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Csongrád-Csanád 
megyei értékek 

 

TALÁLÓS 
KÉRDÉSEK 

 

1. A fehér vászonra szabadkézzel rajzolták és többnyire ütőfával nyomták a mintát. 

Jellemzője, hogy a mintát kétszer varrták ki, így a hímzett felület kidomborodik. 

Megtalálható volt felsőruházaton, ágyterítőn, dunnahuzaton, jegykendőn, hujjogató kendőn, alsószoknyán… 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

2. Sándorfalva népművésze, Budai Sándor alkotta meg egyedi motívummal ellátva. 

Asztalra fektethető, húros, pengető hangszer. 

Másnéven tamburának nevezik, ismertető jegyét egy fiatal állatról kapta. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

3. Tengerszint feletti magassága 75,8 méter.  

Különleges fekvése miatt emlékhellyé nyilvánították és közkedvelt kirándulóhely. 

Magyarország legmélyebb pontja. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

4. Nevével ellentétben nem a Tisza növénye. 

Rövid életű, védett rovarok. 

Tömeges násztánca és párzása különleges turista látványosság. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

5. Az országos hírű kézműves termék a török időkből származik. 

A fogadalmi templom központi freskóján Szűz Mária ezt viseli. A magyar irodalomban is többször felbukkan, 

többek között Móra Ferenc és Móricz Zsigmond műveiben. 

Jellegzetes motívuma a pipacsos-kalászos-búzavirágos hímzés. 

 

 ..............................................................................................................................................  
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6. A XIX. század népi táplálkozásában az egész Alföld legnépszerűbb 

süteménye volt. 

Rangos helyet kapott az ünnepi étrendben (pl.: keresztelő, karácsony, 

céhek farsangi ünnepe). De beilleszkedett a heti étrendbe is, tehéntartó 

gazdaságokban minden szombaton sütötték.  

Mind a mai napig gyúrt aljú, sós ízű. Elkészítését először Kiss Lajos, a város 

Kossuth-díjas néprajzkutatója írta le 1923-ban. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

7. Közel 300 éve termesztett zöldség a népi nemesítés magasiskolájának eredménye. 

A szikrázó napsütés, a fekete föld és a gazdák hagyománytiszteletének köszönheti különlegességét. 

A magyaros ételek elkészítéséhez nélkülözhetetlen íz-és illat anyagok, egészséghez fontos fehérje, aminosav és 

C-vitamint tartalmaz. Aranyvörös színe példaértékű, hűtőtárolás nélkül Zsófia napig eláll.  

Így nem csoda, hogy ez a zöldség a város történetét, kultúráját, építészetét máig átszövi. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

8. A Tisza vízszabályozásának köszönhetően kialakult torkolat, mely többszáz méter hosszú, tengerpartra 

emlékeztet. 

Csodálatos hátteréül szolgál az ártéri erdők. 

Erdei Ferenc író szerint „…ilyen szép partja sehol sincs a Tiszának…” 

1960-as évektől megkezdődő üdülőépítéseknek köszönhetően, mára már országszerte ismert üdülő területté nőtte 

ki magát. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

9. Régen a böjti időszak kedvelt eledele volt, a háború utáni időkben pedig a fő tápanyag-és édességforrást jelentette 

ez a fényes, aranybarna, mézédes, tápértékben dús, olcsó eledel. 

A búzán és vízen kívül egyebet nem tartalmaz.  

Telítetlen zsírsavtartalma miatt alkalmas különböző betegségek megelőzésére és kezelésére (pl.: érelmeszesedés).  

Jókai Aranyember című regényében is feltűnik. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

10. Olyan személy, aki az egyik legnagyobb magyar tudós, Magyarországon végzett kutatásáért Nobel-díjat kapott. 

1939/40-ben a Szegedi Egyetem rektoraként forradalmi újításokat vezetett be. 

