Értéktár totó:
1. A Gyomára érkező német lakosok letelepedésük után hamarosan templomot építettek.
Milyen évszám látható az evangélikus templom bejárata felett?
1 1861
2 1862
x 1863
2. A köztiszteletben álló Márton Gábor oktató-nevelő munkája mellett helytörténettel is
foglalkozott. Megírta több endrődi kötődésű személy életrajzát, feldolgozta az endrődi
iskolák, a gyomai és endrődi labdarúgás történetét. A helytörténet szeretetét átadta
tanítványainak is, ma is szeretettel emlékeznek rá. Hol található az emlékére állított szobor?
1 Öregszőlő
2 Nagylapos
x A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola előtt
3. Az 1950-es években az Alföld több településén kőolajat kerestek, de helyette termálvíz tört
fel. Így volt ez Gyomán is. Mikor nyilvánították gyógyvízzé a Gyomán talált termálvizet?
1 1958
2 1960
x 1966
4. Az első világháborúban elhunyt endrődi áldozatoknak állít emléket a Hősök Emlékműve.
Horváth Géza alkotása egy őrt álló bakát ábrázol. Mikor volt az avatási ünnepség?
1 1924. október 4.
2 1925. október 4.
x 1925. november 4.
5. Gyomaendrőd egyik népszerű és kellemes pihenőhelye a Kner tér. Itt található a Tudás
kútja, Kungl György Munkácsy-díjas szobrász alkotása. A kút káváján egy idézet olvasható,
kitől származik?
1 Kner Izidor
2 Kner Imre
x Kner Endre
6. A Hősök Emlékműve Gyomán a református templom kertjében áll. A kétalakos szobor
nemcsak az első világháború hőseinek, hanem az 1848/49-es szabadságharc áldozatainak is
emléket állít. Istók János alkotását 1927. november 20-án avatták. Ki mondta az ünnepi
beszédet?
1 József főherceg
2 Horthy Miklós
x Bethlen István

7. A hazai súlylökés legendás alakja az endrődi származású Varjú Vilmos. Több bajnokságon,
olimpián ért el kimagasló eredményt, éveken keresztül legyőzhetetlen volt itthon és
Európában is. Hány olimpián vett részt?
11
22
x3
8. Ki tervezte azt a templomot, ahol a templomhoz csatlakozó kriptakápolnában nyugszanak
az építtetői?
1 Ybl Miklós
2 Hauszmann Alajos /Jézus Szíve Templom -- http://hgyvk.hu/index.php/66ertektar/1238-jezus-szive-templom-epulete
x Fischer Ágoston
9. A néprajzi és helytörténeti szempontból is értékes endrődi szőttesek fotói megtekinthetők a
könyvtár honlapján. Ki gyűjtött össze a szőttesmintákat?
1 Márton Gábor
2 Vaszkó Irén - http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1254-endrodi-szottesmintak
x Szonda István
10. Az egyik nagy múltú, népszerű városi rendezvényünk is ott van a helyi értékek között.
Melyik ez?
1 Bogártalálkozó
2 Sajt-és Túrófesztivál -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1259-turizmus-esvendeglatas -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1260-gyomaendrodi-sajt-esturofesztival
x Halfőző verseny
11. Mi került be legelőször a Települési Értéktárba?
1 Szent Antal sütőház -- (2015)
2 Endrőd vallási hagyományai és népszokásai -- (2015)
3 Magyar Autosex Tyúkgalamb -- (2014) http://hgyvk.hu/index.php/66ertektar/1229-magyar-autosex-tyukgalamb
12. Egy helyi autodidakta művész több munkája megtalálható városunkban.
Templomfelújítás, országzászló faragása fűződik nevéhez. Ki ő?
1 Papp Zsigmond - http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1247-papp-zsigmondhagyatek
2 Honti Antal
x Pásztor János
13. Városunkat nemcsak a vizek városának, hanem a táncosok városának is nevezhetnénk.
Került-e már a Békés Megyei Értéktárba gyomaendrődi tánccsoport?

1 1 -- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1251-korosmenti-tancegyuttes
22
x egy sem
13+1. Melyik azt a helyi védettségű épület, amelynek alapkövét 130 éve rakták le ünnepélyes
keretek között?
1 Úri kaszinó
2 Gyomai városháza --- http://hgyvk.hu/index.php/66-ertektar/1236-gyomaivaroshaza-epulete
x Szent Antal Sütőház

