
 

 1 

 

 

OPTTTT városismereti túraverseny 2014. 07. 19. 

 

 

   A túra célja részben a város megismerése, ezért nem az idő, hanem a megszerzett pont 

számít. Az útvonaltól lehet, hogy el kell térni, mert a Bazilika (17.) és a Karmelita (18.) 

templom NYITVATARTÁSA: 9:00 – 12:00, 15.00-16:00! 

 

Jó felfedezést kívánok! Kérem, út közben sokat fotózzanak, néhol érdemes hátra és felfelé is! 

 

Készítette: Pálfi László 

 

 

1. A Volán telepének udvarán, egy különálló, kétszintes téglaépület van az ötvenes évekből.  

 

Főhomlokzatának ablakai közül hány nem fekete? ……………………… 

 

2. Ezen a helyen egy keskeny fémvázas híd állott, még nem olyan régen. A II. Vh. után épült 

a gyalogosok részére, nagyon kilengett, és olyan keskeny volt, hogy ketten is alig fértek el 

rajta. –Még is szerettük a „Repülőhidat”! 

 

    Milyen évszám olvasható az emlékét őrző táblán?  ………………………… 

 

 

3. Az Ifjúsági ház. A Győri fiatalokat rengeteg emlék köti ide. Sok érdekes előadás színhelye 

volt legnagyobb terme, amelyben alkalmi filmvetítések is voltak, no és persze mindenféle 

koncert is. A kiállító teremben több fiatal kiállítása (képzőművészet, fotó, stb.) is 

megtekinthető volt, és mindenki számára ingyenesen. Én is izgultam itt sokszor, a műsoros 

szülői értekezleten, Grieget zongoráztam… Termeiben népzene, néptánc, komolyzenei 

oktatás is folyt. Aulájában voltak nyílt napok, gyereknapok, Határon túli fesztiválok, 

kézműves vásárok. Volt itt könyvesbolt, étterm és miegymás, felsorolni is sok! 

 Az idő állítólag eljárt felette. Át kell adnia a helyét valami másnak, valami magasztosabbnak. 

Teremgarázs lesz itt, gondolom egy hasonló agóra! 

 

Mikortól, és meddig működött a Petőfi Művház?  …………………………….. 

 

 

4. A Győri Nemzeti Színházra azt mondták a tervek láttán, hogy ezzel megoldott lesz a 

síugrás a belvárosban. –Még nem próbálta senki, de az oldalait sokan nézegetik, Victor 

Vasarely alkotásai. 

 

   Melyik darabot néznéd meg a 2014/15-ös évadból? ………………………………. 

 

 

5. Ha a Tejivót megtalálod, és a sarkának háttal állsz, és jól körül nézel, két angyalt is 

megláthatsz. Tudod!!! Nagyjából ott, ahonnan várni szoktuk az érkezésüket! 

 

   Milyen színű a jobb oldali arca?…………………………….. 

 

6. Mi található a Saru közben? 
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A: Szoborcsoport                              B: Kút                                                 C: Emléktábla 

 

 

7. A Zichy-palota az egyik legszebb építészeti emlékeink egyike. Nem csak kívül, belül is 

hatalmas atlaszok tartják a kapu párkányát. Emeletének termei díszítőfestésben és freskókban 

gazdagok, és a berendezés is a kor hangulatát idézi. Esküvői, és kamarazenei koncert helyszín 

mellett, babakiállítás is található itt. 

 

   A főkapu mellett jobbról négy tábla van egymás alatt. Mi van a legfelsőre írva? 

 

A: Anyakönyvi Hivatal                         B: Babakiállítás                                       C: Semmi  

 

 

8. A Bástya vendéglő csak kocsma, de azt hiszem, a hangulata egyedülálló. Az épülettömeg 

barokk, de részleteiben, elrendezésében inkább reneszánsz. (A szemközti Orsolyita „negyed” 

sem semmi.) 

 

   Hány faragott oszlop van az udvarban? …………………… 

 

 

9. Győr a Barokkról híres, emellett nem sok szó esik a középkori emlékekről. Ezek egy része 

csak közvetve maradt ránk. A történelem viharaiban a város többször is pusztulásnak indult. 