Felfedezte az aszkorbinsavat, melyet nagyobb mennyiségben a szegedi paradicsompaprikából vonták ki. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 

+1 bónusz kérdés 

Egészséget és immunrendszert támogató növény.  

Készíthető belőle bogyólé, por és bogyóvelő.  

Homokos talajon érzi jól magát, szüreteléskor tövisei megszúrnak. Az utóbbi tulajdonságai elárulják a nevét. 

 

 ..............................................................................................................................................  
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TÖRTÉNELMI TOTÓ 

 
1. Melyik magyar történetíró említi munkájában Szert? 

□ Kézai Simon    □ Anonymus    □ Küküllei János    □ Regino 

 

2. Mely nagy magyar történelmi eseménynek állít emléket a Feszty-körkép? 

□ Államalapítás    □ Vata-féle pogánylázadás    □ Tatárjárás    □ Honfoglalás 

 

3. Mikor volt a pozsonyi csata? 

□ 933    □ 907    □ 955    □ 904 

 

4. Mi volt a honfoglalók félelmetes fegyvere? 

□ összetett íj    □ szakállas puska    □ hajítódárda    □ dobócsillag 

 

5. Mit tartottak a tarsolyukban a honfoglaló magyarok? 

□ tűzszerszámok    □ pénz    □ kumisz    □ nyílhegyek 

 

6. Melyik a magyarok legendás állata az alábbiak közül? 

□ Kentaur    □ Turulmadár    □ Sárkány    □ Minotaurusz 

 

7. A monda szerint milyen állattal „vásárolta” meg Árpád a Kárpát-medencét 

a morváktól? 

□ aranyszarvas    □ fehér ló    □ medve    □ teve 
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8. Milyen anyaggal borították a jurtát? 

□ sátorponyva    □ nemez    □ textil    □ állatbőrök 

 

9. Milyen jellemző öltözéket viseltek a honfoglaló magyarok? 

□ állatbőrök    □ kaftán    □ tóga    □ sodronying 

 

10. Ki a Körkép alkotója? 

□ Munkácsy Mihály   □ Leonardo Da Vinci   □ Feszty Árpád   □ Koszta József 

 

11. Melyik nagy árvíz bemutatóját nézhetik meg az Emlékparkban a 

látogatók? 

□ Tisza    □ Duna    □ Kőrös    □ Maros 

 

12. Hogyan nevezik a magyar ősvallás „papjait”? 

□ Gyula    □ Kende    □ Táltos    □ Praetor 

 

13. Hány katonát jelentett a honfoglaló magyaroknál egy tömény? 

□ 100    □ 1000    □ 10.000    □ 5000 

 

14. Melyik nép volt a honfoglalás időszakában a magyarok előhada? 

□ Kazárok    □ Kavarok    □ Jászok    □ Kunok 

 

15. Hogyan nevezik a jurta tetején lévő kör formájú nyílást? 

□ Kerege    □ Tündök     □ Szabadkémény    □ Kamin 
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I. Kreatív feladat: 

 

Minden osztály közösen készítsen egy csoport zászlót, mely kifejezi az ő 

közösségüket.  

A zászlóknak tartalmazni kell legalább egy kötelező elemet, ami egy Csongrád-

Csanád megyei érték. 

Lehetőségek- 

Dóm; szegedi papucs; hal; bivaly; mangalica; alföldi citera; szegedi halasbicska; nap; Csongrád-Csanád megye 

vízvilága 

 

II. Kreatív feladat: 

 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark térképének és videóinak tanulmányozását követően…, 

az osztályok közösen határozzanak meg egy helyszínt a Parkon belül, ahol szívesen elképzelnék magukat 

osztálykirándulás keretében. Erről minden osztály készítsen egy minimum A/3 méretű képet szabadon 

választott technika felhasználásával és a versenyfeladat többi részével együtt juttassák el a Csongrád-Csanád 

Megyei Önkormányzat részére.  

levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.                     e-mail cím: szatmari.dora@csongradcsanad.hu 
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