
Értéktár vetélkedő HUNG-2018 

Középiskolások részére 
 

1. A Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti Értéke ipari és műszaki megoldások 

kategóriában Irinyi János munkássága és a zajtalan és robbanásmentes gyufa. Egyik 

professzorának, Meissner Pálnak sikertelen kísérlete kapcsán jött rá a zajtalan gyufa 

megoldásának gondolatára. Hosszú kísérletsorozat után 1836-ban szabadalmaztatta a 

zajtalan és robbanásmentes gyufát.  

Mi volt Irinyi találmányának lényege, mitől vált zajtalanná és robbanásmentessé a gyufa?  

 

(150 karakter) 

 

A gyufa fejében a foszfort nem kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte. 

 

 

2. Kabay Jánosnak, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve a Hungarikumok 

Gyűjteményének eleme egészség és életmód kategóriában. 

Határozd meg, hogy igaz, vagy hamis a következő állítás az értékkel kapcsolatban! 

„Elméletének helyességét sikeres kísérleteivel nem csupán bizonyítani tudta 

találmányával, hanem egyben első szabadalmánál sokkal praktikusabb, és előnyösebb 

eljáráshoz is jutott. A „száraz eljárásnál” lényeges volt, hogy a termelők megtarthatták és 

értékesíthették a terményüket, és csak a számukra értéktelen hulladék, a szalma szolgált 

alapanyagul a gyárnak, s óriási előny volt, hogy a szalmát egész évben folyamatosan fel 

lehetett dolgozni.” 

 

(rádiógombok, igaz, hamis) 

 

Az állítás igaz. 

 

 

3. A Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási 

rendszer a Hungarikumok Gyűjteményének eleme egészség és életmód kategóriában. A 

több, mint 100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, 

preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban, amely egyedülálló 

Európában. Hazánkban védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett főiskolai oklevéllel 

rendelkező személy végezhet. A védőnő szakmai tevékenységét önállóan látja el, de 

rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer 

embereivel. Jelöld meg melyik két szervezet egyesülésével jött létre a mai védőnői 

szolgálat! 

 

a) a Vöröskereszt és a Margit szövetség 

b) a Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 

c) a Margit Szövetség és a Zöldkeresztes Védőnök 

 

(rádiógombok) 

 

A b) válasz a helyes megoldás. 

 

 



4. Mathiász János szőlőnemesítő életműve a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti Értéke 

agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában 

Jelöld meg, igaz vagy hamis a következő állítás az értékkel kapcsolatban! 

 

„Mathiász János 1890-ben Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerész javaslatára 17 

hold földet vett betelepítésre a város határában. A homoki szőlőkultúra meghonosításával 

új fejezetet nyitott az alföldi szőlőtermesztésben, egyúttal megtalálta a filoxéra (szőlő 

gyökértetű) ellenszerét is, - mivel a homok megfojtotta a szőlő gyökerére kapaszkodó 

élősködőt. Katonatelepi birtokáról vagonszám szállította Tokajra az egészséges 

szőlővesszőket, ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett a tokaj-hegyaljai szőlészet-

borászat megmentésében.  

 

Az állítás igaz 

 

 

5. A Halasi csipke a Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség 

kategóriában. A századforduló női viseletében a csipke fontos szerepet játszott. 

Legyezők, zsabók, gallérok, mandzsetták, csipketarsolyok egészítették ki az alkalmi 

öltözékeket, s nálunk, mindehhez járult még a díszmagyarok elengedhetetlen tartozéka a 

csipkekötény. A halasi csipke megteremtése Dékáni Árpád rajztanár és Markovics Mária, 

fehérnemű-varrónő nevéhez fűződik.  

Mikor kezdődött a halasi csipkekészítés története?  

 

(150 karakter) 

 

1902-ben a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán mutatták be 

először a halasi csipkét.  

