
 
 

MúzeumbarátokXX. 
Jubileumi kvízjáték 

I. forduló 
 

1. A  Vasi Múzeumbarát  Egylet  (VMBE)  tagjai  díjtalanul  látogathatják  a  Savaria MHV 
Múzeum tagintézményeinek állandó és időszaki kiállításait és 50%‐os kedvezménnyel 
azok rendezvényeit. 
Hány helyszínen érvényesek e kedvezmények? 
 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 

 
 

2. 2018.  december  21‐ig  tekinthető  meg  az  egyik  szombathelyi  múzeumban  az  a 
kiállítás, amelynek vendégkönyvéből emeltük ki az itt látható bejegyzést. 
 

 
A kiállítás címe, kurátora, irodalmi szakértője: 
 

a) Földi virágegyetem – Balogh Lajos – Ambrus Lajos 
b) Természetes szépségek – Kércz Tibor – Fűzfa Balázs 
c) Gayer Gyula emlékezete – Gyurácz József – Gyurácz Ferenc 

 
 

3. Milyen  tisztséget  töltött  be  a  VMBE‐ben  1998  és 
2017  között  a  2.  számú  kérdés  helyes  válaszában 
szereplő József Attila‐díjas író? 
 

a) elnökségi tag 
b) tiszteletbeli elnök 
c) elnök   
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4. A  Savaria Múzeum  „Változó  kultúrák  a  változó  tájban”  című  állandó  kiállításának 
időösvényén haladva érdekesebbnél érdekesebb  régészeti  leleteket, például ember 
alakú szobrocskákat szemlélhetünk. 
Az alábbiak közül melyikkel büszkélkedhet másik hazai múzeum? 

   
 

 
  a)  b)  c)  d) 
 

5. Dr.  Hollerné  Mecséri  Annamária  egyik  sporttörténeti  múzeumbogár 
klubfoglalkozásán több olimpia kabalaállatát is kézbe vehették a gyerekek. 
Melyik olimpiához kötődik a képen látható kabalafigura és 
mi a neve? 
 

a) Rio de Janeiro (2016) – Vinicius 
b) Rio de Janeiro (2016) – Tom 
c) München (1972) – Waldi 

 
 

6. Az  alább  felsoroltak  közül  melyik  esemény  történt 
Szombathelyen a VMBE megalakulásával azonos napon? 
 

a) emlékülést rendezett a Savaria Múzeum és a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár Szenczy Imre botanikus 
születésének 200. évfordulója alkalmából 

b) Ősbemutató volt a városban: bemutatták a Michael Pacher szobrász‐ és 
festőművész tiszteletére íródott oratóriumot 

c) megnyílt a 90 éves a Savaria Múzeum című tárlat Szombathelyen 
 

7. A  VMBE  és  a  Berzsenyi  Dániel  Könyvtár  2014.  november  5‐én,  egykori  szállodai 
munkatársak  részvételével,  kerekasztal‐beszélgetés  keretében  emlékezett  meg  a 
Savaria Szálló centenáriumáról. 
Milyen foglalkozású személy nem volt a résztvevők között? 
 

a) építész 
b) recepciós 
c) liftkezelő 
d) zenész 
e) szállodaigazgató 
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8. A VMBE Természetjáró csoportjának éves programjában  rendszeresen helyet kap a 
Vasutas Természetjáró Szövetség hagyományos „vicinális túrája”. 
Melyik volt az a „néhai” vasútvonal, amelynek mentén gyalogolva Pinkamindszentig 
jutottak el a legutóbbi túra résztvevői? 

 
a) Körmend–Radafalva 
b) Körmend–Gyanafalva 
c) Körmend–Németújvár 

 
 
 

9. Milyen ókori babakelléket lehet látni a Smidt Múzeumban? 
a) csörgőt 
b) cumisüveget 
c) babakádat 
 
 
 
 
 
 
 

10. 2018. január 24‐én Bajzik Zsolt levéltáros, az egylet elnöke előadást tartott az egykori 
szombathelyi Práterről a könyvtárban. 
Milyen elnevezéssel nem illették soha ezt a területet? 

