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DÉLVIDÉKEN  
Vetélkedő a Vajdaságról és Magyarkanizsáról tatai középiskolásoknak 

 
 
I. A TÁJ ÉS AZ EMBEREK 
 
1. Szerbia melyik részén található Vajdaság? Jelöld be a térképen!    
 

 
 

 
2. Jelöld be Szerbia fővárosát is a fenti térképen! Mi a főváros neve? Hány lakosa van 
Szerbiának?  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
 
3. Az alábbi térkép a Vajdaság 7 körzetét ábrázolja. Nevezd meg és nyíllal jelöld be ezeket! 
Jelöld be a térképen és nevezd meg a Vajdaság fővárosát is! 
 
 
____________________ 
 
 
____________________ 
 
 
____________________ 
 
 
____________________ 
  

_____________________ 
 
 
_____________________ 
 
 
_____________________ 
 
 
_____________________ 

 
 
4. Nevezd meg a Vajdaság három legnagyobb folyóját! 
 
 _____________________   _____________________   _______________________  
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5. A Vajdaság – számokban: 
 
Hány lakosa van? _______________  Mekkora a területe? _______________________  
 
Hány község található a Vajdaságban? ___________  És hány település? _____________  
 
 
6. Igaz is, Szerbiában mit értenek „község” alatt? ___________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
7. Melyek a Vajdaság Autonóm Tartomány hivatalos nyelvei? _________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
8. Mit jelent az, hogy a Vajdaság „autonóm tartomány”?______________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
9. Mi a neve a legjelentősebb magyar politikai pártnak a Vajdaságban? 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
10. Vajon mire utalnak a Vajdaság címerének egyes mezői, a címerekben található jelképek? 
Adj rövid magyarázatot! 
 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
Pontszám:  / 31 
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II. TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETEK 
 
1. A következő évszámok a Vajdaságnak az alábbi térképvázlattal ábrázolt nagyobb területi 
egysége jelentősebb történelmi sorsfordulóira utalnak. Hogy nevezzük ezt a területi egységet, 
és melyek ezek a történelmi események? 
 

 

 
 
_____________________________ 

 
9-10. század: ________________________________________________________________  
 
11. század: __________________________________________________________________  
 
1526-1527: _________________________________________________________________  
 
1690: ______________________________________________________________________  
 
1699: ______________________________________________________________________  
 
1733: ______________________________________________________________________  
 
1802: ______________________________________________________________________  
 
1849-1860: _________________________________________________________________  
 
1860: ______________________________________________________________________  
 
1920. június 4.: ______________________________________________________________  
 
 
2. Az alábbi összefoglaló egy másik vajdasági területi egység történelmét idézi fel. Egészítsd 
ki a szöveget és nevezd meg ezt a területi egységet is! 
 
______________________ 
 
A Római Birodalom idején _______________néven Pannónia része volt. A 12. századtól 
Magyarország része lett. Később itt alakult ki ____________ vármegye, magyar többségű 
lakossággal. A középkorban hazánk egyik legjelentősebb szőlő- és bortermő területe volt, de 
fontos szerepet játszott a mezővárosi társadalmi-kulturális mozgalmakban is. A mohácsi vész 
után a szerb „fekete cár”, azaz __________________ kényszerítette uralma alá a vidéket, amit 
saját magánállamaként kezelt, de rövid időn belül leverték a magyar seregek. A török 
hódoltság alatt magyar lakossága elpusztult, ____________és ____________települtek be, s a 
18. században megjelentek a németek, szlovákok, csehek, ukránok és albánok is. A 18–19. 
században – a betelepüléseknek köszönhetően – magyar szórványok is kialakultak a területen. 
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3. Az Oszmán Birodalom és a Szent Liga a mai Vajdaság területén kötött meg egy fontos 
békeegyezményt. Hol és mikor történt ez? Mi volt az egyezmény lényege? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
4. A Vajdaság harmadik nagy területi egységét az alábbi térképvázlat ábrázolja. 
Tulajdonképpen két neve is van. Melyek ezek? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
A szóban forgó nevekkel illetett területi egység valójában jóval nagyobb kiterjedésű, mint a 
Vajdaság határai közé eső terület. Korunkban három ország fennhatósága alá esnek részei. 
Egészítsd ki a térképet a „hiányzó” részekkel, és nevezd meg, hogy ezek ma mely 
országokhoz tartoznak! 
 
