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VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2017.
II. forduló 8. osztály
1. A gyomai református templom a Tiszántúl egyik legszebb és legnagyobb temploma. Ki faragta a tölgyfa ajtókat?
erdélyi népi faragók
Papp Zsigmond
Pásztor János
2. A Wodiáner család nevéhez fűződik az első óvoda – akkor kisdedóvó – létesítése
Gyomán. Mikor jelentették be és kérték a vármegye támogatását az óvoda létesítéséhez?
1836
1839
1841
3. A hgyvk.hu-Digitalizált dokumentumok között található Gyoma történetéhez
kapcsolódó anyag. A Karácsony János: Békés Vármegye története című munkában
található Gyoma egyik régi pecsétje. Melyik évből származik a pecsét?
xx 1910
1872
1698
4. Kinek a nevéhez fűződik az endrődi népház építése?
Csernus Mihály
Csernay Géza
Vaszkó Máté
5. Kner Imre kisgyermek korától a nyomdásznak készült. Mikor inaskodott édesapja nyomdájában?
1902-1904
1904-1906
1906-1908
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6. A hgyvk.hu-Digitalizált dokumentumokban megtalálható a régi gyomai és
endrődi nemesi családok történetével kapcsolatos Címer-és családtörténeti kiállítás anyaga. Melyik család címere látható a képen?

Serb család
Wodiáner család
Stockhammer család

7. A hgyvk.hu-Digitalizált dokumentumok között az Iskolák és oktatással kapcsolatban is találhatók dokumentumok. Egy 1933/34-es tanévet érintő értesítőben részletes adatok olvashatók a tanévről. Mikor tartották az évzáró tanünnepélyt?
xx 1934. június 1-én
1934. június 12-én
1934. június 24-én
8. A képen látható személy tanári hivatása mellett solymászattal is foglalkozott.
Munkássága példaértékű, akik ismerték, ma is nagy szeretettel és megbecsüléssel
emlékeznek rá. Ki ő?
Darvas Tibor
Puskás László
Papp Zsigmond

9. A gyomai mentőállomás falán emléktáblát helyeztek el, az idén lesz hatvan éve,
hogy közös összefogással építették. Mely települések vettek részt a létrehozásban?
xx Gyoma- Dévaványa-Endrőd-Hunya-Ecsegfalva
Gyoma- Dévaványa-Endrőd-Hunya-Csárdaszállás
Gyoma-Endrőd-Hunya-Csárdaszállás
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10. Melyik művésztelep tagja volt Vidovszky Béla 1911-től?
szentendrei
szolnoki
nagybányai
11. Az első világháború idején a templomok harangjait elvitték és felhasználták
hadi célokra. A templom papja és a lakosság apraja-nagyja ünnepélyesen elbúcsúztatta a harangokat. Ez a versrészlet városunk egyik harangjának elszállításakor hangzott el.
„…Talán a harang is érez,
S elhagy minket, a honé lesz.
Fiainkat hűn követve
Megy a halál fergetegbe….”
Melyik templom harangjának búcsúztatásakor hangzott el a költemény?
Endrődi Szent Imre templom
Gyomai Jézus Szíve templom
Gyomai református templom
12. Karácsony János: Békés vármegye története című könyvének II. részében ír
Gyoma községről. E könyv szerint hány lakosa volt Gyomának 1719-ben?
körülbelül 50 fő
körülbelül 150 fő
ekkor már több mint 300 fő
13. A hgyvk.hu-Digitalizált dokumentumok között olvashattok az iskolákkal, oktatással kapcsolatos dokumentumokat. Az endrődi iparos tanonciskola értesítőjéből megtudhatjátok, hogy mikor kezdődött a tanítás.
szeptember 1-én
szeptember 9-én
szeptember első hétfőjén
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14. Honti Antal jeles művészünkről, 1999-ben jelent meg könyv, amelynek előszavát Banner Zoltán írta. Az egyik képzőművészeti ágról írta. A
…………………………. Honti Antal életművének háttérzenéje. Melyik ez a művészeti ág?
festészet
grafika
rézdomborítás

15. Márton Gábor: Hajrá Gyoma című könyvében megtalálható a Gyomai Testedzői Kör alakuló ülésének jegyzőkönyve. Kit választottak elnöknek?
Bartik András
Páncél Emil
Szepesi Sándor

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

Beküldési határidő: 2017. március 27.

