
KerekEmese 2021/2022 – I. forduló                                       Csapat neve:            
                    CSEMETE 
Beküldési határidő: 2021.12.03.                                Iskola címe:  
 
 

1 
 

 

 

 

Az idei I. feladatsorban a 2021-re és 2022-re eső jeles történelmi és kulturális 

évfordulók, emlékévek játszanak szerepet. A helyes válaszadásban segítségetekre 

lesznek az iskolában tanultak, de többször kell majd szakirodalmakban, 

személyesen, valamint a világhálón is kutatni, hogy sikeresek legyetek ebben a 

fordulóban. Jó munkát kívánunk Nektek! 

 

1. Feladat 

 

A skandináv mitológia az északi germán népek 

(svédek, dánok, norvégok és izlandiak) közös, még a 

kereszténység felvétele előtt élő hitvilága. A 

legfontosabb forrása a Régi vagy Verses Edda énekek. 

A germánok hite szerint az egész világ egy fa, egy óriás 

kőrisfa, mely neve az Yggdrasil. A mennyországba 

végződő fa végén található a szivárványhíd, a Brifröszt, 

amin átkelve a Valhallába, azaz a hősök csarnokába 

érünk, ahol a csatában elesett harcosok lelkei gyűlnek 

össze. A skandináv mitológiában az isteneknek két fő 

„klánjuk” van, a Ván-istenek és az Áz-istenek. Talán a 

téma már sokatok számára ismerős lehet, hiszen a 

popkultúrában, a Marvel- univerzumban is találkozhatunk velük.  

  

Feladatotok az lesz, hogy a leírások alapján nevezzétek meg a skandináv 

mitológia isteneit, majd párosítsátok hozzá a megfelelő képet, melynek 

betűjelét írjátok a hiányzó oszlopba! De vigyázzatok, mert több kép van, mint 

lehetőség! Tovább nehezíti a munkátokat, hogy az istenek közé keveredett 

egy másik nép mitológiájából származó istenség. Nevezzétek meg a 

kakukktojást is és írjátok be a szövegdobozba a feladat végén. Maximális 

pontot csak akkor szerezhettek, ha a leírás mellett a helyes isten neve és 

képének betűjele szerepel!  
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Leírás Skandináv istenség neve Kép 
betűjele 

A csaták félkarú istene, egyike a 
három legjelentősebb istennek. A 
becsület és a fogadalmak istensége.  
 

  

A világokat összekötő 
szivárványhíd (a Brifröszt) őre. 
Birtokában áll a Gjallarhorn nevű 
kürtje, amelyet támadás esetén 
megszólaltat.  
 

  

A holtak világának asszonya, a 
ravasz isten leánya, aki a Helheim 
birodalma felett uralkodik. Egyesek 
szerint félig élő félig holt.  
 

  

Agancsokkal, törökülésben 
ábrázolják legtöbbször az állatok, 
természet és utazás istenségét. 
Jellegzetes ismertetőjele a 
torc/torques, mely a nyakában lóg.  
 

  

A Vánok egyike. A szél, a tenger, a 
termékenység istene. Hozzá 
kötődik még az időjárás, 
kereskedelem, gazdaság és a 
halászat is.  
 

  

A szerelem, a szépség, az arany a 
háború és a varázslat Ván istennője, 
a tengeristen leánya.  
 

  

A fény, a béke és boldogság istene, 
Odin fia, akit fagyöngyből faragott 
dárdával/nyílvesszővel öltek meg.  
 

  

Ármányos jelzőt kapta, talán nem is 
véletlen, megosztó személyiség.  
Csalfa, hitszegő és nem igazi isten, 
Odinnal kötött vérszerződése miatt 
élhetett az istenek között. 
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Képek:  

       A.)          B.)        C.)  

          

       D.)       E.)     F.)  

              

 

G.)           H.)      
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I.)          J.)      K.) 

