Kedvenc városom Szolnok 2019
2. online forduló
1. a) Melyik az a kézimunka, amely kiemelkedő volt Szolnokon és a városi értéktár kulturális
értékei közé is beválasztotta? (1 pont)
szolnoki csipke
b) Ki volt a megalkotója, első tervezője és készítője? (1 pont)
Hagyák Stefánia
(Forrás: Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. Szolnok 2005. URL:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Kozl_60_csipke/?pg=6&layout=s,
http://info.szolnok.hu/szolnoki-csipke-m822)
2.
a) Kinek a lakóháza volt az Arany János utcában álló épület? (1 pont)
Hild Viktor
(Forrás: http://www.zounuk.hu/hu/wiki/hild-viktor-lakohaza-szolnok)
b) A szolnoki ’48-as párt mely folyóirat szerkesztésére kérte fel a tudóst? (1 pont)
Független lap
(Forrás:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Arckepcsarnok_1/?pg=0&layout=s)
c) Halálának 70. évfordulóján milyen emlékjelet állított a város? (1 pont)
Emléktáblát egykori lakóháza falán
(Forrás:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Arckepcsarnok_1/?pg=0&layout=s)
3.
„…több magyar művész memorandumot nyújtott be a vallás- és közoktatási miniszterhez,
amelyben a miniszter támogatását kérték az általuk tervezett művészkolóniák létesítéséhez.
A kérvényező művészek maguk részéről az első kolóniának Szolnokot jelölték meg”
a) Mely intézmény alapítására utal a 120. éves tudósítás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
lapok hasábjain? (1 pont)
Szolnoki Művésztelep
b) Melyik évben alapították meg? (1 pont)
1902
(Forrás: Szolnok könyve. Szolnok, 2010.)
4. Melyik szolnoki utcában található a képen látható emléktábla? (1 pont)
Baross út
a) Móra Ferenc a keresztlánya emlékkönyvébe írta a táblán olvasható idézetet. Ki volt ő?
(1 pont)
Kissné Tóth Lenke
(Forrás: http://www.zounuk.hu/hu/wiki/mora-ferenc-emlektabla-szolnok)
5.
a) Mely országosan ismert irodalomtörténész, akadémikus tartott ünnepi beszédet a
Verseghy-szobor avatásán? (1 pont)
Császár Elemér
(Forrás: verseghy.vfmk.hu; http://www.zounuk.hu/hu/wiki/verseghy-ferenc-szobor-szolnok)

b) Ki a szobor alkotója? (1 pont)
Borbereki Kovács Zoltán
6. 65 évvel ezelőtt mely előadással nyitott az önálló társulattal rendelkező szolnoki színház? (1
pont)
Csárdáskirálynő
a) Ki volt ekkor a színház igazgatója? (1 pont)
Keres Emil
(Forrás: Szolnok könyve. Szolnok, 2010.)
7. Melyik évben alapították a Bartók Béla Kamarakórust? (1 pont)
1969
(Forrás: Szolnok könyve. Szolnok, 2010.; Jubileumi hangverseny a városházán = Új Néplap
(1994.03.18.): 6. )
8. Melyik szolnoki középület látható a képen? (1 pont)
(Szolnok)Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Városi Művelődési és Zenei Központ)
a) Melyik évben adták át az épületet? (1 pont)
1979. június
b) Mely Ybl-díjas építész tervezte az épületet? (1 pont)
Zoltai István
c) Ki az épület névadója? (1 pont)
Aba-Novák Vilmos
(Forrás: Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből
Szolnok, 2000.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Sk_2000_milleniumemlekkonyv/?pg=320&lay
out=s&query=1979)
9. Melyik évben vette fel ének-zene tagozatos általános iskola Kodály Zoltán nevét?
(1 pont)
1984
(Forrás: Szolnok megyei Néplap)
10. Mi a címe a 35 évvel ezelőtt a Városi Tanács gondozásában megjelent
várostörténeti kiadványnak, amelyet Kaposvári Gyula múzeumigazgató
szerkesztett és Kardos Tamás fotóművész illusztrált? (1 pont)
1. Szolnok képekben
2. Szolnoki etűdök
X. Szolnokiak Szolnokról

