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VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2017.  

III. forduló 4. -5. osztály
 

1. Tímár Máté Endrődön született. Verseiben, regényeiben sokszor elevenedik 
meg a szülőföld, a táj és az ott élő emberek. A Jóisten látta című versében milyen 
eseménynek állít emléket? 

Halászat a Körösön 

Endrődi kubikusok 

Csendőrsortűz 

2. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. A gyermek.hgyvk.hu oldal Jeles napok  
rovatában olvashattok róla. Itt találhattok a helyi tűzoltókra utalást is. Mikor 
kezdte meg működését az önkéntes tűzoltóság Gyomaendrődön? 

1946 

1926  

1966 

3. Az Endrődi füzetek című könyvsorozat az endrődi emberek múltját tárja elénk. 
Az első megjelent kötet miről szól? 

  endrődi népszokásokról 

gyerekek életéről 

asszonyok életéről  

4. A Hármas-Körös árterei európai jelentőségű madár élőhelyek, melyek ihletet 
adnak számos madárfotó elkészítéséhez is. Könyvtárunkban is látható volt a 
Gyomaendrőd Madarai digitális fotókiállítás. Mi a neve a képen látható 
madárnak? 

  Böjti réce 

  Tőkés réce 

  Vadréce 
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5. Gyomán 1926. augusztus 21-én jelent meg a község életéről szóló újság. Mi volt 
a neve ennek az újságnak? 

Városunk 

Gyomai Híradó 

Gyomai Újság 

6. A Körösi Híradó szintén a városunkban megjelent újság volt. Miről számolt be? 

A város lakóinak életéről. 

A Körösi Állami Gazdaság életéről 

A Viharsarok Halászati TSZ életéről.  

7. 1975. június 19-én született Gyomán. Író, irodalomtörténész, publicista, 
Szegeden él és alkot, az utóbbi időben több könyve is megjelent. Ki ő? 

      

 Balogh Tamás 

 Bíró-Balog Tamás 

 Bíró Tamás 

 

 

 

 
8. A Kner család melyik nőtagját ábrázolja a kép? 

  

Kner Erzsébet 

Kner Izidorné 

Kner Ilona  

 

 
9. Gyomán először csak körzeti könyvtár működött. Mikortól működött önűlló, 
községi könyvtár? A hgyvk.hu honlapon a digitalizált dokumentumok között 
olvashattok erről. 
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1960 
1951 
1966 

10. Mikor alakították át könyvtárrá a képen látható épületet?   

1990 

1989 

1979 

 

11. Hogyan nevezték azokat a gyerekeket, akik ilyen egyenruhát viseltek? 

  

kisdobosok 

úttörők 

cserkészek 

 

12. Gyoma 300 éves. Más jubileum is kötődik 2017-hez: 135 évvel ezelőtt jött létre a 
Kner Nyomda. Milyen jelentős esemény történt 35 éve? 

Gyomaendrőd néven új település született. 

Gyomaendrőd városi rangra emelkedett. 

Gyomaendrőd járási központ lett. 

13. A könyvtár honlapján 1848-49 emlékezet címmel található összeállításban egy 
gyomai amatőr költő Petőfi Sándorról írt verse olvasható. Ki a szerző? 

  Kruchió Endre 

Kató József  

Szilágyi Ferenc 

14. A Gyomaendrődi Ki Kicsoda, 2004 könyvben a bírók és jegyzők neveit is 
felsorolták. Ki volt bíró Gyomán 100 évvel ezelőtt? 

Sóczó Ignác 

Csapó János 
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Szilágyi Ferenc 

15. A képen látható személy festő, amatőr festő volt. Önálló művei mellett nagyon 
sok másolatot, reprodukciót is készített, sajnos kevés maradt fenn belőlük. Ki ő? 

 Vidovszky Béla 

  Uhrin Péter 

 Bódi Károly 

 

 
16.  Az asszonyok háziszőtteseket készítettek, melyeknek igen fontos szerepe 
volt. Az abroszok adták meg egy-egy ünnepi ebéd vagy vacsora alaphangulatát. A 
sütő-abrosszal terítették le a kenyértésztát. Abroszon száradt a mák, az aszalt 
gyümölcs. Mi a neve a következő mintának? 

  csillagos minta 
virágos minta  
geometriai minta  

 