                

 

Kakukktojás megnevezése:  

 

 

 

  

9  

 



KerekEmese 2021/2022 – I. forduló                                       Csapat neve:            
                    CSEMETE 
Beküldési határidő: 2021.12.03.                                Iskola címe:  
 
 

5 
 

 

 

2. Feladat 

 

Az íjászat kialakulása egészen a 

pattintott kőkorszakig nyúlik vissza, 

amikor is a vadászó-gyűjtögető 

ember elsőszámú eszközévé vált. 

Nem meglepő módon az ókorra a 

hadászatban is meghonosodott és 

szinte az egész világon elterjedt. A 

kora újkorig az egyik 

legmeghatározóbb fegyvernem volt 

a csaták, háborúk során. 

 

 

Feladatotokban megismerkedhettek az íjak, íjtípusok kialakulásának 

történetével, történelmével. Mielőtt elkezdenétek, alaposan olvassátok el a 

szóhalmaz alatt található szöveget. Ezután a halmazból keressétek meg és 

írjátok be a megfelelő szót a szöveg hiányos részeinél található üres mezőbe. 

Legyetek rendkívül óvatosak, a feladat több megoldási lehetőséget tartalmaz, 

mint amennyire szükségetek van, így lesznek olyanok, amelyek kimaradnak 

a felsorolásból! Két helyes megoldás eredményez egy pontot!  

 

 

merevszarvú  inak számszeríj szkíták könyökkötés 

göb botíj    hosszúíj felajz     toll      szarulemez nock 

egyszerű íjkarok bandázs összetett íj    húrzsámoly 

ideghorgony  famag  szarv    mongolok  visszacsapó  

    ideg  nyílvessző  vesszőtest  csigás íj 
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3. Feladat 

A vizek, tengerek meghódításának vágya egyidős az emberiséggel. A vízi járművek 

kialakulása valószínűleg már az őskorban elkezdődhetett, kivájt fatörzsek, egyszerű 

tutajok formájában. Aztán az ókorban egyre jobb, gyorsabb és nagyobb hajók 

kezdtek el megjelenni, lehetővé téve a folyami, sőt akár tengeri kereskedelmet is. Az 

ókor legnagyobb hajóépítői a föníciaiak voltak, később a görögök és más népek is 

átvették, eltanulták a tehetséges hajóácsok újításait. A középkor leghíresebb hajós 

népei a vikingek voltak, akik hosszúhajóikkal beírták magukat a 

történelemkönyvekbe. Később a tengeri kereskedelem által összefonódott az északi 

és a mediterrán típusú hajóépítés, átvették egymás újdonságait, hajótípusaik pozitív 

tulajdonságait ötvözték és kialakultak a tengerjáró hajók, melyek már kettő vagy akár 

háromárbocos, teljesen a szél ereje által hajtott hajók voltak. 

A Feladatban a vitorlás hajókkal, a legénység életével kapcsolatos 

kifejezéseket, képeket láthattok. A táblázatban található képek mellé írjátok 

be a megfelelő szó betűjelét az üres mezőbe, majd a megfelelő leírás számát 

a táblázatba. Legyetek nagyon figyelmesek, mert akkor jár 1 pont, ha a képhez 

tartozó betűjel és szám is helyes. 
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Kép Név 
(Betű) 

Leírás 
(szám) 
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A Klinker G Tereb 

B Styri H Tat 

C Starboard I Kajüt 

D Pattantyú J Gallion 

E Gályarab K Járgány 

F Karvel L Tarcs 

 

1. Kötél a hajótest középvonalában, amely az árbocot merevítette, a 

hajóorr irányából érkező szél erejét ellensúlyozta. 

 

2. Árbocra épített magaslat, amely segített a tengeri navigációban. 

 

3. Északi hajópalánkozási technika. 

 

4. Kegyetlen büntetésmód. A 14. századtól egészen a 18. század 

végéig fennállt. 

 

5. A horgonyemeléshez használt eszköz, amivel feltekerték a 

horgonykötelet, vagy láncot. 

 

6. Hajóorrot díszítő faragott szoboralak. 

 

7. A viking hajók jobb oldalára erősített kormányevező. 

 

8. Kabinos hálórész a hajón, ahol a legénység és/vagy utasok aludtak. 

 

9. Hajó fara, kormány és kormánypad helye. 

 

10. Hajópalánkozási technika. A Mediterráneumban alkalmazták, 

majd világszerte elterjedt a késő középkorban. 

