
1. FELADAT Írjon egy 4 soros verset Thúry Györgyről,
melyben legfőbb jellemzőit,
tulajdonságait emeli ki!
(pl. vitéz, törökverő, leleményes, erős stb.)
Hangvétele lehet magasztos, vagy akár humoros is.

2. FELADAT Ki és milyen körülmények között építtette
a múzeum Fő út 5. szám alatti épületét?

3. FELADAT Kinek a tervei alapján készült el
az Eötvös téren 1934-ben felállított
Nagy-Magyarország emlékmű?

•   Batthyány Lajos a 18. század közepén a céhek adományából építtette.

•   Grasics Jakab építtette 1705 és 1712 között, Kanizsa várának köveiből.

•   Kanizsai Orsolya férje, Nádasdy Tamás építtette.
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4. FELADAT
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A múzeum állandó kiállításában a 20. század eleji áruházak, üzletek hangulatát
a fűszer-, csemege-, bor-, likőrárut, üveg-, porcelán-, vadászati és sportcikkeket,
utazó eszközöket, játékokat, illatszereket, dísz- és műipar árut kínáló
Rosenfeld Adolf Fiai áruház kirakataival idéztük meg. Az egyik kirakatban látható 
egy – kidomborodó levelekkel, eprekkel díszített – bóraxmázas fajansz mosdókészlet,
mely a neves Schütz Cilli majolika manufaktúrában készült az 1900-as évek elején.
Egy neves kanizsai jogász, városi tanácsnok, Halis István háztartásából került be
a múzeum gyűjteményébe.

Hogyan kötődik a személye
a múzeumhoz?
Hol működött majd száz éven 
keresztül az 1832-ben
alapított kereskedőház üzlete,
a századforduló idején
Rosenfeld Adolf Fiai
által vezetett áruház?
(Az épület ma is áll.)
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5. FELADAT  /   1. FOTÓ
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A legkorábbi fennmaradt városképek Nagykanizsáról az 1860-as évek közepén készültek. 
Az 1880–1890-es évektől a városban egyre nagyobb számban működő, állandó műtermet 
fenntartó fényképészek is elkezdték városukat fényképezni, legtöbbször megrendelésre,
egy készülő album, könyv vagy a város legszebb részeit megörökítő képeslapok céljára.
Ezek a 120–140 éves fotográfiák azonban nagyon sérülékenyek. Károsodhattak a napfénytől, 
a párától, foltosodtak, elhalványultak, néhány részletet alig lehet már kivenni rajtuk.

Mi hiányzik a fotóról,
milyen részleteket

„evett meg az idő vasfoga”?
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6. FELADAT
Idén ünnepeljük Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér
születésének 400. évfordulóját.
Milyen két hajdani középiskola viselte Nagykanizsán
a Zrínyi család valamely tagjának nevét?
Jelenleg városunkban milyen intézmény viseli a Zrínyi nevet?

7. FELADAT Az M7-M70 autópályák építésének megelőző régészeti
feltárásai során Sormás -Török-földek területen európai szinten is
kiemelkedő mennyiségű, a késő neolitikum időszakából származó
idol, idoltöredék került elő, melyeknek néhány darabja
az állandó kiállításunk részeként megtekinthető.

2020. június 27.

Hogy nevezzük
más szóval ezeket a tárgyakat?
És milyen célt szolgáltak?

www.tgym.hu



8. FELADAT Mire szolgálnak a képeken látható tárgyak?
Mire használták őket?
Párosítsa a képeket a megfelelő elnevezéssel!

•   Horgolótű

•   Cipőgomboló gombos cipőhöz

•   Cérnabefűző

•   Fogpiszkáló tartó

•   Evőeszköztartó, evőeszköz „zsámoly”

•   Fém építőjáték egy darabja

•   Papírvágó (a sniccer elődje)

•   Tésztavágó (rádli)

•   Kézi masszírozó
•   Mécsestartó

•   Pléh uzsonnás táska

•   Fagylalt kihordó, „konzervír”
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9. FELADAT

10. FELADAT

A nagykanizsai 1956. október 26-i felvonulás eseményeinek megörökítését Kerecsényi Editnek,
a Thúry György Múzeum egykori igazgatónőjének köszönhetjük. A múzeumi dokumentálás
szándékával készített felvételei azonban kalandos utat tettek meg a múzeumi gyűjteményig.

Milyen úton-módon sikerült megőrizni ezeket a felvételeket?

Kerecsényi Edit milyen témában írta meg az országosan ismert és
alapirodalomnak számító doktori disszertációját,
melynek tárgyi anyagából 2017-ben a múzeum kiállítást is rendezett?

A megoldásokat a következő e-mail címre,
vasárnap (június 28.) éjfélig várjuk:

horvathfranciska.muzeum@gmail.com
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