
Arrabona évszázadai totó 2020. 

Az alábbi kérdések a Győri Ipartestület 130 éves története könyvből készültek, mely 2016-ban 

került kiadásra. 

 

Készítette: Hancz István Győri Ipartestület titkára 

1/ Ki volt az 1885-ben alapított Győri Ipartestület első elnöke? (könyv: 65. o.) 

a,/ Hauser György   rézműves mester 

b./ Lachmann Béla  szabó mester 

c./ Glázer Péter        vállalkozó 

 

2./ A Győri Ipartestület 25 éves évfordulóján ki volt az elnök? (könyv: 100. o.) 

a,/ Tolnay Lajos 

b./ Zechmeister Kálmán 

c./ Kaszás Sándor 

 

3./ Győri Ipartestület gazdag múlttal rendelkezik. Az iparosok tevékenységükkel 

hozzájárultak Győr városának fejlődéséhez. Feladatuk sokrétű pl.: szervezte és tevékenyen 

részt vett az utánpótlás nevelésében, ellátta az elsőfokú iparhatóság tisztét.  

Az alább felsoroltak közül mely tevékenység nem tartozott a feladatai közé? (könyv: 5. o.) 

a./ megvizsgálta a szakmai alkalmasságot 

b./ törvény által meghatározott módon készítette el szabályzatait 

c./ iparkamarai feladatokat látott el 

 

4./ Mikor határozta el a győri Ipartestület közgyűlése, hogy az Árpád út és a Jókai utca 

sarkán lévő, volt Halbritter Károly féle épületet megvásárolja, mely az Ipartestület első 

székháza volt. (könyv: 179.o.) 

a./ 1935. augusztus 14. 

b./ 1935. augusztus 7. 

c./ 1935.január 03. 

 

5./ Mikor volt az újjáépített Lloyd épületének székházavató ünnepsége (könyv: 491.o) 

a./ 1947. december 07. 

b./1947. április 01. 

c./ 1946. február 03. 

 

6./ Melyik évben beiktatott ipartörvény törölte el a céheket és kötelezte az iparosokat, hogy 

tanoncaikat az esti órákban tanonciskolába járassák. (könyv:587.o.) 

a./ 1867 

b./ 1893 

c./ 1872 

 

 

 



7./ Milyen mestersége volt Bergmann Imre Ipartestületi elöljárónak? (könyv: 629.oldal) 

a./ cipész 

b./ cukrász 

c./ könyvkötő 

 

8./ Mikor történt a győri Ipartestület és a székház államosítása? (könyv: 711.o.) 

a./ 1950 

b./ 1956 

c./ 1952 

 

9./ Mikor vált lehetővé, hogy a közúti személy- és áruszállítást vállalkozásként lehet végezni, 

mely pozitív hatással volt a kisiparosok létszámára? (könyv: 755.o.) 

a./ 1979 

b./ 1982 

c./ 1989 

 

10. Melyik évben történt a győri Ipartestület újjáalakulása? (könyv: 815.o) 

a./ 1989 

b./ 1990 

c./ 1993 

 

11./ A Győri Ipartestület mikor adományozta a Rejtő Sándor Szakközép- és 

Szakmunkásképző Iskolának a tevékenységüket szimbolizáló takács céhzászlót? 

 (könyv: 843.o.) 

a./ 2000 

b./ 1999 

c./ 2001 

 

12./Mikor került sor a győri Városháza disztermében a Győri Ipartestület zászlóavatójára? 

(könyv: 834.o.) 

a./ 2001. június 08. 

b./ 2000. április 03. 

c./ 2001. május 05. 

 

13./ Mikor lett alapító tagja a Győri Ipartestület a Közlekedési Biztosító Egyesületnek 

(KÖBE)? (könyv: 832.o.)  

a./ 2000 

b./1996 

c./2002 

 

13+1./ A Győri Ipartestület történetét mikor írták meg először? (könyv: 99. o.) 

a./ 1911 

b./ 1915 

c./ 1920 