 

11. A hajó jobb oldala. 

 

12. A tüzérség legrégebbi eszköze, csöves tűzfegyver. 

 12  
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4. Feladat 

A közlekedés forradalma a vasút, amelyet -többek közt- az ipari forradalomnak és a 

feltalálások korának köszönhetünk. Kezdetben- a 19.század elején- csak lóvontatású 

vasutak léteztek, melyek igazi versenyelőnyt nem tudtak kialakítani a kor közúti 

közlekedésével szemben. 175 éve indult el a lóvasút Pozsony és Szentgyörgy között. 

Bár a lóvasutat felváltotta a géphajtású mozdonyok, emlékezetként még mai is 

megtekinthetünk egy korabeli lóvasút állomást Zugligetben (képünkön).  

 

 

Ebben a feladatban híres vasúti szerelvényekkel és vasútvonalakkal 

találkozhattok. Első körben párosítanotok kell a halmazban szereplő 

elnevezéseket a megfelelő leírással, de vigyázzatok, mert vannak 

kakukktojások is! Második lépésben pedig a megoldott vasútszerelvényeket, 

vasútvonalakat kell képekhez rendelnetek. Ehhez használjátok a leírások előtt 

szereplő betűjeleket. A feladat csak akkor ér maximális pontot, ha mind a két 

részt helyesen oldjátok meg!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tom Thumb   Locomotion No 1. 

   Transzszibéira vasútvonal 

Pullman kocsik  Rocket   Aamot 

            Transrapid Shanghai 

  Orient expressz   Mallard 

Metropolitan Railway     Alstom   
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Betű Leírás Név 

A 
 

Ganz vállalat által gyártott, „Árpád-típusú” 
gyorssínautóbusz, a magyar vasúti járműgyártás 
napjaink egyik legnagyobb büszkesége.  
 

 

B 
 

Az 1829-ben készített gőzmozdony, ami a világ 
első személyszállító vasutai közé tartozott, de 
mégis páratlannak bizonyult társai között. Addig 
nem látott 47 km/h sebességgel volt képes haladni, 
így a korában ez volt a leggyorsabb gőzmozdony.  
 

 

C 
 

1863 január 10-én indult el a világ első földalattija, 
ami teljesen villamosított szerelvényekkel 
közlekedett. Bár igaz, hogy útjának több mint felét 
még a föld felett tette meg. A lakosok „the Tube”, 
vagyis cső/csatorna néven becézték.  
 

 

D 
 

Az amerikai Baltimore és Ohio Roilroad első 
gőzlokomotívja, ami 1830-ban kezdett el 
közlekedni. A legenda szerint a gőzmozdony 
bemutatóján versenyre kelt egy ló vontatta vasúti 
kocsival, ami legyőzte egy meghibásodás miatt.  
 

 

E 
 

Luxusjárat, mely Nyugat-Európát Kelet-Európával 
kötötte össze. Ma már nem közlekedik napi 
rendszerességgel. Híres utasai közt volt Václav 
Havel a szabad Csehszlovákia első köztársasági 
elnöke, Mata Hari holland kalandornő, valamint 
Agatha Christie angol krimiíró.  
 

 

F 
 

Ez a gőzmozdony birtokolja a gőzmozdonyok 
sebességrekordját, amit 1938. július 3-án állítottak 
fel vele, ez 202 km/h jelent. A teljesítményhez 
hozzásegítette különleges dupla kéményes és dupla 
kipufogórendszeres kialakítása is.  
 

 

G 
 

Maglev vonat, amely Kelet-Ázsiában működik. 
2004 óta szállít utasokat a nemzetközi repülőtér és 
a város agglomerációja között. Az mindössze 30 
km, de ezt 7,5 perc alatt teszi meg, hisz közelítőleg 
500 Km/h sebességgel halad.  
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H 
 

Az amerikai iparos és feltaláló vasúti hálókocsik 
építésébe kezdett, amit minden kényelemmel (pl.: 
paplan és párna) felszereltek. A hírnevet azonban 
Abraham Lincoln halála hozta el találmányának, 
hisz az elnök holtestét ilyen vasúti kocsival 
szállították haza Washingtonból Illinois államba, 
ezután a kereslet felélénkült.  
 