 

a) Puskin liget 
b) Szőkefölde 
c) Úttörő‐park 
d) KRESZ‐park 
e) Deák liget 

 
 
 
 

11. A  VMBE,  a  Szombathelyi  Szépítő  Egyesület,  a  Smidt  Múzeumért  Alapítvány  és  a 
Berzsenyi  Dániel  Könyvtár  2017.  szeptember  22‐én  villámcsődülettel  ünnepelte  a 
szombathelyi  villamosvasúti  közlekedés  elindulásának  120.  évfordulóját.  Az 
országban hányadikként indult meg a városban a csilingelő közlekedési eszköz? 

 

a) első 
b) harmadik 
c) negyedik 
d) tízedik 
e) csak nagyon sokára 
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12. A Savaria MHV Múzeum 2018. évi kiállítás sorozatának témája a csillagászat. 
Kinek a neve nem köthető ezen tudományághoz? 

 

a) Gothard Jenő 
b) Jankovics István 
c) Konkoly Thege Miklós 
d) Miske Kálmán 
e) Haynald Lajos 

 

 

 

13. 2018  februárjában,  a  Berzsenyi  Dániel  Könyvtár  Helytörténeti  Klubjával  közösen, 
nagysikerű gyűjtői kiállítást szervett a VMBE. 
Hány magánszemély mutatkozott be a tárlaton? 

 

a) 15 
b) 27 
c) 22 
d) 34 
e) 36 

 
 
 

14. Kinek a halálhírét adta tudtul a 130 évvel ezelőtt kelt gyászjelentés? 
„A  csornai‐premontrei  kanonok‐rend  fájdalomtelt  szívvel  jelenti  szeretett 
rendtársának, dr. …………………… csorna‐premontrei kanonok‐, gymnasiumi volt rendes 
tanár – és  igazgatónak, bölcsésztudornak, a Ferenc‐József‐rend Lovagjának, stb. stb. 
31  évi  tanárkodás  után,  életének  53‐ik,  áldozópapságának  27‐ik  évében,  hosszas 
szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után, [1888. évi] folyó hó 3‐
án éji 12 órakor történt gyászos elhunytát. …” 
 

a) Szenczy Imre 
b) Lipp Vilmos 
c) Kárpáti Kelemen 
d) Burány Gergely 
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15. A Savaria Múzeum Planetária című kiállítása a civilizációk önpusztításának művészeti 
eszközökkel  való  megközelítése  példájaként  idézi  az  alábbi,  1966‐ban  készült 
rézkarcot. 
Ki az alkotó? 
 
a) Gyémánt László 
b) Dési Huber István 
c) Kondor Béla 
d) Iványi‐Grünwlad Béla 

 
 

16. Ki  tervezte  azt  a  2015‐ben  felavatott  emléktáblát,  amelyet  a  szombathelyi  városi 
tömegközlekedés megindulásának  150.  évfordulója  alkalmából,  több  civil  szervezet 
közreműködésével, és a városi önkormányzat támogatásával állíttatott a VMBE? 

 
a) Foki Éva grafikusművész 
b) Körösényi Tamás szobrászművész 
c) Veres Gábor szobrászművész 

 
 
 
 
 

17. Mely  nevezetes  személy  üvegpoharát  lehet megtekinteni  a  Smidt Múzeumban,  az 
1848‐49‐es forradalom és szabadságharc emlékeit felvonultató tárlóban? 
 

a) Batthyányi Lajos gróf 
b) Kossuth Lajos 
c) Aulich Lajos 

 
 
 
 
 
 

18. 10  évvel  ezelőtt  adta  ki  a  VMBE  az  Élményeim  és  véleményeim.  Válogatás  verebi 
Végh Gyula  irathagyatékából  (1906‐1951) című könyvet, amelyben az alábbi vers  is 
olvasható. 
Mi  a  címe  Végh  Gyula  azon  írásának,  amelynek  az  alábbi  költemény  is  a  részét 
képezi? 
„Róma uralma alatt castrum volt, sas ragyogott rá, 
Harcias ősök alatt kastély, négy évszázadon által. 
Majd tíz lusztrumon át Múzsák lakta, béke tanyája. 
Új harcok dúlván, katonák jöttek s lett rusnya kaszárnya 
S a hajdan boldog falakon pusztít az enyészet… 
De – nem halok meg egészen!” 
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a) Nehéz évek Bozsokon 
b) Utcanév sem jár énnekem 
c) Egy régi ház emlékezései 

 
 
 
 
 

