
Helyismereti totó 

2. 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) Hol található a Sárcsikúti tanösvény? 

a) Városliget 

b) Kab-hegy 

c) Kövesárok 

 

2) Kinek a nevét viseli a Parkerdő? 

a) Fekete István 

b) Hermann Ottó 

c) Molnár Gábor 

 

3) 1959. november 1-jétől város Ajka. Mely községeket egyesítették a várossá 

szervezéshez? 

a) Ajka és Tósokberénd 

b) Tósok és Ajka 

c) Ajka és Bódé 



 

4) Melyik évben csatolták Ajkához Ajkarendeket és Bakonygyepest? 

a) 1955. 

b) 1959. 

c) 1977. 
 

5) Színes sportélet jellemezte Ajkát. Választhattunk többek között focit, 

röplabdázást, dzsúdót, sakkot, lövészetet, atlétikát, asztaliteniszt, de nem 

mehettünk a városban... 

a) ... baseballozni. 

b) ... vitorlázó repülni. 

c) ... motokrosszozni. 
 

6) Az Ajkai Halhatatlanok címet Ajka Város Önkormányzata adományozza annak... 

a) ... aki Ajka Város Díszpolgára és kiemelkedő cselekedetet hajtott végre, 

vagy életművével kiemelkedik (pl. Marschek Zoltán, Tomor Sándor). 

b) ... aki elérte a 100 éves kort. 

c) Nem alapított a város ilyen címet. 
 

7) Két termelőszövetkezet is a bányászok hagyományos köszöntését választotta 

nevéül. Hol működtek? 

a) Tósok és Berénd 

b) Bakonygyepes és Ajkarendek 

c) Ajka és Bakonygyepes 

 

8) Az FC Ajka jogelődjei – ahogy követték egymást... 

a) ... Ajkai Sportegyesület, Ajkai Alumínium SK, FC Ajka. 

b) ... Ajkai Sportegyesület, Ajkai Alumínium SK, Ajka Hungalu SK, Ajkai 

Labdarúgó Club, Ajkai SE, FC Ajka. 

c) ... Ajkai Alumínium SK, Ajkai Sportegyesület, Ajkai Hungalu SK, FC 

Ajka 

 

9) Milyen termékeket állítanak elő napjainkban nagy múltú üveggyárunkban? 

a) Káliüveg, cameo, überfang. 

b) Káliüveg, ólomkristály. 

c) Ólomkristály, überfang, cameo, pate de verre. 
 

10) A RUF Kft. felvásárlásával telepedett meg Ajkán a cég, amely évente több mint 

30 millió szenzort gyárt. Melyik cégről van szó? 

a) Payer Industries Hungary Kft. 

b) Bourns Kft. 

c) Poppe+Potthoff Hungária Kft. 
 

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

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