 

 

 

 

 

  
Megoldás:  
                         

Megoldás:  
 

 
 

 
 

 
Megoldás:  

 
Megoldás:  
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Megoldás:  

 
Megoldás:  

 

 

 

 

Megoldás:  
 

Megoldás:  
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5. Feladat 

 

1821. április 1-én, 200 évvel ezelőtt született Zwack József 

a császári és királyi udvari szállító, a hazai likőrgyártás 

kiemelkedő alakja, a ma hungarikumként számontartott 

Unicumot gyártó Zwack Unicum cég megalapítója. Az 

eredetileg gyomorerősítő orvosságként létrehozott, később 

kedvelt likőrként fogyasztott ital receptjét őrző, és az évek 

során viszontagságos körülmények között is titokban tartó 

családról tudhattok meg többet a lenti feladat teljesítése 

közben.  

A következőkben arra kérünk titeket, helyezzétek időrendi sorrendbe a Zwack 

családdal és cégükkel kapcsolatos eseményeket. Az állítások melletti üres 

mezőbe írjátok be a számokat 1-14-ig. Az 1-es jelölje a legkorábbi eseményt. 

Két helyes meghatározásért jár egy pont, úgyhogy nagyon figyeljetek!  

 

 
Dr. Zwack leszármazottja, Zwack József, aki Generálisnak neveztek, megalapítja az első 

Zwack céget, amelyet még 90 éves korában is vezetett. 

 
Zwack Péter visszatér Olaszországba, hogy átvegye nagybátyja helyét a gyártás 

felügyelésében, aki korábban elkezdte az Unicum újbóli előállítását. 

 
A Zwack József és Társai cég megkapja a nagy rangot jelentő Császári és Királyi Udvari 

Szállító címet. 

 
A gyárat a teljes felújítás után, kártalanítás nélkül államosítják. 

 

 
Lajstromozzák az Unicum védjegyét az „Unicum név alatt forgalomba hozott 

gyomorerősítő likőr megvédésére”.  

 

Dr. Zwack, a császári udvar orvosa gyógynövényes emésztésjavító orvosságot ad II. 

József császárnak, magyar királynak, aki a következő megállapítást teszi: „Dr. Zwack, 

das ist ein Unikum”. 

 
Zwack József fia, Lajos is társ lesz a cégben, ekkor Zwack József és Társaira változik a 

neve. 
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A gazdasági válság és az Egyesült Államok béli szesztilalom drasztikusan csökkenti az 

exportpiacot, ezért a veszteséget kompenzálva izzólámpák és fénycsövek gyártásába 

kezdenek. 

 

A kommunizmus az ipari elit számára igen veszélyes időszak, így Zwack János elhagyja 

Magyarországot, csupán az Unicum receptjével a zsebében. Közben testvére a gyárban 

dolgozik tovább, felügyelve a hamis Unicum gyártását, mivel a bitorlóknak rossz 

receptet ad meg. 

 
A II. világháborúban porig rombolják a gyárat. Mindössze két helyiség marad a romok 

között, ahol a család újra munkához lát. 

 
A címkén lévő vörös kereszt logó miatt elkezdenek tekintélyes összeget fizetni a 

Magyar Vöröskereszt Egyesületnek. 

 
Zwack Sándor válik az Igazgatóság elnökévé, húga Izabella pedig az Igazgatóság tagja 

lesz a családi hagyományhoz igazodva. 

 

Zwack János az Egyesült Államokba emigrál, ahol szembesül azzal, hogy a gyár még 

mindig szállít Unicumot és más italokat Zwack névvel fémjelezve Nyugatra. Ezért pert 

indít a kommunista magyar állam ellen, és sikerül is visszaszereznie a családi 

védjegyeket, így a továbbiakban nem használhatják az Unicum nevet. 

 
Zwack Péter egy német likőrgyárossal közös cégével felvásárolja a teljes Budapesti 

Likőripari Vállalatot, és megalapítják a Zwack Unicum Részvénytársaságot. 

