
 

 

  

HUPSZ! Beleléptél a Rákos-patakba, hogy legyen időd 

megszárítkozni, 1X kimaradsz a dobásból!  

Felújítják a vasúti síneket és átjárót, a nagy forgalmi 

torlódás miatt lassabban haladsz: dobj a dobókockával, 

és a kidobott pontokból vonjál ki kettőt!  

Meglátogattad Szemere Pál, költő, nyelvújító sírját a 

református temetőben. Nemes érzület. Lépj előre egy 

mezőt! 

Segítettél egy néninek átmenni az úttesten. Jó tett 

helyében jót várj!  Előre léphetsz két mezőt!  

Betértél a Zeneiskolába, hogy megnézd Pannonhalmi 

Zsuzsa keramikusnő Viva la musica című kerámia 

domborművét! Művészetkedvelő hozzáállásod miatt 

dobhatsz még egyszer!  

Selfizz nyugodtan a gyönyörű, barokk Ráday kastély 

kertjében. Hogy legyen időd jó fotókat készíteni, egyszer 

kimaradsz a dobásból!  
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Melyik család birtokában volt a ma Kúria 

rendezvényházként működő épület? 

a) Szemere családé 

b) Prónay családé                                                           

Mikor jelent meg Lázár Ervin  

Négyszögletű kerek erdő c. gyermekregénye,  

amelynek a helyszínét a péceli  

Csunya erdő ihlette? 

a) 1992 

b) 1985                                                                           

Melyik híres magyar író élt 9 évig  

Pécelen családjával? 

a) Lázár Ervin                                                                

b) Csukás István  

Kinek volt kortársa Ráday Pál,  

akinek mellszobra a PIOK Gimnázium  

bejárata előtt áll? 

a) Petőfi Sándor és Szemere Pál 

b) II. Rákóczi Ferenc                                                     

c) Fáy András 

 

Igaz- e, hogy Pécelen volt szálloda  

és fürdő is? 

a) igaz 

b) hamis 

Ki volt Karsai Zsigmond, Pécel díszpolgára? 

a) Történelemtanár 

b) Festő, népművelő                                                      

c) Néptáncos 



 

 

  

Honnan ered Pécel neve? 

a) A név eredete szláv kifejezés, jelentése  

„öt falu”. 

b) Péter, magyar király, főtanácsosának  

nevéről, Pecilről kapta a helység a nevét.               

Melyik iskola kollégiuma lett a Fáy  

kastély? 

a) Péceli Integrált Oktatási Központ  

Gimnázium 

b) Fáy András Szakgimnázium                             

Hol található Pécelen a Pekáry kastély? 

a) Maglódi út 20. 

b)  Maglódi út 12.                                                        

Ki volt Fáy András? 

a) Festő 

b) Író, politikus                                                        

c) Híres állattenyésztő 

Ki volt Szemere Pál, akinek szülőháza 

 Kossuth tér 2. szám alatt található? 

a) Költő, nyelvújító, kritikus                                       

b) Vándorszínész, Petőfi jóbarátja 

Honnan kapta a nevét a Várhegyet? 

a) Földvár áll rajta a bronzkorban.                            

b) A török megszállás alatt egyik  

Budát védő kővár állt itt. 



 

 

A QR kódot szkenneljétek be, 
oldjátok meg a tankocka 
feladatot! 
Ha minden híres személyt 
megtaláltál, tovább léphetsz 2 
mezőt! 
  

Mi volt Pécel nevének írásmódja  

a középkorban? 

a) Peczel 

b) Péczel 

c) Pecel                                                                                         

Ki készítette a PIOK Általános Iskola mögötti 

sétálóutcában a Parnasszus – Pegazus 

szoborkompozíciót?  

a) Karsai Zsigmond 

b) Pannonhalmi Zsuzsa                                                

Ehhez a játékhoz szükségetek van egy számítógépre és játékosonként 

egy-egy telefonra. 

A számítógépen a következő linket nyissátok meg : 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=135b4aa6-96cb-4d22-8487-

91a7712d2939  

Kapcsolódjatok az okostelefonokkal a kahoot.it oldalra, és a PIN kód 

beírásával játsszatok egy kvízjátékot! 

Az első helyezett beért a célba! Gratulálunk!  
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