
Vasi Értéktár – 2. forduló, középiskola 

 

MINDEN ÁLLÍTÁSHOZ/KÉRDÉSHEZ EGY IGAZ VÁLASZ TARTOZIK. 

 KERESSÉTEK MEG AZT AZ EGYET! 

 

1. A Vasváron született geológus saját gyűjteményével alapozta meg a Savaria 

Múzeum ásvány- és kőzettani gyűjteményét. 

a) Kuncz Adolf 

b) Chernel István 

c) Széll Kálmán 

d) Bendefy László      

 

2. A muraközi ló a klasszikus magyar hidegvérű ló tájfajtája, mely kisebb testtömegű, 

finomabb felépítésű és gyorsabb mozgású, kitartóbb munkavégzésű. A két 

világháború között a magyar lóállomány hány százalékát tette ki ez a lófajta? 

a) 5 % 

b) 10 % 

c) 20 %      

d) 25 %    

 

3. A nicki duzzasztómű a Rába folyó 65,5 fkm szelvényében helyezkedik el a Vas 

megyei Nick és Kenyeri községek határában. A nicki duzzasztómű, illetve annak 

elődei igen nagy szerepet játszottak/játszanak a Kisalföld vízgazdálkodásában. 

Hány nyílása van a duzzasztóműnek? 

a) 2 

b) 3 

c) 4     

d) 5 

 

4. A toronyi kenyér számos titka közül a legfontosabb, hogy nem használnak hozzá 

mást, csak a kenyér hagyományos alapanyagait: kétféle lisztet (búzából és rozsból), 

élesztőt, illetve az abból érlelt kovászt, sót és vizet. Milyen arányban keverik a 

kétféle lisztet? 

a) nem nyilvános a keverék aránya 

b) 1:1 

c) 1:2 

d) a keverék arányát csak a toronyi plébános ismeri 

 

5. Mit láthatnak az érdeklődők az egykori rumi vasútállomás épületeinél létrehozott 

emlékhelyen? 

a) Rumi Rajki István síremlékét 



b) Rumi Rajki István fellelhető szobrait, szobormásolatait 

c) rumos üvegekből készült modern installációt 

d) Rum község történetét bemutató kiállítást 

 

6. A Festetics család fontos szerepet töltött be Vas megye múltjában. Számos 

településen állt kastélyuk, és tevékenyen részt vettek a helyi közéletben is. A család 

egy tagja, Andor egyik birtokán 500-féle növénykülönlegességből álló arborétumot 

hozott létre. Melyik ez az arborétum? 

a) szelestei    

b) jeli 

c) szombathelyi 

d) himfai    

    

7. A szentgotthárdi csata évfordulóját 2003 óta minden évben Csatafutással teszik 

emlékezetessé a város lakói. Milyen távolságot kell lefutniuk a versenyzőknek? 

a) 5,5 km 

b) 9,5 km     

c) 21,5 km 

d) 42 km 

 

8. Az Aradi Park elnevezésű történelmi emlékhely a Vas megyei Rátót községben 

található. Az emlékparkban a 13 aradi vértanú emlékhelye mögött álló 13 tölgyfát a 

helyi legendárium szerint maga Deák Ferenc ültette, aki gyakori vendége volt a 

helyi Széll-kastélynak, mivel gyámleánya, Ilona Széll Kálmán későbbi miniszterelnök 

felesége lett. 

Melyik híres költőnk volt Ilona édesapja? 

a) Arany János 

b) Berzsenyi Dániel 

c) Kölcsey Ferenc 

d) Vörösmarty Mihály 

 

9. Kőszeg egykor híres szőlő- és bortermelésének nevezetes dokumentuma a Szőlő 

jövésének könyve. Melyik jeles napon jegyzik bele a könyvbe a szőlők hajtásának, 

jövésének állapotát? 

a) Szent György napján 

b) Szent Iván napján  

c) Szent Mihály napján 

d) Szent Márton napján 

 

10. Az épület különleges eleme a 17. századi ágyútorony, az ún. Sárkán-torony (más 

forrásokban Sárkány-torony), amely a török korban épült, amikor végvárrá 

alakították. Az épületegyüttes a 18. században egyszerű barokk külső és belső 

kialakítást kapott, utolsó átépítésére 1941-42-ben került sor. Melyik ez az épület? 

a) Jánosházi Erdődy-Choron-kastéy 



b) Kőszegi vár  

c) Sárvári vár 

d) Vasvári domonkos rendház      

 

11. Mikor tartják Felsőcsatáron a híres-nevezetes rozmaringolást? 

a) Vízkeresztkor 

b) Húshagyókedden  

c) Hamvazószerdán 

d) Húsvéthétfőn 

 

12. Milyen állat a Vasi Értéktárban szereplő egyik földrajzi tájegységben élő kövi csík? 

a) hal 

b) madár  

c) rovar 

d) béka 

 

13. Vas megye egyik katolikus templomának tornyán olyan kereszt van, amelyet a 

mélyen Mária-tisztelő II. János Pál pápa 1991. évi szombathelyi látogatásakor 

áldott meg. Melyik ez a templom? 

a) Szent Imre-templom, Rönök 

b) Sarlós Boldogasszony-székesegyház, Szombathely  

c) Szent Márton-templom, Szombathely 

d) Nagyboldogasszony-plébániatemplom, Szentgotthárd 

 

14. A vépi kastély és uradalom hosszú évszázadokig az Erdődy család birtokában volt, 

ám eredetileg egy híres-nevezetes magyar főpaptól, esztergomi érsektől örökölték. 

Ki volt ez a bőkezű mecénás, pápajelölt hírében is álló főpap? 

a) Mindszenty József 

b) Pázmány Péter  

c) Bakócz Tamás 

d) Oláh Miklós 

 

15. Megyénkben több Szentkút is található. Ezek közül az egyik legnépszerűbb 

zarándokhely a település közelében, attól nyugatra található. Kápolnáját egy 

házaspár emeltette hálából, mivel világtalanul született gyermekük a kút vizében 

visszanyerte látását. A kápolna köré 14 stációs kápolna épült. Melyik ez a búcsújáró 

hely? 

a) Celldömölk 

b) Gencsapáti  

c) Vasvár 

d) Vát 

 

 


