
Zenta Ada Bajsa Bácskossuthfalva Doroszló Bácsfeketehegy Pecesor Szabadka Milesevó Óbecse Gunaras Martonos Temerin Péterréve Oromhegyes

1 abált szalonna abátt szalonna abált szalonna abált szalonna abát szalonna abát szakonna abát szalonna abált szalonna abátt szalonna abátt szalonna abált szalonna abátt szalonna, abált szalonna abátt szalonna főtt szalonna, abátt szalonna, álajja, tokaszalonna abátt szalonna, tokalja

2 várandós, terhes, állapotos várandós, kismama, terhes, állapotos, másállapot áldott állapotba van, várandós, állapotos állapotos, várandós állapotos várandós, terhes terhes, várandós, áldott állapotú várandós, terhes, állapotos várandós, más állapotos áldott állapotos terhës állapotos, terhes állapotos, terhes terhes, áldott állapotban van, viselős, állapotos várandós, terhes

3 bak bakkecske bak kecske bakgeda, bak bakkecske bakkecske bak bak bakkecske bakkecske bak kecske bak bakkecske, bak bakkecske, bak bak

4 dunszt, befőtt kompót, dunc, szirup befőtt dunct, kompót dunc dunct dunc befőtt, kompót, dunszt kompót kompót dunszt dunc, bëfőtt kompót dunct, kompót, dunszt befőtt

5 a héjja csuhéj, kukoricacsuhéj, csuhé csuhé, susma csuhé, susma csuhé susnya csuha héj, kukoricalevél, csuhé, csuhéj csuhé csuhéj csuhéj kukoricahaj kukoricacsuhé, csuhé kukoricahaj, csuhé, haj csuhé

6 pilicke pilicke bige, méta, paja pilicke pilicke pilicke pilicke

7 böllér böllér, bellér, hentes, bëllér böllér böllér böllér böllér böllér böllér böllér hentes böllér böllér böllér böllér, hentës böllér

8 bögre bögre, bëgre, csésze bögre bögre bögre bögre bögre bögre, findzsa kancsó, bögre bögre bögre bëgre, bögre bëgre, bögre bögre, kancsó, köcsög bögre

9 bütyök bütyök, bütykő bütyök bütyök, bütykő bütyök bütyök büttyök bütyök bütyök bütyök bütyök bütykő, bütyök bütyök bütyök, bütykő bütyök

10 farka zabja, búgája, hímportermelő buga virágja címёre bojt bajusz, címere, porzó címere címere zabja kukoricazab címere, címer kukorica söprűje, virág zabja

11 siló misling misling misling, siló csalamádé misling tengeri, mislink misling, siló misling misling misling csalamádé misling, siló siló

12 csalán csalán, csanál csalán csalán csallány csalán csanál csalán csanál csanál csalán csalán csanya csanál csalán

13 hëcsëdli, csipkebogyó csipkebogyó csipkebogyó hecsedli, sipak sipak csipkebogyó rózsabogyó, sipak husedli, csipkebogyó, hecsedli csipkebogyó, rózsabogyó csipkebogyó rózsabogyó, hecsedli csipkebogyó csipkebogyó rózsabogyó csipkebogyó

14 lusta kötődő csökönyös csökönyös, makacs makacs makrancos megköti magát a ló csökönyös megkötődött makrancos kötődős csökönyös megátalkodott, durcás makacs

15 csuszkál siklik, irongál, korcsolyázik, iringál csúszkál csuszkál, korcsolyázik csúszkál csúszkál iringál, csúszkál csúszik, korcsolyázik, csúszkál csúszkál csúszkál iringál iringál, csúszkál korcsolyázik, csúszkál csúszkál, iringál csúszkál

16 csutka csutka csutka csutka csuta csutka csutka csutka csutka csutka csutka csutka csutka csutka csutka

17 bűregér, sismis denevér, bőregér denevér, bőregér bőregér, denevér bőregér, sismis bőregér, denevér denevér, bőregér denevér, bőregér bőregér bőregér bőregér, denevér denevér bőregér bőregér bőregér

18 barátfüle barátfüle barátfüle, derelye derelye, barátfüle barátfüle derelye barátfüle, derelye barátfüle barátfüle, csörgemetélő barátfüle barátfüle barátfüle barátfüle barátfüle, papsapka csusza

19 dorombol dorombol, muzsikál dorombol durúzsol, dorombol dorombol dorombol dorombol dorombol, dudál dorombol dorombol dorombol dorombol dorombol dorombol dorombol

