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1. Kortársak szemével 

A települési értéktárban szereplő nemzeti értékekkel kapcsolatos 

eseményeket sorolunk fel. A felsorolásban összekeveredtek az 

évszámok. Párosítsa az eseményeket a helyes évszámokkal! Az 

eseményeket a felsorolt személyek közül ki láthatta kortársként? Írja 

be a táblázatba! 

 

1) 2015. január 8. 

2) 1971 

3) 1904 

4) 1964. május 1. 

5) 1976. november 5. 

6) 1792. június 18. 

 

a) A Víztorony átadása 

b) A Helytörténeti Gyűjtemény első kiállításának megnyitója 

c) A Tiszaújváros Települési Testület alakuló ülése 

d) A TVK Horgász egyesület megalakulása 

e) Tiszaszederkény kőtemplomának alapkőtétele 

f) A tiszaszederkényi parókia felépülése 

 

I. II. József a „kalapos” király 

II. Fock Jenő 

III. Ferenc osztrák császár 

IV. Kazinczy Ferenc 



V. Mikszáth Kálmán 

VI. gróf Széchenyi István 

VII. dr. Zabos Géza 

VIII. Kiss Sándor 

IX. Kitaibel Pál 

X. Kaffka Margit 

XI. Török Sophie 

XII. dr. Szekér Gyula 
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2. Tippelgetős 

Helyi nemzeti értékeinkkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, 

melyekre minden esetben egy számadat a válasz. 

 

1966-ig csak számozták az épületek a városban. A városi tanács 

elnevezte az utcákat. Összesen hány utca kapott ekkor nevet?  

…………………………………………………………………………. 

Az első világháborúba 452 hadköteles ember vonult be. Néhányan 

sajnos nem tértek vissza. Emléküket tábla őrzi a tiszaszederkényi 

református templom falán. Hányan nem tértek vissza falujukba?  

…………………………………………………………………………. 

2005-ben Ilyenek voltunk: nyomozzuk együtt múltunkat címmel 

várostörténeti fotókból nyílt kiállítás. A tárlaton hány fotót 

tekinthettek meg a városlakók? 

…………………………………………………………………………. 

1799-ben épült fel a település kőtemploma. Mennyi költséget jelentett 

a gyülekezetnek a templomépítés? 

…………………………………………………………………………. 

A templomra 1810-ben került fel a toronygomb, melyet Szőke Mihály 

szederkényi lakos saját költségén csináltatott. Milyen összeget költött 

az adományozó a toronygombra? 

…………………………………………………………………………. 

1904-ben épült fel a parókia. Mennyi költséget jelentett a 

gyülekezetnek a paplak megépítése? 

…………………………………………………………………………. 



1810-ben épült fel a tiszaszederkényi református templom tornya. 

Hány méter magas a templomtorony? 

…………………………………………………………………………. 

1986-ban a Bartók Béla útra költözött a Helytörténeti Gyűjtemény. 

Hány négyzetméter volt ekkor az intézmény alapterülete? 

…………………………………………………………………………. 

Az 1998-ban adták át a Sportcentrumot. A komplexum mekkora 

területen helyezkedik el? 

…………………………………………………………………………. 

Az épületegyüttes (uszoda, edzőterem, játékcsarnok) különlegessége 

tetőszerkezetének nagy fesztávja. Hány méter hosszúságú a 

tetőszerkezet fesztávja? 

…………………………………………………………………………. 

 

3. Keresztrejtvény 

Az alábbi keresztrejtvény valamennyi meghatározása a város 

történetével kapcsolatos. A fősor betűi egy nemzeti értéket rejtenek. 
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Keresztrejtvény meghatározásai: 

1. Városunkban itt laktak a „nemesek”. 

2. Ez a jármű állt a Leninvárosi Múzeum előtt. 

3. Szederkény a XIII. században ehhez a birtokhoz tartozott. 



4. 1962-1991 között az erőmű igazgatója, 2006-tól városunk 

díszpolgára. 

