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Csapat név:

Osztály:

VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2017.
II. forduló 4. -5. osztály
1. Gyomaendrőd egyedülálló természeti értékeinek első helyén szerepel a 16 holtág. Mi a
közismert neve a képen látható holtágnak?

Templomzugi
Falualji
Endrődi révzug

2. Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. Hol
található szobra a városban?
Gyomán
Endrődön
Mindkét helyen.
3. A városban több intézmény működik. Vannak oktatási intézmények, vannak kulturális
intézmények, hivatalok. Milyen intézmény működik ebben az épületben?

könyvtár
iskola
művelődési ház
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Csapat név:
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4. 2014. május 10-én hídavatás volt Gyomaendrőd 25 éves városi évfordulója alkalmából. Mi a
híd neve?

Márton Gábor híd
Gyomaendrődi híd

Endrődi híd

5. Mi a neve a képen látható emlékműnek?

Horváth Géza: I. Világháborús hősi emlékmű
Istók János: I. Világháborús emlékmű
Maldonyiczki Béla: I. Világháborús emlékmű

6. Szilágyi István, gyomai származású színész, kit alakított a Keménykalap és krumpliorr című
gyermekfilmben?
Bagaméri, aki a fagylaltját maga méri
Lópici Gáspár, az utca hírmondója
Kis Kece, a Vadliba őrs tagja

7. Gyomaendrőd címere kerekített oldalú, háromszögű pajzs, vörös mezőben. Aranyszínű
szívből sarjadó három aranyliliom ível a címertest szélei felé. Három folyó találkozásában a
pajzs első széle felé mutató nyílvessző árnyéka látható. Milyen színű városunk címerében a
három folyót ábrázoló rész?
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halványkék
fehér
ezüst

8.
Papp Zsigmond gazdálkodó, festőművész, kőszobrász, fafaragó számos szövetkezetet
hozott létre. Egy országos termelő-értékesítő és fogyasztási szövetkezet helyi szervezője és
vezetője volt. Mi volt a neve ennek a szövetkezetnek?
hangya
bogár
tücsök
9. Milyen alakú a város jellegzetes építménye, a víztorony?
Három gömb alkotja.
Három csonka kúp alkotja.
Három henger alkotja.
10. Gyomán és Endrődön is feljegyezték a bírók és jegyzők neveit. Ki volt a bíró 1800-ban?
Csapó Mihály
Debreceni András
Szilágyi Mihály
12.Könyvtárunk névadója Határ Győző író, költő, műfordító, filozófus. Milyen diplomát
szerzett 1938-ban a budapesti műegyetemen?
építészmérnöki
gépészmérnöki
villamosmérnöki
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13. Városunkban 4 templom található. A legrégebben a református templom harangtornyát.
(1791) építették. A többi templom az 1800-as években épült. Melyik templomunk belsejét
ábrázolja a kép?

Jézus Szíve Katolikus Templom
Szent Imre Katolikus Templom
Református templom

14. Az Endrődön született híres ember fotóművész és etnofotográfus. 2015-ben Kossuth- díjjal
jutalmazták munkásságát.
Ki látható a képen?

Tímár Máté
Határ Győző
Kunkovács László

15. Mikor vette fel Kis Bálint nevét a gyomai városrész általános iskolája?
2001. augusztus 1.
2002. szeptember 1.
2001. február 14.

A kérdések megválaszolásához segítségetekre lesz a Ki Kicsoda Gyomaendrődön, 2004
című könyv, valamint a hgyvk.hu, az önkormányzati honlap és intézményi honlapok.

Beküldési határidő: 2017. március 27.

