Teszt

Csapatnév…………………………………………………………….

1. Feleletválasztó kérdések. Válasszátok ki a helyes megoldást! (5p)
a, Mit tart a kezében Szent László a Kőbányán elhelyezett szobron?

A) Nyilat és íjat

B) Kardot és pajzsot

C) Csatabárdot

D) Kardot

b, Gyermekfocistaként itt nevelkedett a Kőbányai TC-ben, amikor is 1947-ben a Ferencvárosba
igazolt, ahol már 16 évesen (!) helyet kapott a felnőtt csapatban. Az Aranycsapat tagja volt, Kocka
volt a beceneve, később a Barcelonában is játszott. Ki az?
A) Kubala László

B) Kocsis Sándor

C) Rubik Ernő

c, Mit tartanak a kezükben Kőbánya címerén az oroszlánok?
A) Gabonakalász és Kőfejtő kalapács
B) Sarló és kalapács
C) Kőfejtő kalapács és szőlőfürt
D) Gabona és szőlőfürt
d, Melyik város nem testvérvárosa Kőbányának?
A) Litochoro

B) Letovice

C) Besztercebánya

e, Melyik iskolának nem Kőbányai székhelye?
A) Bornemissza Péter Gimnázium
B) Zrínyi Miklós Gimnázium
C) Szent László Gimnázium
D) Szent Péter és Pál Szalézi Iskola

D) Balánbánya

D) Karika Zsolt

2. Kapcsoljátok össze a neveket a hozzájuk tartozó tisztségekkel! (8 pont)

Radványi Gábor

Kőbánya alpolgármestere FIDESZ

Révész Máriusz

Országyűlési képviselő, (FIDESZ)

Túri György

Úszóedző, Kőbánya díszpolgára

Varnus Xavér

Orgonaművész, Kőbánya díszpolgára

Dr Varjúné dr. Fekete Ildikó

Kelet-Pesti tankerület, igazgató

Hajdu Péter

Kőbányai Diákok Sportegyesülete elnök (Darazsak)

Győrffy László

Körösi Kőbányai Kulturális Központ, igazgató

Burány Sándor

Országgyűlési képviselő (MSZP)

3. Az alábbi szövegrészlet a 2017. évi februári Kőbányai Hírekből származik. Egészítsétek ki a
szöveget !

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát folytatva ismét felhívást tett közzé a
………………………Kőbánya Számít rád………………………………………(pályázat
neve)
szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázatról. A pályázható maximális összeg általános
iskola 5–8. évfolyamos tanulók részére ………5000…………forint/hó, a középfokú
oktatási intézmények tanulói részére 10 000 forint/hó. Az ösztöndíj 2017 februárjától 2017
júniusáig, öt hónap időtartamra szól. Elnyerésének feltétele a kőbányai lakcím, 57 ezer forint
alatti egy főre jutó jövedelem a családban, valamint a meghatározott tanulmányi eredmények
elérése. A tanulmányi eredmények tekintetében feltétel az ösztöndíj folyósításához, hogy az
alapfokú közoktatási intézményben a 2016/2017. tanév félévének végén legalább
………4,2…..átlagot érjen el, és a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a
tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy a középfokú oktatási intézményben a 2016/2017.
tanév félévének végén legalább ………4,0………… átlagot érjen el, és a 2015 /2016. tanév
végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy mind az
alapfokú, mind a középfokú intézményekben a 2016/2017. tanév félévi ………4,5………….
átlag feletti teljesítménnyel a pályázat akkor is érvényes, ha a tanulmányi eredmény a
2015/2016-ös tanév végi átlaghoz képest legfeljebb 0,2 -del romlott.
4. Olvassátok el a 2017 évi Kőbányai Kalendáriumból származó szöveget és a forrás
illetve ismereteitek segítségével oldjátok meg a feladatokat!
Az örökmécses
Batthyány Lajos fontos, meghatározó politikai szerepet először az 1839/40-es
pozsonyi országgyűlésen töltött be mint a főrendházi ellenzék vezére. Az 1843/44-es
országgyűlésen már az egész országgyűlési szabadelvű ellenzék vezéralakjaként
szerepelt. Tagja volt az országgyűlés reformköveteléseit Bécsbe vivő küldöttségnek.
A kialakult helyzetben V. Ferdinánd őt bízta meg az első magyar kormány
megalakításával. Az alkotmányos monarchia híve volt, és mindvégig az is maradt,

