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SZENTENDRE KINCSE 

A TÖRTÉNET 

Elindulsz a Református Gimnáziumból bejárni Szentendrét, mert még nem nagyon 

vagy képben a várossal kapcsolatban. Útközben betérsz egy-két nevezetes múzeumba, 

templomba és étterembe, és csak ámulsz-bámulsz, hogy mennyi kincset rejt ez a város. 

Utad végén jössz rá, hogy kicsit késésben vagy, mivel edzésed lesz. Gyorsan felhívod 

az apukádat, hogy jöjjön érted a Fő térre és vigyen el az edzésre. 

 

A JÁTÉK CÉLJA 

A START mezőről, a Református Gimnáziumból elindulva bejárhatod az egész 

belvárost, hogy a nevezetes épületekben megtaláld Szentendre kincseit. Ezek a kincsek 

a játék házi változatban gombok legyenek! Három kategóriában, a „Művészet”, a 

„Vallás” és a „Nemzetiség” témakörökben kell összegyűjteni  összesen hat gombot, 

kettőt-kettőt témakörönként. Gombot akkor kapsz, ha az adott épületben, ahova 

betértél, helyesen válaszolsz egy kérdésre. Ha egy kérdésre helyesen válaszoltál és 

megkaptad a gombot, abban az épületben több gombot nem tudsz szerezni. A tőled 

jobbra ülő játékos teszi fel a kérdést. Ahol több válaszlehetőség közül kell választani, 

ott a vastagon szedett válasz a helyes. Az alábbi épületek felsorolásából látod, hogy 

melyik épület melyik kategóriát képviseli. Mindig csak az aktuális kérdést nézzétek, a 

következőket takarjátok le egy lappal! 

 

Az nyeri meg a játékot, aki a leggyorsabban összegyűjti az összes kincset, és beér a 

célba, a FŐTÉRRE. 

 

TARTALOM 

Játékszabály, játékmező (A3-as kinyomtatva), 5 db játékbábu, 1 játékkocka, 10-10 db. 

kék, sárga, fehér (vagy tetszőleges színű) gomb, 3 kérdésfüzet (Művészet, Vallás, 

Nemzetiség – A4-es füzet kinyomtatva). 

 

KEZDÉS 

A bábukat tegyétek fel a Start-mezőre (Református Gimnázium)! A legfiatalabb 

játékos kezd. Az óramutató járásával megegyezően haladunk. Az első játékos dob a 

kockával, és annyit lép a mezőkön, amennyit dobott (a sárga macskakövek nem 

mezők). 
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MEZŐK 

Zöld mező   Ha erre a mezőre lépsz, lépjél még hármat tetszőleges irányba! 

Lila mező Elfáradtál. Pihenj egy kicsit és élvezd a gyönyörű épületeket! 

Kimaradsz egy körből. 

Barna mező Elhagytál valamit. Menj vissza érte! Lépjél hátra hármat abba az 

irányba, ahonnan jöttél! 

Rövidítő mező Erre a mezőre lépve átléphetsz arra a számú helyre, amit a 

mezőn látsz. 

OFFLINE Center Ez a joker-épület. Ha ide ellátogatsz, a játék alatt egyetlen 

alkalommal kérhetsz kérdést bármilyen kategóriában. 

 

HELYSZÍNEK A TÉRKÉPEN 

1. Vujicsics Tihamér Zeneiskola   (nemzetiség) 

2. Ferenczy Múzeum     (művészet) 

3. Péter és Pál       (vallás) 

4. Barcsay Múzeum     (művészet) 

5. Római kőtár      (művészet) 

6. Keresztelő Szent János Plébánia   (vallás) 

7. FŐTÉR      (CÉL) 

8. Református Templom    (vallás) 

9. Corner Szerb Étterem    (nemzetiség) 

10.  Szentendrei Művésztelep    (művészet) 

11.  Dalmát Szamár Bisztró    (nemzetiség) 

12.  Offline Center     (joker) 
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Szentendre Kincse - Művészet 

 

