
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
felmérhette,  mennyit  tud  lakóhelyéről.  Természetesen  adtunk  segítséget  a
megoldáshoz: egyrészt a könyvtárban is megtalálható kötetek segítségével, másrészt
a  totó  utolsó  három  kérdésére  az  internet  használatával  lehetett  rálelni  a  helyes
válaszokra.
Az  internetes  kérdések  összeállításakor  az  ott  szereplő  intézmény,  cég,  vállalat
honlapján megtalálható információkat vettük alapul.

Az 1. forduló megfejtése:
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.


