
 

 

VAJDASÁG 1. FELADATSOR 

 

 

 

  



1. Komor Marcell és Jakab Dezső első közös, szabadkai munkája az 

1902-ben épített zsinagóga, az európai zsinagóga-építészet 

gyöngyszeme.  A következők közül melyik állítás NEM IGAZ az 

épületre? 

 

A. Az ötkupolás zsinagóga központi kupolája egy nyolcszögű 

acélkonstrukcióra támaszkodik. 

B. Jellemző díszítőelemei a stilizált pávatoll-, a szív-, és 

virágmotívumok. 

C. Hangsúlyos a fa alapanyag használata. 

  



 
 

Délvidéki földikutya 

 

2. Milyen területen él a délvidéki földikutya? 

 

A. Homokos, füves pusztákon 

B. Erdőben 

C. Fás ligetekben 

  



 
 

Aracsi pusztatemplom 

 

 

3. Melyik történelmi esemény okozta az aracsi pusztatemplom 

pusztulását? 

 

A. A tatárjárás 

B. A török hódítások 

C. Az 1848–49-es szabadságharc hadi eseményei 

 

  



 
 

Bácsi vár 

 

4. A bácsi vár a korabeli francia lovagvárak mintájára készült 

lakótoronnyal, bástyákkal megerősített várfallal, vizesárokkal és 

felvonóhíddal. Bács már Szent István kora óta fontos település, 

püspöki székhely volt a vár nagyszabású kiépítésére azonban csak 

később került sor.  Mikor? 

 

A. Szent László király uralkodása alatt, a 11. század végén 

B. Károly Róbert uralkodása alatt, a 14. század elején 

C. Mátyás király uralkodása alatt, a 15. század második felében 

 

  



 
 

Zentai tűzoltólaktanya 

 

5. Ki tervezte a zentai tűzoltólaktanya szecessziós épületét? 

 

A. Magyar Ede 

B. Komor Marcell és Jakab Dezső 

C. Lajta Béla 

 

  



6. Melyik településnél torkollik ma a Tiszába a Ferenc-csatorna, vagyis 

a Duna–Tisza–Duna-csatorna? 

 

A. Óbecsénél 

B. Péterrévénél 

C. Magyarkanizsánál 

 

  



7. Hogyan készül a vajalja? 

 

A. Tejfölt (esetleg vaj hozzáadásával) liszttel berántanak. 

B. A tejfölből vagy tejszínből köpüléssel elválasztják a tejzsírt. 

C. Az aludttejet vászonruhába csomagolva felakasztják, hogy 

kicsöpögjön belőle a savó. 

 

  



 
 

Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka 

 

8. Melyik Kosztolányi-regény játszódik a szabadkai Községi 

Főgymnasium (ma Svetozar Marković Gimnázium) falai közt? 

 

A. Pacsirta 

B. Édes Anna 

C. Aranysárkány 

 

 

  



 
 

Doroszló, karikázó 

 

9. A karikázó tánctípus, vagyis a leányok hangszeres kíséret nélküli, 

kizárólag énekhangra járt körtánca Vajdaságban csak két nyugat-

bácskai faluból, Doroszlóról és Gombosról ismeretes. Doroszlón 

csirajnak, Gomboson pedig tüskömnek nevezik ezt a fajta táncot. 

Mikor járták leginkább a lányok ezeket a táncokat? 

 

A. A farsangi időszakban 

B. A nagyböjt alatt 

C. Lakodalmakban 

 

  



10. Melyik néprajzi táj jellemző műfaja a juhásznóta? 

 

A. Dunántúl 

B. Alföld 

C. Erdély 

 

  



11. Temerin katolikus magyarsága 1853-ban egyházi fogadalmi 

ünnepévé tette Illés próféta napját, július 20-át. Az 1948-as 

forradalomban lerombolt falut a következő években számos 

természeti csapás sújtotta, ezért a temeriniek megfogadták, hogy 

ezen a napon nem dolgoznak, hanem templomba mennek, és 

imádkoznak, hogy végre szebb idők köszöntsenek a falura. A néphit 

szerint Illés… 

 

A. … hirtelen támadó nyári viharokat okoz. 

B. …napsütéses időt hoz. 

C. …nagy szárazságot okoz. 

 

  



 
 

Szentkút 

 

12. A doroszlói Szentkút a középkor óta ismert kegyhely, napjainkban a 

vajdasági magyarság legkedveltebb búcsújáró helye. Mikor van a fő 

búcsúja? 

 

A. Pünkösdkor 

B. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján (Szűz Mária 

mennybemenetelének ünnepén) 

C. Szeptember 8-án, Kisasszony napján (Szűz Mária születésének 

ünnepén) 

 

  



 
 

Tambura muzsika 

 

13. Melyik néptől vette át a tambura ősét a magyarság? 

 

A. Közvetlenül a törököktől 

B. A délszláv népek közvetítésével  

C. Az olaszoktól 

 

  



14. Melyik település közelében folyt le az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc utolsó győztes csatája? 

 

A. Szenttamás 

B. Kishegyes  

C. Temerin 

 

  



 
 

Eleméri Szent Ágoston-templom 

 

15. Melyik aradi vértanú nyugszik az eleméri Szent Ágoston-

templomban? 

 

A. Kiss Ernő 

B. Damjanich János  

C. Gróf Leiningen-Westerburg Károly 

 