mégis fokozatosan szembekerült a bécsi udvarral, annak politikájával. Jellasics
támadásának meghiúsítását követően azonnal lemondott megbízatásáról és
országgyűlési mandátumáról is.
A Károlyi-palotában 1849. január 8-án elfogták, majd tömlöcbe zárták. Egy
koncepciós perben a bíróság börtönre és vagyonelkobzásra ítélte. Az udvar őt
tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, el elhatározta, hogy példát
statuál: Batthyányt kivégzik.
A gyilokra október 6-án, a pesti Neugebäude (Újépület) udvarán került sor. Holttestét
– mely egyes visszaemlékezések szerint kalandor módon Kőbányát is megjárta –
családja a pesti ferences templom kriptájában, rejtve temette el. Tetemét – a
Kiegyezést követően már a nemzet gyásza mellett – Kőbányán, a Kerepesi úti
temetőben márványgödörben újrahantolták. Sírja fölé 1874-ben a székesfőváros díszes
mauzóleumot emelt.
A kőbányaiak a felparcellázott, eredetileg mulatónegyednek szánt Liget telek egyik
jelentős utcáját nevezték el tiszteletből a leölt miniszterelnökről. Később, hogy az
egyesített fővárosban több azonos elnevezésű utca ne legyen, azt Állomás utcára
keresztelték át, mivel az út végében felépült indóház miatt a köznyelv így is hívta ezt a
vasútállomásig vezető utat.
A századfordulót követően már arról is szó lehetett, hogy szabadságharcszobor
állíttassék. Sőt, a főváros vezetői – nem sokkal az Újépület lebontása után – döntöttek,
hogy a szomorú emlékezetű régi kaszárnya telkének azon a pontján, ahol egykor gróf
Batthyány Lajost kivégezték, örökmécsest állítanak az első magyar miniszterelnök
emlékére. 1907-ben a székesfőváros képzőművészeti bizottsága már azt is kimondta,
hogy a régi Újépület helyére tervezett Batthyány-örökmécsest Pogány Móric építész
pályadíjnyertes terve alapján építteti fel.
Pogány örökmécstervezete mentes minden aktualizáló díszítéstől: a gyász jele lévén a
gyász hangulatának komoly fenségét igyekszik visszaadni. Még annak az arcképe
sincs rajt’, kinek emlékéről szól. A hatalmas, tíz méter sudár, négy sarkán gyászoló
női alakkal díszített talapzat előtt, magas lépcsősor végén kőoltár áll. A monumentális
kőépítményen lévő, négy lábon álló kőlámpásban a mécses a liliomrácsos réseken át
messze látszóan világít, jelképezve a mártír miniszterelnök ártatlanságát. 1909-ben a
szintéren ugyan felállították – feltehetően alkalmi, olcsó anyagokkal dolgozva – az
emlék próbamását, melyet hamarosan el is bontottak, az első világháború miatt
azonban elhúzódott a megvalósítás.
Takarékossági okokból az eredeti tervet ejtették. Az is igaz, a helyszíni próba azt
bizonyította, hogy a hatalmas obeliszk inkább illik temetői környezetbe, mint köztérre.
Pogány új tervet készített és ez a teljesen megújult, visszafogottabb művész koncepció
megvalósult: az új emlékműnél a lámpástestet tartó mészkőtalapzatot három lépcsőfok
veszi körbe, ide lehet lehelyezni a virágáldozatokat. Sarkainál díszített hasáb tartja a
mécsest magába fogadó, közel kétméteres bronzámpolnát. A lámpás tetején gazdagon
van futtatva, díszítményekkel ékes. Az örökkön-örökké égő lámpa a metszett üvegek
mögé, rubinkehelybe lett helyezve. Az emlékművet feketére égetett vaskorlátok
kerítik.
*

Nemrégiben egy idős néni keresett meg bennünket a Kőbányai Helytörténeti
Gyűjteményben. Családi fotókat hozott megmutatni. Elmondta: súlyosbodó betegsége
miatt félő, hogy rövid időn belül mindazt, ami a család történetével kapcsolatos, már
nem lesz képes elmondani. A képeket nézegetve, a múltat felidézve váratlanul egy
különleges fotó került elénk. A fotón az édesapa áll egyik munkája mellett az üzem
vezetőjével.
A képre tekintve azonnal látható volt, hogy különleges fémmunkáról van szó. A
munkadarabról a második pillanatban már környezetéből kiszakítva is „beugrik”:
hiszen ez az udvaron álló mestermunka a Batthyány-emlékmű mécsest tartó
ámpolnája! Ennek alapján már nem volt nehéz kideríteni az öntéssel, hegesztéssel,
cizellálással készült, hétszázötven kilós műremeket Kőbányán, a Gergely utcában
működő Lámpagyárban készítette el Schuszter József mesterember.
*
Az ünnepélyes leleplezés 1926. október 6-án történt, ezen az 1848-as honvédek
budapesti menházának utolsó lakója, Lebó István honvéd is jelen volt. Ő két év múlva,
97 éves korában hunyt el náthalázban. A nagy idők utolsó tanúját az egész ország
részvéte és a nemzet kegyelete kísérte Kőbányára, a Kerepesi úti temetőbe.