 

 
 
A területet megosztó országhatárokat mikor, melyik békeszerződésben húzták meg? 
 
 ________________________________   _____________________________________  
 
5. Milyen tragikus történelmi eseménynek állít emléket a képen látható szoborcsoport? 
 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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6. A II. világháborút követően melyik állam fennhatósága alá került a Vajdaság?  
 
 _______________________________________________  
 
 
 
 
7. Mit tudsz az ún. Joghurt-forradalomról? 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
8. Mikor volt az ún. „délszláv háború” és milyen hatással volt a 6. pontban szereplő országra? 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
9. Melyik állam része volt a Vajdaság  
 
1992 és 2003 között? __________________________________________________________  
 
És 2003-tól 2006-ig? __________________________________________________________  
 
 
10. Mit tudsz a „temerini fiúk” történetéről? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Pontszám:  / 52 
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III. ÍRÓEMBEREK 

 

1. A polgármester úr fiacskája csak az iskolában tanult meg magyarul. 
Botrányhősként előbb vált ismertté, mint íróként: párbajban megölt egy 
embert, emiatt néhány hónapra börtönbüntetésre ítélték. Első regényét a 
zárkában írta. Írói népszerűsége meredeken ívelt felfelé. Sorra jelentek 
meg a regényei, az egyiket Nobel-díjra is jelölték. Országos 
népszerűségű szórakoztató hetilapot szerkesztett. A színházak kedvence 
is volt, a közönség nem győzte találgatni, hogy „járt-e Cecile a Török 
utcában?”. Ötvenhét évesen a Magyar Tudományos Akadémia 
másodelnöke lett. Hosszú élete utolsó éveit egy ellenséges és tőle 
nagyon idegen politikai rendszerben kellett megélnie. 

Ki ez az író és hol született? ______________________   _________________________  

Melyik regénye alapján jelölték őt irodalmi Nobel-díjra? _____________________________  

És ki is az a szövegben említett „Cecile”? _________________________________________  

 
 
2. A székesfehérvári születésű költő gyermekéveinek egy részét Szabadkán 
töltötte, ahol édesapja a zeneiskola igazgatója volt. Első publikációi a 
Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei Naplóban jelentek meg. Majd 
Budapestre került, ahol részt vett a munkásmozgalomban. Férje egy 
fogolycsere révén a Szovjetunióba került – és ő követte őt. Ám a sztálini 
rendszer őket sem kímélte. Az 1935-37-es évekről írt naplóját – halála után – 
gyermekkorának színhelyén, Szabadkán adták ki. Magyarországra 
visszatérve aktívan részt vett az irodalmi életben. Nevét az olvasók talán a 
„Жди меня” című szerelmes vers szép műfordításáért őrzik meg elsősorban emlékezetükben.  

Ki a költő? _____________________  Írd ide az említett vers magyar fordításának első sorát: 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Szabadkai születésű író, zenekritikus és nem mellékesen 
ideggyógyász. De ha már címkéket ragasztunk rá, akkor azt is 
mondhatnánk, hogy paranoiás, morfinista és feleséggyilkos. Igen eredeti 
hangú írásai sokszor megdöbbentőek, borzongatóak – az emberi lélek 
sötét bugyrait tárják elénk. Unokatestvére ezt írta róla: „Pszichiáter, aki 
tudja, hogy lelki életünkben nincsenek csodák és véletlenek, a lelkünk 
történései éppen olyan végzetesek, mint a szívünk, a vesénk, a májunk 
működése és a haragunk, az ambíciónk idegreakcióját szabályos 
görbékben lehet levetíteni a fehér lepedőre.” 

Milyen néven látta meg a napvilágot és mely néven vált ismertté emberünk? 

 ___________________________________   ___________________________________  

Ki az az unokatestvér, aki a fenti sorokat írta róla? __________________________________  
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4. Az előző kérdésben idézett „unokatestvér” egyik verséből (kettő kivételével) kigyűjtöttük a 
jelzőket – és ábécé sorrendbe téve összekevertük őket: 
bús, fehér, ferde, festett, finom, halavány, lomha, méla, mérges, nehéz, nyiszlett, rác, részeg, 
rikító, szláv, távol, trágár, tunya, úri, véresek, virágos, vörös 
 
Melyik az a két jelző (melléknév), amely kétszer-kétszer szerepel a versben (egyszer a 
címben, egyszer pedig a sorok között)? 

