„Kedvenc városom Szolnok”
Helytörténeti vetélkedı
1. forduló
1.) Szolnok határában hol találtak a honfoglaló magyarokra utaló tarsolylemezt?
(1 pont) Strázsahalom
2.)

a) Ki tekinthetı a város alapítójának?
(1 pont) Szolnok ispán
b) Mikor halt meg?
(1 pont) 1046-ban
c) Ki az a püspök, akivel vértanú halált halt?
(1 pont) Gellért püspök

d) Mi állít neki emléket a városban?
(2 pont) Köztéri szobor: Pogány Gábor Benı Zounok címő alkotása a Verseghy
parkban. Szolnok Ispán körút viseli a nevét.
3.) Milyen okiratban és mikor szerepel elıször Szolnok, mint földrajzi név?
(2 pont)
I. Géza garamszentbenedeki apátsági adománylevelében 1075-ben.
4.) Milyen fontos árucikk kereskedelme kapcsolódott a városhoz, amely királyi bevételi forrás
és egyben a kor tartósítószere is volt?
(1 pont)
A só.
5.) a) Mikortól említik Szolnokot mezıvárosként?
(1 pont) XV. század elsı fele
b) Melyik vármegye székhelyeként említik Szolnokot Hunyadi Mátyás uralkodása alatt?
(1 pont) Külsı-Szolnok
c) Hogyan nevezték azt a török igazgatási egységet, amelynek Szolnok 1552-tıl a
központja lett?
(1 pont) A szolnoki szandzsák
d) Mikor lett Szolnok város Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelye?
(1 pont) 1876-ban
6.) Ki volt az a kiváló XVI. századi jogtudós - a Tripartitum szerzıje -,
aki a mohácsi vész után Szolnok birtokosa volt?
(1 pont) Werbıczy István
7)

a) Miket ábrázol a város elsı pecsétje?
(3 pont) Kivont kardot, ekevasat és két búzakalászt.
b) Milyen állat található Szolnok címerében?
(1 pont) A pelikán

8.) Ki volt az a református prédikátor, aki 1562 táján Szolnokon raboskodott?
(1 pont) Szegedi Kis István
9.) Mikor foglalták vissza Szolnokot a keresztény seregek a töröktıl (év, hónap)?
(2 pont) 1685. október

10.) Mikor foglalták el a kurucok Szolnok várát (év, hónap, nap)?
(3 pont) 1703. szeptember 21.
11.) a) Ki az a szolnoki születéső költı, író, nyelvész, aki a Martinovics-féle magyar
jakobinus mozgalomban való részvételéért kilenc évig sínylıdött várbörtönben?
(1 pont) Verseghy Ferenc
b) Mely mővet fordította le magyar nyelvre, amely egy európai ország himnuszává
vált?
(1 pont) Marseillaise-t
12.) a) Szolnok napja szeptember 1-je. Mely történeti eseménynek állít ezzel emléket a
város?
(1 pont ) A pest-szolnoki vasút átadása.
b) Melyik évhez köthetı az esemény?
(1 pont) 1847
13.) Ki lett 1848. augusztus végén a szolnoki nemzetırtábor parancsnoka?
(1 pont) Görgey Artúr
14.) Kik voltak a magyar haderı parancsnokai az 1849. március 5-i második szolnoki
ütközetben?
(2 pont) Damjanich János, Vécsey Károly
15.) Melyik volt az a szerzetesrend, amely 1685-tıl különösen fontos szerepet játszott a
város életében?
(1 pont) A ferences.
16.) Ki volt Szolnok országgyőlési képviselıje, aki Magyarország belügyminisztere, majd
miniszterelnöke is lett?
(1 pont) Szapáry Gyula
17.) Milyen természeti csapás érte a várost az alábbi idıpontokban?
(2 pont)
a) 1739 - tőzvész
b) 1743 – pestis járvány

18.) Mi a közös a Szolnoki Cukorgyár és a Szigligeti Színház történetében?
(1 pont)
1912-ben adták át a gyárat és a színház megnyitására is ebben az évben került sor.
19.) Mikor épült az elsı közúti vashíd a Tiszán?
(1 pont) 1911-ben készült el Szolnokon dr. Mihailich Gyızı tervei szerint a Gerber-csuklós
rácsos közúti Tisza-híd.
20.) Mikor szállták meg román csapatok Szolnokot (év, hónap, nap)?
(3 pont) 1919. augusztus 2-án.
21.) Állítsátok párba az alábbi eseményeket és idıpontokat!
(3 pont) a-II; b-III; c-I
a) 1944. június 2.
II) a Szövetségesek bombázták a vasúti pályaudvart
b) 1944. augusztus 20.
III) amerikai bombatámadás a szolnoki repülıtér ellen
c) 1944. október 25.
I) német csapatok felrobbantották a közúti Tisza-hidat

22.) Mely intézménnyel és mikor kezdıdött meg a felsıfokú oktatás a városban?
(2 pont) A Közlekedési Mőszaki Egyetemmel 1952. ıszén.

23.) Ki az az író, régész, akinek édesanyja a szolnoki temetıben nyugszik?
(1 pont) Móra Ferenc

24.) Mely közterület, illetve városrész áll az alábbiak helyén napjainkban?
(3 pont)
a) Móricz-liget – Tiszaliget
b) Kisgyep – Széchenyi lakótelep
c) Erzsébet tér – Tiszai hajósok tere
25.) Mi volt az alábbi intézmények épületének az eredeti funkciója?
(2 pont)
a) Damjanich János Múzeum - szálloda
b) Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár – pénzügyi igazgatóság

