TOTÓ
Az alábbi kérdések könyvtárunknak helyet adó épület korábbi lakóival, a helyi zsidósággal,
valamint a Szentes Városi Könyvtár történetével kapcsolatosak. A válaszok megtalálásához a
könyvtár honlapján (www.vksz.hu) található rövid történeti írások elolvasása szükséges.
1. Milyen idegen nyelveket tanítottak a szentesi izraelita népiskolában?
1) német, héber,
2) angol, német
x) héber, angol
2. Milyen építészeti stílusban épült a szentesi zsinagóga?
1) román
2) klasszicista
x) romantikus
3. Mi volt a neve a helyi zsidóság jótékonysági egyletének?
1) Menachem Avélim
2) Chevra Kadisa
x) Ánsé Mókaum
4. Mi volt az a nagy esemény, ami után a helyi zsidóság tagjai magyar nyelven kezdték el
vezetni a hitközségi irataikat?
1) az 1848-as áprilisi törvények
2) Kiegyezés
x) Trianoni békediktátum
5. Mi a címe annak a karcolatgyűjteménynek, melyben dr. Vajda János újságíró
Szentesről szóló írásai lettek összegyűjtve?
1) Szentesi képek
2) Fekete földekről
x) Egy újságíró feljegyzései
6. Hol építették ki a szentesi zsidóság gettóját 1944-ben?
1) a téglagyár területén
2) a Zsinagóga mögötti utcákban
x) a Vásártéren
7. Kinek a versét vésték a szentesi izraelita temetőben felállított emlékműre 1947-ben?
1) Derzsi Kovács Jenő
2) Balázs Imre
x) Sima Ferenc

8. Melyek voltak Szentes városiasodásának 19. századi útjelzői?
1) egyetem létrehozása, megyeszékhely elnyerése
2) a szentesi sportuszoda megépítése, utcai világítás, parkosítás
x) patinás épületek, szilárd útburkolat, helyi újságok
9. Mi volt a város értelmiségi rétegének legfőbb gyűjtőszenvedélye a századforduló
környékén?
1) ásványgyűjtés
2) bélyeggyűjtés, könyvgyűjtés
x) régiséggyűjtés
10. Melyek voltak Szentes nyilvános könyvtárai a 20. század első felében?
1) olvasókörök könyvtárai
2) az Úri kaszinó és a kórház könyvtára
x) az iskolai könyvtárak
11. Kinek volt üzleti alapon működő könyvtára Szentesen a második világháború előtt?
1) Zalotay Elemér
2) Untermüller Ernő
x) Sima László
12. Mikor vezették be a szentesi könyvtárban a szabadpolcos rendszert?
1) 1950
2) 1955
x) 1960
13. Mi volt a hetvenes évek közművelődési könyvtáraiban a minőségi szolgáltatások
„netovábbja”?
1) idegenforgalmi adatbázis készítése
2) zenehallgatás a könyvtárban
x) író-olvasó találkozók szervezése
13+1 Ki volt a szentesi könyvtárban a leghosszabb ideig igazgató?
1) Berezvai Lajosné
2) Majtényiné Túri Katalin
x) Fülöpné Varjas Judit

