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Válaszoljatok a kérdésekre a jó megoldás kiválasztásával!
1. Az alábbiak közül melyik tartozik a kiemelkedő nemzeti érték meghatározásába?
a) oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező termék
b) nemzetközi elismerésben részesült termék
c) nemzetközi elismerésben részesült termék nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű,
a magyarságra jellemző és közismert
d) a magyarság minden szellemi, anyagi, természeti, közösségi értéke
2. Hány nyilvántartott nemzeti érték van Békés megyében az agrár-és
élelmiszergazdaság kategóriában?
a) 7
b) 5
c) 6
d) 4
3. Melyik szervezet nyilváníthat egy nemzeti értéket megyei nemzeti értékké?
a) Az illetékes megyei önkormányzat
b) Az illetékes megyei értéktár bizottság
c) Hungarikum Bizottság
d) Hungarikum Akadémia
4. Mikor alakult meg a Békés Megyei értéktár Bizottság?
a) 2013
b) 2012
c) 2011
d) 2014

5. Az alábbiak közül melyik szervezet nem hozhat létre értéktár bizottságot?
a) a települési önkormányzat
b) civil szervezet a nemzetiségi önkormányzat
c) a nemzetiségi önkormányzat
d) hatáskörrel rendelkező állami szervezet
6. Az alábbiak közül melyik hungarikum?
a) Hungária pezsgő
b) Sauska pezsgő
c) BB pezsgő
d) Törley pezsgő
7. Az alábbiak közül melyik nem hungarikum?
a) csabai kolbász
b) gyulai kolbász
c) békési parasztkolbász
d) debreceni pároskolbász
8.Hány érték került be a Hungarikumok Gyűjteményébe a természeti környezet
kategóriában?
a) egy
b) kettő
c) három
d) négy
9. Melyik nemzeti érték kategóriába tartozik a békési szilvalekváros papucs?
a) egészség és életmód turizmus és vendéglátás
b) agrár- és élelmiszergazdaság
c) egészség és életmód
d) kulturális örökség

10. Melyik kategóriába tartozik a legtöbb Békés megyei nemzeti érték?
a) kulturális örökség
b) turizmus és vendéglátás
c) természeti környezet
d) agrár- és élelmiszergazdaság
11. Melyik Békés megyei település határában található a Nagytatársánc?
a) Orosháza
b) Csorvás
c) Gyula
d) Békéscsaba
12. Az alábbiak közül melyik száraztészta a lakodalmak nélkülözhetetlen kelléke?
a) lebbencs
b) eperlevél tészta
c) tarhonya
d)csigatészta
13. Hány települési értéktár bizottság működik Békés megyében?
a) 51
b) 52
c) 53
d) 54
14. Mikor rendezték meg először a Békés-tarhosi Zenei Napokat?
a) 1973-ban
b) 1974-ben
c) 1975-ben
d) 1976-ban

15. Mi a tanult mestersége Kádár Ferkónak?
a) lelkész
b) tanár
c) fényképész
d) mérnök
16. Miben első a Nóniusz lófajta?
a) Abban, hogy abban a ménesben tenyésztik, ahol a fajta született.Abban, hogy kiválóak az
eredményei fogathajtásban.
b) Abban, hogy kiválóak az eredményei fogathajtásban.
c) Abban, hogy a legtöbb utódja neki született.
d) Abban, hogy katonai céloknak is megfelel.
17. Minek a mozaikszava az MBBE?
a) Magyar Bábus Biliárd Egyesület
b) Magyar Bábus Biliárd Egylet
c) Magyar Báb és Biliárd Egyesület
d) Magyar Biliárd Barátok Egylete
18. Mekkora az élőhelye a volgamenti héricsnek?
a) néhány kilométer széles mezsgye
b) néhány méter széles mezsgye
c) 500 km2
d) egész Békés megye területe
19. Melyik településen rendezték a Körös-völgyi Sokadalmat?
a) Gyulán
d) Gyomaendrődön
c) Köröstarcsán

d) Szarvason
20. Az alábbi - a külhoni értékek között szereplő - templomok közül melyik található a
Vajdaságban?
a) Deáki római katolikus templom
b) Szent Imre római katolikus műemléktemplom
c) Szent Ágoston templom
d) Drávaszögi református templomok
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