20 piszke piszke piszke, egres piszke piszke büszke, piszke piszke, pöszméte piszke büszke piszke piszke büszke piszke piszke piszke

21 eljegyzés eljegyzés eljegyzés eljegyzik egymást eljegyzés eljegyzik egymást jegyesség, eljegyzés jegyben járás eljegyzés eljegyzés ējegyzés, eljegyzés eljegyzés kézfogó, eljegyzés eljegyzés

22 ēmacskásodik megmacskásodik, elzsibbad elzsibbad elzsibbad megfogja a görcs elzsibbad, elgémberedik elzsibbad megfogja a görcs, elgémberedik, elzsibbad elzsibbad meggémberedett, elzsibbadt elzsibbad ēzsibbad, elzsibbad elzsibbad, megfogja a görcs elzsibbad, elhal a lábam elzsibbad

23 koca koca nyőstény, (anya)koca koca, anyakoca koca, magló koca emse, hízó, koca koca, emse anyakoca koca koca koca koca

24 kakapëszi, pákosztos telhetetlen, nagyétkű, nagyehetű zabálós, beles, falánk bélpoklos éhëtetlen bélpoklos bélpoklos éhetetlen, falánk éhetetlen, telhetetlen mohó, torkos bélpoklos, pákosztos torkos falánk torkos, éhetetlen, nagyevő, nagybélű, falánk telhetetlen

25 fánk fánk fánk péklepény, fánk fánk fánk fánk fánk, csörge fánk, lángos lángos fánk fánk fánk fánk lángos

26 mëtlica fattyú, csuma fatty fatty fattyú fatty fatty metlica, fattyazás, misling fatty fattyú fatty fatty gyökér, fatty sarj, misling, saenyú fattyú

27 fattyú, fatty fatty fattyú fattyúhajtás kaccs vadhajtás, kaccs vadhajtás, fattyúhajtás, fattya üszög fatty fatty fatty fattya, fatty fattyú

28 mëtlica fattyazás, kaccsazni fattyazás fattyazás fattyúzás kaccsozás, fattyazás kaccsozás, metszés fattyaz lefattyaz fattyaz fattyazás fattyaz ritkítja a kukoricát, fattyaz fattyazás

29 tuskó tuskó tuskó tuskó tuskó tuskó tuskó rönk, tuskó tuskó fatönk, tuskó tuskó tőke, tuskó tuskó tuskó, tőke tuskó

30 Tyű, az jó kérdés, van neki neve, kandli vagy valami... zsétár zsétár zsétár fejőke zsétár tejesvödör vödör, zsétár zsétár zsétár zsétár fejő, fejőedény zsétár, ediny sajtár, zsétár

31 tokmány tokmány tokmány tokmány bikaszarv tok tokmány tokmány tokmány tokmány tokmány tokmány kaszatok, tokmány

32 domó, resre sült-ropogósra gyürkéje gyürkéje gyürkéje domója domója gyürke

33 herőce, derelye csöröge fánk, forgácsfánk csőröge csörögefánk csőrege herőce, csörege csörge, csőrege csörgemetélő csörge csöröge csőrege herőce csörge, herőce herőce

34 madárkás fürt, egres benge, bengézés foghíjas benge csömbők benge

35 gácsér gádzsér gácsér, gádzser gádzsír, gádzsér gádzsër gádzsër gádzsër gácsér gádzsér gádzsér gádzsér gádzsér gádzser gádzsér gádzsér

36 göröngy göröngy, rög, göröncs göröngy göröngy, göringy göröndzs göröncs, göröngy göröngy földgombóc göröngy göröngy göröngy göröncs, göröngy göröncs göröncs göröncs

37 himlőhelyes, rücskös ragyás forradásos, sebhelyes heg maradt utána heges lyikacsos, heges sebhelyes, heges, himlőhelyes rücskös rücskös himlőhelyes rücskös, foltos rücskös, sebhelyes ragyás, rapancsos, sebes rapacsos

38 savó savó, író író író író vajalja vajalja író író író író író író, savó író savó

39 istráng istráng istráng istráng istráng istráng kötőfék istráng istráng istráng istráng istráng kötőfék

40 páka, káka páka buzogány páka ruca, páka páka páka páka báka páka

41 részeg, bandzsa, kancsi, kancsal bandzsal, kancsal kancsal, bandzsal kancsi, bandzsal bandzsal bandzsal bandzsal, kancsal, pityókos bandzsal, kancsal bandzsal, kancsal bandzsal bandzsal, kancsal bandzsal kancsal kacsi, bandzsi, rossz szemű, bandzsal kancsal

