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 25-e 1200 óráig.

BELVÁROSI SÉTA
Az idei sétával is néhány „évfordulós helyszín”-t keresünk fel. Keressétek meg az
alábbiakban felsorolt helyszíneket!
1. Szent István tér: Szent István szobra
2. Kossuth utca: Ludovicus Magnus (Nagy Lajos) szobra
3. Városház tér: Törökkút, Országalma
4. Koronázó tér: Középkori Romkert Várkörút felőli oldala
5. Fő utca: Mátyás-emlékmű, Varkocs György szobra
6. Oskola utca: Semmelweis Ignác-emléktábla, Reguly Antal-emléktábla
A séta közben nézzétek meg a megadott helyszíneken található szobrokat,
emlékműveket, emléktáblákat! Olvassátok el az azokon látható feliratokat! Majd
a látottak és az olvasottak alapján töltsétek ki a feladatlapot!
JÓ MUNKÁT, KELLEMES SÉTÁT KÍVÁNUNK!
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SZENT ISTVÁN TÉR
80 éve, 1938. augusztus 18-án avatták fel államalapító királyunk másfélszeres
nagyságú bronz lovasszobrát, Sidló Ferenc alkotását. Uralkodónk nevét több
formában is írhatjuk: István király, I. István, Szent István, I. (Szent) István.
Írjátok le, melyik forma szerepel a szobor gránitlemezekkel burkolt talapzatán!
________________________________________________________________
KOSSUTH UTCA
80 éve, 1938 augusztusában állították fel a Nagyboldogasszony-templom
(szemináriumi templom) oldalán Nagy Lajos király (Ludovicus Magnus)
haraszti mészkőből készült szobrát, Moiret Ödön alkotását.
Egészítsétek ki a szobor mögött található latin nyelvű feliratot!
REX HUNGARIAE POLONIAE DALMATIAE SERBIAE ET BOSNIAE
RECNAVIT ANNIS DEI MCCCXXXXII ________________________________________________________________
(A felirat magyar jelentése: Magyarország, Lengyelország, Dalmácia, Szerbia és Bosznia
királya, uralkodott Isten 1342-1382 évében)

VÁROSHÁZ TÉR
80 éve, 1938. május 19-én avatták fel Medgyessy Ferenc Törökkút című
alkotását. Azon a napon ünnepelte városunk a török uralom alóli
felszabadulásának 250. évfordulóját.
Másoljátok le az alkotás feliratát!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Számoljátok ki, melyik évben szabadult fel Székesfehérvár a török uralom alól!
________________________________________________________________
Nézzétek meg, hogy az Országalmán (Fehérvári jog díszkút) szerepel-e ez az
évszám!
________________________________________________________________
KORONÁZÓ TÉR
A Középkori Romkert Várkörút felőli oldalán található a török kiűzésének 300.
évfordulójára emelt emléktábla, Palotás József alkotása.
Egészítsétek ki a dombormű feliratát!
ALBA REGALIS
RECVPERATA __________________________________________________
Írjátok le, kik állították az emléktáblát!
________________________________________________________________
FŐ UTCA
560 éve, 1458-ban került Magyarország trónjára Hunyadi Mátyás. A Fő utca és
az Ady Endre utca sarkán található Mátyás-emlékművet, Melocco Miklós
alkotását 1990. április 6-án, a király halálának 500. évfordulóján avatták fel. Az
emlékmű később kiegészült a Szónok szobrával; a „Mathias rex” felirattal; a
Krónikaíró című, a geometriát, az aritmetikát szimbolizáló címerekkel; a
Hunyadi-ház szimbólumával a gyűrűt tartó hollóval és az asztronómia allegorikus
alakjával. Az emlékmű két elemet kivéve bolgár mészkőből készült.
Keressétek meg az emlékmű két bronzból készült elemét! Húzzátok alá őket a
felsorolásban! (Az egyiknél segít a rajta látható’92-es évszám)
Milyen állatok láthatóak Mátyás király lábánál? _________________________
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80 éve, 1938. május 19-én avatták fel Erdey Dezső Varkocs György szobrát.
Varkocs életnagyságú bronz alakját a régi várfal köveiből épült talapzatra
állították. Varkocs György Székesfehérvár 1543-as török ostromakor a vár
kapitánya volt. Szulejmán szultán augusztus végén vezette seregét városunk alá.
A legenda szerint a város gazdag polgárai városukat védve bezárták a vár kapuit
a visszavonuló védőcsapatok előtt, így Varkocs és serege a Budai kapu hídja előtt
hősi halált halt szeptember 3-án.
Hány éve halt hősi halált városunk védelmében Varkocs György?
________________________________________________________________
Milyen fegyvereket visel Varkocs György a szobron?
________________________________________________________________
OSKOLA UTCA 7.
200 évvel ezelőtt, 1818. július elsején született Budán Semmelweis Ignác orvos,
az „anyák megmentője”. Középiskolai tanulmányait 1832-1833 között a
székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban végezte. A domborművel
díszített vörös márványtábláját Székely János Jenő készítette, s 1992. augusztus
14-én avatták fel.
Mettől meddig élt Semmelweis Ignác?
________________________________________________________________
160 éve, 1858. augusztus 23-án Budán hunyt el Reguly Antal tudós. 1828-1833
között ő is a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanult.
Emléktábláját, mely tardosi vörös mészkőből és carrarai fehér márványból
készült, 1996. szeptember 27-én avatták fel. Készítője Székely János Jenő.
Mivel foglalkozott Reguly Antal?
________________________________________________________________
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