
 „JÓ SZERENCSÉT, TATABÁNYA!” 

  

Helytörténeti vetélkedő: 5-6. osztály Csapatnév 

2017. I. (őszi) forduló  kód (név) 

Beérkezési határidő: 2017. november 28. iskola neve: .......................................................  

 

Ajánlott könyv: Gallai Rezső: Életutak - arcvonások  

 

1.  A keresztrejtvény meghatározásai Csoknay Gyuláról szólnak. Fejtsd meg a rejtvényt, 

és válaszolj a kérdésre! 

 1.  Itt volt a tatabányai lakása 

 2.  Születésének helye 

 3. Életének legnehezebb szakasza 

 4.  Ebben a városban érettségizett 

 5.  Leánya neve 

6.  1961-ben ebben az üzemben kezdett 

dolgozni 

 7.  Kedvenc gyerekkori „sportja” volt 

 8.  1935 júniusában szerezte meg 

 9.  Családja II. Rudolftól kapta  

 10. Tizedik születésnapjára kapta 
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Megfejtés: ______________________________  

Írj rövid szómagyarázatot a megfejtéshez! ________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

2. A hiányos mondatok Struber Györgyről szólnak. Egészítsd ki a szöveget! 

8 éves koráig egy Erdősori  __________________________  laktak szüleivel. 

Másfél évig a XV/A aknában három szakban ismerkedik a _________________________ . 

Friss  ___________________________  diplomával a zsebében visszajön  _____________ . 

1981-től a  _________________________ felelős műszaki vezetője. 

A  ________________________________  és a Szent Borbála érem csillog a 

legfényesebben vitrinében. 

 

3. Válaszolj a régi kifejezésekkel kapcsolatos kérdésekre! 

 

Szegénységi bizonyítvány 

Miért kapott Szarvas József szegénységi bizonyítványt? 

 ________________________________________________________________________  

Szegényház 

Kik laktak régen szegényházban? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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Bakter 

Kiket neveztek a régi Tatabányán bakteroknak? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

 

4. Döntsd el, igaz vagy hamis az állítás a felsőgallai telepesekkel kapcsolatban! 

 

 __ Őfőméltósága minden felsőgallai telepesnek hatölnyi(hosszmérték) területet méretett ki. 

 __ A vadász által kijelölt erdőrészen a fákat nem vághatják ki. 

 __ A községben a számukra átadott területeken növendék és tejelő állatokat tarthatnak. 

 __ Az őfőméltósága által elismert engedmények csal őket, az örökösöket már nem illeti meg. 

 

5.  A Jó szerencsét Emlékév néhány nevezetes napja. Mikor voltak ezek a napok?Írd az 

események után a pontos dátumot! (hónap, nap) 

 

Kültéri fotókiállítás megnyitója ____________________________  

Bányászvárosok találkozója _______________________________  

Ladányi András „Bányász vagyok” című kötetének bemutatója ______________________  

A Ligeti tó megnyitója ___________________________  

 

6. Tatabányai emlékművek, szobrok, melyek nemzeti ünnepeinkhez köthetők. 

 

Az emlékmű címe, alkotója: _________________________________  

 ________________________________________________________  

Hol található? (városrész) __________________________  

Mikor van az a nemzeti ünnep, melyhez köthető? (hónap, nap) 

 ________________________________________  

 

 

 

 

Az emlékmű címe, alkotója:  ___________________________________  

 __________________________________________________________  

Hol található? (városrész) ______________________________________  

Mikor van az a nemzeti ünnep, melyhez köthető? (hónap, nap) 

 _______________________________________  
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A szobor címe, alkotója:  ______________________________________  

 __________________________________________________________  

Hol található? (városrész) ______________________________________  

Mikor van az a nemzeti ünnep, melyhez köthető? (hónap, nap) 

 __________________________________  

 

 

7.  Ír öt városi nagy rendezvényt, amely a Jó szerencsét emlékév keretében zajlott! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

8. Kedvenc városom Tatabánya. Készíts rajzot A/3-as méretben tetszőleges technikával! 
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