A háborúk után a várost újjá kellett építeni, de már az új fegyverek miatt ugyanúgy nem volt 

célszerű. A zegzugos kis utcákat, az átláthatatlan, sokszögletű középkori házakat szinte 

lehetetlen volt védeni. Ahol lehetett egymásra merőleges és párhuzamos, hosszú utcákat 

hoztak létre a XVI-XVII. században. Így ágyúval könnyen végig tudták lőni az utcákat úgy, 

hogy az épületekben alig esett kár. Szerencsére, megmaradt az utcácskák egy része, melyek 

nem zavarták a „négyszögesítést”. Az épületek ugyan már nem középkoriak, de a hangulat 

talán még megvan. 

 

   Hány félkörívvel záródó ablaka van a Belváros köz 3-nak? ……………….. 

 

 

10. A Német Ispita, a német ajkú „idős polgárok menhelyének” épült. Az alapító neve egy 

vörös márvány táblán olvasható. 

 

   Milyen évszám olvasható a név után? ………………….. 

 

 

11. A Magyar Ispita, korábban jött létre 1666-ban, és ehhez gróf Széchenyi György püspök 

5.000 Ft-os alapítványt hozott létre. A kamatokból bővíteni tudták, majd megépült a templom 

is. Az alapítványnak köszönhetően zavartalanul működött az I. Vh.-ig! 

 

   Hány szobor található a főhomlokzaton? ……………….. 

 

 

 

 

 

12. Hány világítótest függ a közben? …………………. 
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13. Ebben a házban született a romantika korának egyik legnagyobb karmestere. Legendás 

hírét annak köszönhette, hogy már a próbák alatt is kotta nélkül vezényelt, valamint az oboa 

és a hárfa kivételével mindegyik hangszeren tudott játszani. Így nem csak instrukciókat tudott 

adni a zenészeknek, hanem meg is mutatta nekik elképzeléseit. Később, több magyar szerző 

művének külföldi ősbemutatója fűződik nevéhez (Dohnányi, Bartók). 1904-ben saját 

zenekarának állandó tagjaiból alapítja meg a Londoni Szimfónikus Zenekart. 

 

   Ki született ebben a házban 1843-ban? ……………………… 

 

 

14. A Mária-oszlopot Buda 1686-os visszafoglalásának emlékére emeltette Kolonich Lipót 

püspök. Színeit, formáit, tekintve a legszebb köztéri alkotás Győrben. 

 

   Az oszlop körül álló négy alak kezében összesen hány réz „attributum” (ismertető jegy, 

eszköz) van? …………………….. 

 

 

15. A Frigyláda-emlékmű története akciófilmbe illik. 1729-ben körmenet haladt a Széchenyi 

térről a Bazilikába. A várőrség egy álruhás szökött katonát vett észre a ministránsok között. 

Elfogása közben a pap kezéből kiütötték az úrmutatót, ami összetört. Engesztelésül III. károly 

ezt a szobrot emeltette. 

 

   Hány kerub (test nélküli angyal) van összesen az emlékművön? ………………… 

 

16. Győr legkeskenyebb utcája 90 cm széles. Magyarország harmadik leggazdagabb Egyházi 

múzeuma mellett van. Folytatásában kicsit szélesebb lejárat vezet a sétáló utcára, a régi 

várfalon keresztül. 

 

   Hány téglaív van a két épület között?  …………………….. 

 

17. A Bazilikát Szent István alapította. Román stílusban épült, majd a történelem viharaiban 

többször is újjáépítették; ezért szinte mindegyik korstílus rajtahagyta nyomait. Ha csendben 

belépsz az É-i kapun az északi mellékhajóba, az oltáron a Könnyező Szűz Mária képét 

láthatod 1655-ből. A főhajón és a déli hajón áthaladva jutsz a váltott állású boltozattal fedett 

Héderváry-kápolnába (1404 –alapkőletétel). Magyarországon ez az egyetlen ilyen boltozat, és 

máshol sem túl elterjedt! Ez alatt találod a Szent László-hermát, amely a harmadik 

legfontosabb szakrális ereklyénk… . 

 

   Kinek a márvány szarkofágja van a Szent László-hermával szemben? 

 

A: Boldog Apor Vilmos vértanú (†1945. 04. 02.), akit kb. 60 méterre innen lőtt le egy orosz 

katona, a régi vár lakótornyának pincéjében; amely ma a Püspökvár része. 

 

B: Héderváry János (†1415. 09. 07), győri kanonok, Johannita lovag, majd győri püspök. 