 

 

6. A Kassai-féle lovasíjász módszer a Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális 

örökség kategóriában. A Kassai-iskola célja az őseink elfeledett harci művészetének az 

újjáélesztése. A képzés során a lovasíjásznak azt a szintet kell elérnie, amelyet őseink 

magukénak tudhattak. Vágtató ló hátáról a ló sebességétől függetlenül gyors és pontos 

lövéseket kell leadni előre, oldalra, hátrafelé 180 fokos szöget bezárva. A kentaurban 

fogalmazódik meg legtökéletesebben a lovasíjászat lényege: csípőtől lefelé eggyé válunk 

a lóval, csípőtől felfelé eggyé válunk a céllal. A szabályrendszerében végtelen egyszerű, 

de végrehajtásában rendkívüli felkészültséget igénylő sportág robbanásszerűen terjed a 

világban.  

Jelöld meg, mikor rendeztek először lovasíjász versenyt! 

 

a) 1994-ben 

b) 1950-ben 

c) 2000-ben 

 

(rádiógombok) 

 

Az a) válasz a helyes megoldás. 

 

 



7. A Pálos rend a Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség kategóriában. A 

pálos rend magyar alapítású férfi szerzetes remete rend, amely a mai napig működik. 

Rendházai egykor behálózták az egész Kárpát-medencét, valamint megtalálhatóak voltak 

Lengyelországban, a szlavón és a német területeken is. A rend tagjai 1341-től kötelezően  

fehér ruházatot hordtak az addigi szürke helyett, megkülönböztetve magukat a többi 

remetétől.  

Ki és mikor alapította a pálos rendet?  

 

(150 karakter) 

 

Boldog Özséb esztergomi kanonok 1250-ben  

 

 

8. Szatmár, Bereg és Kárpátalja középkori templomai a Magyar értéktár kiemelkedő 

nemzeti értéke épített környezet kategóriában. A Felső-Tisza-vidék középkori 

templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke. Szatmár és Bereg középkori 

egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű templomok, a melléjük épített 

fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes 

kazettás mennyezetek, faragott szószékek.  

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

„Az Alföld középkori templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a 

hegyekkel körbezárt vidék távol tartotta magát a török hódító hadaktól, így maradhattak 

fenn páratlan gazdagságukban és szépségükben a kis középkori templomok.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás hamis. 

 

 

9. A Magyar pásztor- és vadászkutyafajták a Hungarikumok Gyűjteményének eleme 

kulturális örökség kategóriában. A magyar kutyafajták a magyar ember évszázados 

tenyésztői munkájának eredménye, hozzátartoznak a hazai tájhoz. A tenyésztő 

szervezetek célja, hogy a magyarországi állomány szabályozott, ellenőrizhető tenyésztés 

során született, egészséges, örökletes betegségektől mentes, fajtatiszta egyedekből 

tevődjön össze. A tenyésztés során kiemelkedően fontos a használati érték és a genetikai 

diverzitás megőrzése, mind a hagyományos, mind a XXI. század követelményeinek 

megfelelő készségek fenntartása. 

Jelöld meg melyik kutyafajta alkalmas a legjobban vaddisznó vadászatra! 

 

a) puli 

b) erdélyi kopó 

c) kuvasz 

 

(rádiógombok) 

 

A b) válasz a helyes megoldás. 

 

 



10. A Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség kategóriában A Matyó 

népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája. 

1925-ben Mezőkövesden az egyház kezdeményezésére - a lakosság gazdasági helyzetén 

javítandón és a viselet túldíszítettségének megakadályozása érdekében - tervezetet 

dolgoztak ki a ruházkodás helyes normáira vonatkozóan. Ennek eredményeképpen 

elhatározták, hogy hamvazószerdán a bűnbánati körmenet után elégetik a gyári díszeket 

és utána senkin nem tűrik meg a felesleges cifraságokat. 

Milyen néven emlegetik ezt az eseményt?  

 

(50 karakter) 

 

Ragyogó égetés 

 

 

11. Az Aradi Szabadság-szobor a Magyar Értéktár kiemelkedő nemzeti értéke kulturális 

örökség kategóriában. Jelöld meg, hogy igaz vagy hamis a következő állítás a szoborral 

kapcsolatban! 

