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Összeállította Károly Nóra helyismereti könyvtáros – részlegvezető (Verseghy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézet). Szakmai lektor Dr. Bagi Gábor történész (Damjanich János Múzeum) és 

Bojtos Gábor főlevéltáros (MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára) 

Beküldési határidő: 2019. március 11. 

Jó játékot kívánunk! Figyelem, a beküldés után az űrlap már nem szerkeszthető! 

Ajánlott irodalom: 

1848/49-es forradalom és szabadságharc Jász-Nagykun-Szolnok megyében (http://1848.vfmk.hu) 

Bojtos Gábor: Szolnok városa a „NAGY HÁBORÚBAN” – A hátország élete és annak tükröződése a 

helybeli ferencesek História Domusában. In: Zounuk, 27. Szolnok, 2012. 

(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_megy_jnsz_ek/) 

Hidak Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Szolnok, 2000. 

(https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Jasz-Nagykun-

Szolnok/?pg=0&layout=s) 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyismereti wiki (http://zounuk.hu/hu/wiki) 

Kaposvári Gyula: A szolnoki vár kialakulása és helye a város települési képében: I. Szolnok térképes, 

rajzos ábrázolásai és topográfiai képe 1685-től 1810-ig. In: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (1982-

83) (https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Evkonyv_1982_83/?pg=0&layout=s) 

Magó Károly:  Szolnok elleni légitámadások a második világháború idején. In: Zounuk, 25. Szolnok, 

2010. ((https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_megy_jnsz_ek/)) 

Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok, 2000. 

(https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Sk_2000_milleniumemlekkonyv/?pg=0&layout=s) 

Szolnok könyve. Szolnok, 2010. (http://info.szolnok.hu/files/szolnok_konyve.pdf) 

Szolnok megyei Néplap / Új Néplap archívum 

(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_SzolnokMegyeiNeplap_SzolnokMegyeiNe

plap/) 

Szurmay Ernő: Emlékjelek. Szolnok, 2000. 

(http://vfek.vfmk.hu/00000132/letoltes/szurmay_erno_emlekjelek.pdf) 

E-mail: (kötelező) 

Csapatnév: 

Csapattagok: 

Felkészítő tanár neve: 

Iskola neve: 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_SzolnokMegyeiNeplap_SzolnokMegyeiNeplap/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_SzolnokMegyeiNeplap_SzolnokMegyeiNeplap/
http://vfek.vfmk.hu/00000132/letoltes/szurmay_erno_emlekjelek.pdf
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1. „A városon kívül fekvő halmon a Szűz Mária látogatásának tiszteletére [népi nevén Sarlós 

Boldogasszony] szentelt kápolnát egy Kilián nevű kegyes német emelte, 1717. okt. 12-én kelt 

püspöki engedéllyel.” - olvasható a Canonica Visitatioban Szolnok legrégebbi műemlékéről, 

amelyet 1799-ben átépítettek. 

Melyik a forrásban említett több mint 300 éves szolnoki templom? (1 pont) 



 
Kedvenc városom Szolnok 2019 

Várostörténeti vetélkedő középiskolások számára 
További információ: http://info.szolnok.hu/ 

1. online forduló 
 

 

1. ábra Lehnhardt Sámeul metszete 

2. a) Mely járványtól megszabadulva épített a város kápolnát Xavéri Szent Ferenc tiszteletére 

és a járványban elhunytak emlékére az akkori város határain kívülre, ahová a járványban 

elhunytakat temették? (2 pont) 

b) Az I. világháborúban a kápolna hány harangját szedette le a hadvezetőség? (1 pont) 

 

2. ábra Kósa Károly felvétele 

3. a) Mi volt a képen látható 1835-ben átadott épület eredeti funkciója? (1 pont) 

b) Mely magyar politikai vezető szállt meg az épületben 1849 elején? (1 pont) 

c) Milyen szerepet töltött be az épület az 1848/49-es szabadságharc ideje alatt? (1 pont) 
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3. ábra Térkép forrása Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái 

4. A magyar és a császári csapatok mely parancsnokait jelöltük betűjelekkel a térképen ? (4 

pont) 

 

5. 135 évvel ezelőtt adták át a szolnoki Városháza épületét. Ki tervezte az épületet? (1 pont) 

 

6. 130 évvel ezelőtt épült fel a zsinagógia eklektikus épülete az egykori Medve kocsma telkén. 

Ki tervezte az épületet? (1 pont) 

 

4. ábra MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár gyűjteményéből 

7. Milyen tragédiát örökít meg a korabeli felvétel? (2 pont) 
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8. 100 évvel ezelőtt alakult a Szolnoki MTE. Minek a rövidítése a mozaikszó? (1 pont) 

a) Szolnoki Magyar Államvasutak Testnevelő Egylet 

b) Szolnoki Munkás Testépítő Egyesület 

c) Szolnoki Munkás Testedző Egylet 

 

9. a) Ki a szerzője az alábbi versnek?  

b) Melyik szolnoki csatára utal? 

„Jelen van a haza, izzón. Mert épp most menekülnek  
hontalanokká  
a túlpartról a katonák, sportcsónakon. A haza odaát maradt  
földre-zuhanva - arccal vagy hanyatt? -  
Sebláza idáig izzik.  
A júliusvégi mária-kék mennybolthoz  
rettenetesen íllik a hullabűz.  
Korlátlan urakként - úrlovasok szinte - köröznek  
az ellenséges biplánok mély repüléssel,  
csaknem a fák magosából  
lőve a réten szaladókat.  
A "Trieszti Nő"  
kerthelyiségében, mialatt a kihajtott inges beszélt:  
hatalmasan, tündökletesen  
állt talpra meztelenül, ő,  
a sörfoltos zöld asztalok fölé,  
a lámpion-gyümölcsös fák fölé, ő,  
szerelmeink, gyári lányok  
aranyló kontya fölé, és magasodott, ő,  
a szombati csillagokig tündérien  
a haza, az az édes, ő,  
aki most odaát forog,  
fogolyként, két karjával hol arcát,  
hol a tarkóját védve, tudva jól,  
hogy meggyalázzák, azon véresen,  
mialatt te is, én is rohanunk,  
s a gránát gúnyköpésként érkezik,  
s basszus-röhejekkel örvend  
a távoli nehéztüzérség.” 
 (Összesen 3 pont) 
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5. ábra Kozma Károly felvétele - Damjanich János Múzeum 

10. Hol található ez az emléktábla? (1 pont) 

 
11. Fejtsétek ki, miért volt Szolnok célpontja a Szövetségesek Frantic Joe elnevezésű 

hadműveletének? (5 pont) 
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12. Ki volt Szolnok tanácselnöke … (3 pont) 

a) 1959-ben?  

b) 1969-ben?  

c) 1979-ben?  

 

13. Miről döntött a 33/1989./VI. 30./ számú megyei tanácshatározat? (1 pont) 

 

14. 20 évvel ezelőtt több hónapig tartó árvízkészültségben való helytállásáért a 

belügyminiszter kitüntetésben részesítette a várost. Mi volt ez a kitüntetés? (1 pont) 

Pontszámok: 

1. 2 pont 

2. 2 pont 

3. 3 pont 

4. 4 pont 

5. 1 pont 

6. 1 pont 

7. 2 pont 

8. 1 pont 

9. 3 pont 

10. 1 pont 

11. 5 pont 

12. 3 pont 

13. 1 pont 

14. 1 pont 

Összesen: 28 pont 

 