42 kancsó kancsú, kancsó, kancsi kancsó pohár, kancsó kancsó kancsó kancsó kancsó, üveg ivópohár, vizes kancsó kancsú kancsó kancsú, kancsó kancsú kancsú, kancsó kancsó

43 köcsög kána, kanna kanna kancsó köcsög kanna köcsög kancsó, köcsög, kanna, kána vizes kána kána, kandli kanna kanta, kanna kána kána kulacs

44 kemence kemence kemence kemence kemënce kemënce kemënce kemence kemence kemence kemënce kemence kemence banyakemence, kemënce kemence

45 kodál kotkodál, kodál kotkodál kotkodál kotkodál kotkodál kotkodál, rikácsol kotkodál, kárál kotkodál kotkodál kodál kodál, kotkodácsol kotkodácsol, kotkodál kodál, kodácsol, kotkodál, kotkodácsol kodál

46 köldök köldök, kődök köldök köldök kődök, pupak kődök kődök, pupak pupak, köldök pupak köldök köldök kődök, köldök púp kődök, pupak köldök

47 gölődíny, núdli krumplisnúdli gombóc, núdli sufnudli krumplisnudli núdli, angyalbögyöllő angyalbögyöllő krumplis tészta núdli pilicke nudli

48 góré góré, csárda góré góré góré góré, csűr góré, hambár góré góré, kotárka, hambár góré góré hambár hambár góré góré

49 lepény, lángos lángos péklepény, lángos lángos lángos lángos lepény, lángos lángos lángos lángos lángos lángos, lepiny lángos, lepény, zsíroslepény lepény

50 szügye marja toka, lebeny szügye lebenyő toka, lebenyő lebbenye, lebenyő szügye

51 libabörös libabőrös, bőrös libabőrös libabőrös lúdbőrös libabőrös libabőrös libabőrös lúdbőrös libabőrös libabőrös libabőrös libabőrös lúdbőrös, libabőrös libabőrös

52 fürdik, pancsol lubickol, fürdik, sír lubickol pancsol pancsol fürdik pancsizik fürdik, lubickol pancsikol pancsol lubickol pancsol, fürdik fürdik csapdos, ficánkol, pancsol fürdik, lubickol

53 megszenteli, mëgszentöli fajtolás, szenteli bespricceli, spriccel beszenteli mëgszentöli, beszentöli befajtolja, megszenteli, szenteli, becsapkodja besajtolja, beszenteli megszenteli szenteli bëszenteli beszentöli, bespriccöli megszenteli a ruhát, bëszentöli megszenteli

54 penészedik, besül (meg)dohosodik, (meg)penészedik dohosodik megpenészedik, penészes lesz bepenészledik megdohosodik, megpenészedik bedohosodik, penészedik penészedik, bepösved, bedohosodik penészedik, dohosodik bedohosodik dohosodik mëgpenészedik megpeníszedik, dohos lesz megpenészedik, megdohosodik, bëpenészëdik,  

mëgdohosodik

megpenészedik, megdohosodik

55 macskaméz mézkó, mézga csiríz csipa macskacukor csípa medvecukor enyv, könny, mézga enyv mézga mézga csipa faméz, macskaméz vadméz

56 násznép násznép, vendégek násznép vendégek, lakodalmasok lakodalmasok násznép násznép lakodalmasok, lakodalmas nép, násznép násznép násznép násznép vendégëk, násznép násznép lakadalmasok, násznép násznép

57 nővér nëna, bűngyűjtő, nővérem néném, nővér nővér nëna nővér nëna, nénje nena, nővér néném néném, nővérem nővér nővérem, néném, nővérëm nëna néne, nénnye, nena, nővér nővér, ángy

58 nyarvog, nyérvog nyávog, nyarvog nyávog nyávog nyarvákul nyávog nyarvog nyarvog, nyávog nyávog nyarvog, nyávog nyávog nyarvog nyávog nyivákol, nyarvog, nyávog nyávog

59 polozs (fábú) polozsna záptojás polozsna záptojás polozsna polozsa áptojás, záptojás záptojás, polozsa

60 parlag gyep, puszta, parlag parlag parlag ugar parlag parlag parlag parlag parlag parlag parlag talló, pallag, parlag föltöretlen föld

61 vánkoshuzat, párnahuzat ciha, dunna, tok ciha ciha, dunna párnahéj dunnahaj dunnahéj dunna, párna, ciha klot, párnatok párnatok ciha ciha, tok tok tok, ciha párna