19. Mikor  írta  gróf  Széchenyi  István  a  Smidt  Múzeum  kiállításában  megtekinthető 
levelet? 
a) 1848 augusztusában 
b) 1859 áprilisában 
c) 1860 márciusában 
d) 1860 májusában 

 
 
 
 

20. A  Magyar  Vidéki  Múzeumok  Szövetsége  a  2017.  évben  a  VMBE  egyik  ifjúsági 
programját Múzeumpedagógiai Elismerő Oklevéllel jutalmazta. 
A díjazott program címe: 
 
a) Gyermekvilágok 
b) Családtörténetek 
c) Örökségőrök Szergényben 
d) Hősök éve – Szombathely, 1956–2016 

 
 
 
 
 

       
 
 
A Jubileumi játék szabályai: 
1. A játékban mindenki egyénileg vesz részt. 
2. Minden játékos fordulónként 1–1 megoldást küldhet be. 
3. A 4 forduló során szerzett pontok összegződnek. 
4. A döntőbe a 20 legeredményesebb játékos jut be. 
5. A döntőbe bejutó játékosok az első 4 forduló során szerezett pontokat nem viszik magukkal. 
6. A játékban az Egylet vezetőségi tagjai és közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt. 
 

További információ: +36 30 97 33 328 
 

 



 
 

MúzeumbarátokXX. 
Jubileumi kvízjáték 

II. forduló 
 
 

1. A Vasi Műhely  (képzőművészeti csoport) megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 2018. október 18‐án 
kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban. 
Ki nem szerepel a kiállító művészek között? 
(Figyelem! A tárlat 2018. december 19‐ig látogatható!) 

 

a) Bodorkós András 
b) Várnai Valéria 
c) Torjay Valter 
d) Simon Iván 
e) Dallos László 
f) Geszler Mária 

 
 

Kép 001: A Vasi Műhely jubileumi logója (www.keptar.szombathely.hu) 

 
 

2. Mely intézmény adott otthont a Vasi Műhely alkotócsoport első kiállításának? 
 
  szombathelypont.hu  nyugat.hu  vaol.hu  nyugat.hu 

 
         

  a)   b)  c)  d) 
 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ  Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár  Művelődési és Sportház  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

 
Képek: 002_01; 002_02; 002_03; 002_04 

 

3. Hol született a Vasi Műhely jubileumi tárlatán szereplő zöld gyertyamártó edény alkotója? 
(Figyelem! A tárlat 2018. december 19‐ig látogatható!) 

 

a) Szombathely 
b) Körmend 
c) Sárvár 
d) Ják 
e) Velemér 
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Kép: 003 

4. Mi volt a Vasi Műhely elődjének a neve?  
 

a) Vasi Fiatal Alkotók Egyesülete 
b) Vasi Fiatal Képzőművészek csoportja 
c) Vasi Művészek Civil Szervezete 
d) Fiatal Vasi Alkotók Csoportja 
e) Fiatalok a képzőművészetért 

 

5. 1998. október 12‐én hangfelvétel készült a Vasi Műhely 30 éves évfordulója alkalmából. Ebben elhangzik, 
hogy melyik intézmény adott helyet a csoportnak elsőként. 
 
a) Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 
b) Ifjúság Háza 
c) Forradalmi Múzeum 
d) Képcsarnok 
e) Művelődési és Sportház 

https://www.youtube.com/watch?v=o66a1i2Bjw0 
 
 

6. A felsorolt alkotások közül melyik nincs a Szombathelyi Képtár tulajdonában? 
 

a) Tarpataki Károly: Az Út, az Igazság és az Élet, 2009. 
b) m. Molnár István: A lepkék nem eladók, 1983. 
c) Szokolszky Miklós: Városnézés, 1972. 
d) Simon István: A vörös bánya, 1982 
e) Dallos László: Forgó erdő, 1998 

 
 

Kép: 006 
 

7. A Savaria MHV Múzeum a 2018. évben a csillagászat jegyében rendezte meg tematikus kiállítássorozatát. A 
Szombathelyi Képtár ASTRO – Űrkorszak a művészetben című tárlata is ehhez a témához kapcsolódik. 
Kinek az alkotása a kép előterében látható két robot? 
(Figyelem, a tárlat 2018. december 19‐ig látogatható!) 