 

 

  
7  



KerekEmese 2021/2022 – I. forduló                                       Csapat neve:            
                    CSEMETE 
Beküldési határidő: 2021.12.03.                                Iskola címe:  
 
 

19 
 

 

 

6. Feladat 

 

A békeszerződés az egymással 

harcban álló felek közötti egyezség, 

melynek célja a fegyveres harc 

befejezése, az egymás közötti békés 

kapcsolatok helyreállítása. A felek a 

békeszerződésig tárgyalásokat 

folytatnak, majd döntésük 

eredményeit szerződés formájában 

rögzítik. A megkötött béke-

szerződések elnevezése -a legtöbb 

esetben- az aláírás helyszínéről kapja a 

nevét. Például -a képen is látható- 

1805-ben aláírt pozsonyi békekötés, melyre német nyelvű emléktábla figyelmeztet a 

pozsonyi Prímási Palotánál. Történelmünk vezérfonalát a háborúk és a győztesek 

által diktált békék alakították, néhányra most mi is megemlékezünk, hisz 400 éve 

december 31-én írták alá a nikolsburgi békeszerződést.  

 

Ebben a feladatban a felsorolt békefeltételeket kell hozzárendelnetek 

békeszerződésekhez, vagyis betűpárokat (pl.: 0-Z) kell alkotnotok! 

Vigyázzatok, mert van olyan békeszerződés melyhez több békefeltétel is 

tartozik és egy kakukktojást is elrejtettünk!  

Békék: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.) nikolsburgi béke 1621 

2.) konstantinápolyi béke 1700 

3.) aacheni béke 812 

4.) karlócai béke 1699 

5.) utrechti béke 1713 

6.) szatmári béke 1711 

7.) zsitvatoroki béke 1606 
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Békefeltételek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldások:  

         

 

Kakukktojás ehhez az eseményhez kötődik:  

 

 

  

A.) A török szultán átadta ellenfelének Taganrogot és 
Azovot. 

B.) Franciaország és Spanyolország fegyverszünetet kötött 
3 év időtartamra 1504 február 25.-től. 

C.) A felek elismerték, hogy a két királyságot (francia és 
spanyol) sohasem egyesítik egy közös Bourbon-
perszonálunióban.  

D.) Nagy Károly visszaszolgáltatta Bizáncnak Velencét, 
Dalmáciát és az Isztriai-félszigetet. 

E.) Az Oszmán Birodalom átengedi a Habsburgok 
számára a Hódoltság nagy részét, Erdélyt és Szlavóniát.   

F.) A béke büntetlenséget ígért a kurucok számára.  

G.) Bethlen Gábor visszaadta a Szent Koronát.  

H.) Kelet-Róma (Bizánc) elismerte a frank császárt (Frank 
Császárságot). 

I.) Nagy-Britannia (Egyesült) Királysága megszerezte 
Gibraltárt.  

J.) Eger, Kanizsa és Esztergom vára török kézen marad, 
20 évre szól a béke és a bécsi béke kiegészítésének 
tekintették.  

10  
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7. Feladat 

 

A gyarmatok más állam uralma 

alatt álló, de azokkal általában 

földrajzilag össze nem függő 

területek voltak. Az első európai 

gyarmatbirodalmat Portugália 

alakította ki a felfedezések 

korában. Európán kívül a legtöbb 

ország egy gyarmatbirodalom 

részévé vált. A gyarmatok 

függetlenné válása az 1700-as évek 

vége felé kezdődött, néhány 

esetben a folyamat 1970-ig is eltartott. Idén az egyik függetlenedés és modern álammá 

válás 200. évfordulójára Budapesten is megemlékeztek, az ország zálszlaját vetítették 

ki a Magyar Nemzeti Múzeum falaira (képünkön).  

 

A most következő feladatban szabadságharcokról és függetlenségi 

törekvésekről lesz szó.  

