
„Kedvenc városom Szolnok” 
Helytörténeti vetélkedı 

2. forduló 
 

1) Ki volt az a szerb fejedelem, aki Szolnoknak is birtokosa volt? 
(1 pont) 
Brankovics György 

 
2) A XV. század közepétől melyik főnemesi család kezében volt a város? 
 (1 pont) 
 Pálóczyak 
 
3) Mikor került Szolnok a Magyar Kamara tulajdonába? (év) 
 (1 pont) 
 1685 
 
4) Mi az eredete az alábbi városrészek és közterek elnevezésének? 

a) Tabán 
(2 pont) 

 Török szóból ered, cserzőműhelyt, tímártelepet jelölt a hódoltság idején. 
 

b) Félcsizmasor 
(1 pont) 
Az utca egyik oldalán csizmadiák házai álltak, innen ered az elnevezés. 

 
c) Malomszög 
(2 pont) 

 19. században vízimalom működött itt. 
 

d) Gólya (Eötvös tér) 
(1 pont) 

 Egykor itt állt a Gólya kocsma, amelynek cégtáblája gólyát ábrázolt. 
 

e) Magyar utca 
(2 pont) 
A XVIII. században magyar iparosok laktak itt. 

 
5)  a) Ki volt az a szolnoki várkapitány, aki diplomataként és íróként is ismert? 

(1 pont) 
 Zay Ferenc 
  

b) Szolnok ostromához 1552-es ostrom idején két török sereg vonult. Ki vezette az elsőnek 
érkezőt? 
(1 pont) 

 Ali budai pasa 
 
 c) Ki volt ekkor a szolnoki vár kapitánya? 

(1 pont) 
 Nyáry Lőrinc 
 
 d) Ki volt az a török szandzsákbég, aki 1562 táján a szolnoki tiszai hidat építtette? 

(1 pont) 
 Mahmud szandzsákbég 
 
 e) Mely császári tábornok nevéhez fűződik a vár leromboltatása? 

(1 pont) 
 Rabutin de Bussy tábornagy 
 
6) Maradt-e fenn a szolnoki vár falaiból ma is látható eredeti rész? 

(1 pont) 
 Nem. 
 



7) A helyi hagyomány szerint mi utalt a viseletben arra, hogy a szolnoki legénynek nincs párja a 
világon? 
(2 pont) 
A lajbira páratlan számú, 19 vagy 21 ezüstgombot varrattak. 
 
8)  a) Szolnok életében mi volt  - a só mellett - az az árucikk, amelynek kereskedelme a XVIII-
XIX. században fontos szerepet játszott? 

(1 pont)  
 Fa. 
 
 b) Mi volt a kamarai szálház? 

(1 pont) 
 A Tiszán ide érkező faanyagot itt tárolták és dolgozták fel. 
 
9) A Habsburg-ház egyik tagja, a későbbi V. Ferdinánd hol szállt meg Szolnokon? 
(1 pont) 
A Fehérló fogadóban 
 
10) Ki volt? 

a) Csajághy János 
 (1 pont) 
 A szolnoki vár utolsó parancsnoka. 
 

b) Graefl József? 
(2 pont) 

 Szolnoki születésű ügyvéd, 
akit 1848 nyarán a város országgyűlési képviselőjévé választottak. 

 
11) Kinek és mely művéből származik az alábbi idézet? 

„Sőt az felszél felől nagy árokja vala, 
Három szegén három erős bástya vala, 
Csak a nagy magas töltés néki fala vala, 
Házak a töltésből ki nem látszanak vala.” 
(2 pont)  
Tinódi Lantos Sebestyén: Budai Ali pasa históriája 

 
12)  a) Vörösmarty Mihály mely hőskölteménye örökíti meg Szolnok 16. századi eseményeit? 

(1 pont) 
Eger  

 
 b) Hol és mikor kerül szembe egymással Jókai Mór Két menyasszony című 
elbeszélésének két férfi szereplője, Róbert és Gábor? 

(3 pont) 
Az 1849. március 5-i szolnoki csatában. 

 
13) Mikor járt Szolnokon? 

a) Otto von Bismarck  
(1 pont) 
1852 

 
b) Széchenyi István 
(3 pont) 
1845. október 11-12.; 
1846. július 19.; 
1847. szeptember 1. 

 
c) Kossuth Lajos 
(3 pont) 
1847. szeptember 1.; 
1848. szeptember 26-27.; 
1849. január 2-3. 