 

a) Szabó Ottó Robotto 
b) iski Kocsis Tibor 
c) Kupcsik Adrián 
d) Felsmann István 
e) Oliver Arthur 

 
 
 

Kép: 007 
 

8. A  Szombathelyi  Képtár  jelentős  textilgyűjteménnyel  rendelkezik,  amelynek  nagy  részét  a  nemzetközi 
miniatűrtextil kollekció teszi ki. Mikor került sor az első textilművészeti biennáléra? 

 

a) 1975 
b) 1984 
c) 1970 
d) 1972 
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9. 2015‐ben  páratlan  gyűjteményes  kiállítás megnyitójára  került  sor  a  Szombathelyi  Képtárban,  Schrammel 
Imre Kossuth‐díjas keramikusművész, a Nemzet Művésze alkotásainak Szombathelyre kerülése alkalmából. 
Melyik állítás hamis az alkotóval kapcsolatban? 

 

a) Szombathelyen született 
b) Mesterei Borsos Miklós és Gádor István voltak 
c) 1993‐1999 között a Magyar Iparművészeti Főiskola 

rektora volt 
d) Újpest díszpolgára 
e) A Magyar Iparművészeti Főiskolán tanult, elejétől fogva 

keramikusnak készült 
f) Művei rangos külföldi közgyűjteményekben (London, 

Tokió, Szöul, Oslo) is megtalálhatóak 
Kép: 009 

 
 

10. Mely állat kőcserépből készült koponyája látható a Szombathelyi Képtár Schrammel‐tárlatán? 
 

a) medve 
b) csimpánz 
c) macska 
d) gorilla 
e) kutya 
 

 
Kép: 010 

 
 

11. Schrammel  Imre  keramikusművész  velencei  sorozatával  gyökeresen  megújította  a  magyar  porcelán‐
kisplasztika műfaját. 
A  tárlaton megtekinthető porcelánszobrok melyik manufaktúra 
alapítványának tulajdonában vannak? 
 

 
a)  b)  c) 

 
 

12. A Savaria MHV Múzeum tagintézményei közül melyik rendelkezik Építőipari Nívódíjjal? 
 

a) Vasi Múzeumi Látványtár 
b) Smidt Múzeum új épülete 
c) Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 
d) Szombathelyi Képtár 

 
Kép: 012 

 

13. A  Vasi  Múzeumbarát  Egylet  honlapján  Múltidéző  címmel  sorozat  indult,  amelyben  az  elmúlt  20  év 
legemlékezetesebb egyleti eseményeit idézzük fel, régi hírlapi cikkek segítségével. 
2006‐ban közel félezer tárgy és tárgytörténet gyűlt össze a VMbE és a Burgenländisches Geschichte(n)haus, 
Bildein  közös  projektje  keretében.  A  program  eredményeit  a  Savaria  Múzeumban,  majd  Bildeinben, 
Eisenstadtban és a Néprajzi Múzeumban, Budapesten bemutatott kiállításon lehetett megtekinteni. 
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Mi volt e nagy sikerű osztrák‐magyar kulturális projekt címe? 

 
a) Tárgytörténetek 
b) Gyermekvilágok 
c) Eleink gyermekjátékai 
d) Tárgyas ragozás 
e) Hetedhét játékország 

 
Kép 013: Kiállításnyitó a Savaria Múzeumban 

 

14. A  VMbE  a  Savaria Múzeummal  együttműködve  nyaranta  régésztáborokat  rendez  a  régmúlt  korok  iránt 
érdeklődő 12–15 éves diákok számára. 
Hol és mikor volt az első tábor? 

 
a) Járdányi Paulovics István Romkert, 2000 
b) Járdányi Paulovics István Romkert, 2003 
c) Vasi Múzeumfalu, 2000 
d) Vasi Múzeumfalu, 2003 

 
 

Kép 014_02: Életkép az első régésztáborból 

 

15. A  Vasi  Múzeumbogár  Klub  tagjai  2006  novemberében  a  Szombathelyi  Képtár  restaurátor  műtermében 
tartott foglalkozáson megtudták, hogy a „kontár restaurátor” milyen nagy károkat tud okozni a festményben 
a szakszerűtlen beavatkozásával. 
Ki vezette a foglalkozást? 

 
f) Marosfalvi Antal festőművész restaurátor 
a) Veres Péter festőművész 
b) Hesztera Aladár restaurátor 
c) Gálig Zoltán művészettörténész 

 
 

Kép 015 Múzeumbogarakkal a képtár restaurátor műtermében 

 