 

C: Walter Lynch (†1663. 07. 14.), Ír püspök, akinek hagyatékából származik a Clonfert-ből 

vagy Galway-ből magával hozott Mária kép; amely 1697. 03. 17. –én reggel 6-9-ig vérrel 

könnyezett. 
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18. A Karmelita templom a Barokk gyönyörű példája. Ekkor jelenik meg az épületek 

elrendezésében az asszimetria, és az alaprajzban az ellipszis (vagy kosárgörbe). A terveket, 

valamint a berendezés és a freskók nagy részét a szerzetesrend tagjai készítették. 

 

  Az ellipszis alaprajzú központi tér feletti boltozat hány részre van osztva? …………….. 

 

 

19. Ki szállt meg az épületben 1809. aug. 31.-én? ……………………………………. 

 

20. A város legismertebb szimbóluma a vaskakas. A törökök 1534-ben állították a Dunakapu 

térre széljelzőnek, s azt jósolták, hogy akkor lesz Győr újra keresztény kézen, ha a kakas 

kukorékolni kezd, és az alatta lévő félhold, teliholdra változik. Négy évvel később, amikor a 

magyar sereg elérte a Fehérvári kaput, egy leleményes huszár éjjel felmászott a vaskakashoz 

és elbújt. Hajnalban trombitájával utánozta a kukorékolást, és a felkelő nap sugaraiban a 

félhold teliholdként pompázott. A törökök azt hitték, istenük átpártolt a magyarokhoz, és 

ijedtükben felrobbantották készleteiket, s így a mi javunkra dőlt el a csata. 

 

   Milyen szimbólum nem látható a kúton? 

 

A: kakas                         B: szabja                     C: félhold                   D: kettős kereszt 

 

21. A Tulipános iskola Győr egyik kiemelkedő műemléke. 1910 és 1911 között épült, nem 

sokkal Győr és Révfalu egyesítése után. Az épület, a népies szecesszió jegyeit viseli 

egyedüliként a városban. (Érett szecessziós épületből is csak kettő van.) A Zsolnay 

majolikákon a népi hímzés és kazettafestés motívumai/színei elevenednek meg. 

 

  Mi olvasható a jobb oldali bejárat felett? ……………………….. 

 

 

22. Győr első egyházi akadémiáját 1718-ban alapították a jezsuiták, 1745-től a világi 

hallgatók is megkezdhették tanulmányaikat. 1776-ban nyitotta meg kapuit a Győri Királyi 

Akadémia, melynek tanulói között volt Deák Ferenc és Mikszáth Kálmán is (1892-ig 

működött). A mai egyetem elődje 1968-ban jött létre felsőoktatási intézményként, mely a 

közlekedés és a távközlés számára képzett mérnököket. 1990-től több szakkal bővül az 

intézmény (közgazdaság, egészségtudomány), az ELTE jogi és az LFZE zenetanári 

tagozatának integrálásával jött létre a mai egyetem. 

 

   Milyen szobor jelképezi az ember tudásvágyának határtalanságát? 

 

A: matematika/Püthagorasz                  B: sárkányrepülő/Ikarosz                    C: ideák/Platon 

 

 

23. A SZE logójában még megtalálható a kis-böske gyaloghíd. Egyetlen pilonjának darabja az 

új híd lábánál áll. – Igen, csak ilyen keskeny volt! (Statikai terveit egyik postás kollégánk 

édesapja készítette, Schmidt György.) 

 

   Milyen hidak közül volt az első magyar országon? ………………………………………… 
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24. Képzelj magad elé egy tálban Pilóta kekszet, Vanínliás karikát, Háztartási kekszet, Győri 

édest, és többféle Negrót! És most képzeldd magad elé a kekszgyárat is, mert már nem fogod 

soha látni! Csak két épület maradt meg, az egykori főbejárat két oldalán. A Negrót az ipari 

parkban gyártják, de minden mást Székesfehérváron, Csehországban és Lengyelországban! 

Most ott tudja mindenki kilométerekről, amit mi is tudtunk; hogy épp most melyiket sütik. 

 

   A még álló ötszintes betonépület körforgalom felé eső oldalán, a harmadik emeleten hány 

nyílás/ablak van?  …………………….. 

 

 

25. A Híd utca 3, a régi idők kisboltjainak, trafikjainak és cipészműhelyeinek hangulatát idézi. 

      (Régen a Bercsényi liget „helyén” folyt a Rábca) 

 

   Írd le a következőket: Hrsz:………………   Tlsz:……………….   Tszfm:…………….. 

