
FELADATLAP 
Iskola: _____________________________________________________________________  

Iskola e-mail címe: ___________________________________________________________  

Résztvevő osztály/csoport megnevezése: __________________________________________  

A sétán résztvevő diákok száma: ________________________________________________  

Kísérőtanár aláírása: __________________________________________________________  

Minden osztály a tanulók korosztályi sajátosságainak megfelelő mélységben töltse ki a 

feladatlapot! 

A kitöltött feladatlapokat –iskolánkként összegyűjtve- a Gaja Környezetvédő 

Egyesületnél (Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) kell leadni szeptember 26-a 12
00

 óráig. 

 

BELVÁROSI SÉTA 

Az idei sétával néhány „évfordulós helyszín”-t keresünk fel. Keressétek fel az 

alábbiakban felsorolt helyszíneket! 

1. Prohászka liget: Wattay Ferenc szobra, Szent László király szobra, 

Prohászka-emlékmű 

2. Lakatos utca: Játszó fiúk-szobor 

3. Városház tér: Püspöki palota, Országalma, Szent Imre templom 

4. Arany János utca: Budenz-ház 

A séta közben nézzétek meg a megadott helyszíneken található emlékműveket, 

emléktáblákat! Olvassátok el az azokon látható feliratokat! Majd a látottak és az 

olvasottak alapján töltsétek ki a feladatlapot! 

JÓ MUNKÁT, KELLEMES SÉTÁT KÍVÁNUNK! 

 

 



 2 

PROHÁSZKA LIGET 
 

80 éve, 1937-ben állították fel Wattay Ferenc várkapitány kétszeres 

életnagyságú szobrát, Lux Elek alkotását. Olvassátok el a talapzat oldalán levő 

emléktábla feliratát! Kitől származik az idézet?  __________________________  

 

940 éve, 1077-ben koronázták először magyar királlyá és 870 éve, 1147-ben 

avatták szentté I. (Szent) Lászlót. A ligetben található szobrát Schwalm László 

készítette, 1997-ben avatták fel. Járjátok körbe a szobrot, közben számoljátok 

meg, hány kereszt látható a király koronáján!  ___________________________  

 

90 éve, 1927-ben halt meg Prohászka Ottokár, Székesfehérvár püspöke. 

Emlékművét Ohmann Béla és Weichinger Károly készítette, 1943-ban avatták 

fel. Olvassátok el az emlékmű feliratát! (Egy kicsit nehéz lesz megtalálni a 

felújítási munkálatok miatt.) Folytassátok az emléktábla feliratát! 

„Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra és mi mást akarok mint hogy _______ ” 

 

LAKATOS UTCA 

 

50 éve, 1967-ben helyezték el a Lakatos utcában Ferenczy Béni Játszó fiúk 

szobrát. Számoljátok meg, hány fiú játszik az alkotáson! ___________________  

 

VÁROSHÁZ TÉR 

 

240 éve, 1777-ben alapította Mária Terézia királynő és VI. Piusz pápa a 

Székesfehérvári egyházmegyét, első püspöke a székesfehérvári születésű Séllyei 

Nagy Ignác volt. Az egyházmegye központja a püspöki palota, amely 1788 és 

1801 között épült empire és copf stílusban. Homlokzatának díszeit Andreas Fligl 

kőfaragó készítette. Számoljátok meg, hány emberi alak található a homlokzat 

díszei között? _____________________________________________________ 
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780 éve, 1237-ben kelt az az oklevél, amelyben az Országalma (Fehérvári jog 

díszkút) körbefutó felirata is olvasható. Folytassátok a megkezdett feliratot! 

„LIBERTATES CIVITATI ALBENSI A. S. REGE _______________________ ” 

Az Országalmát Ohmann Béla készítette, 1943-ban fejezte be. 

 

1010 éve, 1007-ben Székesfehérváron született Szent Imre herceg. Erre 

emléktábla is emlékeztet a Szent Imre templom (Barátok temploma) falán! Az 

emléktábla felirata így kezdődik: „ITT ÁLLT HAJDAN SZENT ISTVÁN 

PALOTÁJA SZENT IMRE HERCEG SZÜLŐHÁZA…”. (Az emléktáblát 

jelenleg nem láthatjuk a felújítási munkálatok miatt.)  Számoljátok meg, hány 

tornya van templomnak! ____________________________________________  

 

ARANY JÁNOS UTCA 

 

200 éve, 1817-ben született és 135 éve, 1882-ben halt meg Arany János költő. 

Napjainkban Székesfehérváron többek között egy utca viseli a nevét. Keressétek 

meg az utcanév táblát! Írjátok le, hogy nevezték korábban ezt az utcát! (Három 

magyar nevet írjatok le!) ____________________________________________  

________________________________________________________________  

 

A következő helyszínre –Budenz-ház- csak akkor menjetek tovább, ha az 

útépítési munkálatok ezt lehetővé teszik. 

 

125 éve, 1892-ben halt meg Budenz József nyelvtudós, finnugor nyelvész, az 

összehasonlító nyelvészet megteremtője, aki 1858 és 1860 között 

Székesfehérváron élt, a Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanított német és 

görög nyelvet. Keressétek meg az Arany János utca 12. alatt a Budenz-házat! 

Másoljátok le az emléktábla szövegét! 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  


