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Válaszoljatok a kérdésekre a jó megoldás betűjelének bekarikázásával!

1. Az alábbiak közül melyik tartozik a hungarikum meghatározásába?

a) oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező termék

b) a magyarság csúcsteljesítménye

c) nemzetközi elismerésben részesült termék

d) a magyarság minden szellemi, anyagi, természeti, közösségi értéke

2. Melyik kategóriában van a legtöbb külhoni érték?

a) kulturális örökség

b) természeti környezet

c) agrár-és élelmiszergazdaság

d) épített környezet 

3. Az alábbiak közül ki nem tehet javaslatot egy nemzeti érték Magyar Értéktárba 
kerülésére?

a) a Hungarikum Bizottság tagja

b) a Megyei Értéktár Bizottság

c) a Tájegységi Értéktár Bizottság

d) az Országgyűlés

4. Mikor alkották a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt?

a) 1992

b) 2012

c) 2002

d) 1982



5. Melyik korból való az orosházi régészeti lelőhely?

a) vaskor

b) bronzkor

c) újkőkor

d) Árpád-kor

6. Az alábbiak közül mi került be a Magyar Értéktárba?

a) békési szilvalekváros papucs

b) Békés-tarhosi Énekiskola

c) Békés-tarhosi Zenei Napok

d) békési szilvapálinka

7. Az alábbiak közül melyik nem hungarikum?

a) magyar akác

b) magyar operett

c) magyar huszár

d) magyar futball

8. Melyik híres költő, író is növendéke volt a Békés-tarhosi Énekiskolának?

a) Csukás István

b) Varró Dániel

c) Weöres Sándor

d) Szabó Lőrinc

9. Melyik nemzeti érték kategóriába tartozik Kádár Ferkó munkássága?

a) épített környezet

b) agrár- és élelmiszergazdaság

c) kulturális örökség

d) egészség és életmód



10. Hány Békés megyei értéket tartanak nyilván jelenleg?

a) 27

b) 37

c) 25

d) 35

11.Melyik Békés megyei településhez kötődik Erkel Ferenc?

a) Gyula

b) Békés

c) Köröstarcsa

d) Orosháza

12. Az alábbiak közül melyik megye területén nem található a Körös-Maros Nemzeti 
Park?

a) Békés megye

b) Csongrád megye

c) Bács-Kiskun megye

d) Jász-Nagykun-Szolnok megye

13. Ki kezdeményezheti egy érték bekerülését a Békés Megyei Értéktárba?

a) a település polgármestere

b) a település jegyzője

c) a megyei közgyűlés elnöke

d) bárki

14. Hol működik a Körösmenti Táncgyüttes??

a) Köröstarcsán

b) Gyomaendrődön

c) Békésen

d) Szarvason



15. Az alábbiak közül melyik szín szerepel a Békés Megyei Értéktár logójában?

a) fekete

b) zöld

c) barna

d) kék

Megoldás:

1. b)

2. a)

3. d)

4. b)

5. d)

6. b)

7. d)

8. a)

9. c)

10. b)

11. a)

12. c)

13. d)

14. b)

15. b)