 

„Az emlékmű elkészítésével eredetileg Huszár Adolfot bízták meg, aki haláláig dolgozott 

a művön. Tanítványa Zala György kapta meg a feladatot, hogy fejezze be - ő alaposan 

átdolgozta az eredeti tervet - így alakult ki a végső forma. Az emlékmű csúcspontjára 

Hungária alakját állította, míg a négy, szinte önálló, allegorikus kompozíció körülötte 

helyezkedik el, mégpedig: Ébredő szabadság, Harckészség, Áldozatkészség, Haldokló 

harcos.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás igaz. 

 

 

12. Nevezd meg a képen látható Hungarikumokat! Továbbá írd le, milyen kategória elemei és 

mi a közös bennük! 

 

(200 karakter) 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

_________________________________ 



 

szikvíz, fröccs 

 

13. A Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség kategóriában a Tárogató. 

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

„Európa és Amerika rock zenészei körében is nagyon népszerű hangszer a tárogató. 

Koncertjeiken gyakran improvizálnak magyar dallamokra és beszélnek a hangszerről és 

Magyarországról. Egyedi hangzása és különleges hangszíne miatt szívesen használják 

filmzenékben is, különösen a romantikus jelenetek zenei aláfestésére.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás hamis 

 

 

14. A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti 

Értéke kulturális örökség kategóriában. A sült tésztáról eredete, összetétele, formája és 

elkészítési módja alapján egyértelműen megállapítható, hogy a római katolikus és 

evangélikus liturgia kellékeként használt ostyával rokonítható. A lisztet, vizet, sót 

tartalmazó alaptésztán a helyi háziasszonyok az idők folyamán változtattak. 

Milyen speciális eszközt használnak a Borsodnádasdi molnárkalács készítéséhez? 

 

(100 karakter) 

 

kerek tányérú, ollószerűen nyitható sütővasat  

 

 

15. A táncház módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje 

kulturális örökség kategóriában a Hungarikumok Gyűjteményének eleme.  

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

„A táncház nyitott, alulról szerveződő, mindenki számára hozzáférhető kulturális hálózat, 

amely filozófiáját a szellemi kulturális örökségvédelem gondolatköréből, közös tartalmát 

pedig a helyi közösségek hagyományos kultúrájából meríti. Civil kezdeményezésként 

indult, majd kismértékben intézményesült. Állami támogatásban is részesül, de mind a 

mai napig megmaradt önfenntartó, szocio-kulturális mozgalomnak. Az első táncházra 

1972-ben, Budapesten került sor.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás igaz 

 

 

16. A Szatmári szilvalekvár a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti Értéke agrár- és 

élelmiszergazdaság kategóriában. Készítése évszázados hagyományokra tekint vissza a 

Tiszaháton, Szatmár-Beregben. Cukor nélkül, hagyományos mozdulatokkal kevergetve 

órákon át főzik a helyben termő szilvából, míg eléri a kívánatos állagot. 



Válaszd ki milyen edényben készítik a szatmári szilvalekvárt a hagyományok szerint! 

 

a) zománc tálban 

b) öntött vas edényben 

c) rézüstben 

 

(rádiógombok) 

 

A c) válasz a helyes megoldás. 

 

 

17. A Zsolnay Kulturális Negyed a Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség 

kategóriában. Pécs az „Európa Kulturális Fővárosa” (2010) cím elnyerésével kiemelkedő 

lehetőséget kapott az Európai Unió támogatásával a város kulturális, szellemi és 

művészeti életében meghatározó beruházások megvalósítására. Eredetileg a Zsolnay 

Kulturális Negyed helyén a Zsolnay Porcelánmanufaktúra épülete és a Zsolnay család 

lakóépületei álltak.  

Milyen részei vannak a Zsolnai Kulturális Negyednek?  