16. A  VMbE  2010‐ben  a múzeumi  világnapon,  „Határatalan  gyűjtőszenvedély”  címmel,  kiállítást  rendezett  a 
Savaria  Múzeumban  Pittmann  Lászlóné  és  a  burgenlandi  Künstlerdorf  Neumarkt  an  der  Raab 
gyűjteményéből. A tárlatot a Szombathelyi Képtár igazgatója nyitotta meg. 
Ki ő? 
 
g) Gálig Zoltán 
d) Cebula Anna 
e) Fabényi Júlia 
f) Salamon Nándor 

 
Kép 016 A kiállításnyitó közönsége 

 

17. 2016‐ban a VMbE  szervezésében,  szintén a múzeumi világnapon, a Szombathelyi 
Képtárban került sor Vágó Ádám albumának bemutatójára. 
Mi a könyv címe és ki méltatta a reprezentatív kötetet? 
 

a) Kortársunk Szent Márton – Pozsár László múzeumigazgató 
b) Szent Márton és Pannónia – Fitz Jenő művészettörténész 
c) A Kárpát‐medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig – Tóth Endre régész 
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Kép 017 A szerző és méltatója a könyvbemutatón 

 

18. 2015  óta  hagyomány,  hogy  a  Vasi Múzeumbogár  Klub  tagjai  ajándékfigurákat  készítenek  és  árusítanak  a 
Szombathelyi Képtár karácsonyi vásárán. A bevételt jótékony célra ajánlák fel. 
Kiket örvendeztetnek meg évről évre alkotásaikkal a klubtagok? 
 

a) a kőszegi SOS Gyermekfalu lakóit 
b) a Gencsapáti Gyermekotthon lakóit 
c) a Markusovszky Kórházban ápolt gyermekeket 
d) a Vas megyei TEGYESZ befogadó otthonának lakóit 

 
 
 

Kép 018 Ajándék készítés a Szombathelyi Képtár karácsonyi vásárán (2017) 

 

19. A  2015.  február  25‐én  tartott  egyleti  összejövetelen  dr.  Smidt  Lajos 
hadikiállításáról  is  mesélt  a  pódiumbeszélgetés  vendége,  akit  90. 
születésnapja  alkalmából  ezen  az  eseményen  köszöntöttek  a 
múzeumbarátok. 
Ki ő és ki a csoportképen szereplő csokornyakkendős, szemüveges úr? 

a) Mozsolics Amália – Dr. Smidt Lajos 
b) S. Pável Judit – Pável Ágoston 
c) P. Buócz Terézia – Dr. Szentléleky Tihamér 

 
Kép 019 Dr. Smidt Lajos hadikiállításának megnyitója (1936) 

 

20. A VMbE Természetjáró csoportja hagyományosan az újév első napjaiban tartja a „kijózanító” túrát. 
Hol készült a felvétel? 

a) Kőris‐hegy 
b) Kétvölgy 
c) Dozmat 
d) Csömötei‐hegy 

 
 
 
 

Kép 020 A kijózanító túra egyik állomása (2015) 



Múzeumbarátok20 

Jubileumi vetélkedő, III. forduló 

 
1. A  Savaria  Múzeum  Változó  kultúrák  a  változó  tájban  című  állandó  kiállítása  Vas 

megye őskori településtörténetét és legszebb őskori régészeti emlékeit mutatja be.  

Szombathely mely részéről kerültek elő a város legrégebbi kerámiatárgyai? 

 

a. Gyöngyöshermán 

b. Herény 

c. Olad 

d. Zanat 

 

2. Az oladi platón különösen nagy számban kerültek elő idolok. 

Mely tárgyakat nevezzük idolnak? 

a. Az emberi  testet kicsinyítve ábrázoló kiégetett 

agyagszobrocskákat 

b. A különféle állatokat ábrázoló szoborcsoportot 

c. A pénzérméket 

d. Olyan  cserépdarabokat,  amelynek  a  felületén 

valamilyen dombormű látható 

 

3. A Savaria Múzeum Változó kultúrák a változó tájban című kiállításán egyebek mellett 

újkőkori épület makettek is láthatók. 

Mely Vas megyei falu határában tárták fel 

a régészek a makett elkészítéséhez alapul 

szolgáló, erődítéssel ellátott települést? 