 ___________________________________   ___________________________________  

 

5. Még mindig maradunk az „unokatestvéreknél”! Az alábbi történetben kettejük műveinek 
címeit rejtettük el. Húzzátok alá – a szerzőtől függően más-más, azaz kétféle színnel – a 
művek címeit, majd a szöveg végén jelezzétek, hogy melyik szerzőhöz melyik szín tartozik! 

 
A riporter álma 
A férfi a tengerszem homokos partján feküdt, fejéből már tovaszállt a hajnali részegség. 
Körötte a zsivajgó természet, végre nem a négy fal között telik el ez a meleg őszi este. 
Mellette hevert zsákja, amelyet Schmidt mézeskalácsos megtöltött minden jóval, kenyér és 
bor, a kalács pirosra sült fonatán illatozott a dió és a mák. 
Régóta heverhetett már itt meztelenül? Fülében még halotta a pacsirta énekét, vagy a kanári 
dalolt? Összekeveredett érzékeiben a délutáni álom édessége, a jó bor, amit megivott – 
bódulata mint az ópium, úgy hatott rá! Lassan – lassan körülvette a fekete csönd.   
Igen, nagyon kellett már ez a nyári utazás! Visszatérni a szülőföldre, Bácska, a falu, a 
viszontlátás!  Ó Istenem – sóhajtott fel – Rozi, Erna, Irén mama ! Az egész gyermekkorom, a 
soha vissza nem térő boldog idő – miért nem tudjuk akkor, hogy ez a boldogság? Azok a régi 
tavaszok! És Anna, édes, édes Anna! Hol lehetsz most?  
Ott ismerkedtek meg a fürdőn. A napozóstég mellé ki volt kötve Anna csónakja, az a híres 
kék csónak, a kertben megterítve, az asztalon a kínai kancsó, tele hűvös, mentától illatozó 
limonádéval. A kutya csaholva futott ki a vízből, s rázta le magáról a vizet, úgy telepedett le 
száradni gazdája lábaihoz. Ő volt akkor a bajnok. Az úszóverseny bajnoka.  Anna feltette a 
lemezjátszóra a lemezt, és megszólalt a IX. szimfónia, a csodát hozták a kertbe a muzsikusok. 
Az a kert akkor maga volt a muzsika mesekertje.  
Ez az idill maga volt a béke.  Talán ilyen nincs is, csak az emlékekben? Nem is valódi, olyan 
mint egy mese? Mi is volt tulajdonképpen?  Kis nyári souvenir az egyiknek – gyötrelem, kín a 
másiknak?  Ez a szerelem? Ez az élet? Hogyan történhetett meg velük, hiszen a mesékben a jó 
mindig elnyeri jutalmát.  
De vannak mesék, amelyek rosszul végződnek. 
Elmúltak a közös idők, a hajnali séták, az őszi napsütés, a százszínű levelek, amelyeket 
lehullattak az Üllői úti fák, az esti közös vacsorák meghitt fényei, amikor meggyulladtak a 
gyertyák, amelyek csonkig égnek! Vége. Elmúlt. Elveszett. Az utolsó este már zsebében volt 
a régi levél, Péter levele. Hívta, menjenek, szökjenek Amerikába. Mellette a katonai behívó.  
Ez már nem egy kis nyári szenzáció volt – ez már maga a háború. Késő Amerikába szökni, ez 
már nem tréfa, ez a valóság.   
A riporter elrévedt, elragadták az emlékek. Visszagondolt a szörnyű napokra, a sebesülésre, a 
fájdalmakra, melyet nem enyhített a rossz orvos által felírt gyógymód, a gyógyszerek hiánya, 
a szenvedés.  
Mindig rá gondolt – nem hitte, hogy ide jut, hogy ma már mindez egy elfeledett álom. Igen, 
ezt fogja megírni! Ezt kell megírnia! Az újság majd leközli – folytatásokban. A háborút, a 
békét, a szerelmet, a bánatot, a halált.  
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Talán neki is jár majd egy díszoklevél!  Harcolt, küzdött, mint a többiek! Majd választ egy jó 
címet : Emlékirataim a nagy évről vagy a bús férfi panaszai! Majd bekeretezteti, hogy 
mindenki láthassa a falon, ahogy ott díszeleg az aranysárkány! És az ő neve is ott áll majd 
rajta – ez lesz az igazi, a végső számadás, a leszámolás az emlékekkel, az árnyakkal, a múlt 
kísérteteivel.  
A riporter kinyitotta a szemét, arcát odatartotta a lenyugvó nap sugarainak, s lassan 
összecsomagolta a holmiját. Mariska az anyjánál várta. Most az ő kezében van a kulcs, a 
megnyugvás kulcsa.  
 