 

(150 karakter) 

 

Négy részből áll: a Míves negyed, Alkotó negyed, Gyermek és Családi negyed, 

Egyetemi negyed 

 

 

18. Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út a Hungarikumok 

Gyűjteményének eleme kulturális örökség kategóriában. A Budai Várnegyed középkori-

barokk stílusjegyeket hordoz, míg a gyűrűs-sugaras szerkezetű pesti oldalra egységes 

historizáló és szecessziós építészet jellemző. Az Andrássy út bérpalotás belvárosi 

főútként indul, majd fokozatosan szélesedik villákkal szegélyezett fasorrá, végül a 

magyarság ezeréves államiságát jelképező Hősök terébe torkollik. A sugárút alatt fut a 

kontinentális Európa elsőként megépített földalatti vasútja. 

A következő válaszok közül jelöld meg mikor épült meg a Kisföldalatti vasút! 

 

a) 1911-ben 

b) 1900-ban 

c) 1896-ban  

 

(rádiógombok) 

 

A c) válasz a helyes megoldás 

 

 

19. A Magyar Huszár a Hungarikumok Gyűjteményének eleme kulturális örökség 

kategóriában.  

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

„A huszár a XV. században Magyarországon kialakult könnyűlovassági fegyvernem 

katonája. A könnyű fegyverzetű harcosok a pajzsosok alkotta biztonsági gyűrűből kitörve, 

elsőként csaptak rá az ellenségre, állandóan nyugtalanították azt, de a nagyobb ellenséges 



erő elől kitértek, a nehéz lovasság mögé húzódtak, amint azonban a támadásra újból 

kedvezővé vált a pillanat, ismét előretörtek.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás igaz. 

 

 

20. A Hungarikumok Gyűjteményének része épített környezet kategóriában Torockó épített 

öröksége. Torockón van a Kárpát-medence legépebben és leghitelesebben fennmaradt 

népi építészeti együttese. Itt található a Kárpát-medence legrégebbi, 1668-ban épült 

eredeti állapotában megmaradt parasztháza. A falunak a természeti értékek mellett 

jelentős épített és szellemi öröksége is van: a házak egyedi, csak itt jellemző stílusban 

épültek. Torockón a Nap kétszer kel fel. Korán reggel megjelenik az égbolton, a 

Székelykőtől balra, majd elbújik a Székelykő mögé, és csak később emelkedik olyan 

magasra, hogy bevilágíthassa az egész falut. 

Mi a magyarázata ennek a különös jelenségnek? Válaszd ki a következők közül a helyes 

megoldást! 

 

a) Az 1130 méteres észak-dél vonulatú Székelykő sajátos alakja okozza.  

b) Az időjárási viszonyok okozzák. 

c) A falu határában lévő erdőség miatt van ez a jelenség. 

 

(rádiógombok) 

 

Az a) válasz a helyes megoldás. 

 

 

21. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat a Hungarikumok Gyűjteményének eleme 

egészség és életmód kategóriában. A tó különleges képződmény, hiszen ellentétben a 

többi melegvizes tóval - amelyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy 

sziklatalajban vannak - a Hévízi-tó, tőzegmedrű forrástó. A környezeti hatások 

következtében a tó vize állandó áramlásban van. A tó gazdag ásványianyag tartalmú 

forrása abból a 38 méter mélyen található barlangból fakad, ahol több tízezer éves meleg 

és hideg karsztvizek keverednek egymással. A feltörő karsztvíz hőmérsékletének, 

vízminőségi összetételének köszönhetően a tó vizét régóta használják gyógyászati 

célokra. Dr. Moll Károly hévizi fürdőorvos itt dolgozta ki a gerinc nyújtásának ma is 

alkalmazott terápiáját. Hogy nevezik ezt a gyógyászati eljárást?  

 

(50 karakter) 

 

súlyfürdő 

 

22. A Zsolnay porcelán és kerámia a Hungarikumok Gyűjteményének eleme ipari és műszaki 

megoldások kategóriában. Fénykorát a századfordulón élte, amikor a Kárpát-medence 

teljes területére szállított építészeti kerámiát. Dísztárgyait és porcelánkészleteit sorra 

díjazták a világkiállításokon. Az 1890-es években fejlesztette ki Zsolnay Vilmos azt a 

különleges és máig titokként őrzött technikát, amellyel fémes csillogású, a szivárvány 

minden színében irizáló tárgyakat hoztak létre. 