-Verbai Lajos-

a, Döntsétek el a szövegrészlet alapján az állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!
a/1) A megépített örökmécses a Pogány Móric által tervezettek szerint, tíz méter magas, sudár,

négy sarkán gyászoló női alakkal díszített talapzat előtt, a magas lépcsősor végén kőoltár áll.
HAMIS
a/2) Az első magyar felelős kormány megalakítása idején Ferenc József volt Magyarország
királya. HAMIS
a/3) Az örökmécses az egykori Újépület helyén áll, azért mert ebben az épületben végezték ki
Batthyány Lajost. IGAZ
a/4) Batthyány Lajosnak a kivégzés után közvetlenül nem volt díszes temetése. IGAZ
a/5) Batthyány Lajos sírhelye (mauzóleuma) a mai Fiumei út temetőben van. IGAZ
a/6) Az örökmécses megépítésére az 1907-es tervek alapján még az első világháború előtt sor
került. HAMIS
a/7 A megvalósított örökmécses készítésében fontos szerepet játszott Schuszter József. IGAZ

a/8 Kossuth utolsó katonáját Lebó Istvánt 1928-ban temették el az akkor még Kőbányához
tartozó Kerepesi úti temetőben.
b, Indokoljátok meg néhány mondatban, hogy miért tekinthető jogtalannak Batthyány
Lajos kivégzése! (3p)
Mert törvényesen kinevezett miniszterelnök volt, aki nem vett részt a fegyveres harcban,
ráadásul a fegyveres konfliktus kirobbanásakor lemondott tisztségéről. 1849 januárban
maga járul a Pestre bevonuló Windischgraetz elé. Nem a katonai erő híve, hanem a
tárgyalásoké. Nem volt tisztességes (koncepciós jellege miatt) a per, amiben elítélték.

5. Írjatok rövid ismertetőt (5 mondat) a képen látható kőbányai nevezetességről!
(6p)

A képen szereplő Szent László (Római katolikus)
templom 1894 és 1899 között épült Lechner Ödön tervezésében és kivitelezésében,
eklektikus-szecessziós stílusban: a tervező a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk, a
perzsa és a magyar népi stílusokat ötvözte. Az épület északnyugat-délkeleti tengelyben áll, a
nagy, hatszögletes harangtorony hangsúlyos, amely a főhomlokzat előtt áll, és földszintjén
árkádos előcsarnok a bejárat. Mellette két lépcsőtorony, a homlokzat szélein a
harangtoronyhoz hasonló, de jóval alacsonyabb kialakítású, kupolás tornyok, a tetőgerincen
pedig az újonnan pótolt huszártorony magasodik. A szentély két oldalán a kör alaprajzú
tornyok. Érdekessége a Zsolnay kerámiák felhasználása díszítésként. Az elnevezése onnan
ered, hogy az épülő templom plébánosa Szent László védelmét kérte (védőszentként).

6. Kit ábrázol a kép?
a,

……………………Imre Géza…………………………………… (1p)
Hogyan kötődik a személy Kőbányához?
……………………Kőbányán lakik, Kőbánya sportolója lett (2016)…………(2p)
b, Kit ábrázol a kép?

……………………Radványi Gábor……………(1p)
Hogyan kötődik a személy Kőbányához?
……………Alpolgármester……………………………………………(2p)
c, Kit ábrázol a kép?

Kit ábrázol a kép?…………Beliczay Sándor………………………..(1p)
Hogyan kapcsolódik a személy Kőbányához?

…………A Törekvés SE kerekesszékes vívóinak edzője, a legeredményesebbb
paralimpiai edző……..(2p)
7. A térkép alapján jelöljétek be Kőbánya számokkal megjelölt
(helyes bejelölésekként 1pont, összesen 5 pont)

területrészeit!

1,Felsőrákos- naranccsárga szín északon
2, Téglagyárdűlő sötétzöld színnel középen
3, Népliget Kék szín nyugaton 4, Ligettelkek kék színnel északon 5, Kúttó- világoszöld
háromszögszerű alakzat délen

8. Mutassátok be 5-6 mondatban, hogy szerintetek mivel foglalkozik a Radar Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda!