5. A városépítéskor keletkezett vízfelület. 

6. Ezen a néven vonult be a krónikákba a Beregdarócnál 

összekapcsolt két etilén távvezeték. 

7. Vizes élőhely a város határában, ahol gazdag az élővilág. 

8. Jellegzetes 52 m magas építmény városunkban. 

9. Író, állatorvos, a „Tisza szerelmese”. 

10. 1983-ban ezen a néven jelent meg először a helyi hetilap. 

11. 1268-ban ezen a néven említik először a települést. 

12. Ezt az intézményt Kongóként, Kallus Művekként ismerte a 

köznyelv. 

13. A város első vendéglátó egységeinek egyike, épületében később a 

Göttlich Klub működött. 

14. A Lenin szobor alkotója. 

15. Ónodi születésű birtokos, aki 32 hajdúcsaládot telepített be 

Szederkénybe. 

16. Városunk elsőként épült gyárüzeme, ma már nem működik. 

17. Városunk első utcájának régi elnevezése. 

18. 1973-ban alapított leninvárosi gyár közkeletű neve. 

19. 1905 előtt a település ezt a nevet viselte. 

20. Író, filozófus, raktárosként dolgozott az erőmű építkezésén. 

21. Napjainkban itt található a Tisza Tévé, korábban ez az étterem 

működött az épületben. 

22. A Május 1. úton működő üzlet neve. 



23. A Természetjáró szakosztály vezetője, a cserkészcsapat 

újjászervezője volt. 

 

A nemzeti érték neve:…..……………………………………………… 

 

4. Ásatások a nyelvben 

Olvassa el figyelmesen az alábbi mondatokat, mindegyik szövegben 

egy-egy nemzeti érték rejtőzik.  

 

a) A tüdőbetegek a jó hegyi levegővel rendelkező fürdőmedence 

partján gyógyulhatnak. 

A nemzeti érték neve:……………………..…………………………… 

b) A tiszaújvárosi sportolók könnyen felkészülhetnek a város 

centrumában elhelyezett épületben. 

A nemzeti érték neve:………………………………………..………… 

c) Az elhamarkodott támadást végrehajtó huszárokat a hadvezér 

irodájában dorgálták meg. 

A nemzeti érték neve:………………………………………………….. 

d) A legutóbbi árvíz toronymagasságban állt a templom oldalában. 

A nemzeti érték neve:……………………………………………..…… 

 

5. Kakkuktojás 

Az alábbi felsorolásokban egy-egy kakukktojást talál, melyek azok és 

miért? 



a) Műjégpálya, Jávorkúti üdülő, Hotel Olefin, gát, nyomda, 

Szabadidőközpont, műanyaggyártás 

Kakukktojás:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

b) Május 1. út 5. , Kiss Sándor, Tájház, Leninvárosi Múzeum, néprajz, 

várostörténet, nyomda 

Kakukktojás:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

c) Sajó, Tisza, víztározó, Tiszapalkonyai Hőerőmű építése, 35-ös főút, 

32,532 km, töltés 

Kakukktojás:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

d) paticsfal, torony, harang, szószék, orgona, Fülep Gábor, özv. Filep 

Jánosné, Szederkény címere 

Kakukktojás:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 



Források: 

www.ertektar.tiszaujvaros.hu 

http://dkk.tiszaujvaros.hu/index.php/hamvas-bela-varosi-

konyvtar/varosi-konyvtar 

Cseterki Sándor: Tiszaszederkény története: alapításától kezdve a 

várossá nyilvánításig. Leninváros: Városi Tanács, 1989. 

https://mol.hu/images/pdf/A_MOL_rol/tvk-

rol/tarsasagunkr%C3%B3l_roviden/torteneti_attekintes/tvk60_teljes_

31_final.pdf 

Csesznák Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája. 

Tiszaújváros: Derkovits Gyula Művelődési Központ és Könyvtár, 

2007. 

http://www.tirek.hu/turisztika/informacio/mutat/285/ 
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