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VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 2017.  

III. forduló 8. osztály
 

1. A Gyomaendrődi Hírmondó 2017. márciusi, képviselő-testületi anyagban tájé-
koztató olvasható a Gyomaendrőd Város Települési Értéktáráról. Hány helyi érték 
szerepel városunk értéktárában? 

7 

8 

10 

2. Ezek közül hányat vettek fel a Megyei Értéktárba? 

1 

2 

3 

3. A hgyvk.hu digitalizált dokumentumai között található olyan kiadvány is, 
amely híres békésmegyeiekről szól: közöttük gyomai és endrődi jeles személyek-
ről. A gyomai postahivatal vezetője az Úri kaszinó elnöke is volt. Nevéhez fűződik 
többek között a Tiszavidéki malom építése, a község villanyárammal való ellátása. 
Ki volt ő? 

Hartenstein Ignác 

Házy Imre 

Kovács Lajos 

4. Tavaly zárult a Kállai Ferencre emlékév. Az emlékév kapcsán városunkban avat-
ták fel Kállai Ferenc szobrát, amelyet 2015. október 4-én adtak át, erről a helyi la-
pok is beszámoltak. Ki készítette a Szabadság téren található szobrot? 

Széri-Varga Géza 

Szőke Sándor 

Oláh Mátyás 

5. Mikor vette át a katolikus egyház a helyi gimnázium fenntartását? 

2013-ban 

2014-ben 
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2015-ben 

6. Petőfi Sándor gyomai látogatását emléktábla őrzi a Járási Hivatal falán. Város-
unk egyik neves szülötte kezdeményezte és avatta fel később az emléktáblát. A 
Városunk 2005. júliusi számából megtudhatod, ki ő? 

 

Szilágyi Ferenc 

Szilágyi István 

Cs. Szabó István 

7. A „malenkij robot”-ra elhurcolt német származású gyomai polgárok hányattatá-
sairól az egyik üldözött, Muth Ádám visszaemlékezéséből tudunk meg részlete-
ket. A könyvtár honlapján is megtalálható dokumentum felsorolja azokat a kato-
nai hatóság által munkaszolgálatra elvitt személyek neveit, akik német származá-
súak voltak ugyan, azonban semmiféle német mozgalomban nem vettek rész, és 
magukat magyar anyanyelvűnek vallották. Hányan voltak ők? 
 132 

 112 

 167 

8. A Hősök Emlékútján ültetett hársfákkal kapcsolatos körlevél – amelyet Kner 
Izidor írt- megtalálható a hgyvk.hu Knerekhez kapcsolódó digitalizált dokumen-
tumai között. A tudósok szerint milyen sokáig élhetnek a hársfák? 

100 esztendő 

500 esztendő 

1000 esztendő 

9. Harsányi Pál református lelkész megírta a Gyomai Református Egyház történe-
tét, amely megtalálható a könyvtár digitalizált dokumentumai között. A templom 
építésének 100. évfordulója alkalmából nevezetes ünnepséget szerveztek. Mikor 
volt az ünnepség? 
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 1914. december 1-én 

 1913. december 14-én 

 1913. október 8-án 

 

10. A Gyomai Háziipari Szövetkezet hosszú éveken keresztül meghatározó gazda-
sági szereplője volt Gyoma életének. Sok embernek adtak munkát, termékeik 
Gyoma hírét vitték nem csak az országon belül, de külföldre is. A hgyvk.hu olda-
lon található, huszonöt éves évfordulóról készült beszámolóban van egy felhívás, 

amely hirdette a munkalehetőséget. Hány településen várták a 
jelentkezőket az ötvenes években? 

 7 

8 

11 

11. A Körösmenti Néptánc együttes az idei évben jubilál. Az A kulturális központ 
falán látható emléktáblát öt évvel ezelőtt avatták.  Hány éves az együttes 2017-ben? 

 

45 

50 

60 

 

12. A közelmúltban emlékeztek meg a tragikus, több halálos áldozatot követelő 
endrődi eseményről. A hgyvk.hu digitalizált dokumentumaiban megtalálod a vá-
laszt arra, hogy ki volt az esemény idején a Kisgazdapárt jelöltje? 

 

Rubinek István 

Andaházi Kasnya Béla 

Csernus Mihály 
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13. A könyvtár történetéről is találsz érdekességet a digitalizált dokumentumok 
között. Szilágyiné Németh Eszter visszaemlékezéséből kiderül, mikor jött létre 
Gyomán a Körzeti Könyvtár? 

1951. júliusában 

1952. április 4-én 

1952. júliusában 

14. A gyomai Győzelem Tsz-ről is található dokumentum a hgyvk.hu digitalizált 
dokumentumai között. A képek között látható egy fotó a székházról. Milyen in-
tézmény működik ma a volt tsz székházában? 

 Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

 Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya Gyomaendrőd 

 Gyomaendrődi Földhivatal 

 

15. A Kner dokumentumok között megtalálható a Kner nyomda gazdálkodásának 
1920. évi mérleg eredménye is. Mekkora nyereségük volt az 1920-as évben?  

 55697,93 

36870,14 

870107,10 

A kérdések megválaszolásához segítségetekre lesz a Gyomaendrődi Ki kicso-
da 2004 című könyv, valamint a hgyvk.hu, az önkormányzati honlap és az intézmé-
nyi honlapok. 

Beküldési határidő: 2017. április 12. 

 


