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A FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET A teljesség felé idősügyi koncepció keretében 2022-

ben is lebonyolította a tízéves múltra visszatekintő Helytörténeti vetélkedő nem 
csak fiataloknak című rendezvényét, amelynek célja, hogy az idősebb generáció 
érdeklődői egy játékos délután folyamán a versenyben résztvevő diákokkal 
együtt mérjék fel, mennyire ismerik szűkebb környezetüket, kerületüket, 
Ferencvárost. 
 
A tízéves vetélkedő a pandémia alatt megszokott módon került 
megrendezésre: február 16-án az idősebb versenyzők valós térben, a diákok 
14-én vagy 15-én (választásuk szerint) online térben versenyeztek, és végül 
együtt értek el közös eredményeket. A felnőttek és diákok csapatai 
véletlenszerű sorsolás eredményeképpen álltak össze.  
Az idősebb résztvevők versenyére február 16-án, szerdán a felkészülésüket 
segítő helytörténeti séta után, 11.30 órától került sor – a járványügyi 
szabályok betartása mellett,–  a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
kiállítótermeiben. 



 
Tematika:  

 Ferencváros ipartörténetéből – fontosabb építmények, tervezők, a 
kerület ipartörténetében fontos szerepet betöltő személyek. Malmok. 
150 éve adták át a Közvágóhidat. 
 

 
A felkészüléshez segítséget nyújtott: 
 
Idősebbeknek 

 Könyv:  
o Mesélnek a ferencvárosi utcák. Budapest, Ferencvárosi 

Önkormányzat, 2001.  

 A versenyt egy előkészítő helytörténeti séta előzte meg az 
alábbi útvonalon: 

 
Az egykori Közvágóhíd– Soroksári út – Boráros tér – Fővám tér – Csarnok tér – 
Erkel utca 15. 
 
A sétát és a versenyt vezette dr. Gönczi Ambrus. A verseny zsűritagjai: 
 Simon Tímea, Winkelmayer Zoltán. 
 
Diákoknak 

 Könyv:  
o Mesélnek a ferencvárosi utcák. Budapest, Ferencvárosi 

Önkormányzat, 2001.  

 A felkészülést segítette a kerületi ipartörténeti témakörben 
készült Tankocka. https://learningapps.org/view23487945 

 
A diákoknak a verseny egy Redmenta-online feladatlap kitöltésével valósult 

meg.  
Az online feladatokat összeállította (Tankocka és Redmenta), és értékelte 
(Redmenta) Lukács Emília. 
 
A rendezvényen 39 fő vett részt az idősebb generációból, és 20 diák vett részt 
az online feladatlapok kitöltésésben (Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium, Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium). 
 
 

Helytörténeti vetélkedő nem csak fiataloknak 

https://learningapps.org/view23487945


2022. február 14-16. 
Versenyeredmények 

 
 

1. helyezett: 53 pont 
 Felnőttek, papír alapú feladatlapok: 
 Barna Gizella, Tóth Andrea, Domoszlai Erzsébet: 35pont  
Diákok, online verseny feladatlap:  
Nagy Zsuzsanna, Kiss Cecília 75%, 18 pont (a 24 pontból) 

Weöres Sándor Ált. Iskola és Gimnázium 
 

2. helyezett: 47 pont 
Felnőttek, papír alapú feladatlapok: 
Kutassy László, Kutassy Bori, Szabados Sándorné, Karsai Magdolna: 29 pont 
Diákok, online verseny feladatlap:  
Benedek Zsófia, Boros Panna 75%, 18 pont (a 24 pontból) 

Weöres Sándor Ált. Iskola és Gimnázium 
 

3. helyezett: 44 pont 
Felnőttek, papír alapú feladatlapok: 
Dr. Guoth Andrea, Muszatics Éva, Lukácsi Katalin, Szurominé: 27 pont  
Diákok, online verseny feladatlap:  
Csicsmann Virág, Németh Zorka 70.8%, 17 pont (a 24 pontból) 

Weöres Sándor Ált. Iskola és Gimnázium 
 
A versenyzők oklevelet és jutalmakat kaptak.  
 
 
 
Budapest, 2022. február 22. 
 
 
 
Lukács Emília 
 
 