Az egyik szerző: _______________________  az ő színe:  _______________________  

A másik szerző: ________________________  az ő színe:  _______________________  

 
6. „Nem hiszek abban, hogy ha egy ember belesétál egy gödörbe a 
saját lábán, hogy abból nem tudna kisétálni, szintén a saját lábán. 
Ezért nem hiszek abban, hogy vannak reménytelen esetek. Nincsenek. 
Mindig van kiút.” – Egy vajdasági születésű, „bevállalós” pszichiáter 
hitvallása ez. Eddig kilenc könyve jelent meg Magyarországon.  
Ki ő és hol született? 

 ___________________________________   ___________________________________  

 
 
7. Ha azt mondjuk: „dimenzionista manifesztum”, nem biztos hogy az átlag 
olvasó ráismer a költőre – leghíresebb művészetfilozófiai munkája címéről. 
Ha viszont csak ennyit szólunk: „szil, szál, szalmaszál…” – még a 
kisgyerekek is azonnal fújják a folytatás.  

Ki a szóban forgó költő? ________________________________________  

Melyik vajdasági településen született? _____________________________    

 

8. 2002-ben hunyt el ez a vajdasági író, aki „jéghegyen, szalmakalapban” latroknak is játszott, 
s nagyon kedvelte a rózsamézet.  

Ki volt ő?  __________________________________________________________________  
 

9. „Kedves szentem, egyetlen Marim! Mindenem e földön! - Egy sejtelem mondja nekem, hogy 
holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak - elvérzettem - és velem több becsületes, derék 
bajtársaim! Marim! Te, aki szívem minden hézagját bírtad, Te magad maradsz e földön. - Te 
voltál mindenem, Te leszesz utolsó sóhajtásom.”  
 
Ki és milyen alkalomból írta ezeket a sorokat?  _____________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Hol és mikor született a levélíró? ________________________________________________  

Pontszám:  / 68 
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IV. FILM, SZÍNHÁZ, MUZSIKA 
 

1. „Irodalmi alapanyagokból” készült filmekből mutatunk képeket. Egyes esetekben az írók, 
más esetekben a filmtémák vajdaságiak. Kik az irodalmi művek szerzői? Mi a filmek címe? 
Kik voltak a rendezők? 
 

 

A film címe: ___________________  

Az író: ________________________  

A rendező: _____________________  

 

A film címe:____________________  

Az író: ________________________  

A rendező: _____________________  

 

A film címe: ____________________  

Az író: _________________________  

A rendező: ______________________  

 

A film címe:___________________________  

Az író: _______________________________  

A rendező: ____________________________  

 

A film címe: _______________________  

Az író: ____________________________  

A rendező: _________________________  

 

A film címe:_____________________  

Az író: _________________________  

A rendező: ______________________  
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2. Nevük mérföldkő a vajdasági filmes szakmában, ők 
alapították az első filmszínházakat Zomborban és 
Szabadkán, és indították az első filmes folyóiratot, a Sport és 
filmet. Kik ők? 

 _______________________________________________  

 

 _______________________________________________  

 

 

3. Két fiatal vajdasági magyar színész is Jászai Mari díjban, a színházi szakma egyik 
legrangosabb elismerésében részesült az idén március 15-én. Kik ők? 

 

 

  _____________________________  

 

 

 

 

 

 ____________________________  
 
 

4. A 2007-ben Kossuth díjjal elismert magyarkanizsai születésű író monodrámáját egy 2001-
ben József Attila díjjal kitüntetett, újvidéki születésű, „hangkölteményeiről” (is) híres 
színésznő, „performer” adta elő 1981-ben az Újvidéki Magyar Színházban – Jancsó Miklós 
rendezésében. 