 

 

26. A Kossuth utca Győr második főutcája volt. A belváros szűkössége, és a kereskedelmi 

útvonalak miatt a terjeszkedés a Bécs felé vezető út mentén volt a legerősebb a XVIII-XIX. 

században. Mindenféle ember megfért egymással, így öt felekezet temploma található egy 

utcában. Evangélikus öregtemplom, zsinagóga, református-, római katolikus- és görög 

katolikus templom. 

   A világháborúk után sanyarú sors jutott a városrésznek. A kiürült/kiürített, sok esetben 

felújítatlan, szándékosan megrongált palotákat feldarabolták. Mivel az épületek nagy részét 

nem több család együttélésére tervezték, sok vitás helyzet alakult ki (kijárás, átjárás, 

fürdőszoba, stb.). A lakások többsége állami tulajdonú ma is, így az általános érdektelenség az 

épületek gyors romlásához vezetett. A felekezetek eltűnésével, üldözésével a zsinagóga 

bútorgyári raktár lett, melléképülete zeneiskola. A görög katolikus „Rác” templom roma 

kultúrházként működött. 

   A város, különböző csoportok, és szép egyéni kezdeményezések próbálják visszaállítani 

egykori fényét. A görög „sziget” a hívek önzetlen munkájával visszanyerte régi szépségét, és 

új épületekkel bővült. A zsinagóga kiállító-, és koncertterem lett.  

 

   A zsinagóga bejárata feletti ikerablak oszlopfőin milyen díszítmény található? 

 

                    A: növényi/bimbós                                 B: figurális/emberalakos 

 

27. Az evangélikus öregtemplom körül egy kis negyed épült. Óvoda, iskola, gimnázium, 

idősek otthona, lelkészség és lakások is. 

 

  A templom oldalsó bejárata feletti márványtáblán, a legalsó sorban, egy évszám olvasható 

római számokkal. Írd le arab számokkal! …………………………… 

 

 

28. A Radó, az andalgó szerelmesek és az esküvői fotósok kedvenc helye. A szerelmesek 

egymást, a Rába a kis szigetet öleli át. A Rába időnként megvadul, és ellepi a szigetet. A 

szerelmesek is időnként megvadulnak és … 

 

   Milyen élőlényekkel foglalkozott elsősorban, az emléktáblán szereplő tudós? ……………... 

 

 

29. Hány darab ágyú néz a Rábára? ………………………………….. 
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30. Mi van a szobor egyik lába alatt? 

 

A: Hal         B: Evező          C: Háló         D: Úszósapka         E: Pecabot          F: Deszka 

 

31. Az ötvenes évek talán egyik legszebb épülete a Richter-terem. 2001-es megszűnéséig a 

Rába mozi működött itt. Kívülről szimmetriájával és hangsúlyos központi részével inkább az 

Art Deco-val mutat rokonságot. 

 

   Írd le egy előadó nevét a molinóról! ……………………………………….. 

 

32: A csónakos szobortól pár méterre állt a vár Fehérvári kapuja, amelynek helyét téglák 

jelzik. A kapura 1792-ben Tűztornyot emeltek, melyet 1894-ben a Fehérvári kapuval együtt 

elbontottak. Amikor híre ment, hogy új városházát építenek, a győriek ragaszkodtak ahhoz, 

hogy az új épületben tovább éljen a város jelképe. A városháza 59m magas tornya ennek állít 

emléket. 

 

   Hány oszlop tartja a bejárat fölötti erkélyt? …………………………….. 

 

 

33. A vasútállomás épülete 1953 és 1958 között épült, „monumentális szocreál” stílusban. A 

lecsapott élű, Csepeli atombunkerre emlékeztető külső, a nagy üvegfelületeknek 

köszönhetően, meglepően világos, tagolásának köszönhetően nagyon tágas. A felhasznált 

anyagok mennyisége és minősége is tekintélyt parancsoló. A fekete fém ablakkeretek, 

korlátok inkább a kezdeti szegecselt mozdonyok hangulatát idézik; nem pedig a kor 

jellegzetes hajlított, hegesztett alumínium, réz és nikkelezett vas zártszelvényeit. 