Hogyan nevezik ezt a különleges mázat? Válaszd ki a helyes választ! 



 

a) gubenit 

b) monolit 

c) eozin  

 

(rádiógombok) 

 

A c) válasz a helyes megoldás. 

 

 

23. A Gemenci gímszarvas turizmus és vendéglátás kategóriában a Magyar Értéktár 

Kiemelkedő Nemzeti Értéke. 

Jelöld meg, igaz vagy hamis a következő állítás az értékkel kapcsolatban? 

 

„A gímszarvas Magyarország legkisebb testű kérődző vadfaja, amelynek hímjét bikának, 

nőstényét tehénnek, szaporítás előtt ünőnek, szaporulatát bika- vagy ünőborjúnak 

nevezzük. A bikák hangja a jellegzetes bőgés, amelyet üzekedési időszakban hallatnak. A 

bőgés május végén kezdődhet, augusztus közepén/végén éri el csúcsát és általában 

szeptember elejéig tart. Magyarországi viszonyok között a legnagyobb méretű agancsokat 

5-7 év közötti bikák növesztenek.” 

 

(rádiógombok: igaz, hamis) 

 

Az állítás hamis 

 

 

24. A Kürtőskalács a Hungarikumok Gyűjteményének eleme agrár- és élelmiszergazdaság 

kategóriában. Nevét onnan kapta, hogy a hosszúkás, henger alakú sütemény formája a 

füstelvezetésre használt kürtőre emlékeztet. Az egyik első ismert receptje gróf zabolai 

Mikes Mária 1784. évi erdélyi szakácskönyvéből származik. A sütemény a XVIII. század 

végére a teljes magyar nyelvterületen elterjedt és mind a polgári, mind a népi 

konyhaművészetnek meghatározó eleme lett. A XIX. és a XX. század során a sütemény 

receptje számos népszerű magyar szakácskönyvbe is bekerült. 

Hogyan nevezték ezt a süteményt a Dunántúlon?  

 

(100 karakter) 

 

botra tekercs, dorongfánk, dorongos fánk 

 

 

25. A nagybányai művésztelep és festőiskola a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti Értéke 

kulturális örökség kategóriában. A modern magyar festészetet elindító mozgalom a 

nagybányai művésztelepen bontakozott ki. Működésének csak a második világháború 

vetett véget. A művésztelep 1902-től szabad iskolává alakult, ahol az új magyar 

festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. Az iskola fő érdeme, hogy a 

naturalizmus és a plein air festészet eredményeit meghonosította. Alapítói: Hollósy 

Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla. 

Mikor kezdte el működését a nagybányai művésztelep? Jelöld meg a helyes választ! 

 

a) 1896-ban 



b) 1875-ben 

c) 1910-ben 

 

(rádiógombok) 

 

Az a) válasz a helyes megoldás. 

 

 

26. A Gulyásleves a Hungarikumok Gyűjteményének eleme turizmus és vendéglátás 

kategóriában. A gulyás az egyik legnépszerűbb magyar eredetű étel, amelyet világszerte 

ismernek. Az 1800-as években a gulyás szó bekerült a szótárakba, az 1810-es években 

receptje megjelent a különféle szakácskönyvekben, az 1820-as években feltűnt a vidéki 

városi vendéglők étlapján. Az 1830-as években tudományos értekezésben sorolják a 

magyar nemzeti jellegzetességek közé, s az 1840-es években a „pörkölthús” megjelent a 

pesti belvárosi vendéglők kínálatában is. 

Sorold fel milyen alapanyagokból készül a gulyásleves.  