Ki az író? ___________________________________________________________________  

Mi a darab címe? _____________________________________________________________  

Ki a színésznő? ______________________________________________________________  

 

5. A Nemzet Színésze volt. 1919. február 10-én látta meg a 
napvilágot Szabadkán. Igazi művészcsaládba született: 
édesapja és édesanyja, elismert színművészek voltak, de 
öccséből is színész lett. Férje is színházi ember volt, sőt 
leánya is ezt a pályát választotta. Kezdetben vidéki 
színtársulatok tagja volt, majd Budapestre került, és 
rengeteg magyar filmben játszott. Napjainkban leginkább 
egy televíziós szappanopera egyik főszerepéből ismerték a 
nézők. 2011. április 5-én hunyt el. A neve? 

 _______________________________________________  
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6.  
„Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz, 
Nagymama lesz, nagymama lesz. 
A kis unokákkal, jaj de sok baja lesz, 
Sok baja lesz. 
Oh yes! 

Legyen esze, mérsékelje magát,  
Ez a buta vérmérséklet megárt. 
Kicsike vigyázzon egyszer nagymama lesz, 
Nagymama lesz. 
Oh yes!” 

 
Ez az örökbecsű intés egy apatini születésű külföldön is hírneves és máig 
népszerű zeneszerző egyik színpadi darabjában hangzik fel.  

Ki a zeneszerző? _________________________________________________  

 

És mi a darab címe? ______________________________________________  

 

7. A szóban forgó énekesnő 1985-ben született a vajdasági Vrbas városban. Általános iskolai 
tanulmányait falujában, Kishegyesen végezte, majd Szabadkára jelentkezett középiskolába, 
ahol szülészeti nővérnek tanult. Kisgyerek korától fogva énekelt. Ezen a téren 2004-ben aratta 
első sikerét: a zentai Farsangi Ki mit tud-on lett első helyezett. 2006-ban már egy 
magyarországi televíziós tehetségkutató verseny győzteseként ünnepelték. Első stúdió lemeze 
is ebben az évben jelent meg. 2007-ben ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós 
Dalfesztiválon. Ki ő? 

 ___________________________________________________________________________  

 

8. Apai ágon montenegrói, anyai ágon ausztriai és felvidéki családok 
leszármazottja. Nagybecskereken született. A II. világháború alatt 
telepedett át családjával Magyarországra. Felsőfokú tanulmányait a 
budapesti zeneakadémián végezte. A Magyar Állami Operaház főigazgatói 
és főzeneigazgatói posztját is betöltötte – első, egyfelvonásos operájának 
ősbemutatója mégis a Magyar Rádióban volt. Kétszeres Kossuth díjas 
zeneszerző. Ki ő? 

 _____________________________________________________________  

 

9. A citerával 10 éves korában ismerkedett meg, míg a 
hegedűvel hatodik osztályos korában került közelebbi 
kapcsolatba. A szabadkai zenei középiskolát elhagyva, 
Budapestre utazott, ahol a Dresch Quartett tagja lett. 
Színházi és filmzenéket komponál, számos lemeze jelent 
meg. 2008-ban egy díjnyertes magyar filmben még 
főszerepet is játszott. Mi a neve? 

 _____________________________________________  

 

Pontszám:  / 31 
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V. NAGYTUDOMÁNYÚAK 

 

1. Szabadkai születésű néprajzkutató volt, akire fiatal korában Bajcsy-
Zsilinszky Endre eszmeisége gyakorolt hatást. A II. világháború utáni 
Magyarországon fontos politikai és közéleti tisztségeket töltött be, még 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is volt. Szakmai életműve és 
tudományszervezői tevékenysége is figyelemre méltó. A neve? 

