OKN felnőtt totó megfejtés
1. Könyvtárunk honlapján információkat talál a Gyomaendrődi Települési Értéktár
munkájáról. Hány kategóriában vannak már helyi értékek?
1. 8
2. 6 -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1232-ertektar-kategoriak
x.7
2. A háborús hősök emlékét többféle módon őrizzük. Milyen fák állítanak emléket
városunkban az első világháborús hősöknek?
1. gesztenye
2. hárs -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1256-termeszeti-kornyezet
x. jegenye
3. A természeti értékek megismerését segíti a lombkorona tanösvény és kilátó. Mikor
döntöttek a gyomai városatyák arról, hogy létrehozzák a Sissy-ről elnevezett ligetet?
1. 1891 -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1257-erzsebet-ligeti-lombkoronatanosveny-es-kilato
2. 1900
x. 1910
4. A néprajz tudomány egyik különlegesen szép területe a díszítőművészet kutatása és
feldolgozása. Ki gyűjtötte össze az endrődi szőttesek mintáit?
1. Vaszkó Irén -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1254-endrodi-szottesmintak
és http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/category/18endrodi-haziszottesek
2. Lengyel Györgyi
x. Györffy István
5. Márton Gábor, Endrőd köztiszteletben álló pedagógusa helytörténeti munkássága miatt
is közismert. Több írása könyvtárunk honlapján is olvasható. Állandó rovata volt a
Városunk című lapban, ahol helyi emberek életútját mutatta be. Mi a rovat neve?
1. Endrőd néprajza
2. In memoriam -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/32-marton-gabor
x. Így éltek
6. Ki az az endrődi származású művész, akinek irodalmi és képzőművészeti munkái is
megtalálhatóak honlapunkon?
1. Bella Rózsa
2. Bella János -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/61-endrodi-bella-janos-bella-janos
x. Honti Antal

7. A gyógyítás, az egészség megőrzése minden társadalom számára fontos, ezért az
orvosokat mindig tisztelet és megbecsülés övezte. Mikor helyeztek el emléktáblát az
endrődi és gyomai orvosok emlékére?
1. 2005
2. 2008
x. 2009 -- http://hgyvk.hu/index.php/component/content/article/25adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/gyogyitoink-voltak/715-gyogyitoink-voltakendrod?Itemid=143 és http://hgyvk.hu/index.php/component/content/article/25adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/gyogyitoink-voltak/716-gyogyitoink-voltakgyoma?Itemid=143
8. Városunk nemcsak történelmi, hanem természeti értékekben is gazdag település. A
vizek, ligetek, parkok, árterek és mezők szépsége sok embert rabul ejt, többen fotókon is
megörökítik a körülöttünk élő fauna és flóra világát. Kinek a természetfotóiban
gyönyörködhetünk honlapunk anyagában?
1. Balog Lajos -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/71-gyomaendrod-elovilaga
2. Weigert József
x. Keleti Éva
9. Az egykori gyomai és endrődi nemesi családokról is olvashatnak honlapunkon. A
rengeteg munkával összegyűjtött anyagot kiállításon láthatta városunk lakossága. A
kiállítás évében milyen országos jubileumi rendezvény zajlott?
1. millennium
2. millecentenárium -- http://hgyvk.hu/index.php/component/content/article/23adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/gyomaendrod-tortenete/289-cimer-escsaladtorteneti-kiallitas?Itemid=143
x. ezredforduló
10. Gyoma első óvodája 1841-ben nyílt meg – hirdeti a Jókai úti óvoda falán az emléktábla.
Ki kezdeményezte az óvoda felállítását?
1. Wodianer Sámuel -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/77-szakdolgozatok
2. Wodianer Albert
x. Milesz Péter
11. Könyvtárunk névadója Határ Győző. Gyomán született 1914-ben, és itt élt hat éves
koráig. Édesapja, Hack Vilmos hol dolgozott?
1. a városházán
2. a református fiúiskolában
x. Kner Izidor könyvnyomdájában -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/62-hatar-gyozo

12. A Kisréti utcában élt egy sokoldalú, különös élettörténetű ember. A képző-és
iparművészet több területén is megmutatta tehetségét. Családi házában kortárs művészek,
irodalmárok és kutatók mutatkoztak be és tartottak előadásokat. Egy 1989-ben készült
szakdolgozatból megtudhatjuk, ki ő.
1. Corini Margit
2. Honti Antal -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/77-szakdolgozatok és
http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/category/1helytorteneti-kiadvanyok
x. Papp Zsigmond
13. Mi volt a neve a Kőrösi Állami Gazdaság üzemi lapjának?
1. Kőrösi Műhely
2. Kőrösi Híradó -- http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizaltdokumentumok/category/29-mezogazdasag
x. Hármas Körös
13+1. Városunk nemcsak a vizek városa, hanem a táncosoké is. A néptáncosok,
mazsorettek és társastáncosok rendszeresen fellépnek városunk és a környező települések
rendezvényein, hazai és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. Mikor alakult a
Körösmenti táncegyüttes?
1. 1965.
2. 1967 -http://hgyvk.hu/images/stories/ertektar/kulturalis_orokseg/eloterjesztes_korosmenti_t
ancegy%C3%BCttes.pdf
x. 1969