1. Mi volt Szentendre neve a Római Birodalom ideje alatt?  

(Ulcisia Castra, Aquincum, Savaria) 

2. Milyen nemzetek éltek még a Római Birodalom 

korában (Francia, Kelta, Német) 

3. Hány fal vette körül a Szentendrén lévő római tábort? 

(4, 6, 8) 

4. Ki volt a Prétor? (állampolgár, polgármester, 

köztisztviselő) 

5. Mit termesztettek főleg Szentendrén? (búzát, szőlőt, 

kukoricát) 

6. Szentendrén belül hol volt a "villa rustica"? (A mostani 

skanzen területén, Pomázon, Pannóniatelepen) 

7. Hol található Szentendre? (Esztergom mellett, a Duna 

jobb partján, a Duna bal partján) 

8. Ki az a művész, aki betont hímez? (Imre Mariann, 

Paulusz Györgyi, Barcsay Jenő) 

9. Mikor született Ferenczy Noémi? (1890, 1875, 1850) 

10. Kik mehetnek az ikonfal mögé? (csak a férfiak, csak a 

nők, egyikük sem) 

11. Hol született Barcsay Jenő? (Erdélyben, Újvidéken, 

Kárpátalján) 

12. Ki volt Barcsay tanítványa? (Ferenczy Noémi, Deim 

Pál, Nagy Barbara) 

13. Ki volt Barcsay példaképe? (Picasso, Matisse, Leonardo 

da Vinci) 

14. Hol tanított Barcsay? (a Refiben, a Képzőművészeti 

Egyetemen, a Szent András Általános Iskolában) 

15. Miről lett nagyon híres Barcsay? (az absztrakt képeiről) 

16. Mi volt Ferenczy Károly híres festménye? (Almafa, 

Gesztenye- fa, Napraforgók) 

17. Hány testvére volt Barcsay Jenőnek? (11, 10, 8) 

18. Ki volt Ferenczy Károly egyik fia? (Ferenczy Samu, 

Ferenczy Béni, Ferenczy Ákos) 

19. Hány évig lakott a Ferenczy család Szentendrén? (3, 6 

30 évig) 

20. Mire utal az ikonon jellemző kéztartás? 

(Szentháromság, Ég, Föld) 

21. Mikor hozták létre a Szentendrei Művésztelepet? (1929, 

1981, 1899) 

22. Hol található a Vajda Lajos Stúdió? (a Péter Pál 

utcában, a Hóvirág utcában, az Ádám utcában) 

23. Kik a Művésztelep alapító tagjai, akik szentendreiek? 

(feLugossy Béla, efZámbó István, Aknay János) 

24. Melyik szentendrei művész tanít a Szentendrei 

Református Gimnáziumban? (Paulusz Györgyi) 

25. Milyen művészeti ág képviselője Czóbel Béla? 

(szobrászat, festészet, zene) 

26. Mikor született Barcsay Jenő? (1900, 1899, 1901) 

Mire utal az ikonon jellemző kéztartás? 

(Szentháromság, Ég, Föld) 
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27. Hol találhatóak a Czóbel házaspár festményei? (a 

Czóbel Múzeumban, a szülőházában, a Szépművészeti 

Múzeumban) 

28. Hogy hívták a római rövidkardot? (szabia, gladius, 

lándzsa) 

29. Hogy hívták a Duna menti védvonalat? (Limes, Via 

Appia, Via Santa Croce) 

30. Mi volt ennek a provinciának a fővárosa? (Róma, 

Aquincum, Sopianae) 

31. Hova temetkeztek a rómaiak Szentendrén? (A római 

kőtár helyén található temetőbe, Rómában, nem 

temetkeztek) 

32. Hány római császár járt Szentendrén? (3, 1, 2) 

33. Hogy hívták a rómaiak korában a 11- es utat? (Limes, 

Via Roma, Via Pannonia) 

34. Mekkora volt az Ulcisia Castra területe? (2,8 km², 3,4 

km², 10 km²) 

35. Hogy hívták a rómaiak a pajzsot? (cimgulum, scutum, 

colcus) 

