
1.) Melyik tartományra gondoltunk? 

A régió leghíresebb szülötte Gabriele D’Annunzio (költő, regényíró, novellista és színdarabíró), de meg kell 

említenünk Ignazio Silone író-költőt is, és Ennio Flaiano-t, aki író, forgatókönyvíró és újságíró volt. 

                                                                                                                                                   

Területén mintegy 25%-ban találunk hegyeket, ez leginkább az Appenninek láncait jelenti, mely észak és keleti 

irányból képez természetes védelmi vonalat a régió köré. Síkságokban szűkölködik a régió, felszíne leginkább 

dombosnak mondható; ezt a milliónyi, tipikusan a régiót jellemző kép, promo-fotó készítésekor kihagyhatatlan 

elemként szorgalmasan mindig meg is jelenítik.    

                                                                                                                                                  

A régió gazdasága stabil is lehetne, azonban a jelenlévő szervezett bűnözés, a piacok távolsága és az 

infrastruktúra hiányosságai törékennyé teszik. Elsődleges szerepe van ebben a régióban a mezőgazdaságnak, 

amely leginkább olíva- és citrusültetvényeiről híres. Előbbi kapcsán Puglia után a másodiknak számít országosan 

a régiók sorában, utóbbi egyik fő képviselője pedig a bergamott, amely rengeteg parfüm alapanyagaként is 

szolgál. 

                                                                                                                                                 

 

Ez a tartomány híres arról, hogy az édességek általában valamilyen ünnephez kapcsolódva kerülnek az asztalra, 

ezek közül az egyik legtipikusabb a rocciata, amelyet kivétel nélkül mindig kígyó formában készítenek el, és a 
torciglione. Persze, vannak fánkok, torták és egyéb finomságok. 

 
 

 

                                                                                                                                                             

 
 

http://www.prodottitipicidellumbria.it/dolci-e-prodotti-da-forno


 

2.) Ki festette és mi a kép címe? 
 
 
 

 
 

 

 

3.) Mi ennek a nyaralási formának az olasz neve? 

 Mi ez a fogalom (olaszul) és miért jó ez nekünk turistáknak? Nos, a képlet rendkívül 

egyszerű. Képzeljünk el egy – maradjunk Toszkánában, Siena körül pl. elképesztő 

helyek vannak – vidéki farmot, távol a települések zajától, közel s távol szomszédok 

nélkül, gyönyörű és csendes környezetben. Ezen a farmon az ott lakók látják 

vendégül a házban kialakított néhány pici apartmanban a vendégeket. Az ide érkező 

turisták jellemzően félpanziós ellátásban részesülnek, amelyet a házigazdák a 

farmon megtermelt élelmiszerekből készítenek el, így garantált az asztalra kerülő 

ételek eredete. Korábban gyakori volt, hogy a turisták napi program jelleggel 

kollektíven kivonultak a kertbe, és részt vettek a mindennapi kerti munkában. Így a 

házigazda válláról levettek némi terhet, beleláthattak a mindennapokba, egyúttal a 

szokásos tevékenységhez képest más aktivitással, de pihenhettek egy nagyot. 

                                                                                                                                         



 

4.) Ki ő? 

Nem egy konkrét írásáért kapta meg a Nobel-díjat (mint pl. a mi Kertész Imrénk a 

Sorstalanságért), hanem egész irodalmi munkásságának elismeréséért esett rá a 

választás. Maga a díj odaítélése egyébként egy nagyon érdekes esemény volt, 

hiszen 1926-ban a Nobel-díj Bizottság nem talált olyan irodalmi művet, amely az 

Alfred Nobel által előírt kritériumoknak megfelelt volna, így egészen egyszerűen 

abban az évben a díjat nem adták ki senkinek. Később született döntés arról, hogy a 

díj az írónőt az addigi munkájáért viszont megilleti, így egy évvel később, 1927-ben ő 

kapta meg az 1926-os évre szóló irodalmi Nobel-díjat. 

 

5.) Mi ennek a táncnak a neve? 

A középkorból származnak már olyan források, melyek megemlítik a kifejezést magát, 
azonban ebben az időszakban még messze nem táncról volt szó. A kifejezésnek valószínűleg 
majd’ ezer éves germán gyökerei vannak etimológiai szempontból, hiszen nagy 
valószínűséggel a korabeli “thriskan = battere” igéből származik – ez magyarul az ütésnek, 
ütlegelésnek felel meg. A “trebbiare” ige is az ősök között szerepel, ez pedig a mi “csépelni” 
szavunk olasz megfelelője. Kezdik már kapisgálni? Igen, a dolog a középkorban még nem 
másról szólt, mint hogy a földművesek a magokat a szalma közül sok esetben az azon való 
taposással, tappogással ütögették ki. A módszer idővel túlhaladottá vált, a mozdulatok 
azonban átkerültek egy másik társasági esemény középpontjába, a mulatságok közé. A tánc 
a következő évszázadokban rendkívül népszerű lett, hiszen a mozdulatsorok egy igen élénk, 
lüktető ritmust hoztak létre, így a “legpörgősebb” táncok közé emelkedett hamar. 

