Várostörténeti vetélkedő 2014.
II. forduló

1. Soltész Nagy Kálmán (1844–1905) kortársa volt Herman Ottónak. Egyikőjük feljegyzése
sem utal arra, hogy szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Mi lehetett az oka?
a. Szakmai érdeklődés különbsége
b. Alapvető politikai véleménykülönbség
c. Valójában nem is találkoztak egymással
2. Herman Ottó kivel szemben maradt alul 1896-ban a képviselő-választásban?
a. Szemere Attila
b. Horváth Lajos
c. Vadnay Károly
3. A „három nagy” közül ki volt a legmellőzöttebb tudós Miskolcon?
a. Herman Ottó
b. Szendrey János
c. Lévay József
4. Kinek van élő leszármazottja a „három nagy” közül?
a. Szendrey János
b. Herman Ottó
c. Lévay József
5. A város 1927 után 1973-ban adott díszpolgári elismerést elsőként Sályi Istvánnak, akinek
nevét utca is őrzi. Mi volt a foglalkozása?
a. A Magyar Szabadalmi Bíróság elnöke volt
b. A Miskolci Egyetem rektora volt
c. A Lenin Kohászati Művek vezérigazgatója volt
6. A szabadságharc bukását előre vitte, amikor Varsóban Ferenc József fegyveres segítséget
kért Miklós orosz cártól. Mikor volt a két nagyhatalom találkozója?
a. 1849. május 1.
b. 1849. május 11.
c. 1849. május 21.
7. 1914 augusztusának végén megérkezett a frontról az első sebesültszállító szerelvény. 1915ben már ki kellett alakítani a monarchia közös temetőjét. Ez hol volt?
a. Zsolcai kapu, Sajó-mellék
b. Tetemvár, köztemető mellett
c. A mindszenti temető végében

8. Az első világháború kitörésekor Miskolcon 3 császári és királyi, valamint 1 királyi
honvédségi laktanya volt. Ez hol volt a városban?
a. Zsolcai kapuban
b. Győri kapuban
c. Szentpéteri kapuban
9. Az alapító okirat szerint mikor vette fel újra Lévay József nevét a református gimnázium?
a. 1993
b. 1995
c. 1996
10. 2000-ben ünnepélyes körülmények között avatták fel az iskola névadója, Zrínyi Ilona
mellszobrát. Ki az alkotó?
a. Varga Éva
b. Jószay Zsolt
c. Szanyi Péter
11. Ki készítette az 1878. évi nagy árvíz képeit, amiket a „Miskolc gyásza” című kötetbe még
kézzel ragasztottak be?
a. Szinay István
b. Schabinszky László
c. Dunky fivérek
12. A Kálvária-domb alján mikor épült a mai Herman Ottó Múzeum épülete (egykor
pártbizottsági székház volt)?
a. 1948
b. 1953
c. 1956
13. Az Avas hossza É-D-i irányban 2800 méter, szélessége K-Ny-i irányban 1400 méter.
Átlagos magassága 40 méter, tömege 152 millió m3. Teljes felszínén 48 500 fő városi lakos él.
Ki írta ezeket a mindenki számára fontos jellemzőket?
a. Szendrey János
b. Zsedényi Béla
c. Dérfi János
13+1 Lévay Józsefről még életében utcát neveztek el Miskolcon. Kit ért még hasonló
megtiszteltetés?
a. Széchenyi István
b. Jókai Mór
c. Palóczy László
A megfejtésekhez ajánlott irodalom:
1. Nyitott szemmel Herman Ottó útjain (felfedező füzet felső tagozatosoknak és tanáraiknak)
2. Herman Ottó és Lillafüred (1975-ös kiadás)
3. Herman Ottó öröksége (2006-os kiadás)
4. Miskolc írásban és képekben (második és hatodik kiadás)

