
Polgár a helyi demokráciában/TESZT   Csapatnév:………………………………………………… 

(Összesen elérhető pontszám 60 pont) 

1. Egészítsétek ki a szöveget! 

a, Értékes nyeremények és rengeteg élmény várja 2019-ben is a Kőbányán élő családokat, 

kicsiket, fiatalokat és idősebbeket, a Kőbányai Önkormányzatnál, annak intézményeinél és 

gazdasági társaságainál, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központ kőbányai intézményeinél 

dolgozó munkatársakat. A Kőbányai Önkormányzat a ……………………………… Kocsis 

Sándor Sportközpont……………………………. közreműködésével az egészség megőrzése, 

a rendszeres testmozgás népszerűsítése jegyében ……………..10 ………………..eseményből 

álló programsorozatot hirdet. A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, 

szabadidejüknek, felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül. A 

részvétel igazolása …………….pontgyűjtő füzettel……………… történik. Már egyetlen 

pecséttel részt lehet venni a programsorozatot lezáró sorsoláson, ahol értékes nyeremények 

találnak gazdára. Fődíj: ……………..egy wellness hétvége……………….! 

A programsorozat elnevezése: ……………………..Mozdulj Kőbánya………….. 

Nevezzetek meg a programhoz tartozó 3 eseményt:   

Kőbányai Jeges Nap, Isaszegi Kerékpáros Emléktúra, Rekordkísérlet Napja, Esélyegyenlőség Napja, Kihívás Napja,  

Magyar Úszás Napja, Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok , Kőbányai Úszó 

Nap, Kőbányai Helyismereti séta  (8 pont) 

b, Park épül Kőbánya egyik forgalmas kereszteződésénél. A Kápolna utca és a Kőrösi Csoma  

Sándor út csomópontjában, a ……………Liget téren…….(a közterület neve) az egykori  

………….szolgáltatóház……… helyén létrejövő új park alapkövét kedden helyezte  

el………D. Kovács Róbert Antal………….(hivatalos név) polgármester. A polgármester  

felidézte, hogy a helyről sokféle legenda kering, például, hogy egy …….metróvégállomás….  

helye lett volna, ám ezt hivatalos dokumentumok nem igazolják. Amikor az új  

városrészközpont megépült Kőbányán a panelházakkal, új közlekedési csomópont is létesült  

……….aluljáróval vagy aluljárórendszerrel……..a biztonságos közúti átkelés érdekében, ám  

hamar kiderült, hogy ezt nem szerették meg a kőbányaiak - nem is vették igénybe -, az  

állapota és a környék közbiztonsága pedig gyorsan romlásnak indult. A polgármester úgy  

fogalmazott, hogy a városközpontot csúfító „seb” megszüntetésére egy park létrehozása lett a válasz. 

(5 pont) 



2. Feleletválasztás          Jelöljétek be a helyes választ! 

a., Kinek az alkotása Kőbánya címere? 

 A, Szervátiusz Jenő 

 B, Felsmann Tamás  

 C, Szervátiusz Tibor 

b., Melyik személy nem foglalkozott sörkészítéssel? 

 A .Haggenmacher 

 B. Dreher 

 C. Kammer 

c., Milyen intézmény kapott helyet az egykori Kőbányai Mozi épületében? 

 A. A Kőbányai Családsegítő 

 B. Magyar ATV 

 C. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

d.,  Mi volt eredetileg a Polgármesteri Hivatal? 

A. Községi elöljáróság hivatala 

B. Lakóház 

C. A Királyi Serfőző iroda épülete 

e., A X. kerület része, ahol a Bp. Spartacus sporttelepe is megtalálható 

   A. Kúttó 

   B. Téglagyári dűlő 

   C. Laposdűlő 

(5 pont) 

 

 

 

 

 



 

3. Hogyan kapcsolódnak a képek Kőbányához? Készítsetek szlogeneket a képekhez! 

(kapcsolódás 2p + szlogen szellemességtől függően max. 2p, tehát összesen 8 pont)  

 

 Több téglagyár működött Kőbányán- Tégla: 

minőség a ház minden részletében 

 

 

ORION gyár Kőbányán működött- ORION, a magyar elektronika vezérlő csillaga 



4. Kit ábrázolnak a képek? ………Lechner Ödön…………………………………….. 

 

Hogyan kötődik Kőbányához?.................. A Kőbányai Plébániatemplom 

és a Szent László Gimnázium épületének tervezője....................................... 

