
 

 

Csapat neve: …………………………………….. …         Elért pontok:…………………. 

Szervezet neve: …………………………………… 

 

ISMERD MEG BÉKÉSCSABÁT, A KOLBÁSZ FÖVÁROSÁT! 

Városismereti verseny-feladatlap 

LI. OPTTTT BÉKÉSCSABA 2013 

Keresd meg a térképen megjelölt pontokat és válaszolj a kérdésekre! 

Start-Cél: a kollégium udvara (Gyulai út 9.) 

1. Az épület névadója Békéscsabához sok szállal kötődő világhírű festő. 

Kiről nevezték el, és ki építtette? 

………………………………………………………………………………………... 

 

2. Írd fel sorrendben a Körös-part jól ismert arcait! 

………………………………………      ……………………………………… 

………………………………………      ……………………………………… 

………………………………………      ……………………………………… 

………………………………………      ……………………………………… 

 ………………………………………      ……………………………………… 

                           

3. Az 1925-ben átadott Árpád Fürdő bejárati homlokzatán hány alakot látsz? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. A Kemény-legények ezt is megcsinálták! Mit és mikor?  

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Ezen a helyen áll egy ország diplomáciai szervezete. 

Nevezd meg magyar és nemzetiségi nyelven! 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Keresd az időspirált és ölelésében a neves táblát. Hányat számolsz? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

7. Az Alföld első állandó kőszínháza mellett található épület névadójára 

vagyunk kíváncsiak. Valamint milyen funkciója volt az épületnek a 

múlt század elején? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. „Kirándulókkal” ha találkozol, akkor jó helyen jársz! Mit falatozhattak? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Játékon kívül: Szerinted miről csacsoghatnak a csabai lányok?  

(a legpoénosabb válaszokat az Eredményhirdetésen megosztjuk a 

többiekkel is) 

………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. A városra jellemző közlekedőket keresd ezen az úton. Hányan vannak? 

    ………………………………………………………………………………………….. 

10.   Az emlékezetünkbe idézi június 04-ét!  Mit is? ………………………. 

Az „emlék” elveszett darabjai: 

……………………………………..        ………………………………………. 

……………………………………..        ………………………………………. 

……………………………………..     

     

11.  Keresd az ágas-bogas árnyékában a mészkőtáblát! 

      Folytasd az idézetet? Ki írta? 

„OLY KORBAN ÉLTEM ÉN…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

12.  Milyen évfordulót ünnepeltek 1996-ban? 

     ……………………………………………………………………………………. 

13.   Mi a presszó neve a „Repülőhíd„ lábánál? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

14.   A várost védelmező lánglovagok főhadiszállásán hány boltíves kapu 

van? 

…………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

15.   Újonnan épült gasztro- és kultúr létesítményt keress! A nevére 

vagyunk kíváncsiak.  

……………………………………………………………………………………. 

 

16.   Ezen a téren az 1989-ben újratemetett magyar politikus szobra áll.  

Ki ő?  ……………………………………………………………………………. 

 

17.   Békéscsabán a legjelentősebb vallás első templomát mikor építették,  

és milyen stílusban? 

……………………………………………………………………………………. 

 

18.   Magyarország legnagyobb evangélikus templom felújítási 

munkálatainak befejezését milyen fontos eseményhez kötötték? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

19.   Keresd meg azt az épületet, mely az Alföld első gazdasági vasútjának 

állít emléket! Sorold fel mely településeken át vezetett! 

………………………………………..       …………………………………………. 

………………………………………..       …………………………………………. 

………………………………………..       …………………………………………. 

………………………………………..       …………………………………………. 

 

20.   A népi építkezés egyik legszebb példája ez a ház. Mikor épült? 

Hogyan nevezik az utcafront építészeti jellegzetességét. Ha tudod 

szlovákul is leírhatod!:-) 

………………………………………………………………………………………. 

 

21.   A másik, fontos szerepet betöltő egyházi felekezet templomának 

főoltárán hány db kőszobor látható?  

……………………………………………………………………………………….. 

 

22.   Mikor és hol tartózkodott Munkácsy Mihály utolsó békéscsabai 

látogatásakor? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

23.   A város egyik legszebb zöld területe milyen idézettel fogadja a 

látogatóit? Ki a készítője? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

24.   Emlékmű egy súlyos kór elhunyt áldozatainak állít emléket. Nevezd 

meg mi volt ez! 

……………………………………………………………………………………… 

 

25.   A szőlészet „mag”-jától hány kő lépcsőfok vezet a vízpartra? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Köszönjük, hogy végigjártad a megadott pontokat. 

Reméljük kellemesen érezted magad, és közelebb kerültél a városunk 

megismeréséhez. 

Szeretettel visszavárunk! 