62 güzü, pocok pocok, girind, hörcsög patkány patkány patkány patkány patkány patkány menyét, pácó patkány görény, girind pocok, patkány potkány, pacova pácó, pocok, patkány pocok

63 petróleum petróleum, olaj, petrójom, petrólejom petróleum petrólyum, petróleum pëtrólëum pëtrólëum pëtrólëum petróleum spiritusz, petróleum petróleum pëtróleum pëtróleum petróleum petrólejum, pëtróleum petróleum

64 pisze, trüsze pisze tüsze, püsze, trüsze pisze tüsze, pisze püsze pisze trüsze pisze pisze pisze pisze pösze, tömpe orr, törpeorrú, pisze tüsze

65 léha léha léha léha léha léha léha léha csutkaléha léha léha léha léha léha léha

66 pelyva pelyva, korpa pelyva péva, törek pólyva, pelva polyva, pëlyva pëlyva léha, polyva pelva pelyva pelva polyva pelyva, pelva pelyva, pelva pelyva

67 paprikás paprikás, pörkölt pörkölt paprikás paprikás pörkölt pörkölt pörkölt, paprikás pörkölt pörkölt paprikás pörkőtt, pörkölt pörkölt pörkőtt, gulás, pörkölt dinsztelt hús

68 sógorasszony ángyi ángyi ángya, ángyi ángyom ángyi ángyi sógornő, ángyika, ángyi ángyi ángyi ángyi ángyi, sógornő ángyi, ángy ángy, ángyi

69 szecska szecska szecska szecska szëcska szëcska szëcska szecska szecska szecska szecska szëcska szecska szecska siló

70 szárízík szár, szárízik szárízik ízík csutízik szárízík szárízík szár, szárízík szárízik szárízik szárízik, ízik szárízik szár szárízík, szár szár

71 csuma csuma csuma tuskó kukoricakomp csuma csuta gyökér, csuma csuma csuma csuma csuma csuma csuma csuma

72 szitál szitál, ködöl birkaáztató eső, ködöl birkaáztató, ködöl, szemetel szitál, ködözik szitál, ködöl szitál, ködöl szitál, birkaáztató eső, szemel szitál szitál ködöl szëmel szitál szemerkél, szemereg, csöpörög, ködöl, szitál szitál

73 talicska talicska, dragacs talicska talicska talicska talicska, dragacs talicska, tragacs talicska dragacs tragacs, talicska tragacs dragacs, talicska dragacs talicska, dragacs talicska

74 töpörtő töpörtyű töpörtyű töpörtyű, tepertő töpörtyű, pörc töpörtyű, tepertő töpörtyű töpörtyű, tepertő töpörtyű töpörtyű tepertő, töpörtyű töpörtű töpörtyű töpörtyű töpörtő

75 vakarcska, vakarék, kiscipó bodag kiscipó vakarék vakarcs vakarcs vakarék vakarcs, vakarék

76 varangy varangy, varantyos béka, varancsos béka varangyos béka, varangy varangy, varangyos béka varancskos béka varangyos béka varangyos béka varangyos béka, varangy varangyos béka varangyos béka varangy varangyos béka varancsos béka varangyos béka, varangy varangy

77 vőfély vőfény, főfíny vőfény vőfény vőfély vőfély vőfély vőfély, vőfény vőfény vőfély vőfény vőfény, vőfély vőfíny, vőféj vőfény vőfélny

78 zömök köpcös, kistömzsi, zömök, izmos, tömzsi zömök, köpcös izomkolosszus, zömök zömök, köpcös zömök, törpe zömök, tömzsi tömzsi, zömök vaskos zömök zömök zömök, tömzsi testes, köpcös, pufók, telt, zömök köpcös

79 sámli, hokedli sámli, kisszék hokedli, zsámoly sámli, hokedli sámli sámli sámli hokedli, sámletta, sámli hokedli, sámli hokedli sámli sámli sámli sámli, kisszék sámli

80 Bödön vagy zsírosdöbön? dëbën, deben, bödön bödöny, döböny bödöny, bödön zsírosvéndő bödöny bödöny, zsírbödöny bödön, edény, döbön döbön döbön döbön bödön bödön zsíroskána, zsírosbödöny bödön

Adatközlő 

neve

Ismeretlen férfi 1. Adankó Márta                                                               

2. Bakai Dávid                                                                            

3. Meggyesi Piroska 

Ismeretlen 1. Bencsik Julianna                                                         

2. Gellér Ildikó

Ismeretlen férfi    Ismeretlen férfi Ismeretlen férfi 1. Ismeretlen                                                               2. 