 

A.) A feladat első részében a leírások alapján meg kell fejtenetek melyik mai 

modern állam függetlenségi törekvéseiről lehet szó. Továbbá fel kell 

kutassátok mely anyaországtól és mikor történt az önállósodás. A három 

helyes válasz ér egy pontot!  

 

1.)  

Dél felől érkezett José de San Martin és serege 1820 szeptember 8-án szállt 
partra Paracasnál, majd fél év múlva bevonultak Limába a fővárosba. Két 
héttel később kikiáltották az ország függetlenségét, amelyet nagy éljenzés 
fogadott. San Martin nem sokkal később átadta a hatalmat az újonnan 
megalakult alkotmányozó nemzetgyűlésnek.  
 

Megoldás:  
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2.)  

Ebben az országban a március 25-e a függetlenség napja, ugyanis ők voltak 
az elsők a Balkánon, akik képesek voltak függetlenedni a birodalomtól. 
A küzdelem nem csak szárazföldön, tengeren is zajlott. A hosszú 
felszabadító harc eredménye sikeres volt, de akkor ez még csak a 
Peloponnészosz egy részét jelentette.  
 

Megoldás:  
 
 

 

3.)  

Ez, a több szigetből álló állam a második világháború alatt függetlenedett. 
Helyzetükbe a japán megszállás hozott változást, amikor az előrenyomuló 
csapatok néhány hónap alatt letörték a gyarmatosítók minden ellenállását. 
Nacionalista eszmék utat törve maguknak, négy éven át tartó küzdelem 
után Sukarno lett a független államalakulat köztársasági elnöke.   
 

Megoldás:  
 
 

 

4.)  

Az egész a bostoni teadélutánnal kezdődött 1773 dec. 16-án, majd az 
elégedetlenség tovább nőtt a 13 gyarmaton többek közt a magas vámok 
miatt. A felszabadító háború nem csak a kontinensre terjedt ki, 
nemsokkal később nemzetközivé vált. A végleges békeszerződést 
Párizsban írták alá Benjamin Franklin részvételével.  
 

Megoldás:  
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5.)  

A világon talán egyedül álló módon, békés eszközökkel próbálta az ázsiai 
állam kikényszeríteni függetlenedését az anyaországgal szemben. Jeles 
képviselőjük ma is nagy tiszteletnek örvend, bár ő személyesen nem érte 
meg az ország függetlenné válását. Erőszakmentességet hirdetett, 
éhségsztrájkokat tartott és az egyszerű életre tanította követőit. Bár 
többször letartoztatták mégis eredményre vezettek cselekedetei.  
 

Megoldás:  
 
 

 

6.)  

A Szuezi-csatorna elkészülte után fontos világkereskedelmi központ lett 
az ország területe. Sajnos azonban a megépítést követően pénzügyi válságba 
került, ezért még egy nagyhatalom beavatkozott a területen 1882-től. Bár 
már korábban részleges függetlenséget nyert magának a terület csak a 
második világháború alatt lett független ország.  
 

Megoldás:  
 
 

 

7.)  

A vidéki lakosság nagy szegénységben élt, elnyomva érezte magát ezért nem 
volt nehéz szabadságharcot hirdetnie Miguel Hidalgo y Costillának. A 
folyamat azonban öt év után megtorpant, a függetlenségért harcoló csapatok 
megfogyatkoztak. Fordulatot az Iguala-terv és cordobai egyezmény hozott, 
a hadsereg ünnepélyesen benyomult a fővárosba és kikiáltották a 
függetlenségüket.   
 

Megoldás:  
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B.) A második részben zászlópárosításokat láttok, gyarmat és anyaország 

felállásban! Válasszátok ki az előző rész megoldásaiból a helyes zászlópárokat 

és használjátok a számokat, azonban legyetek résen, figyeljetek a 

kakukktojásokra is! Ahova nem tudsz számot írni oda tegyél X-et! 

Zászlópár (gyarmat- anyaország) Megoldás 
száma 
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8. Feladat 

 

175 évvel ezelőtt, 1846. február 26-án született 

William Frederick Cody, ismertebb nevén 

Buffalo Bill az Iowa állambeli Le Claire 

városában. Sokszínű egyéniség volt, és nagyon 

sok mindenben kipróbálta magát. Író, akrobata, 

vadász és mutatványos is volt. Az első amerikai 

showman, aki a vadnyugati show-jával bejárta a 

világot. Így az európaiak is megismerhették, 

milyen is az élet Észak-Amerika vad vidékein.  