 

Milyen művészeti ág képviselője?............építészet..................................................... 

   (3p) 

 

5. Az újságcikk segítségével válaszoljatok a kérdésekre! 

http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/190788.pdf?v=70d50a9207bd111da77ab13c473da

00f 

a, Milyen helyszíneken lakott Deák Bill Gyula Kőbányán?  (2p) Külső Jászberényi út, Pongrác telep 

b, Ki az a külföldre távozott magyar zenész, aki fiatal korában nagy hatással volt rá?  (1p) Orszáczky 

Jackie 

c, Milyen zenekarokban játszott (énekelt) Deák Bill Gyula? Hármat említsetek! (3p) (Sztár, Syrius, 

Hobo Blues Band) 

d, Melyik focicsapatban játszott fiatalon? Melyik csapatnak szurkol ma? (2p) MTK, Fradi 

e, Mi volt az a film ami népszerűvé tette Deák Billt és a Hobo Blues Band-et? (1p) Kopaszkutya 

f, Hogyan veszítette el a lábát? (1p) Egy sérülés után orvosi műhiba következtében  

 

 

http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/190788.pdf?v=70d50a9207bd111da77ab13c473da00f
http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/190788.pdf?v=70d50a9207bd111da77ab13c473da00f
http://www.google.hu/imgres?q=lechner+%C3%B6d%C3%B6n+k%C5%91b%C3%A1nyai+templom&hl=hu&biw=1133&bih=561&tbm=isch&tbnid=zG1SNFEekWtfLM:&imgrefurl=http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecesszi%C3%B3s_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon&docid=LUySJ6fZXnNHwM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Lechner_%C3%B6d%C3%B6n_Strelisky.jpg/250px-Lechner_%C3%B6d%C3%B6n_Strelisky.jpg&w=250&h=361&ei=KHebUY_3MorYsgacs4CQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:239&iact=rc&dur=2520&page=4&tbnh=179&tbnw=163&start=48&ndsp=19&tx=74.16668701171875&ty=117


6. A szöveg segítségével válaszoljatok a kérdésekre! Forrás: Kőbányai kalendárium 2019. 162.o 

 A jégháború  

Sok oka van annak, hogy a Rákos-mezőn, a Rákos-patak mellett gyűltek eleink. Törvényt hozni, 

csatákba menni sereglettek oda a legtöbbször. A patak vize itatta a vitézeket és a lovaikat egyaránt. 

Később, amikor már nem voltak ilyen szabadtéri gyűlések, a Rákos patak mellett, az öntözhető 

részeken alakult ki Pest legjobb mezőgazdasági területe, melyet méltán hívtak a város éléstárának. 

Az ott lakó majoros gazdák keményen dolgoztak minden időben. A munkák dandárja persze – a 

természet rendjéhez igazodva – tavasztól őszig tartott, de ne higgyük, hogy télen megállt az élet. A 

hideg időszakban is foglalkozni kellett az állatokkal, és ilyenkor töltötték fel a saját éléskamráikat is 

tartósított húskészítményekkel. Gondoljunk csak a disznóvágásokra, az onnan származó szárított, 

sózott, füstölt finomságokra. A szerszámok élezése, javítása, újak készítése is erre az időszakra esett. 

Ők viszont nem estek kétségbe a nagy téli hidegektől sem, sőt saját hasznukra fordították a fagyokat. 

Hogyan? Természetesen… ügyesen. No, ez – még ha igaz is – nem kielégítő válasz, nézzük eme 

derekasságuk részleteit! 

Még jó időben a patakparton nagy felületű, de sekély medreket ástak. Azok aljára a hidegebb téli 

napokon a patak vizéből engedtek vizet. Ha megfagyott, tetejét újabb réteg vízzel táplálták. Ezt jó 

néhányszor megismételték, így hizlalták fel a szükséges vastagságúra a jeget. Kifejtve, tömbökre 

vágva, elraktározva a nyári nagy melegben jól eladható termékké vált a fagyott víz. Pontosabban az 

így eltarthatóvá tett hideg. 

