
Barangolás Fejér megyében 
Ki tud többet a megye nevezetességeiről? 

 

 

Kérjük, a kitöltött feladatlapot személyesen adja le a könyvtárban, vagy e-mailben küldje el a 

wakonyvtar@gmail.com címre.  
 

Határidő: 2017. március 23., csütörtök, 17 óra 
 

A legjobbak között meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. 
 

1. Melyik településen szokás húshagyókedden a tikverőzés? 

 

a) Moha    b) Bodajk    c) Baracs 
 

2. Hol található a Züzü-képek alkotójának emlékmúzeuma? 

 

a) Cece    b) Vértesacsa   c) Csór 
 

3. Melyik az a település, ahol két magyar Kossuth-díjas költő is született? 

 

a) Bodmér   b) Aba    c) Zámoly 
 

4. 1994-ben lett önálló, korábban Rácalmáshoz tartozott. Melyik ez a község? 

 

a) Kulcs    b) Perkáta    c) Nagyvenyim 
 

5. Melyik az a település, amelyet a ciszterciek alapítottak 1811-ben Dréta Antal zirci apát 

kezdeményezésére? A község 1951-ben kapta mai nevét. 

 

a) Előszállás    b) Mezőfalva   c) Nagykarácsony 
 

6. A település Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt temploma 1779-ben készült el. Neveze-

tességei közé tartozik a ciszterci rendház, mely előtt a hajdani jószágkormányzó,          

Hagyó-Kovács Gyula szobra áll. Melyik ez a község? 

 

a) Baracs    b) Előszállás   c) Alsószentiván 
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7. 2002-ben alakult önálló településsé, korábban Előszálláshoz tartozott. Iskolája          

Benedek Elek nevét viseli. Melyik ez a község? 

 

a) Daruszentmiklós  b) Nagykarácsony  c) Kisapostag  

 

8. Melyik településen található a szintezési ősjegy? 

 

 a) Nadap    b) Pákozd    c) Pátka 

 

9. A település korábban Gárdonyhoz tartozott. 1997-ben lett önálló község, része még a 

falutól keletre elhelyezkedő Barákapuszta. Melyik ez a település? 

 

 a) Agárd    b) Velence    c) Zichyújfalu 

  

10. A településen született 1861-ben Róna József szobrászművész, Savoyai Jenő budavári 

lovas szobrának alkotója? Melyik ez a község? 

 

 a) Lovasberény   b) Vértesboglár   c) Magyaralmás 

 

11. A Károlyi-kastély parkjában rendezik évről évre az Európai Dísznövény és Kertmű-

vészeti Napokat. A településen született Amerigo Tot szobrászművész. Hol? 

 

 a) Kincsesbánya  b) Iszkaszentgyörgy  c) Fehérvárcsurgó 

 

12. 2003-ig bányászközségnek számított. Neve németül Balingen. Melyik ez a település? 

 

 a) Bodajk    b) Balinka    c) Bakonykúti 

 

13. Melyik településen született a kardvívó olimpiai bajnok, Tersztyánszky Ödön? 

 

 a) Csákberény   b) Csákvár    c) Csór 

 

13+1. Arborétumát Szent Bernátról nevezték el. Melyik ez a       

település? 

  

 a) Alcsútdoboz   b) Nagyvenyim   c) Pákozd 