 



14)  a) Ki volt az a honvédtábornok, aki 1849. január 22-én a császáriaktól visszafoglalta 
Szolnok városát? 
(1 pont) 
Perczel Mór 
 
 b) Mi volt az elnevezése a Szolnok környékén újonnan felállított hadseregnek, melynek ő 
lett a parancsnoka 1849. júniusában? 
(1 pont) 
 Közép-Tiszai Hadsereg 
 
15) Ki az a személy, aki 1848-49-ben Magyarországon szolgált, mint osztrák katonatiszt és 
haditudósító, majd a század végén több száz szolnoki képpel gazdagította az európai 
művészetet? 
(1 pont) 
August von Pettenkofen 
 
16)  

 

a) Mely emlékművet ábrázolja a kép? 
(1 pont) 
honvédemlékmű 
 
b) Hol található ez a városban? 
(1 pont) 
Szabadság tér 
 
c) Melyik évben állították? 
(1 pont) 
1868 
 
d) Az emlékmű sérült címeres plasztikája helyére 1985-
ben egy másolat került. Hol látható ma az eredeti mészkő 
kőfaragvány? 
(1 pont) 
Művésztelep kertjében 

 
17) Mikor és milyen stílusban épültek az alábbi középületek? 
a) Városháza 
(2 pont) 
1884. eklektikus stílusban 
 
b) Megyeháza 
(2 pont) 
1878. eklektikus stílusban 
 
c) Ki az a két építész, aki megtervezte a megyeháza épületét? 
(2 pont) 
Benkó Károly, Pártos Gyula 
 
18)  a) Mely templom épült fel 1752-ben? 
 (1 pont) 
 Szentháromság templom 
 
19)  a) Mikor épült a szolnoki evangélikus templom? 
 (1 pont) 
 1932-ben 
 

b) Melyik híres templom mintájára épült? 
 (1 pont) 
 A wittenbergi vártemplom 
 
20) Kinek a tervei alapján épült a szolnoki neológ zsinagóga? 

(1 pont) 
Baumhorn Lipót 



 
 
21) Mely személyeket jelölik az alábbi leírások? 
a) Híres geológus, akinek nevéhez a Tisza Szálló és Gyógyfürdő termálkútjának fúrása fűződik.  
(1 pont) 
Pávai Vajna Ferenc 
 
b) Egy nyugat-európai ország köztársasági elnöke, akinek édesapja gyermekkorát részben 
Szolnokon töltötte. 
(1 pont) 
Nicolas Sarkozy 
 
22)  a) Hol állt eredetileg az első világháborús emlékmű? 
(1 pont) 
Gróf Tiszai István téren (a mai Hősök tere) 
 
 b) Mikor került a Tiszai hajósok terére? 
(1 pont) 
1945-ben 
 
23) Hol látható a Hanzély Pál emléktábla? 
(2 pont) 
A József Attila úti régi laktanya kerítésének oszlopán. 
 
24)  a) Mikor került sor az ún. Széchenyi-emlékhajó útra? 
 (1 pont) 
 1933 
 
 b) Mi volt a hajóút célkitűzése? 
 (2 pont) 
 Az elhanyagolt Felső-Tisza hajózhatóvá tételének szükségére az 1933. évi tiszai 
Széchenyi-emlékhajózás irányította a figyelmet.  
 
 c) Ki volt az a legmagasabb rangú politikus, aki részt vett a hajóúton? 
 (1 pont) 
 Horthy Miklós kormányzó 
 
25) Milyen posztokat töltött be Kablay Lajos, az 1956-os forradalom helyi eseményeinek főbb 
alakja? 
(2 pont) 
A szolnoki helyőrség és a repülőtiszti iskola parancsnoka. 
 
26)  a) Melyik az a sportegyesület, amely idén ünnepli 100. éves fennállását? 
 (1 pont) 
 MÁV Sportegyesület 
 
 b) Labdarugó csapata mikor nyerte el a Corinthián díjat? 
 (1 pont) 
 1941-1942 között 
 
27)  a) Mely évben alapították a Szolnoki Szimfonikus Zenekart? 
  (1 pont) 

1965 
 
 b) Ki volt az alapító karnagy? 
 (1 pont) 
 Bali József 
 
 c) Ki a zenekar jelenlegi főzeneigazgatója? 
 (1 pont) 
 Izaki Masahiro 
 
28) Mely együttesnek volt művészeti vezetője Tímár Sándor? 



(1 pont) 
 Tisza Táncegyüttes 
 
29) Melyik évben lett Szolnok testvérvárosa? 
 a) Bielsko-Biala 

(1 pont) 
 1995 
 
 b) Eastwood 
 (1 pont) 
 2006 
  

c) Riihimäki 
 (1 pont) 
 1969 
 
30) Ki volt a város polgármestere? 
a) A szolnoki kőszínház megnyitásakor? 
(1 pont) 
Dr. Harsányi Gyula 
 
b) A város 900. éves jubileumi évében? 
(1 pont) 
Kukri Béla 
 
c) Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozása idején? 
(1 pont) 
Botka Lajosné 


