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Kik voltak és hogyan éltek az ajkai és Ajka környéki bányászok? !
Múzeumi nap a Bányászati Múzeumban - 2014. szeptember 23. .
TOTÓ
1.Melyik évben létesült az Ajkai Bányászati Múzeum?
(1) 1960;
(2) 1965;

(x) 1967;

2. Hány áldozata volt az 1909. január 14-i bányaszerencsétlenségnek?
(1) 52;
(2) 53;
(x) 55;
3. Mivel működtették az aknagépházban elhelyezett, és 1959-ig üzemelt aknaszállító gépet?
(1) Egyenárammal;
(2) Gőzzel;
(x) Váltakozó árammal;
4. Melyik akna működött a mai bányászati múzeum területén?
(1) Ármin akna;
(2) Kossuth akna;

(x) Hunyadi akna;

5. Az eredeti aknatorony szerkezete milyen anyagból készült?
(1) Idomacélból;
(2) Acélcsőből és lemezből;

(x) Fából;

6. Hol patkolták a bányabeli szállítást végző bányalovakat?
(1) Külszíni kovácsműhelyben; (2) Bányában; (x) Bányaudvaron, a kovácsműhely előtt;
7. Ki vezette be Ajkán, és először Magyarországon 1929-ben a nagyteljesítményű frontfejtési
technológiát?
(1) Czekeliusz Günther (Bóday Gábor) (2) Riethmüller Ármin; (x) Meinhardt Vilmos;
8. Kinek az alakja van ráhímezve az 1923-ban megalapított Ajkacsingervölgyi Bányász Iparos és
Olvasókör zászlajára?
(1) Szűz Mária;
(2) Szent István;
(x) Szent Borbála;
9. Milyen anyagból készítették a Bemutató-táróban található un. poligon ácsolatot?
(1) Fából;
(2) Acél biztosító elemekből;
(x) Vasbeton elemekből;
10. Melyik bányagép család világhíres magyar találmány?
(1) EHOR rakodógépek; (2) F típusú vágatható gépek;

(x) Hidasi-féle rakodógépek;

11. Milyen védelmet nyújt a bányász számára a páncélpajzsos biztosító berendezés?
(1) Felülről jövő omlás ellen véd; (2) Felülről és hátulról jövő omlás ellen véd;
(x) Minden hirtelen omlás és fejtési összenyomódás ellen véd;
12. Kiknek a nevei találhatók az emlékmű (kopjafa) talapzatának márványtábláin?
(1) Az ajkai bányászat és az ajkai Hőerőmű balesetben elhunyt dolgozói;
(2) Az ajkai bányászat földalatti balesetben elhunyt dolgozói;
(x) Az ajkai bányászat balesetben elhunyt dolgozói;
13. Mi az ajkait?
(1) Ajkai szénfajta;
(2) Krétakori megkövesedett, nagy kéntartalmú fenyőgyanta;
(x) Az ajkai szénmedencére jellemző fedő mészkő;
13+1. Hány évig volt szénbányászat Ajkán, és mikor fejeződött be?

(1) 139évig és 2004évben; (2) 137 évig és 2002-ben; (x) 140 évig és 2005-ben ;