Ismeretlen                                                                    3. 

Szalma János                                                          4. 

Gubicsák Erzsébet

Nagyváradi Ilona                                                            Kiss Erzsébet Magó László 1. Németh Margit                                                                          

2. Zolcer Ildikó 

1. Ismeretlen                                                                 2. 

Ismeretlen

1. Magó (szül. Pecze) Rózsa                                      2. 

Ismeretlen

Kosányi Sándor

Adatközlő 

születési 

dátuma

1991 1. 1964                                                                                  

2. 1931                                                                                  

3. Ismeretlen

1949 1. 1936                                                                                   

2. 1947

1927 1956 1959 1. Ismeretlen                                                              2. 

Ismeretlen                                                                   3. 

1935                                                                               4. 

1944

1952 1948 1959 1. 1935                                                                                     

2. 1958   

1. 1944                                                                          2. 

1939

1. 1935                                                                                               

2. Ismeretlen

1984

Adatközlő 

lakhelye

Születésétől fogva Zentán él. 1. Születésétől fogva Adán él.                                   2. 

Születésétől fogva Adán él.                                    3. 

Születésétől fogva Ada község területén él.

Bajsán született, 1966-tól Topolyán él. 1. Bácskossuthfalván él.                                                          

2.  Bácskossuthfalván él.

Doroszlón él. Bácsfeketehegyről költözött Szabadkára. Pecesorról költözött Szabadkára. 1. Szabadkán él.                                                          2. 

Szabadkán él.                                                               3. 

Szabadkán él.                                                               4. 

Szabadkán él.

Milesevóról költözött Óbecsére. Születésétől fogva Óbecsén él. Születésétől fogva Gunarason él. 1. Születésétől fogva Martonoson él.                                                                      

2. 1984-ig élt Martonoson.

1. Születésétől fogva Temerinben él.                     2. 

Születésétől fogva Temerinben él.

1. Péterréve környékéről költözött Gunarasra.     2. 

Ismeretlen

Oromhegyesen él. 

Adatközlő 

iskolai 

végzettsége

Általános iskolai (nyolc osztályos) végzettség. 1. Középiskolai végzettség                                           2. 

Általános iskolai (hat osztályos) végzettség    3. 

Általános iskolai (alsó tagozatos) végzettség

Ismeretlen 1. Általános iskolai (hat osztályos) végzettség.  2. 

Általános iskolai (nyolc osztályos)végzettség. 

Általános iskolai (négy osztályos) végzettség Általános iskolai (nyolc osztályos) végzettség Általános iskolai (nyolc osztályos) végzettség 1. Ismeretlen                                                                  2. 

Ismeretlen                                                                      3. 

Ismeretlen                                                                     4. 

Ismeretlen

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 1. Általános iskolai (hat osztályos) és tanonciskolai 

végzettség                                                                   2. 

Egyetemi végzettség

1. Ismeretlen                                                                 2. 

Ismeretlen

1. Ismeretlen                                                                 2. 

Ismeretlen

Szakközépiskolai végzettség. 

Adatközlő 

foglalkozása

Kertész 1. Ismeretlen                                                                               

2. Ismeretlen                                                                    

3. Ismeretlen

Ismeretlen 1. Ismeretlen                                                                       

2. Ismeretlen

Földműves, állattenyésztő Állattenyésztő Kőműves 1. Ismeretlen                                                                 2. 

Ismeretlen                                                                    3. 

Építész                                                                                

4. Vegyész

Háziasszony, nyugdíjas Kereskedő, amatőr színjátszó, nyugdíjas Ismeretlen 1. Ismeretlen                                                                      

2. Ismeretlen

1. Földműves, nyugdíjas                                           2. 

Földműves, nyugdíjas

1. Ismeretlen                                                                 2. 

Ismeretlen

Ismeretlen

 Adatgyűjtő neve  Adatgyűjtő lakhelye

Adankó Marianna Ada

Bencsik Tímea Moravica

Dudás Szilvia Szabadka

Dusnoki Adrianna Szabadka

Hunyadi Tünde Szabadka

Kiss Anita Óbecse

Magó Attila Gunaras

Majoros Anikó Temerin

Páll Annamária Péterréve

Szalma Gábor Szabadka

Vicei Éva Topolya

Zolcer Andrea Topolya