 ___________________________________________________________  

 

2. Óbecsei születésű kémikus, a budapesti tudományegyetem egykori 
kémiatanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az Akadémia 
matematikai és természettudományi osztályának 1887-től elnöki, 1907-
től haláláig pedig az Akadémia másodelnöki (alelnöki) tisztét viselte. 
Igazi iskolateremtő tudós volt. A tanításon kívül az első Magyar 
Gyógyszerkönyv kidolgozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Bátyja, Mór, a 19. századi magyar festészet jelentős alakja. Hogyan 
hívták a vegyészt? 
 _________________________________________________________  
 
 
 

3. Egy verseci születésű orvos, gyermekgyógyász, fiziológus nevét 
keressük, aki a 20. századi magyarországi gyermekgyógyászat 
kiemelkedő jelentőségű, világszerte elismert alakja volt. Klinikai 
kutatásai során a gyermeki szervezet folyadékháztartásában fellépő 
élettani zavarok patológiai vizsgálatával foglalkozott. Három évtizeden 
keresztül volt a pécsi, majd a budapesti egyetemi gyermekklinikák és 
gyermekgyógyászati tanszékek vezetője. 1951-ben Kossuth-díjat 
kapott. 1969-ben a Rostocki Egyetem díszdoktorává avatták. Egy 
Baranya megyei gyermekkórház 1993-ban vette fel a nevét. Ki volt ő? 

 ________________________________________________________  
 
 
4. Óverbászon született 1876-ban. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron 
kezdte, és Budapesten fejezte be. Herman Ottó ösztönzésére kezdett 
ornitológiával foglalkozni. 1898-tól dolgozott a Magyar Ornithológiai 
Központban, amelynek 1933-tól főigazgatója volt. A költöző madarak 
vonulását tanulmányozta. 1908-ban bevezette a költöző madarak 
gyűrűzését. 1917-től folytatott küzdelmével megmentette a nagy 
kócsagot a kipusztulástól. Idős korában a magyar solymászat története 
foglalkoztatta. A neve? 

 ________________________________________________________  
 
 
Pontszám:  / 4 
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VI. SPORT! SPORT! SPORT! 
 

1. Sportszervező, pedagógus, tanügyi író, humanista békeharcos. A 
Magyar Olimpiai Bizottság alapító titkára, aki egyben a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság egyik alapítója is. Nevét, 15 társáéval együtt 
márványba vésve, arany betűkkel írva találhatjuk meg az első újkori 
olimpia színhelyén, az athéni stadionban. Ki ő és hol született? 
 
 _________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________  

 
 
2. Az 1928-as amszterdami olimpián szerzett aranyérmet a kardcsapat tagjaként. Zombor 
városában született. A neve? 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
3. Zombor még egy olimpiai bajnokot adott Magyarországnak. Ő hat évvel volt fiatalabb, mint a fent 
említett kardvívó bajnok és négy évvel később szerzett olimpiai aranyat. Ki ő és milyen sportágban 
aratta sikereit? 
 
 ___________________________________   ______________________________________ 
 
 
4. Az olimpiai bajnokok sorát egy még ma is aktív hölggyel 
zárjuk. A vajdasági Palánkán született. Pályája kezdetétől, 
jugoszláv színekben is eredményesen versenyzett, de igazi 
sikereit már magyar állampolgárként érte el. Ki ő? Hány olimpiai 
aranyéremmel büszkélkedhet? Melyik sportágban? 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________  
 
 

5. A vajdasági Újvidéken született magyar családban. 
A legsikeresebb magyar teniszező: kilenc Grand Slam-
győzelmet aratott, 1990-ben a francia Roland Garros 
legfiatalabb győztese. 1991-ben és 1992-ben a világ 
egyik legjobb női játékosa volt, de 1993-ban hirtelen 
abba kellett hagynia a sportot. 1995-ben visszatért a 
pályára, de karrierje további részében már csak 
egyetlen Grand Slam-tornát tudott megnyerni. Ki ő és 
mi okozta a váratlan törést pályáján? 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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6. "Kevéssé törődöm az ellenfél gyengeségeivel, inkább a saját 
erősségemet próbálom kifejezésre juttatni" – Ez az idézet attól a szabadkai 
születésű, (még mindig) fiatal sakkozótól származik, akit minden idők 
legfiatalabb nemzetközi nagymestereként tartanak számon. Jelenleg 27. a 
világranglistán. A neve?  
 