A feladatotok, hogy válaszoljatok az alábbi kérdésekre, felhasználva 

ismereteiteket az Egyesült Államok vadnyugati időszakának történelméből. A 

lehetőségek közül válasszátok ki a helyes megoldást, és írjátok a betűjelét az 

üres négyzetbe.  

 

1. Az alábbi elnökök közül melyiket nem ábrázolják a Rushmore- hegyen? 

A) Abraham Lincoln 

B) Thomas Jefferson 

C) John Adams 

D) George Washington 
 

2. Mi volt a tétje annak a versenynek, ami 1889. április 22-én indult 

Oklahomában? 

A) Arany 

B) Földterület 

C) Olaj 

D) A részvevők élete 
 

3. A Grand Canyon egy a turisták számára igen vonzó természeti ritkaság. Melyik 

folyónak köszönhetjük ezt a csodát? 

A) Colorado 

B) Mississippi 

C) Rio Grande 

D) Missouri 
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4. Mi volt a legendás Pony Express? 

A) Lóvasút 

B) Cirkusz 

C) Lovakat szállító vonat 

D) Postaszolgálat 
 

5. Hol fedezték fel az első nagyobb kőolajlelőhelyet Texas államban? 

A) Dallasban 

B) Beaumontban 

C) Austinban 

D)Houstonban 
 

6. Mi volt az oka, hogy az emberek tömegesen vándoroltak Kaliforniába 1848-

ban?  

A) Háborútól független terület volt 

B) Olajat találtak 

C) Aranyat találtak 

D) Kellemesebb meleg éghajlat 
 

7. Mi volt a foglalkozása a híres Sacajawea férjének, aki Lewist és Clarkot kísérte 

és segítette a Mississippitől a Csendes-óceánig tartó expedíción? 

A) Prémvadász 

B) Katona 

C) Halász 

D) Fegyverkészítő 
 

8. Melyik indián törzshöz tartozott Őrült ló, aki előtt a Black Hills-ben található 

emlékmű tiszteleg? 

A) Cseroki 

B) Irokéz 

C) Apacs 

D) Lakota 
 

9. Melyik államban található a boltív, amelyet a nyugat kapujának is neveznek az 

Egyesült Államokban? 

A) Kansas 

B) Missouri 

C) Iowa 

D) Dél-Dakota 
 

10. Kik voltak Buffalo Bill társai a híres show-jában?  

A) sheriff és marhatolvaj 

B) cowboy és táncosnő 

C) mesterlövész és törzsfőnök 

D) aranyásó és indián 
 

 

 

  
10  
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9. Feladat 

 

Idén ötven éve hunyt el Dr. Erdei Ferenc szociológus, 

közgazdász, az MTA tagja, aki több díjjal is 

büszkélkedhetett. Érdekesség, hogy életében ritkán 

mondták ki teljes nevét, inkább csak „Erdeinek” 

szólították, de így is tudta mindenki kiről van szó. A 

paraszti műveltséget és életmódot egységesen vizsgáló 

település szociológiai művei úttörőek voltak. Élete 

második felében agrárpolitikai és szervezéstudományi 

kérdésekkel foglalkozott.  

Kevesen tudják, de Erdei Ferenc kötődik az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékparkhoz.  

 

A következő keresztrejtvény helyes kitöltésével megtudhatjátok, hogyan is 

kapcsolódik az ő személye az Emlékparkhoz, hisz ő volt a park …….  .  

 

1.) Ebben a városban született 1910 szentestéjén.  

2.) Ebben a „hírös” városban volt joghallgató.  

3.) …. szövetkezetnél volt gyakornok ifjúként.  

4.) …. front megalapítója. (1937) 

5.) Az 1944/45 ideiglenes kormány   ….. minisztere volt.  

6.) Ez a személy volt az 1956-os forradalom ideje alatt a Minisztertanács elnöke.  

