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1. A Szegő Gábor Általános Iskola Szolnok egyik „legöregebb” iskolája. Idén 

hányadik születésnapját ünnepli? 

a. 116 

b. 117 

c. 118 

 

2. Mikor és hol született Szegő Gábor? 

a. 1895. január 20-án, Kunhegyesen 

b. 1890. január 20-án, Karcagon 

c. 1895. január 20-án, Szolnokon 

 

3. A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola névadója mely területen 

szerezte Nobel díját? 

a. biológiai 

b. kémiai 

c. élettani-orvosi 

 

4. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szolnokon egyedüli iskola, 

amelyikben megtalálható: 

a. állatkert 

b. KRESZ park 

c. botanikus kert 

 

 



 

5. A felsoroltak közül kik nevezetes szolnokiak? 

a. Czakó Elemér, Hild Viktor, Gácsi Mihály 

b. Nagy Péter, Kossuth Lajos, Vörös Zoltán 

c. Petőfi Sándor, Nagy Lajos, Skultéty Mária 

 

6. Szolnok melyik rangos középiskolájának volt tanára Botár Imre? 

a. Varga Katalin Gimnázium 
b. Verseghy Ferenc Gimnázium 
c. Széchenyi István Gimnázium 

  

7. Járt-e városunkban az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó? 

a. igen, 1885-ben a szolnoki Ipartestület meghívására 

b. nem 

c. csak átutazott 

  

8. Szolnok egyik nevezetes családja volt a Kádár család. Miről híresek ők? 

a. forradalmárok voltak 

b. cukrászként lettek híresek 

c. elismert szobrász család volt 

 

9. Mikor tették le a szolnoki városháza alapkövét? 

a. 1880. dec. 11-én 

b. 1883. szept. 2-án 

c. 1890. jan. 7-én 

 



10. Milyen építészeti stílusjegyeket visel magán városunk egyik legrégebbi 
ma is álló épülete - a Tisza-parton álló - Szentháromság templom, a volt 
ferences templom és rendház? 

a. reneszánsz 

b. barokk 

c. klasszicista 

 

11.  Mit találtunk volna 1764-ben a Jász-Nagykun Megyei Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtár jelenlegi épületében? 

a. a Királyi Törvényszéket 

b. a „Fehér ló” fogadót 

c. semmit, mert akkor még nem állt az épület 

 

12. A megyei könyvtárunkban van Képeslaptár? 

a. igen 

b. nem 

c. tervezik a létrehozatalát 

 

13. Városunk egyik büszkesége a Tiszavirág híd. Ez a gyaloghíd hossza miatt 
rekord… 

a. Magyarországon 

b. Közép-Európában 

c. Európában 

 

13+1.  Mekkora a gyaloghidunk teljes hosszúsága? 

a. 666 m 

b. 555 m 

c. 444 m 