 

a. Velem Szent Vid 

b. Sé 

c. Bucsu 

d. Vép 

 

 

4. A  Savaria  Múzeum  Változó  kultúrák  a 

változó  tájban  című  kiállításának  egyik 

legszebb darabja az arany diadém. 

Hol  került elő ez  a  fantasztikus  régészeti 

lelet? 



2 
 

 

a. Szombathelyen, a Kőszegi utcai ásatáson 

b. A velemi Szent Vid hegyen 

c. A vasvári sánc feltárása során 

d. Szombathely ókori vízvezetékének kutatása során 

 

5. Ki  vezette  azt  az  ásatást,  amelyen  a  Savaria Múzeum  régészeti  állandó  kiállításán 

látható arany diadém előkerült? 

 

a. Bándi Gábor 

b. Járdányi Paulovics István 

c. Miske Kálmán báró 

d. Mozsolics Amália 

  a.  b.  c.  d. 

 

 

6. Az alábbi  képek  közül melyiken  láthatók a  szombathelyi művészeti  iskola  területén 

folytatott ásatások során előkerült római kori zsebkések? 

  a.  b.  c.  d. 

 
 

7. Mikor nyitotta meg a kapuit a Savaria Múzeum? 

 

a. 1908. október 11. 

b. 1906. szeptember 4. 

c. 1908. szeptember 11. 

d. 1908. május 18. 
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8. Ki tervezte a Savaria Múzeum épületét? 

a. Wälder Alajos 

b. Czigler Győző 

c. Brenner János 

d. Kós Károly 

 

9. 2018.  november  14‐én  a  Vasi  Múzeumbarát  Egylet  a  Berzsenyi  Dániel  Könyvtár 

helytörténeti klubjával, a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel és az MTA Vas Megyei 

Tudományos  Testületével  Magyar  Lászlóról  szóló  programot  szervezett  az  Afrika‐

kutató  születésének  200.  évfordulója  alkal‐

mából. 

Ki nem volt az előadók között? 

 

a. Balogh Péter 

b. Dr. Tilcsik György 

c. Prof. Dr. Vig Károly 

d. Dr. Melega Miklós 

 

 

 

10. 2018. november 28‐án a Vasi Múzeumbarát Egylet programjaként Bajzik Zsolt 

levéltáros előadást tartott a sorokpolányi kastélyról. 

Ki volt a kastély tulajdonosa? 

 

a. Végh Gyula 

b. Szapáry Pál 

c. Batthyány Lajos 

d. Széchenyi Jenő 

 

11. Ki tette azt a felajánlást már a „kultúrpalota” átadása előtt 9 évvel, hogy saját 

gyűjteményéből  rendezi  be  a  készülő múzeumban  a  Vas 

vármegye madárvilágáról szóló kiállítást? 

 

e. Széchenyi Rezső gróf  

f. Waisbecker Antal 

g. Molnár Lajos 

h. Chernel István 
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12. A  VMBE  és  a  Szombathelyi  Szlovén  Önkormányzat  2011  óta  évről  évre 

emléksétát szervez Pável Ágoston 1936. évi nyelvészeti‐néprajzi gyűjtőútja emlékére. 

Mely jeles napon kerül sor hagyományosan a sétára? 

 

a. hamvazószerda 

b. virágvasárnap 

c. nagypéntek 

d. pünkösdhétfő 

 

 

 

 

 

13. Az  alábbi  képen  a  szombathelyi  „kultúrpalotát”  létesítő  egyesület  hiányos 

bélyegzőlenyomata látható. 

A helyes kiegészítés: 

 

a. Vasvármegyei Régészeti Egylet 

b. Vasvármegyei Kultur‐Egyesület 

c. Vasvármegyei  és  Szombathely  Városi  Múzeumbarát 

Egyesület 

d. Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete 

 

14. A  VMBE  2009‐ben  indította  el  a  „Gyűjtemények  gyűjteménye”  című 

nemzetközi kulturális projektet. A nyitóesemény vendége Járdányi Gergely volt. 

Milyen  rokoni  szál  fűzi  a  Liszt‐díjas,  világhírű  nagybőgőművészt  a  Romkert 

feltárásában közreműködő és a Savaria Múzeum lapidariumát berendező régészhez? 

 

a. dédunoka – dédapa 

b. unoka – nagyapa 

c. gyermek – apa 

d. unokaöcs – nagybácsi 

 


