
Helyismereti totó 

3. 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) A szénbányászat emlékeit őrzi 1965-ben átadott múzeumunk. Ennek udvarán 

látható az utolsó csille szén. Mikor került felszínre? 

a) 1965. november 1. 

b) 1989. december 4. 

c) 2004. szeptember 3. 
 

2) Mikor kapott Ajka Hild-érmet? 

a) 1980. 

b) 1987. 

c) 1990. 
 

3) Néhány, városunkban található szobor különféle mesterségeknek állít emléket. 

Melyek ezek? 

a) Üvegfúvók, bányászok, timföldgyári munkás (kohász vagy olvasztár). 

b) Földműves, bányász, kígyóölő. 

c) Takács, favágó. 



 

4) Milyen sorrendben kapcsolódtak a községek a városhoz? 

a) Ajkarendek, majd Bakonygyepes, végül Padragkút. 

b) Bódé, majd Padragkút, végül Ajkarendek. 

c) Bódé, majd Berénd, végül Padrag. 
 

5) Mi volt Fekete István első regényének címe? 

a) Emlékké válok magam is 

b) Kittenberger Kálmán élete 

c) A koppányi aga testamentuma 

 

6) Melyik évben „született meg” a Sportváros? 

a) 1959. 

b) 2016. 

c) 1990. 
 

7) A Balatoni Nemzeti Parkhoz tartozik a zergebogláros természetvédelmi 

területünk. Hol található? 

a) A tósoki nyíresben. 

b) Bakonygyepesen a Csigere-patak mentén. 

c) Csingerben a Torna-patak mentén. 
 

8) Az AE Plasztik Zrt. és az Ajkai Elektronikai KFt. elődjét az ajkai női munkaerő 

foglalkoztatására telepítették be 1962-ben. Mi volt a gyár neve? 

a) Tósoki Papucsüzem 

b) Videoton 

c) Csingeri Dobozgyár 

 

9) 1968-ban kezdődött Ajkán a távhőszolgáltatás az Erőmű „hulladékhőjének” 

felhasználásával. A Primer Kft. hány lakás részére biztosítja a fűtést és meleg vizet 

jelenleg? 

a) 7000 

b) 5000 

c) 15000 

 

10) Hányadik születésnapját ünnepli ebben az évben a Városi Könyvtár? 

a) 60 

b) 70 

c) 65 

 

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

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