 

   Hány állat látható a bejárat feletti domborművön? ………………………………… 

 

 

34. A Frigyes-laktanyát 1897-ben adták át. A város építtette, mert csomópont jellege miatt 

mindig gondot okozott a katonák szétszórt jelenléte, polgároknál való elszállásolása, 

felügyelete. Úgy döntöttek, hogy a fejlődő város képébe illő, nyolc épületből álló korszerű 

laktanyába sűrítik a katonákat. Tulajdonosa a város volt, kezelője a Magyar Honvédség, mely 

évente tetemes bérleti díjjal gyarapította Győr bevételeit. 

 

   Milyen zászlók láthatóak a Tiszti kaszinó mellett? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

35. A modern építészet szárnypróbálgatásainak egyike a Bartók 12. Trapéz alapú erkélyei, kis 

körablakai teszik egyedivé. (A hátsó lépcsőház is gyönyörű megoldás!) 

 

   Hány körablak van a homlokzaton? …………………. 

 

 

36. Az Attila u. 17 az egyik példája szocialista majolika-művészetnek. –És annak is, hogy a 

kétezer éves „futókutya-motívum” és dór oszlop (szögletesítve) milyen jól megy a modern 

reliefhez. 

 

   Milyen tartalom kapcsolható a bejárat feletti domborműhöz? 

 

A: doni kohászat   B: traktorgyártás   C: bányászat  D: aratás a TSZ-ben  E: építőbrigád 
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37. A világháborúk után sokan éltek nyomorúságos körülmények között. Lakásépítési hullám 

indult, már új elvek szerint. Tervek voltak, csak épp építőanyag nem volt elég. Sajnos, a belső 

elrendezés emiatt nem túl szerencsés. A légópince jellegzetes „betonablakairól” lehet 

megismerni a korszak épületeit. 

 

  Mi fonja körül a bejáratok záróköveit azon az épületen, amelyiknek tetején „tűzfigyelő” van? 

 

A: babérágak                               B: borostyán                         C: gabonakéve 

 

 

38. A Richards gyár alapítója a német  Richards Richárd, - a mai értelemben – pénzügyi 

ember. 1905-ben, egy tanműhelyt hozott létre, hogy felmérje, milyen lehetőségek rejlenek a 

finomposztó gyártásban. 1906-ban gyárat alapított, melyet 1908-ban szövödével bővített. 

1917-ben fonodával, és iparvágánnyal bővült, így teljesen önálló lett a gyár. 1918-ban jó 

pénzért eladta, azóta befektetői csoportoké, jelenleg olasz tulajdonú. A gyár töredékén folyik 

csak termelés, melynek oka a keresletben, és a hazai birkaállomány mennyiségében és 

minőségében van. (Itt szintén találunk érdekességet. A kéménytől balra lévő épület tetején 

egy henger alakú beton lőállás van.) 

 

   Legjellegzetesebb építménye a „Torony”. Milyen alaprajzú a balról csatlakozó (harmadik) 

épületrész? 

 

A: kör                                            B: ötszög                                                   C: hétszög 

 

 

39. Győr és a magyar ipar meghatározó vállalata a Grab Miksa és fiai által 1905-ben alapított 

bőrvászon, viaszosvászon és linóleumpadló gyár. (Tudták, hogy a műanyagok nagy része 

régen nem kőolajból készült? A linóleum lenből/lenolajból, a celluloid fából/cellulózból!) 

1948 és 1950 között államosítják a gyárat, 1959-től a műbőr, 1961-től a padlókárpit gyártás 

indul meg. Jelenleg minden területet lefed a gyártás, a magyar busztól, a japán mágneses 

vasútig (padló, üléshuzat, ablak-, ajtó-, és lépcsőszegélyek). Legújabb termékük, a Chicago-

ban nagydíjat nyert kórházi padlóburkolat. Az ezüst megöli a fertőzések okozóit, a titándioxid 

pedig az ablakon beszűrődő UV fény hatására lebontja azokat. 

   A gyár melletti épületről, a Grabo-villáról nem sok szó esik (belül szecessziós 

ajtókeretekkel). A kezdet kezdetén itt laktak a mérnökök, akik, ha kellet 24 órában 

riaszthatóak voltak. A Spar parkolójában volt a műszakokhoz igazodó óvoda és iskola. 

 

   Az épület tömegéből kiugró részek milyen színűek? 

 

A: sárgásbarna                                B: kékeszöld                            C: lila 

 

 

Gratulálok, végig értél! Remélem, hogy visszatérsz még! 


