


2020. április 6-án elindítottuk online helytörténeti totónkat. 

Akárcsak a szerencsejáték esetében, itt is 1-es,2 –es és X 

lehetősége közül választhatunk, de itt a helyismeretben, a 

helytörténetben való jártasságnak sokkal nagyobb szere-

pe van, mint a szerencsének. 
 

A játék három, egyre nehezedő fordulóból áll.  

Az egyes fordulókat kéthetente tesszük közzé,  

a www.bicskemuvhaz.hu oldalon, és a facebookon.  

A legtöbb helyes választ beküldők között helytörténeti 

könyvcsomagot sorsolunk ki. 

A válaszokat  

a bicskeimuvelodesikozpont@gmail.com  

címre várjuk. 

A beküldéskor a levélben fel kell tüntetni a forduló sorszá-

mát, a beküldő nevét, majd a kérdések száma mellé a vá-

lasz jelét az alábbiak szerint: 

Pl.:  1. kérdés: 1 

   2. kérdés: X 

   3. kérdés: 2   stb. 
 

JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNUNKT! 



1. Melyik évben épült a Városháza? 

1. 1910-ben. 

2. 1899-ben. 

X. 1950-ben. 

 

2. Melyik bicskei templomra illik az állítás? 

A szószék barokk fafaragás, oldalán a Magvető és négy evangé-

lista, tetején Mózes az égő csipkebokorral.  

1. Református templom. 

2. Katolikus templom. 

X. Evangélikus templom. 

 

3. Melyik bicskei épületre jellemző az alábbi állítás? 

1906-1908 között neobarokk díszítéses stílusban épült. 

1. Bischof-Nabilek ház („zöldház”). 

2. Csillagvizsgáló. 

X. Katolikus iskola. 

 

4. Kinek a tervei alapján építette Nagy Károly csillagász 1839-45 

között a Galagonyás hegyen a Csillagvizsgálót? 

1. Pollack Mihály. 

2. Hild József. 

X. Péchy Mihály. 

 

5. Milyen célból épült eredetileg a mai Kultúrkúria?  

1. Orvosi rendelő volt 

2. Öregek napközi otthona volt 

X. a Stefánia” Gyermekvédő liga székháza volt. 

 

6. Melyik bicskei épületre igaz az alábbi állítás? 

1800-ban épült, copf stílusban 

1. Fiatalok háza (a volt mozi) 

2. Református templom 

X. Göllner ház 

 

 

 



7. Ki létesítette a kastélyparkban a Bicskei arborétumot? 
 

1. Batthyány Kázmér. 

2. Nagy Károly. 

X. Batthyány Tivadar. 
 

 

8. Melyik híres hazai épület építésénél használták a málé-hegyi 

kőfejtő (barlang) köveit? 
 

1. Az Operaház lépcsői készültek ezekből a kövekből. 

2. Az Országház alapzatát is a Málé-hegy köveiből építették. 

X. A Szabadságszobor alapjába kerültek beépítésre a Bicskén bányászott 

építőanyagok. 
 

9. Hogyan nevezték el a Sopot-Bicske lelőhelyen megtalált női 

alakot ábrázoló, az időszámításunk előtti ötödik évszázadból szár-

mazó bronz szobrocskát? 
 

1. Ősanya 

2. Gizella 

X. Mária 
 

10. Kinek állítottak 1955-ben emléktáblát a róla elnevezett utca 

elején „Bicske község dolgozói”? 
 

1. Fáy András 

2. Kossuth Lajos 

X. Vörösmarty Mihály 
 

11. Melyik bicskei Temető terül el a legnagyobb területen  

 (12 hold)? 
 

1. A Református temető. 

2. A Katolikus temető. 

X. A Zsidó temető. 
 

12. Kinek a nevéhez fűződnek az alábbi állítások? 
 

Külföldről hazatérve a reformok és a jobbágy felszabadítás buzgó 

harcosa lesz. Vörösmarty Mihály nagy tisztelője. Jobban tud fran-

ciául, angolul, olaszul, mint németül, s magyarul csak későn a re-

formnemzedékkel való megismerkedés során tanul meg, igaz, 

utána szívvel-lélekkel magyar. Ő építtette a bicskei Batthyány-

kastély különleges szépségű lépcsőházát.  
 

1. Batthyány Lajos 

2. Batthyány Tivadar 

X. Batthyány Kázmér 



13. Ki az a bicskei kötődésű személy, akire igazak az alábbi állítások? 
 

1892-ben született Budapesten, Kodály Zoltánnál és Herzfeld Viktornál tanult 

zeneszerzést. 1947-ben részt vett az UNESCO védnöksége alatt működő, 

londoni székhelyű Nemzetközi Népzenei Tanács megalakításában, és a ve-

zetőség tagja volt egészen 1963-ban bekövetkezett haláláig. 
 

1. Lajtha Pál 

2. Kerecsendi Kiss Márton 

X. Lajtha László 

 

13+1. Az első sikeres magyar óceánrepülés 75. évfordulója alkalmából 

2006-ban, a Magyar Óceánrepülők Emlékbizottsága emlékművet állí-

tott a leszállás helyszínén, Bicske határában. Endresz György pilóta és 

Magyar Sándor navigátor három világrekordot ért el. Ennek a nagysze-

rű sportteljesítménynek állít emléket a különleges alakú fekete gránit-

tömb. Mellette mindkét oldalon egy-egy kilométerkő jelzi a megtett ki-

lométereket. 
 

Hány kilométert repültek a rekorderek Harbour Grace és Bicske között pon-

tosan? 
 

1. 5182 Km 

2. 9879 Km 

X. 4500 Km 

 