36. Minek az istene Mithras? (igazságosság, világosság, jó 

termés) 

37. Mit jelent a görög eredetű OWN? (a létező, a haldokló, 

a szent) 

38. Mit jelent az arany háttér az ikonokon? (gazdagság, 

Isteni erő, szeretet) 

39. Milyen szín volt jellemző az itteni római épületekre? 

(fekete-piros, fekete-sárga, fehér-piros) 

40. Hogyan halt meg Barcsay apja? (szívrohamban, 

öngyilkos lett, merénylet során) 

41. Mit jelent az ikonokon az MP OU? (a készítő aláírása, 

Mária Istenszülő, a Szentháromság) 

42. Kik voltak Ferenczy Noémi szülei (Ferenczy Károly;  

Fialka Olga) 

43. Milyen eredetű és mit jelent az ikon szó?(görög eredetű 

jelentése: kép, arc, jel) 

44. Hány templomot építettek itt a Szerbek?(10, 8, 7) 

45. Hogyan nevezték ismerősei Barcsay Jenőt? (Nyenyő  

bácsi, Nyerő bácsi, Baba) 

46. Hány testvére volt Ferenczy Noéminek?(2, 0, 1) 

47. Hol található Barcsay egyik műve?(Szentendrei PMK 

könyvtárban, a Refiben, a Kiscelli Múzeumban) 

48. Melyik felekezetre jellemző az ikonfestés? (Zsidó, 

Ortodox, Protestáns) 

49. Mik az ikonok fő témái? (Bibliai jelenetek, Szűz Mária, 

Krisztus, Szentek – egyet kell mondani) 

50. Mire festik hagyományosan az ikonokat? (kőre, fa 

táblára, pergamentumra) 
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Szentendre Kincse - Nemzetiség 

 

1. Hogy hívták a délszlávok Szentendrét? (Szent András, 

Bulgária) 

2. Mit kaptak a szerb menekültek Zsigmond királytól? 

(adómentességet – aranyat - autonómiát) 

3. Hogyan hívták a legszegényebb réteget Szentendrén? 

(Dalmát, azaz Horvát Mehala) 

4. Mi volt Dalmát Mehala fő megélhetési forrása? (szőlő 

termesztés, állattartás, kereskedelem) 

5. Melyik nép élt az ókorban a mai Szentendre területén? 

(Gót - Kelta – Szász) 

6. Milyen utcanevek őrzik a rómaiak emlékét? Sorolj fel 

legalább kettőt! (Őrtorony utca, Pannónia utca, Római sánc 

utca, Római temető utca). 

7. Melyik nemzetiség eledele a Csebapcsicsa? (Szerb) 

8. Melyik felekezet temploma a Blagovesztenszka templom 

(görögkeleti ortodox) 

9. Melyik az az édes süteményféle, amit a szerbek és a 

görögök is saját hagyományos édességüknek tekintenek? 

(Baklava) 

10. Mi a mai neve Nádorfehérvárnak? (Belgrád) 

11. Milyen hangszerei vannak a dalmátoknak? Mondj egyet! 

(Pl.: tambura, mandolin, gitár) 

12. A líra fúvós vagy pengetős hangszer? (pengetős-vonós) 

13. Mi a szerbek lánc-táncának a neve? (a láncban táncolt 

szerb tánc a "kolo") 

14. Milyen szerb hangszereket ismersz? (guzla, duda, furulya, 

tambura, harmonika, hegedű) 

15. Mivel foglalkoztak a görögök? (kereskedelem, 

zöldségtermesztés) 

16. Milyen hangszereik vannak a görögöknek? (aulosz, líra, 

kithara) 

17. Hány % szerb van Szentendrén? (12% - 3 % - 0,4%) 

18. A szerbek hány templomot építettek? (10 – 8 – 4) 

19. Ki volt Szentendre első polgármestere? (Dumtsa Jenő) 

20. Hogy hívták a magyarok a szerbeket? (rácok – oláhok - 

janicsárok) 

