Várostörténeti vetélkedő 2014.
VII. forduló

1. Kinek nincsen szobra vagy emléktáblája Miskolcon a három nagy közül?
a) Herman Ottó
b) Szendrey János
c) Lévay József
2. 1946 előtt kiről nem volt elnevezve utca Miskolcon?
a) Horváth Lajos
b) Soltész Nagy Kálmán
c) Herman Ottó
3. Ki nem írt rendszeres naplót élete történéseiről?
a) Herman Ottó
b) Szendery János
c) Lévay József
4. Mikor építette Herman Ottó munkahelyét a Pele-házat?
a) 1889–1900
b) 1890–1893
c) 1890–1903
5. Herman Ottó hámori újratemetését milyen városi eseménnyel kapcsolták össze?
a) Ünnepi tanácsgyűléssel
b) Új (kohászalakos) városcímer avatásával
c) A város 10 éves fejlesztési koncepciójának elfogadásával
6. Ki volt a főispán (megyei vezető) az 1848-49-es szabadságharc idején?
a) Reviczky Ádám gróf
b) Valy Lajos báró
c) Valy Miklós báró
7. Soltész Nagy Kálmán polgármestersége idején számos középülettel gyarapodott a város.
Melyik funkciója nem változott?
a) Népkerti Vigadó
b) Korona (Avas) szálló
c) Erzsébet közfürdő
8. A Városház tér 14. számú emeletes épületben olyan intézmény működött, amelyet 1881ben Ferenc József császárnak is bemutattak. Mi volt ez az intézmény?
a) Császári és királyi fényképészet
b) Gyermeknapközi, vagyis óvoda
c) Tiszti kaszinó

9. Magyarországon a legnagyobb képfal (ikonosztázion) a miskolci ortodox templomban
található. Hány kép található benne?
a) 79
b) 83
c) 89
10. Hol található az első világháborús úgynevezett koleratemető?
a) Zsolcai temető – Sajó-part
b) Szentpéteri kapu – Repülőtér
c) Csabai kapu – Nádasrét
11. Az avasi dombon, Szemere Bertalan sírjában nyugszik fia, Attila is. Mikor temették ide
Miskolc 1896–1901 közötti országgyűlési képviselőjét?
a) 1905
b) 1915
c) 1925
12. Melyik miskolci mérnök nevéhez kötődik az első, 1895-ben készített városrendezési terv?
a) Kobek Béla
b) Gencsi Samu
c) Adler Károly
13. Milyen népcsoport emlékeit tárták fel a régészek az 1950-es évek közepén a Sötétkapu
térségében?
a) Avarok
b) Szarmaták
c) Germánok
13+1 Az egykori vasutas lakótelep, Martintelep mikor csatlakozott Miskolchoz?
a) 1925
b) 1935
c) 1945

