afrikai állatbőr-, és trófea 

gyűjteményével, valamint az eddig ismeretlen afrikai népcsoportokról szóló 

fotódokumentációjával?             A Néprajzi Múzeum Kelet-Afrika Gyűjteményét                           

 

3. November 2-án született Illyés Gyula. Mi a címe híres népmese gyűjteményének?                          

                                                                                                  Hetvenhét magyar népmese                                                      

4. 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi István birtokainak 

egy évi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság 

létesítésére.   Mi volt a Társaság 1858-ban felvett és máig is viselt neve?  

                                                                                          Magyar Tudományos Akadémia 
 

5. 1980. november 7-én született Erkel Ferenc, zeneszerző, karmester, 

zongoraművész és pedagógus. Melyik operája volt pályájának csúcsa?     Bánk bán                             

 

6. November 11-e Szent Márton napja. Melyik állam, melyik városában is született?  

                                                                    Pannónia Provincia Savaria városában 
 

7. Budapest ünnepnapja november 17-e, hiszen ezen a napon egyesült Pest, Buda és 

Óbuda. Melyik évben is történt?                                                                  1873-ban                  

 

8. Mi magyarok november 19-én tartjuk Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. Melyik 

virággal szokták őt ábrázolni?                                                                       Rózsával                                                        

 

9. 21-e a televízió világnapja. Célja, hogy a televíziós társaságok olyan témákat 

állítsanak középpontba, mint a béke, az együttműködés, a fejlődés. Mióta tartják ezt 

a napot?                                                                                                           1996 óta 

 

10.  1877. november 22-én született híres költő és publicista, „A Hortobágy poétája”, 

„Góg és Magóg fia …”. Kicsoda ő?                                                           Ady Endre                                                

 

11.  November 25-e 1993 óta a Magyar Labdarúgás napja. Minek az emlékére történt 

ez?                                         A magyar „Aranycsapat” 6:3-as győzelme emlékére  

                                              az angol válogatott ellen.                   (London, 1953.) 
 

12.  1876. november 30-án született az a gyermekorvos, aki megalapította a 

gyermekápolónői iskolát. Nevét viseli az egyik budapesti gyermekkórház. Ki ő? 

                                                                                                                                                     Heim Pál 
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