21. Nevezz meg két szerb nemzeti ételt. (Csebapcsicsa; 

Baklava; Ajvár; Gyuvecs; Zakuszka) 

22. Mi az Kapustnica? (Káposztaleves; szlovák) 

23. Milyen eredetű étel a Bretzel[Perec]? (Német) 

24. Milyen néven ismerheted még a Tócsnit? (Macok; 

Lapcsánka) 

25. Milyen 3 Magyar bográcsban készíthető ételt ismersz? 

(Babgulyás; Halászlé; pörkölt) 

26. Milyen Dalmát desszertet ismersz? (Rozata; Brioche) 

27. Mondj 2 Lengyel levest. (Pl: Ogórkowa; Zurek) 

28. Melyik ország jellegzetes gyümölcse a Füge? 

(Görögország) 

29. Melyik az a Lengyel étel, ami a magyar székelykáposzta 

rokona?(bigos) 

30. Sorolj fel 3 dalmát nemzeti ételt?(Peka, Brodet, Manestra) 
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31. Milyen eredetű a Käsespätzle?(sváb) 

32. Mi a Frittatensuppe német eredetű leves 2 fő 

összetevője?(marhahús, palacsintatészta) 

33. Milyen szósszal kell enni a Leberkäse német eredetű 

húsételt?(mustár) 

34. Mondj 1 szerb nemzeti ételt? (Gyuvecs) 

35. Milyen nemzetiségnek a keresztjét láthatjuk a Sztaravodai 

út elején? (Szerb ortodox) 

36. Miért hívják a Szamár-hegyet szamár hegynek? (mert 

régen az itt élő dalmátoknak mind volt szamaruk, amivel 

vizet hordtak) 

37. Hogy hívták a Dalmátok a Szamár-hegyet? (Angyal- vagy 

Isten-hegynek) 

38. Mi az a gibanica? (szerb édesség, olyasmi mint a mi 

"túrósrétesünk") 

39. Ki vezette Szentendrére a törökök elől menekülő 

délszlávokat? (III. Csarnojevics Arzén) 

40. Mit jelent a szerb Sztaravoda szó, melyről a hasonló nevű 

forrást és utat is elnevezték? (Öregvíz) 

41. Milyen eszközzel teszik a szerb ortodox templomban a 

ceremóniát illatossá? (Tömjént füstölnek) 

42. Milyen hagyományt folytattak a szerb ortodoxok 

karácsonykor? (tuskót égettek a házuk előtt) 

43. Milyen vallásúak a dalmátok? (Római katolikus) 

44. Mely kisebbséghez tartoztak a Szentendrei Református 

templom építői? (A szerb kisebbséghez) 

45. Mely néptől származnak a dalmátok? (Horvátoktól) 

46. Hányféle nemzetiség él Szentendrén? (Magyar, Német, 

Roma, Szerb, Horvát, Szlovák, Ukrán, Görög) 

47. Hány ember él Szentendrén? (27.000) 

48. Mivel foglalkoztak a szerbek? (kereskedők és iparosok 

voltak) 

49. Van-e kisebbségi önkormányzatuk a görögöknek? (Igen) 

50. A szentendrei lakosság hány %-a kisebbségi? (12%) 
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Szentendre Kincse - vallás 

 
1. Hol található a Mózes-szék? (A református templomokban a 
szószék mellett.) 
2.Van-e orgona a szerb ortodox templomokban? (nincs) 
3.A szentendrei református templom milyen templom volt 
eredetileg? (szerb ortodox, "Opovacska") 
4. Melyik egyház püspökségének van Szentendrén a 

székhelye? (szerb ortodox) 

5. Melyik mai nevezetes szentendrei épület volt korábban 

református általános iskola? (Ferenczy Múzeum) 

6. A katolikus templomok melyik része a "hajó"?                         

(a padsorok, amiben a hívek ülnek) 

7. Mit csinálnak szombaton a zsidók? (pihennek) 

8. Hogy hívják a zsidók a szombatot? ("Sábát") 

9. Melyik templom Szentendre legrégibb temploma? 

(Keresztelő Szent János-plébániatemplom) 