- Fiataloknak létrejött közösségi tér
- Tanácsadással (pszichológiai, jogi, munkaügyi stb.), információk nyújtásával segíti a
fiatalokat a mindennapi életben
- A CIKK Egyesület működteti a Mádi utca 173-ban a Kőbányai Önkormányzat
finanszírozásával
- lehetősége van a fiataloknak ingyenesen internetezni, társasjátékokat játszani,
klubfoglalkozásokon részt venni
-

9. feladat
TOTO a Kőbányai kalendáriumból. Rendelkezésre álló időkeret 5 perc. A feladathoz csapatonként
egy Kőbányai Kalendárium 2017 felhasználható!

1. Melyik füvet nevezik Szent László füvének?

a, pestisfű
b, keresztesfű
c, genua fű
2. A Kőbányai repülés úttörői között szerepel Dobos István. Hogyan hívták a repülőgépét?
a, Sirály
b, Tűzmadár
c, Albatrosz
3. Kőbányán a helytörténeti Gyűjtemény kiállítása jelenleg a Halom utcában tekinthető meg.
Hová tervezi a kerület vezetése az új helyszínt?
a, Füzér utca
b, Halom utca (kibővítés)
c, Hölgy utca
4. Mi az a MONYO?
a, Magyarországi Nyugdíjasok Otthona (Kőbányán van az egyik telephelye)
b, Egy sörfőzde
c, A tikmony (tyúktojás) elnevezése egyes magyar tájegységeken
5. Ki volt Pajkr Rezső?
a, Egy kőbányai hentes
b, Egy kőbányai lakatos
c, Egy kőbányai hangszerkészítő

6. Ki volt Szilaveczky Árpád?

a, Egy kőbányai gépkocsigyártó cég (FIAT) fejlesztőmérnöke
b, Egy kőbányai igazgató aki a szépírás érdekében gyakorló füzetet (irkát) ad ki
c, Egy kőbányai focista
7. A tündérrózsát Kőbányára dr. Procopp Jenő hozta. Melyik a tündérrózsával kapcsolatos
megállapítás igaz a következők közül?
a, a tündérrózsa kísérőnövényének a neve átokhínár, ami egy rendkívül agresszív növény
b, A növény Mexikóból származik és Magyarországon Kőbányán volt először megtekinthető
c, A növény több mint két méter átmérőjű és akár egy 80kg-os embert is elbír
8. Ki készítette a Szent László templom oltárképét?
a, Roskovics Ignác
b, Sajó Sándor
c, Benedikovics Károly
9. A Népliget létesítését a homok megfogása indokolta. Mikor kezdték meg a kiépítését?
a, 1895
b, 1877
c, 1867
10. Ki volt Cholnoky Jenő és mi köti Kőbányához?
a, Nobel díjas magyar tudós, Kőbányán éltek a nagyszülei
b, Magyar tudós, a Szahara felfedezője, a Magyar Turisztikai Egylet vezetője, Kőbányán volt telke
c, Körösi Csoma Sándor szoborállításának kezdeményezője
11. 2016-ban Dr. Beretzky Endre munkássága előtt tisztelegve koszorúzást tartottak
Kőbányán. Mivel érdemelte ki Dr. Beretzky Endre a megemlékezést?
a, Mert ő kezdeményezte Kőbányán a Református Gyülekezet megalakulását
b. Mert ő kezdte meg sikerrel a TBC gyógyítását Kőbányán
c, Mert ő használt először kerékpárt Kőbányán és ezzel hozzájárult a kerékpársport
népszerűsítéséhez

12. Egy karikatúra kiállítást rendezett az önkormányzat a 2016. évi Szent László Napok
keretében. Mi volt a kiállítás rendezésének az indítéka?

a, Hofi Géza születésének 80. évfordulóján való megemlékezés
b. Hofi Géza születésének 70. évfordulóján való megemlékezés
c, Hofi Géza születésének 100. évfordulóján való megemlékezés
13. Hol kapott helyet a kőbányai téglákból készült Téglakiállítás?
a, Szabadtéren a Téglavető utcában
b, Szabadtéren a Mélytó parkban
c, Szabadtéren az Akna utcában
+1
Mi a különbség a harmónium és az orgona között?
a, A harmónium kisebb méretű hangszer, de hasonló módon működik mint az orgona
b, A harmónium fúvós hangszer, az orgona pedig billentyűs
c, Ugyanúgy működik mindkettő, de a harmóniumnak nincsenek pedáljai, az orgonának
vannak