 
 _________________________________________________________________  
 
 

 
7. Az idei év januárjában hunyt el az az újvidéki születésű, hatszoros 
Európa-bajnok asztaliteniszező, aki edzőként is óriási eredményeket ért el: 
hosszú évekig volt a magyar asztalitenisz válogatott vezetőedzője, és öt 
tanítványa összesen tíz világbajnoki címet szerzett. Ki volt ő? 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 

 
 
 
8. Egy férfi, aki már a világnak is bizonyította, hogy ért 
a nőkhöz, hiszen legalább 12 hölgy teszi egyszerre azt, 
amit ő szeretne, és ezzel aranyakat halmoz. Eredeti 
figurája a magyar sportéletnek. Újvidékről indult, majd 
15 sikeres pécsi év, megannyi bajnoki cím és 
kupagyőzelem után az ő vezetésével a Szpartak Moszkva 
2009-ben Európa legjobb klubcsapata lett. Ő maga pedig 
az év edzője. 2010-től a Fenerbahce edzője. A neve: 

 _____________________________________________  

 

 

9. Melyik híres vajdasági sportegyesület jelképe ez? Mi az egyesület 
teljes neve? 

 

 _______________________________________________________  

 

 

 

 

 
Pontszám:  / 14 
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VII. MAGYARKANIZSA 

 

1. Hol található Magyarkanizsa városa? Jelöld be Vajdaság térképén! 

 

 

 

2. Mely települések tartoznak Magyarkanizsa községhez? Sorold fel! 

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 ________________________________   ________________________________  

 

3. Hány lakosa van Magyarkanizsa községnek? És magának a városnak? 

 ________________________________   ________________________________  

 

4. Magyarkanizsánál június második felében virágzik a Tisza. Mit jelent ez? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5. A Tisza virágzásának napjaiban „Vízizene” címmel egy kulturális rendezvényre is sor kerül 
a folyó vizén. Milyen produkciót adnak elő ekkor? Karikázd be a helyes választ! 

a) operett    b) komolyzenei   c) popzenei 

 

6. Magyarkanizsa fürdőváros. Különböző ízületi betegségek 
gyógyítására alkalmas nem csak a föld mélyéből feltörő 
gyógyvíz, hanem a környéken található iszap is. Ki alapította 
az első világháború előtti részvénytársaságot, amely felépítette 
és működtette a gyógyfürdőt? 

 __________________________________________________  

 

 

7. A Magyarkanizsa községhez tartozó Horgos és Martonos melyik növény termesztéséről és 
feldolgozásáról híres? 

 ___________________________________________________________________________  

 

8. Magyarkanizsán nemcsak a hagyományos magyar ételek 
népszerűek, hanem a balkáni eredetűek is. Hogyan nevezik a 
különböző húsfajták keverékéből készült húslepényt?       

__________________________________________________  

 

 

 

 

 

9. Kit ábrázol a képen látható szobor? A magyarkanizsai Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpont az ő nevét viseli. Magyarkanizsán született a 18. 
század végén. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának. Számos 
folyó szabályozását ő tervezte, mint mérnök. A neve? 

 ____________________________________________________________  

 

 

 

10. Minden év szeptemberének első hetében szervezik meg a magyarkanizsai Írótábort, amely 
a Kárpát-medence legrégibb ilyen jellegű rendezvénye. Az idén, 2011-ben hányadik 
Írótáborra kerül sor? 

 ___________________________________________________________________________  
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11. Egy Magyarkanizsához köthető, ma Franciaországban 
élő színész, rendező nevét keressük. Ő alapította a Jel-
színházat. Magyarkanizsán az ő nevét viseli a Kreatív 
Művészeti Központ. A neve? 

 ________________________________________________  

 

 

 

12. A képen látható emlékművet a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai 
szervezete készíttette és avatta fel 2009 májusában. A helyi középiskola 
előtt álló harangláb melyik híres történelmi családnak állít emléket? 

 

 _________________________________________________________  

 

 

13. Ilyen volt – és sajnos, ilyenné vált… A képen látható magyarkanizsai épület a 19. század 
végén épült fel és az 1970-es évekig báloknak, lakodalmaknak és egyéb ünnepi 
rendezvényeknek adott otthont. Mi a szomorú sorsra jutott, feltámadásra váró épület neve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

14. A képen látható helységnévtáblán a magyaron kívül 
milyen nyelven és írásmódokkal van feltüntetve 
Magyarkanizsa elnevezése? 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 
Pontszám:  / 30 
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VIII. Mit tudsz az 1944-45-ben a Vajdaságban történt magyarellenes atrocitásokról? 
Válaszodat legfeljebb 1 oldal terjedelemben készítsd el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontszám:  / 20 


