
 

 

Sportmúlt Kvíz (Megfejtés) 
Kedves Résztvevő! A következő online kvízjáték a Magyar Sport Napja alkalmából készült a II. Kerületi 

Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. jóvoltából. A cél egy online tudásélmény és játék lehetőségének 

biztosítása minden, a kerületben élő sportbarát részére. A HELYES megfejtéseket beküldők között Sport 

Kft.-s ajándékokat sorsolunk ki, a leggyorsabbat különdíjban részesítjük. A nyerteseket a megadott e-mail 

címen értesítjük. 

A játékban való részvételhez el kell fogadni a következő adatkezelési tájékoztatást, majd a tovább gombra 

kattintva indulhat a kvíz! 

 

Sportmúlt Kvíz 
megfejtés 

Az alábbi kifejezések mai megfelelője 

csuszkondó * 

 

korcsolya 

 

tótágas * 

 

kézenállás, cigánykerék (elfogadjuk ezt is) 

 

velocipéd * 

 

kerékpár, bicikli 

 

voltizsálás * 

 

lovastorna 

 

hó-czipő * 

 

síléc 

 

kintorna * 

 

utcai orgona, verkli  

all round (sportoló) * 

 



 

 

sokoldalú sportoló, több sportágban jeleskedő sportoló 

 

Kérdezz-Felelek 
röviden válaszolja meg az alábbi kérdéseket 

Mit jelentett a XIX. században a "Rákos porondja" kifejezés? Milyen sportágat említene meg a 

kérdéssel kapcsolatban? * 

 

A „jég tükre mindenkié”, korcsolya élet 

Mi jut eszébe a méta kifejezésről? * 

 

hagyományos magyar ütős labdajáték 
 

Mi jut eszébe az alábbi kifejezésekről: "Herkules", "Vadász és Versenylap", "Tornaügy"? * 

 

Korabeli sportújságok, sporthírlapok 

 

Mi jut eszébe a "nájgebáj" kifejezésről? * 

 

„neugebäude” új épület rész, mai Szabadság tér 
 

Mi az a "campirozás"? * 

 

kempingezés (halászat, kerékpározás, túrázás…stb.) 

 

Mi jut eszébe a Kisbér kifejezésről (nem a település!)? * 

 

Kincsemmel egy időben, másik sikeres magyar kanca  
 

Mi-Mikor? 
Az alábbi évszámokhoz milyen eseményt kötne? 

1839 (Wurm): * 

 

első magyar sakkegylet, Nádor u. 11. Wurm kávéházban megalakul 

 

1826. június 6.: * 

 

első lovasverseny Pesten  

1875. április 8.: * 

 



 

 

MAC (Magyar Athletikai Club) megalakulása, közgyűlés  

 

1921.(Klebelsberg Kuno): * 

 

Első testnevelési és sporttörvény  

 

Ki-Kicsoda? 
Az alábbi személyekről mi jut eszébe, illetve a kifejezésekhez kit kötne? 

Viator * 

 

gróf Esterházy Miksa gyaloglóbajnok beceneve 

 

Keresztessy József * 

 

Vívó nagymester, a Magyar Kardvívó Iskola alapítója 

 

Lawn-tennis (Liedemann-kert) * 

 

Zsigmondy Pál (angliából ő hozta be a Lawn tennist, első füves pálya a Liedemann kertben)  

 

ifj. Jókai Mór (1884) * 

 

Evezős négyes tagja (Nemzeti Hajós Egylet), akik elsőként leeveztek Passauból Budapestre 
 

Matolay Ede * 

 

Nemzeti Torna Egylet (NTE) alapító elnöke, a magyar torna atyja 

Kinsky Nusi * 

 

(gróf Kinsky Jenő), Magasugró bajnok (MAC) 

 

Képfelismerés 
Hol és mit ábrázolnak az alábbi képek? 

* 



 

 

 
 

Mai Széll Kálmán tér  

(Forrás: Fortepan) 

* 



 

 

 
 

Hármashatárhegyi repülőtér 

(forrás: Fortepan) 

* 



 

 

 
 

Mai Szabadság tér („nájgebáj”)  

(forrás: Fortepan) 

* 



 

 

 
 

Marczibányi tér, mögötte a Lövölde tér (ma: Haris Park)  

(forrás: magyarfutball.hu) 

* 



 

 

 
 

Kolozsvári Tamás utca Sporttelep, (ma: Panoráma Sportközpont), kislabdahajító szobor 

(forrás: magyarfutball.hu) 

 

Sportmúlt Kvíz 
*Kötelező 

A végéhez értünk a kvíznek! 
Amennyiben Ön is rendelkezik a II. kerület sportjával kapcsolatos információval, képekkel kérjük nézze meg és 

jelentkezzen a felhívásunkra, A II. Kerület sporttörténete képekben és történetekben gyűjtéshez:  

 

"Az én sporttörténetem" 



 

 

 



 

 

 

Sportmúlt Kvíz 
Köszönjük! 
Sportbaráti üdvözlettel: a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. csapata 

 

 

www.masodikkeruletsport.hu 

https://www.facebook.com/masodikkeruletsport
https://www.instagram.com/masodikkeruletsport
https://www.youtube.com/channel/UCIhaB-qnB1udzoCOFHhIuZw