7.) Ilyen díjat/kitüntetést kapott többek közt 1948-ban.  

8.) Ebben a városban hunyt el 1970 tavaszán.  

9.) A mű címe, mely elhozta számára a szakmai sikert, elismerést.  

10.) Egyike az utolsó főbb munkájának: „ ….  ínyesmesterségek” címmel.  

11.) Ennek a nemzeti pártnak a megalapítója volt. (1939)  
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Megoldás:  

 

 

 

  

1             

 
2 

            

 
3 

            

 
4 

            

 
5 

            

 
6 

            

 
7 

            

 
8 

            

 
9 

            

 
10 

            

 
11 
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10. Feladat 

Kezdetben a Szentföld és Róma képezte a keresztény zarándoklatok célját. A 

kereszténység egyik legismertebb zarándokhelye Vatikán. Ennek a folyamatnak a 

lényege a hit keresése, megélése, találkozás Istennel és a többi hívővel. A 

búcsújáróhely és zarándokhely kifejezések viszont szinonimák, előbbi vallásosabb 

jelleggel bír, míg utóbbi lehet teljesítmény alapú is vallási turizmus jelleggel. Számos 

más kultúrában és vallásban is találkozhatunk a zarándoklás fogalmával, de jelen 

esetben kiemelten a Kereszténység szemszögéből nézve közelítjük meg a témát. Ezen 

útvonalak végigjárásához segítséget is kapnak a résztvevők, melyeket szimbólumok 

formájában lehet megtalálni az utak mentén.  

 

A feladat első felében az útvonalak végigjárását segítő jelzésekkel találkoztok, 

az ábrák alapján ismerjétek fel melyik utakról és szimbólumokról van szó, 

majd írjátok az üres mezőkbe a helyes nevet- megfejtést! 
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A betűhalmazban elrejtettük nektek hét zarándok és búcsújáróhely nevét, 
vannak közöttük ismertek és kevésbé ismertek. Keressétek ki őket a káoszból 
és a megfejtéseket írjátok az üres szövegdobozba! 

 

M A M A B A B A K M 

L Á R M Á S E L E Á 

É G R E I T N M R R 

P E D I G O T A E I 

É D C S A T K A S A 

S E G Í Z P E R Z G 

Ű O R R I O Ó A T Y 

B N Í I A N C C M Ű 

Ú B Z O K T S S S D 

C E L L D Ö M Ö K É 

S N E M V N A N D R 

Ú T D É O F D H Ö D 

S I I R L E Á B N E 

Z S T H T L R E T K 

E Z B O D A J K C E 

N A U J B N E S E S 

T V J F I D L Z L E 

L A Z P U O E A L N 

Á K E A R C N B A H 

S A L J K S T Ó B A 

Z T E T S S É K O T 

L E I A I Z S É N Ó 

Ó L O M S Ó L Y O M 
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11. Feladat 

A világ nemzeteinek és vallásainak fontos 

személyekhez és helyszínekhez kötődő ereklyéi 

zarándoklatok központi elemeiként léteznek. A 

különböző vallásokban kiemelkedő személyek 

életükben végzett fontos tevékenységüket haláluk 

után is dicsőítik, sokak szentté avatással nyerik el 

végső tiszteletüket.  Az ereklyék lehetnek tárgyak, 

bizonyos esetben valami csoda folytán épségben 

maradt személyek által hátrahagyott dolgok és 

helyszínek, érdekes legendával átszőtt tartalmak. 

Feladatotok az lesz, hogy készítsétek el egy kitalált szereplő vallási ereklyéjét. 

A vallási irányzat megválasztása tetszőleges és egyik esetben sem von maga 

után megkülönböztetést. Meséljétek el nekünk a személy történetét, 

mutassátok be egy általatok kitalált legenda segítségével. A szöveges 

történetet és az elkészült tárgyakat postai úton várjuk. Méretbeli és 

technikabéli kikötés nincs. 

 

 

  

 

 

 

 Összes pont:     

 

A jól végzett munka után pihenjetek egy kicsit, hamarosan érkezik az újabb 

feladatsor! 

20  
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