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A 3. forduló feladatainak megoldásaA 3. forduló feladatainak megoldása

1)  Másodszor Keleten

– 1861 végén indult második keleti útjára.
 –  Hajdar efendi biztosított Vámbéry számára hivatalos ajánlólevelet, melyet a Porta több magasrangú hivatalnokai is 

aláírásaikkal megerőstettek.
 – Erzerumban Husszein Daim pasa vendége volt. 
 – Teheránban Mirza Szaid khántól kap menedéklevelet a dél felé vezető útjára. 
 – Perszepolisz látványa okozott Vámbéry számára örökre feledhetetlen emléket.

2) Keresztrejtvény

Megfejtés: KAKAS
Magyarázat: egy tolvajlást sikerült utazásai során kakas segítségével és a régi világ hiedelmeinek felhasználásával le-
leplezni.

3)  A Magyar Tudományos Akadémia tagja

– levelező taggá választása (1861. április 29.) – A török történelmi irodalomról 
– rendes taggá választása (1877. január 15.) – A török-tatár nyelvek szónyomozási szótáráról
– 1869. évre szóló Sámuel-díj – Magyar török-tatár nyelvbeli szóegyezések 
–  a Magyar Földrajzi Társaság megnyitóján (1873) ezt a gondolatot javasolta a társaság zászlajára tűzni – Terram mente 

peragro – Ésszel járom be a Földet
– 1870-ben 700 forinttal támogatta ennek a művének kiadásában Vámbéryt  az MTA – Ujgur nyelvemlékek

 
4) Igaz – Hamis

   
1. A keleti világban a soknejűség F. nem olyan általános, mint Európában hiszik.
2. A Böjük Hanim E. az első feleség rangja. 
3. A keleti és európai nők közti különbség D. főként a műveltségbeli különbségben mutatkozik meg.
4.  Fiatal női rabszolgák megvásárlása, majd azok későb-

bi eladása
B. a keleti nők keresetforrásainak egyikét képezik.
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5.  A válások nem fordulnak elő gyakrabban keleten, 
mint Angliában,

A.  annak ellenére sem, hogy viszonylag könnyen elintéz-
hető. 

6.  A nők szórakozási lehetőségei közé tartozik az árny-
játék, 

C.  mely nem ritkán erkölcstelen, ízetlen cselekménnyel és 
szöveggel rendelkezik.

5) Természetvédők
 

Bakhtegan Nemzeti Park  Kavir Nemzeti Park
Bamu Nemzeti Park   Khabr Nemzeti Park
Gulisztán Nemzeti Park   Khar Turan Nemzeti Park
Urmia-tó Nemzeti Park   Nayband Wildlife Sanctuary
Tandooreh Nemzeti Park  Sorkheh Hesar Nemzeti Park

6) Gazdasági kisokos!

 – Kárpátalja legfejlettebb iparága a gépgyártás.
 – Ezen iparág legnagyobb üzemei Ungváron, Tiszasalamonban, Munkácson és Beregszászon találhatók.
 – Kárpátalja gyógyszergyárát Ungváron találjuk.
 – Földgázlelőhelyei közül Aknaszlatina és Oroszkomoróc lelőhelyei a legjelentősebbek.
 – Huszt települését jellemzi Kárpátalján a kalapgyártás.
 – Élelmiszeripari ágazatai közül a szőlőtermesztés és bortermelés egész Ukrajna termelésének közel felét teszi ki.
 – Beregszászon találunk Kárpátalján dohányfeldolgozó üzemet.
 – Édességgyártás fontos üzemét találjuk Munkácson.
 – Kárpátalja területének 56,8%-át borítják erdők és 37%-át borítják mezőgazdasági területek a 2007-es adatok alapján.
 – Alma, dió, cseresznye, szilva, körte Kárpátalja legfontosabb termesztett gyümölcsei.
 – Kárpátalja állattenyésztésében a szarvasmarha tartása a legjelentősebb?
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