  

                                                                                                                                                  



 

6.) Kiről szól a részlet? 

Assisi-ben született és halt meg. 1182 és 1226 között élt, és egy tehetős családból származott, 
sokat tanult, idegen nyelveket beszélt és meglehetősen hedonista életet élt. Perugia ostroma 
idején, az 1201 körüli időszakban azonban fogságba esett, megsérült, és szenvedései során 
átértékelte az életét. Viselkedésén gyökeresen változtatva hirdetni kezdte Isten igéjét, és 
miközben a családi kapcsolatait megszakítva, örökségéről lemondva a szegény koldusok 
életét élte, kritikákat is megfogalmazott az egyház pazarló életmódja vonatkozásában. Még 
életében szerzetesrend alakult, mely a nevéhez fűződött, akik magukat minoritáknak, kisebb 
testvéreknek nevezték. Ennek a rendnek a szegénység, az alázatosság és a rászorulók 
megsegítése volt az elsődleges célja, így akik csatlakoztak, azok többé semmilyen vagyonnal 
vagy személyes tulajdonnal nem rendelkeztek. A rend megalapítását III. Ince pápa is 
támogatta. 

 

 

7.) Melyik ez a tartomány? 

 

 
 
 

 – Szerb Antal könyve 

Szerb Antal: Utas és holdvilág című regénye nagyrészt ebben a 
tartományban játszódik, mégpedig úgy, hogy a helyszínek leírásai az író 
olaszországi utazásaiból táplálkoznak. 

 

8.) Melyik ez a tájszólás? Melyik angolszász szóból jönnek? 

A  nyelvre, mint bármelyik másikra, az angolszász hatás az utóbbi 
időszakban eléggé rányomta a bélyegét, így érdekességként láthatjuk az 
alábbiakban, hogyan jelenik ez meg a mindennapokban . 

 firrabbottu – traghetto 

  piscipagnu – pino rigido  
 bissinìssi – affare 

 friggideri – frigorifero  
 fruzatu – congelato  

 

http://olaszorszagrol.hu/utazas-umbriaban-szerb-antal-konyve/
http://konyves.blog.hu/2015/01/27/70_eve_oltek_meg_a_nyilasok_szerb_antalt


 

9.) A loretoi Madonna, amely egyike az Olaszországban előforduló 

számos fekete Madonnának, miért is fekete? (Természetesen ne 
úgy képzeljük, hogy teljesen koromfekete a Szent Szűz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Kinek a címere? Hol található? 

 

 
  



 

11.) Ki ne ismerné a nevet 
Nyilván, az énekes-színész-rendező-humorista előadót talán csak a legfiatalabb korosztálynak kell bemutatni,  

‘Il Molleggiato’ – ezzel a becenévvel él lényegében az ötvenes évek óta, amelyet egyértelműen a fura 

táncstílusának köszönhet. Ruganyos, laza és senkivel össze nem hasonlíthatóan “rongylábú” mozgását jellemzik 

ezzel a ragadványnévvel, ami láthatóan őt egyáltalán nem zavarja, a hosszú évek alatt szinte védjegyévé vált. 

 1938-ban született Milánóban, tehát nem gyerek már, viszont aktívan dolgozik, idén is jelent meg olyan televíziós 

műsor, amelyben láthatjuk (Una serata Bella per te, Gianni!). 

 

12.) Milyen márványról van szó? 

Magyarországon a legismertebb márványból készült szobrok a Magyar Állami Operaház 
szfinxei, illetve ebből a márványból készült Vörösmarty Mihály szobra is, amelyik a budapesti 
Vörösmarty téren áll. 

Érdekességként még megemlíthetjük, hogy az olaszok egyik kiváló – ha nem a legkiválóbb – 
válogatott kapusa, Gigi Buffon is itt született. 
 

 

13.) Mi a film címe és kik a főszereplők? 

       ) 

http://olaszorszagrol.hu/adriano-celentano-ki-ne-ismerne-a-nevet/


 

14.) Hol található ez a négy fej? 

  

 

 

15.) Kik láthatók a képen?  

  

 

 

 

 

 



 

 

16.) Hol készült ez a kép?  ( A Világörökség része!) 

                                                                   

 

17.) Mi készül a felsorolt hozzávalókból? 

 500 ml habtejszín 

 80 g cukor 

 1 vaníliarúd 

 1 tasak (10 g) zselatin 

 50 ml hideg víz 

 

 

 

 

 



 

18.) Milyen város, melyik színházába hív a plakát? 

 

 

19.) Hogy hívják ezt a híres képregényhőst?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.) Mi a „CIAO” köszönés eredete?   

 

 

 

 

Grazie e arrivederci al II-o giro! 

 


