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Csapatnév: ________________ 
 

NATÚRPARKI FEJTÖR Ő - 3. forduló 
 

1. Kati elhatározta, hogy idén bejárja a Vértesi Natúrpark rendezvényeit. Januártól- 
decemberig számos programon részt vett, ahol érdekes dolgokkal találkozott. Minden 
helyszínen sok jó élményt szerzett, és lejegyzetelte a legfontosabb kulcsszavakat. Az 
információk alapján találjátok ki, hogy merre járt! Írd a vonalra a település és a rendezvény 
nevét!            16p/___ 

1. Somogyi sárga kifli, Balatoni rózsa, Boglárka, Góliát, Hópehely, Katica, Lorett, Pannónia, 
Réka, Százszorszép  

_____________________     _____________________ 

2.  Túrós, káposztás, tökös-mákos, grízes-meggyes, gyúrás, "tekeredés", porcukor, mazsola 

_____________________     _____________________ 

3.  Csalikancsó, sárga-barna-zöld, agyag, korongozás, kemence, mázatlan, köcsög, boroskancsó 

_____________________     _____________________ 

4.  Középkor, várostrom, páncél, lovagi torna, kard, íjászat, lovagrend, szablya, lemezvért, 
apród 

_____________________     _____________________ 

5.  Borleves, kvircedli, Bravi Buam, rozmaring, tiroli nadrág, dirndl, sramli, polka, harmonika 

_____________________     _____________________ 

6.  Ezerjó, szüret, lopó, borutca, 1934, borkirálynő választás, kézműves vásár, legkisebb 
borvidék 

_____________________     _____________________ 

7.  Télűzés, kiszebáb égetés, jelmez, maskara, vízkereszt, OKSZIK, kocsonya, fánk 

_____________________     _____________________ 

8.  Újszülött, Új Nemzedékek fája, névsor, fiúk-lányok, nyár, gyönyörű virágok, illat 

_____________________     _____________________ 
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9.  Módli, ünnepi sütemény, fehér abrosz, nyomófa, sváb hagyományok, falukemence, borleves 

_____________________     _____________________ 

10.  Patológus, konferencia, lelkigyakorlat, sztetoszkóp, Pázmány Péter Tudományegyetem, 
amiloidlerakódások 

_____________________     _____________________ 

11. Önkéntesek, környezetvédelem, hulladék, Országos Kéktúra útvonal, műanyag palack, zsák 

_____________________     _____________________ 

12.  Ásványi nyersanyagok, kohó, csille, XV-ös akna, külfejtés,  skanzen, fellépők, koszorúzás 

_____________________     _____________________ 

13.  Hagyományőrzés, hurka-kolbász, böllér, disznó, üst, abalé, pálinka, forralt bor, vér, 
pörzsölő 

_____________________     _____________________ 

14.  Asszonyok, kacsa, liba, hagyományőrzés, párna, tél, éneklés 

_____________________     _____________________ 

15. Húsvét hétfő, főtt tojás, domb, gyerekek, hagyományőrzés, gurítani, falu határa, lányok 

_____________________     _____________________ 

16. Benedek Elek, 24 óra, gyerekek, meseíró pályázat, hagyományőrzés, könyvek 

_____________________     _____________________ 
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2. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a Madarak és 
Fák Napját. Azóta a megünneplése május 10-hez köthető. Ennek alkalmából bonyolítja le a Pro 
Vértes is évek óta természetismereti versenyét, melyen az ifjú madarászok, 
természetbarátok mérhetik le tudásukat. Magyarországon minden évben megválasztják az év 
madarát és az év fáját, mellyel kapcsolatos kérdések mindig szerepelnek a vetélkedő 
feladatai között. Ti mennyire vagytok jártasak ebben a témában? Írjátok bele a négyzetbe, 
hogy melyik évben (2008-2017) szavaztak a legtöbben a képen látható madárra vagy fára?  

20p/_ 
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3. Judit egy szép tavaszi hétvégén úgy döntött, hogy bakancsot húz és bejárja az Országos 
Kéktúra útvonal Vértesi Natúrparkban található szakaszát! Mielőtt elindult, olvasott néhány 
hasznos információt a mozgalomról. Vajon melyeket?   

    10p/_  

1. Milyen hosszú az Országos Kéktúra útvonal? 

a.) 1160 km     b.) 1170 km     c.) 1180 km 

2. A Vértesben mennyi szakasza van? 

a.) 2     b.) 3     c.) 4 

3. Mennyi natúrparki települést érint? 

a.) 4      b.) 5     c.) 6 

4. Ki volt Rockenbauer Pál? 

a.) teniszező    b.) természetjáró   c.) politikus 

5. Mennyi várral,várrommal találkozhatunk a vértesi szakaszon? 

a.) 1     b.) 2     c.) 3 

6.  Mikor állították a Géza pihenőt?  

a.) 1973     b.) 2005     c.) 1961 

7.  Ki indította el a túramozgalmat? 

a.) dr. Strömpl Gábor   b.) Zsitvay Tibor   c.) Matolcsi György 

8.  Milyen színű turistajelzésekkel találkozhatsz még a natúrparkon belül? 

a.) zöld, piros, sárga   b.) zöld, piros, fekete  c.) lila, zöld, fekete 

9. Az "Indulj el egy úton" című népdal melyik műsor betétdala? 

a.)Másfélmillió lépés Magyarországon   b.)  Cimborák   c.) Vad Magyarország 

10. Sorold fel azokat a natúrparkokat, amelyeket Országos Kéktúra útvonal érint! 

_________________________________________________________________ 
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4. Fejtsétek meg az alábbi képrejtvényeket, melyek egy-egy állat vagy növény nevét 
rejtegetik!                           15p/_ 

1. + B +   =  _______________________________ 

2. + + = _______________________________ 
 
3.   +  ++      = ____________________________ 
 

 

4.               +                  +                         = ____________________________ 

 
5.                 +                        +                    = ___________________________ 

 
6.              +               +                    = _____________________________ 

 

7.                     +                                     =______________________________  

 

8.                    +                      +                  =  ___________________________ 
 

9.                       +                          = _______________________________ 

 

10.         +                +                  =_______________________________ 
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11.                      +                  +                     = _________________________ 

 

 

12.                   +      +       +             +          = _____________________ 

 

13.              +                 +                  +                  = _____________________ 

 

 

14.                  +                   +                   +                   =  _________________    

 

15.                  +                                +               = _______________________ 

                                        

 

5. A harmadik forduló végére remélhetőleg sok információt gyűjtöttetek a Vértesi 
Natúrparkról, ismeritek a természeti és a kultúrtörténeti értékeit, a legszebb helyeit és 
épületeit. Bizonyára sokan már kirándultatok is a Vértesben, ezért arra kérünk benneteket, 
hogy készítsetek egy interaktív útinaplót a kedvenc vértesi túrátokról, vagy ha még nem 
jártatok erre tervezzetek egy érdekes kirándulást! Olyan megoldásokat várunk, amely 
bemutatja, hogy melyik túraútvonalon, milyen települések érintésével, milyen természeti vagy 
épített látnivalókat csodáltatok, csodálhattok meg az utatok során, hiszen a Vértes valóban 
egy izgalmas kirándulóhely és érdemes ellátogatni ide. A környéket bebarangolhatjátok 
gyalog, kerékpárral, vagy akár lóháton is. A legkreatívabb megoldásokat magas pontszámokkal 
jutalmazzuk!!!           15 p/_ 
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