
Köztünk élnek 

kvíz 

Minden műsorhoz kapcsolódik egy kérdés, az elhangzás sorrendjében. 

 

A helyesnek vélt válaszok betűjelét kérjük bejelölni (bekarikázni / beikszelni)! 

 

 

1. Hol köttettek egykor a legjobb üzletek a lóeladást/vételt illetően? 

a, vásárokon    

b, kocsmákban  

c, tanyákon 

2. Miért virrasztanak a romák? 

a, Elsősorban spirituális okokból, ami egyfajta tiszteletadás az elhunyt előtt. 

b, A halott őrzése, megóvása a cél. 

c, Ilyenkor találkozik a nagycsalád, beszélgetnek, énekelnek. 

3. Hány évesen szöktették meg Rostás Zsolt lányát, Gizellát? 

a, 14 

b, 16 

c, 17 

4. Mik a Magyarországon élő legnépesebb cigánycsoportok? 

a, oláh, romungró, beás 

b, kárpáti, oláh, sinti 

c, manuš, lovári, oláh 

5. Melyik ünnepi étel készítését ismerhetik meg részletesen a műsorban a hallgatók? 

a, halászlé 

b, töltött káposzta 

c, bejgli 

6. Miért hajtották össze a terítőt a szlovákok szenteste, s tették a morzsákat az asztal alá? 

a, Így vendégelték meg a megszületett Megváltót. 

b, A háziállatoknak kedveskedtek. 

c, Az angyalkáknak szánták. 

7. Milyen állatokat NEM tartottak Gyurcsik Jani bácsiék egykor? 

a, galamb  

b, pulyka 

c, kacsa 

8. Mi az a „titkos adalék”, amit Mótyán Tibor a kolbászba tesz a megszokott fűszerek 

mellett? 

a, bors 

b, cukor 

c, majoranna 



9. Mikor indult a Szlovák Általános Iskola citeraszakköre? 

a, 2006   

b, 2008  

c, 2010 

 

10. Mit kellett tenni a kismamának, ha nem szerette volna, hogy kopaszon szülessen a babája? 

a, Nem szabadott ránézni a tökre. 

b, Csöves kukoricát kellett törnie. 

c, Sok vitamint kellett fogyasztania. 

 

11.   Milyen elismerést kapott 2017. decemberében Tessedik Sámuel? 

a, Pedagógus-díj 

b, az ország első biogazdája 

c, a legnagyobb templomépítő 

12. Milyen arányú volt egykor a tanyasi lakosság Szarvason? 

a, 38% 

b, 45% 

c, több mint 50% 

13. Hol található most az a kút, amiből egykor a termálvizet nyerték a Szent Klára fürdőhöz? 

a, Hatvan lakás mögött, a színház bejáratánál 

b, a Fő téren 

c, a Kossuth utcában, a Vízmű területén 

14. Hány nagy gyűjtemény található a Pepi-kertben? 

a, 3 

b, 4 

c, 5 

15. Melyik az a fokozottan védett növény, amelyet 1935-ben fedeztek fel a Körös-Maros Nemzeti 
Park területén? 

a, volgamenti hérics 

b, gyapjas gyűszűvirág 

c, kónyazsálya 

 

 

A válaszadó  
 

Neve:…………..………………………………………………………..……………. 

 

Telefonszáma:…………………………………………………………………….. 

 

Email címe:………………………………………………............................ 

 


