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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 átépítették. 

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

Partos kápolna 

2. a) Mely járványtól megszabadulva épített a város kápolnát 1733-ban Xavéri Szent Ferenc 

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

járványban elhunytakat temették? (1 pont) 

pestis (epemirigy) 

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

3: I. harang: súlya: 156 kgr. Felírása: „Lengyel János és Sóskúti Erzsébet hites pár költségén 

olajban főtt Szent János tiszteletére 1839” öntötte: Hormung József Pesten 1839; II. harang: 

súlya: 87 kgr. Felírása: „Xavéri Szent Ferenc tiszteletére öntötte 1909. évben Walser Ferenc 

Budapest” ; III. harang: súlya: 36,5 kgr. Felírása: „Isten dicsőségére Szolnok város közönsége 

1881” öntötte: Walser Ferenc Budapesten . 

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

ferences rendi gimnázium 

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

Kossuth Lajos 

c) Milyen szerepet töltött be az épület az 1848/49-es szabadságharc ideje alatt? (1 pont) 

katonai kórház 

 

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

A) Gróf Vécsey Károly tábornok 

B) Damjanich János tábornok 

C) Franz Ottinger tábornok 

D) Leopold Karger tábornok 

 

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

Makay Endre 

 

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

Ki tervezte az épületet? (1 pont) 

Baumhorn Lipót 

 

7. Milyen tragédiát örökít meg a korabeli felvétel? (2 pont) 

1909. március 5-én a jeges ár elvitte a fából ácsolt közúti Tisza-hidat 

 

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. Ki a szerzője az alábbi versnek? 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 hullabûz.  
Korlátlan urakként - úrlovasok szinte - köröznek  
az ellenséges biplánok mély repüléssel,  
csaknem a fák magosából  
lõve a réten szaladókat.  
A "Trieszti Nõ"  
kerthelyiségében, mialatt a kihajtott inges beszélt:  
hatalmasan, tündökletesen  
állt talpra meztelenül, õ,  
a sörfoltos zöld asztalok fölé,  
a lámpion-gyümölcsös fák fölé, õ,  
szerelmeink, gyári lányok  
aranyló kontya fölé, és magasodott, õ,  
a szombati csillagokig tündérien  
a haza, az az édes, õ,  
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.” 
a) Illyés Gyula: Csatavesztés Szolnoknál (1973) (1 pont) 
b) 1919.július 26-31. állóháború alakult ki a támadó román hadsereg és a várost tartó Vörös 
Hadsereg között. A pusztító román támadás miatt július 31-én a Vörös Hadsereg feladta a várost. 
(2 pont) 
(Összesen 3 pont) 

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

Szolnok, Táncsics Mihály út 5. 

 

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

hadműveletének? (5 pont) 

A fő célpont a vasútállomás, a Tisza vasúti hídja és a repülőtér. Elpusztításuk nagyon 

megnehezítette volna a frontra küldött utánpótlást. 

 

12. Ki volt Szolnok tanácselnöke … (3 pont) 

a) 1959-ben? Kapás Rezső 

b) 1969-ben? Csoma Kálmán 



c) 1979-ben? Kukri Béla 

 

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

Szolnok megye korábbi nevének visszaállítása Jász-Nagykun-Szolnok megyére 

 

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

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

Dísztőr 

Pontszámok: 

1. 1 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 

 