A jégvágás évszázadokig az itt élő lakosság egyik őstermelő foglalkozása volt. Jól jövedelmezett, mert 

ha tartós volt a fagyos idő, egymás után többször is learathatták a jégtermést. Riválisuk is kevés volt, 

csak a soroksári Dunaág melletti jégvágók voltak a versenytársaik, ám egymásnak igazi konkurenciát 

nem jelentettek, hiszen a legtöbbször együttesen sem tudták kielégíteni az igényeket. 

A kivágott tömböket a jégtavak közvetlen szomszédságába ásott, hatalmas jégvermekben tárolták, 

hogy kellő időben megbontva azokat, rendeltetési helyükre szállíthassák. A legnagyobb felvásárlóik a 

sörgyárak voltak, nekik óriási mennyiségben  volt nyári szállításaiknál szükségük jégre a friss hordós 

sör hűtésére. Duplafalú vasúti kocsik közét rakták tele vele, és ha az út végére el is olvadt, vízzé 

változott vissza, meghosszabbította a szállíthatóság távolságát, új piacokat biztosítva a híres kőbányai 

terméknek. 

a, Milyen közéleti szerepe volt a Rákosi réteknek a középkorban? (2p) Itt tartották az 

országgyűléseket, itt gyülekeztek a hadseregek 

b, Hogyan hasznosították elsősorban a kitermelt jeget? (1p) Sör hűtésére 

c, Kik voltak a versenytársaik a rákosi jégtermelőknek? (1p) A Soroksári jégtermelők 

d, A majoros gazdák milyen tevékenységeket végeztek a téli időszakban? (3p) (hármat említsetek!) 

húsárú füstölése, szerszámok készítése, állatok gondozása 

e, Szerintetek miért szűnt meg ez a tevékenység a XX. sz. közepén? (1p) A hűtőszekrény feltalálása 

miatt 



7. Kapcsoljátok össze a tisztségeket a személyekkel! (6p) 

Szabó Krisztián     Kőbányai Önkormányzat, jegyző  

 

Radványi Gábor     Kőbányai Önkormányzat, alpolgármester 

 

Győrffy László     Körösi Kulturális Központ, igazgató 

 

Burány Sándor     Országgyűlési képviselő 

 

Szabó László     Kőbányai Vagyonkezelő, igazgató 

 

Nagy István     Kocsis Sándor Kőbányai Sportközpont, igazgató 

 

8. Válasszatok ki egy Kőbányai műemléket a képek közül és írjatok róla egy 6-8 mondatos 

ismeretterjesztő szöveget! A kiválasztott műemlék képét kapcsoljátok össze a címmel! (8p) 

       

a,    b,       c,  

a, A Csősztorony egy romantikus stílusú épület, amelyet  Brein Ferenc tervei alapján 

építettek az Óhegyen. Az egykori kőbányai virágzó szőlőkultúrák emlékét őrzi. Évtizedekig 

segítette a kőbányai szőlőcsőszök, szőlőpásztorok munkáját. Az 1844-ben épített Csősztorony 

a pesti oldal legmagasabb pontján 146 méteren található . A Csősztorony Kőbánya címerében 

is felbukkan. Jelenleg vendéglátóhelyként működik. 

b, A XVIII. sz első felében pusztító pestisjárvány után épült hálaadási kápolna. Az olasz 

származású Conti Antal Lipót kőfaragómester és felesége, Drenker Krisztina megmenekült a 

járvány elől, ennek emlékére építtették 1740-ben a kápolnát Szűz Mária tiszteletére. A barokk 

stílusú kápolna környékén iskolát építettek. Belül gazdagon aranyozott csavart oszlopos 



oltárral rendelkezik. Az oltárkép az innsbrucki Madonna másolata. A szobrokat mind Conti 

Antal készítette. Kőbánya első épített temploma. 

c, 1893 készítette el Lechner Ödön a megvalósult terveit. A templom 1894 és 1899 között épült 

Lechner Ödönkivitelezésében,  eklektikus-szecessziós stílusban. A templom belső tere 2000 főt képes 

befogadni, 50 méter hosszú és 23 méter széles, ebből a főhajó 9 m, belső magassága 23 méter). A a 

szecessziós stílusnak megfelelően a tetejét színes Zsolnay kerámia fedi. Az üvegablakok Róth Miksa 

műhelyéből származnak. A templomot 1900-ban szentelték fel (Szent László tiszteletére), a II. 

világháborúban súlyos károkat szenvedett. 

 

 

 

 


