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Kedves Gyerekek! Figyelmesen olvassátok el a következő körülírásokat, majd vála-

szoljatok a kérdésre!                                                                                          (16 pont) 

MI VAGYOK ÉN? 

1. Régen azt mondták rólam, hogy az istenek eledele vagyok. Mátyás király korában 

kerültem Magyarországra. Családi összefogás segített abban, hogy egyre népszerűbb 

legyek.  

Cukorból és olajos magvakból készítenek. Hamar beloptam magam az emberek 

szívébe, mert sokféle figurát, formát és még ki tudja, hányféle finomságot tudnak 

belőlem készíteni. Sőt még múzeumom is van! 

megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

         

2. A Cserhát ölelő karjaiban fekszem, melyek megvédtek az évszázadok folyamán és 

megőrizhettem eredetiségemet. Sokan felismernek a fatornyos, zsindelytetős 

katolikus templomomról. A régi parasztházaimban kipróbálhatjátok a fazekasságot 

vagy a szövést, de van olyan is, amelyikben megszállhatsz. 

Lakóim egy népcsoporthoz tartoznak, akik a mai napig őrzik színes, gazdagon díszített 

viseletüket. 

megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

3. Én egy ún. kultúrtáj vagyok. Sikerült megőriznem biológiai sokszínűségemet. Növény- 

és állatvilágom csodálatos. Én vagyok Magyarország legnagyobb összefüggő védett 

területe. Én vagyok Magyarország első nemzeti parkja.  

Területemen találkozhatsz szürkemarhával, nóniusz lovakkal és házi bivallyal is. 

Mocsaraimban, halastavaimban szívesen fészkelnek a madarak. Megfigyelheted a 

daruk és vadludak vonulását.  

Népszerű programoknak is helyet adok: lovasnapokat és hídi vásárt tartanak 

területemen. 

megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

4. A magyar ipar történetének kiemelkedő, valamikor külföldön is jó hírű szereplője 

vagyok. Egy család életének részévé váltam, akik területemen építették fel 

lakóházaikat. Fénykoromat a századfordulón éltem.  Ekkor Európa és a világ számos 

országának területére szállítottam építészeti kerámiát, dísztárgyakat és 

porcelánkészleteket.  

A hazai és a nemzetközi művészettörténet fontos részét jelentem. Neves tudósok, 

építészek és művészek dolgoztak nálam, pl. Lechner Ödön, Victor Vasarely, Martyn 

Ferenc. 

A 2010-es Európa kulturális fővárosában találhatsz rám. 

megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 
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5. Egy nemzeti park területén vagyok megtalálható. A különböző adatok alapján 2 millió 

éves vagyok. Az ősember lakhelyéül is szolgáltam. 

Járataimat változatos nagyságú, színű és formájú képződmények díszítik. Ezek 

megmozgatták a felfedezők és a látogatók fantáziáját. Így születtek a következő 

fantázianevek: Sárkányfej, Tigris, Anyósnyelv, Oszlopok csarnoka, Óriások terme. 

Összhosszúságom 25 km, melynek egy szakasza Szlovákia területén fekszik. 

megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

6. Ez a munka 1915-ben kezdődött az Országos Stefánia Szövetség megalakulásával. 

Jelenleg csak főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezheti ezt a munkát. 

Munkájukat önállóan végzik el, de kapcsolatban állnak az egészségügyi, gyermekjóléti 

rendszer munkatársaival. Szoros személyes kapcsolatot tartanak gondozottaikkal. 

Ezen kívül szűrővizsgálatokat szerveznek, védőoltásokat készítenek elő, 

egészségnevelési programokat szerveznek. 

      megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

7. Fontos vagyok sok magyar életében, hiszen még az ünnepi asztalra is jut belőlem. 

Bárki elkészíthet, de úgy tartják, amelyik férfi nem tud elkészíteni, az nem is igazi 

férfi. 1996 óta rendeznek tiszteletemre minden nyáron egy fesztivált. Valaki a 

kertjében, valaki az utcán készít el. Fontos, hogy bográcsban készítenek el, mégpedig 

felfelé szűkülő bográcsban. 

      megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

8. Régebben főleg ünnepi alkalmakra készítettek el, de ma már a mindennapok részévé 

vált fogyasztásom. Nevemnek sokféle változata ismert, pl. dorongfánk, botfánk. Igazi 

különlegesség vagyok. Általában szabadban készítenek, és a finom, édeskés illatok 

messzire terjednek, így csalogatva a vásárlókat. Úgy mondják, hogy egyszerre vagyok 

székely, erdélyi és magyar. 

     megfejtés: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


