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VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2017.  

III. forduló 6-7. osztály
 

1. A Gyomai Háziipari Szövetkezet jelentős üzem volt a településen. Mikor ala-
kult meg?  

1952  

1962  

1958 

2. Papp Zsigmond gazdálkodó, festőművész, kőszobrász, fafaragó tehetséges mű-
vész volt. Önképzéssel fejlesztette ebbéli tudását. A művészet mellett azonban 
kiváló gazdálkodó is volt. Saját tervezésű gépekkel tette hatékonyabbá a terme-
lést. Számos szövetkezetet hozott létre. Milyen típusú szövetkezeti  mozgalom el-
kötelezett híve volt? 
 

dániai 

hollandiai 

belgiumi 

3. A hgyvk.hu oldalon megtalálható a régi gyomai és endrődi nemesi családok tör-
ténetével kapcsolatos címer-és családtörténeti kiállítás anyaga. Mikor rendezték a 
kiállítást? 

1995 

1996 

1997 

4. A város központjában, a Hősök útja és a Fő utca kereszteződésében, a Reformá-
tus templom előtt áll a Hősök emlékműve. 1927. november 20-án avatták ünnepé-
lyes keretek között. Kinek az alkotása az emlékmű? 

 

Istók János 

Mladonyiczky Béla 

Varga Géza 
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5. Mikor jelent meg az első száma a Gyomaendrődi Hírmondónak? A hgyvk.hu 
oldalon megtalálhatók a helyi lapok korábbi számai. 

2006. január 

2007. január 

2007. október 

6. Melyik évben kapott díszpolgár kitüntetést a Kner család? 

1995 

1996 

1997 

7. 2015-ben kopjafát állítottak a Városháza előtt. Minek az emlékére és kik állítot-
ták? 

   

xx Vitézi Őrség az I. világháborús hősök emlékére 

 Vitézi Rend az II. világháborús hősök emlékére 

 Vitézi Rend az I. világháborús vitézek emlékére 

 

  

 

8. Az endrődi iskola Rózsahegyi Kálmán nevét viseli. Ki készítette a névadó mell-
szobrát? 

Mihályi Bernadett 

Szőke Sándor 

Borsos Miklós 

9. 1937. június 10-én  „Gyoma község közönsége méltóságos ünnepség keretében 
avatta fel az országzászlót”. Milyen szervezet segítette a Szabadság téren jelenleg 
is álló Országzászló felállítását? 

Gyomai Jótékony Nőegylet 

Gyomai Iparos Egylet 

Felső-részi Olvasókör 
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10. Az egyik általános iskolánk Szent Gellért nevét viseli. Mikor halt meg Gellért 
püspök? 

980. április 23. 

1046. szeptember 24. 

1038. szeptember 24. 

11. Mi a neve a képen látható épületnek? 

  

Gyomai Táj- és alkotóház 

Endrődi Tájház 

Gyomai Tájház 

 

12. Melyik templom látható a képen? 

  Jézus szíve templom 

  Gyomai Református templom 

 Szent Imre templom 

 

13. Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 1957-ben alakult. Mikor nyílt meg a 
pénzintézet gyomai egysége? 

  1958 

1960 

1972 

14. Szilágyi Ferenc irodalomtörténeti munkái is nagyjelentőségűek. Kiről írt ta-
nulmány kötetet? 

Vörösmarty Mihály 

Petőfi  Sándor 

Csokonai Vitéz Mihály 
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15. Corini Margit a festőművész milyen más, művészeti ágban folytatott tanulmá-
nyokat fiatal korában? 

zeneművészet 

színművészet 

táncművészet 

A kérdések megválaszolásához segítségetekre lesz a Ki Kicsoda Gyomaend-
rődön, 2004 című könyv, valamint a hgyvk.hu, az önkormányzati honlap és az in-
tézményi honlapok. 

 

Beküldési határidő: 2017. április 12. 

 


