
Helyismereti totó 

1. forduló 

 

"Érdeklődéssel tartozunk elődeinknek, 

örököltük tőlük a falut és a várost, mindenünket, 

illő tudnunk, hogy mit tartalmaz az örökség." 

(Konrád György) 

 

2019-ben 60 éves Ajka, és 65 éves a Városi Könyvtár. Ebből az alkalomból 

összeállítottunk egy három fordulóból álló totót, amelynek segítségével mindenki 

felmérheti, mennyit tud lakóhelyéről. Természetesen adunk segítséget a megoldáshoz. 

Az alábbi köteteket használtuk fel a feladatok összeállításához: 

 

- Giay Frigyes: Város a Torna partján 

- Ládi János: Ajka város sportja 1959-2000 

- Tilhof Endre: Ajkai krónika 

- Tilhof Endre: Ajkai lexikon 

 

Ezek a Városi Könyvtárban hozzáférhetők, de vannak olyan kérdések is, amelyekre 

az interneten találják meg a válaszokat! 

Három héten keresztül egy 10 kérdésből álló feladatsort teszünk közzé honlapunkon 

és Facebook-oldalunkon is. Aki nyomtatott formában akarja kitölteni, megtalálja a 

heti kérdéssort a felnőtt részlegben! 

 

Beküldési határidő: november 10. 

 

A 10 legjobb megfejtést beküldő játékost jutalmazzuk, őket e-mailben értesítjük. 
 

 

1) Mikortól közlekedik villanymozdony Ajkán keresztül? 

a) 2000. 

b) 1949. 

c) 1976. 
 

2) Kinek a regényei ihlették Samu Katalin mészkőszobrait a Csónakázó-tó szigetén? 

a) Fekete István 

b) Molnár Gábor 

c) Schmidt Egon 

 

3) Már a várossá nyilvánítás előtt Ajkához tartozott... 

a) Ajkacsingervölgy és Bódé 

b) Ajkarendek és Bódé 

c) Ajkarendek és Ajkacsingervölgy 



 

4) 1984. Újév napjára mintegy 3000 fővel gyarapodott Ajka lakossága. Mi 

történhetett szilveszterkor? 

a) Sok gyerek született. 

b) Padragkút Ajka városrésze lett. 

c) Ajkarendeket és Bakonygyepest Ajkához csatolták. 
 

5) Hol fekszik a Köleskepe-árok? 

a) Bakonygyepes 

b) Berénd 

c) Csinger 
 

6) Ajka nehézipari fejlődése a várossá nyilvánítással kezdődött el. Igaz-e az állítás? 

a) Igen, 1959-től. 

b) Nem, 1945-től, a második világháború befejezésétől. 

c) Nem, 1943-tól, az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó, valamint az 

azt kiszolgáló Erőmű üzembe helyezésétől. 
 

7) Hány éve ad helyet a VMK kluboknak, kiállításoknak, színházi előadásoknak, 

művelődési programoknak? 

a) 60 éve, amióta Ajka város 

b) 50 éve 

c) 30 éve 

 

8) Mi a neve jelenleg ipari parkunknak? 

a) Új Atlantisz 

b) Ajka 

c) Ajkai Főnix 

 

9) Melyik hónapban rendezik meg az Ajkai Lihegő nevű teljesítménytúrát? 

a) Március 

b) Október 

c) Január 
 

10) A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt-nek telephelye(i)... 

a) ... csak Ajkán van. 

b) ... Ajkán, Budapesten, Inotán, Szlovéniában és Boszniában vannak. 

c) ... Ajkán, Inotán és Budapesten vannak. 
 

 

 

Teljes név:  ........................................................................................................................  

E-mail cím:  ......................................................................................................................  

 