10. Milyen dísz lehet a református templomok csúcsán? 

(csillag vagy buzogány, kakas, szélvitorlás) 

11. Melyik évben lett orgona a református templomban?         

(a 2000 b 1982 c 1798 ) 

12. Milyen színű a Belgrád Székesegyház? (vörös és fehér) 

13. Hogy hívják az ortodox templomokban a falon a szent 

képeket? (ikonosztáz) 

14. Melyik a legújabb templom Szentendrén? ( Evangélikus 

templom) 

15. Az első írásos emlékek szerint mikortól van Szentendrén 

református egyház? (1626) 

16. Mikor indult a mai Szentendrei Református Gimnázium? 

(1999) 

17. Melyik a legmodernebb templom Szentendrén? 

(Evangélikus) 

18. Hogyan nevezik a szentendrei szerb ortodox egyház 

széktemplomát? (Belgrád székesegyház) 

19. Hogyan nevezik a zsidó istentisztelet helyét? (zsinagóga) 

20. Mi a legjellegzetesebb zsidó férfi és női viselet? (férfiaknál 

kipá (sapka), nőknél a kendő) 

21. Mi a szentendrei Keresztelő Szent János plébániatemplom 

falfreskóinak a különlegessége? (a szentendrei festők a bibliai 

jeleneteket szentendrei tájba helyezve festették meg) 

22. Mi a böjt színe?(lila) 

23. Miért csillag van a református templom tetején? (mert 

csillag vezette a bölcseket Jézushoz) 

24. Mit építettek először a Szerbek amikor Szentendrére 

jöttek? (templomot) 

25. Milyen stílusban épült a Keresztelő Szent János templom? 

(barokk) 

26. Ki látható a Keresztelő Szent András templom főoltárán? 

(Keresztelő Szent János) 

27. Miért kell állni a Belgrád székesegyházban a misék alatt? 

(mert meg kell adni a tiszteletet az Úrnak) 

28. Hogy hívják a Belgrád székesegyházban a Bibliát? 

(Evangélium) 
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29. Melyik Szentendre legrégibb temploma? ( Keresztelő Szent 

János templom, vártemplom) 

30. Milyen nyelven tartják az ortodox templomban az 

istentiszteletet? (szerbül) 

31. Az ortodox templomok bármely részére bemehetnek a 

hívők? (nem) 

32. Mi az ikonosztáz? (az ortodox templomokban a falon levő 

szentikonok) 

33. Milyen jelkép van a katolikus templomok tetején? (kereszt) 

34. Milyen felekezetek vannak Szentendrén? (katolikus, 

református, evangélikus, zsidó, ortodox) 

35. Mikor lett a református templomban orgona? (1983) 

36. Milyen templom volt korábban a református templom? 

(szerb) 

37. Mit tároltak régebben a református templomban? 

(gabonát) 

38. Hány méter magas a Belgrádi Székesegyház tornya? (48 m) 

39. Mi az ortodox püspökség címere? (Láng nyelves 

kagylófaragványok) 

40. Mi a Húsvét színe? (fehér) 

41. Mi a Karácsony színe? (fehér) 

42. Mi volt régen a szentendrei református templom neve? 

(Opovacska) 

43. Hogy hívják a zsinagógában található könyvtekercset? 

(Tóra) 

44. Miért hordanak fejfedőt a zsinagógában?                             

(Isten és ember között lennie kell valaminek) 

45. Kinek tulajdonában van a szentendrei zsinagóga?     

(Szántó András) 

46. Hogy határozzák meg a zsinagóga méretét? (ülőhelyek 

számával) 

47. Ki a templomdombi Római Katolikus templomnak a 

védőszentje? (Keresztelő Szent János) 

48. Hány templom van Szentendrén? (11) 

49. Milyen vallású templomból van a legtöbb Szentendrén? 

(ortodox) 

50. A Belgrád Székesegyház kertjében, melyik zeneszerző sírja 

található? (Vujicsics Tihamér) 

  



© 5.b – SZRG_2020 

 