 

(200 karakter) 

 

marha lapocka, burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, fehérpaprika, paradicsom, 

petrezselyemgyökér, mangalicazsír, só, fűszerpaprika-őrlemény, fokhagyma, egész 

köménymag, csipetke 

 

 

27. A Debreceni páros kolbász a Hungarikumok Gyűjteményének eleme agrár- és 

élelmiszergazdaság kategóriában. A debreceni mészárosok és hentesek sok évszázad 

folyamán felhalmozott szaktudása alapján a debreceni páros kolbász több változatát is 

készítették, amelyekre a hasonló fűszerek használata, de különböző húsok felhasználása 

és aránya volt a jellemző. A XIX. század második felétől a jó minőségű fűszerpaprika is 

elmaradhatatlan része lett a receptúrának. 

Hány féle változatban készítik a debreceni párost? 

 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

 

(rádiógombok) 

 

A b) válasz a helyes megoldás 

 

 

28. A Gércei alginit a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti Értéke természeti környezet 

kategóriában. Fosszilis (megkövesedett) alga biomasszából és elmállott tufából álló kőzet, 

amely 4-5 millió évvel ezelőtt keletkezett. Magas humusz, mész, agyag, nitrogén, kálium, 

magnézium és más makro-, mikroelemeket tartalmazó ásványi anyag. Talajjavító hatását 

teljes körű kísérletsorozattal igazolták. A homokos, laza talajok szerkezetét kedvezően 

megváltoztathatja, jó hatással van a talaj vízmegtartó képességére, megakadályozza a 

növények számára szükséges, fontos tápanyagok kimosódását, így segíti elő azok 

folyamatos tápanyagellátását. Megfelelő mennyiségben és arányban felhasználva 

jelentősen növelheti a termés mennyiségét és minőségét. 



Mikor fedezték fel Magyarországon az első alginit telepet? Továbbá sorolj fel néhány 

települést, ahol az alginit fellelhető! 

 

(100 karakter) 

 

1973-ban Pula és Öcs község határában 

Pula, Öcs, Gérce, Egyházaskesző, Várkesző 

 

 

29. A klasszikus magyar szablyavívás hagyománya a Magyar Értéktár Kiemelkedő Nemzeti 

Értéke sport kategóriában. A szablya Belső-Ázsiából származik, ami Európába az ázsiai 

lovas népekkel került be, mint könnyű lovassági fegyver. Hazánkban a népvándorlás 

korában tűnt fel és két változatban fordult elő: az egyik a szarmata-hun, a másik az avar 

szablya. A kora középkorban visszaszorult használata, csak a török uralom idején, majd a 

huszárok fegyvereként vált ismét gyakorivá, amelyet egészen az első világháborúig 

használtak. 

Hogy néz ki egy szablya? Jelöld meg a helyes megoldást! 

 

a) Egyenes hosszú kard, széles pengéje egy vagy, két élű 

b) A szablya egyélű ívelt pengéjű kard, amelynek a külső éle ki van élesítve. Hosszúsága 

70-111 cm, ebből a penge hossza 60-99 cm.  

c) Ívelt, kétélű kb. 80 cm hosszú, keresztvassal rendelkező kard. 

 

(rádiógombok) 

 

A b) válasz a helyes megoldás. 

 

 

30. Sorold fel, hogy a következő nemzeti értékek közül melyek azok, amelyek előállításához 

ipari körülmények szükségesek! 

 

1. Budapesti téliszalámi 

2. Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász 

3. Gönci kajszibarack 

4. Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász 

5. Hajdúsági torma 

6. Herz Classic téliszalámi 

7. Hízott víziszárnyas-termékek 

8. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

9. Magyar akácméz 

10. Magyar szürkemarha húsa 

11. Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma 

12. Pick téliszalámi 

13. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény vagy Szegedi paprika 

14. Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi 

15. Szentesi paprika 

16. Piros Arany és Erős Pista 

17. Vecsési savanyú káposzta 

18. MIRELITE termékek 



19. Szerencsi csokoládé 

 

(250 karakter) 

 

A helyes megoldás 1, 6, 12, 14, 16, 18, 19 


