
Kedvenc városom Szolnok 2019 

3. online forduló 
 

Összeállította Károly Nóra helyismereti könyvtáros – részlegvezető (Verseghy Ferenc 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény). Szakmai lektor Dr. Bagi Gábor történész (Damjanich 

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

Beküldési határidő: 2019. április 8. 
Jó játékot kívánunk! Figyelem, a beküldés után az űrlap már nem szerkeszthető! 
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1.) Mely városrészt jellemzik az alábbi leírások? 

a) A hajdani földvár területével szemben a Zagyvától nyugatra elterülő zegzugos, 

sikátoros városrész. Elsősorban szegényebb iparosok és halászok éltek itt. A név 

a török korban cserzőműhelyt, tímártelepet jelölt. Szolnok belterületének 

legrégebbi része, mely már a török uralom idején is létezett (1 pont) 

Tabán 

b) A Tisza folyó, a Szolnok-Debrecen vasútvonal 1966-ban megszüntetett régi 

szakasza és a Zagyva által határolt városrész, melybe a vár területe nem 

tartozott bele. 1880-ban az akkori polgármester vette meg a kincstártól ezt a 

birtokot. Örökösei 1926-ban eladták a területet a városnak. (1 pont) 

Scheftsik-telep 

c) A jelenlegi József Attila út, Bajcsy-Zsilinszky út és a szolnok-budapesti 

vasútvonal által határolt rész neve az 1900-as évek elején,. Az elnevezés a 

terület egykori birtokosának családnevéből származik, de ezt a névalakot már 

csak a legidősebb itt élő lakosok ismerik. A terület csak az 1920-as években 

építették be. (1 pont) 

Czakó-kert 

d) A jelenlegi MÁV-kórház és a Tisza-part közötti mélyfekvésű területet nevezték 

így a XIX. század utolsó harmadában. Az átvágott régi Zagyva-mederben 

meggyűlt vizet, mely télen befagyott, korcsolyapályának használta a város 

lakossága. (1 pont) 
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Ácsorgó 

e) A kincstári téglaégető és a Szent János kápolna körül elterülő városrész. Lakói 

ugyancsak szegény munkások, akik a szálházban és a téglaégetőben dolgoztak. 

(1 pont) 

Téglaház / Szent János város 

2.)  

„1779. augusztus S-a körüli vasárnapon: Itt voltak reggelire a mi tekintetes bíráink (nyilván a 

város vezetői - BF). Az ezt követő napon lejött konventünkhöz a jeles tudós Markhot Ferenc 

egri doktor és meglátogatta a patikát, ahol sok gyógyszert rossznak nyilvánított." – 

olvasható a ferences rendház Historia Domusában. 

a) Mi volt ennek a szolnoki patikának a neve, amelyről ez a kedvezőlen bírálat 

született? (1 pont) 

„Isteni gondviselés” Patika 

b) Melyik városrészben állt ez a gyógyszertár? (1 pont) 

Katonaváros 

c) Jelenleg mi az egykori Régi Patika utca neve? (1 pont) 

Dózsa György utca 

d) Ki az a szolnoki születésű tudós, aki a hazai kísérletes gyógyszertan megalapítója 
lett? (1 pont) 
Balogh Kálmán 

 
3.) a) Ki az a két személy, akinek a szolnoki ipartestület megalapítása fűződik? (2 pont) 

Lengyel Albert, Kreutzer Balázs 

b) Milyen emléket állított tiszteletükre a város? (3 pont) 

mellszobor az Ipartestület épületénél, 

közteret neveztek el róluk 

 

3.) a) Mely pénzügyi intézménynek adott otthont a képen látható épület? (1 pont) 

Mezőgazdasági Takarékpénztár 

b) Mikor kezdte meg működését ez az intézmény? (1 pont) 

1888 

c) Melyik esztendőtől szolgáltatták a közvilágítást a képen is látható 
petróleumlámpák Szolnok utcáin? (1 pont) 
1879 

d) Kiknek állít emléket az épület falán 2011-ben emelt emléktábla? (1 pont) 

2011-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Tiszamenti Regionális 

Vízművek. Ebből az alkalomból állított emléktáblát a társaság a munka közben 

életüket vesztett dolgozói tiszteletére a székházának főúti homlokzatán. 

4) Mikor adta át vízművét a Városi Villamos és Vízvezetéki Iparvállalat? (1 pont) 

1910  

5.) Híres geológus, akinek nevéhez a Tisza Szálló és Gyógyfürdő termálkútjának fúrása 

fűződik. (1 pont) 



1) Juhász Árpád 

2) Nemes Gerzson 

x) Pávai Vajna Ferenc 
 
6.) a) Kinek a szobra látható a fenti képen? (1 pont) 

Sajó Elemér (1875-1934), Boldog Sándor István krt- Ady Endre út 
b) Mely területen fejtette ki szakmai tevékenységét? (1 pont) 

Vízgazdálkodás, vízügy 
c) Milyen esemény alkalmából kerül sor a szobor avatására? (1 pont) 

1988. október 11-én a Magyar Hidrológiai Társaság küldöttközgyűlése alkalmából 
 

7.) a) Ki volt az 1896-ban megnyílt I. Ferencz József Vármegyei Kórház első igazgatója? (1 
pont) 
Dr. Lenk Gusztáv 
b) Ki volt a város tisztiorvosa 1909-ben? 
Elek István 
c) Kinek a nevét viseli Szolnok város szociális és gyermekjóléti ellátásáért kiemelkedő 
tevékenységet végző személyeknek adományozott Pro Caritate-díjat? (1 pont) 
Dr. Adorján Ildikó 
 
8.) a) Válasszatok ki egy mai szolnoki hidat! Foglaljátok össze a történetét! (Max. 1000 
karakter) (10 pont) 
Értékelés szempontjai 

- évszám helyes feltüntetése; 
- tervezők, kivitelezők megnevezése; 
- építés előzményeinek, okainak kifejtése, 
- technikatörténeti adalélok; 
- szakirodalom, forrás feltüntetése; hivatkozás használata (pl. lábjegyzet) 

 
b) Készítsetek magatokról képet a híddal és töltsétek fel a Kedvenc városom Szolnok 
vetélkedő facebook oldalára! (https://www.facebook.com/kedvencvarosomszolnok/)  
A kép aláírásában szerepeljen a csapat neve. 
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