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Kedves Sporttársak! 

A túra célja, hogy megismerd Zala megye székhelyét, Zalaegerszeget. 

A pontokkal jelölt helyszínek felkeresését minden csapat saját ütemezéssel végzi, a 

sorrend szabadon variálható. 

Kérjük, hogy a válaszok legyenek egyértelműek, ahol leírást kérünk ott a lehető 

legrészletesebb. 

Figyeljetek minden apró részletre, mert pontegyezőség esetén villám teszt 

eredménye dönthet. Ha valahol kellemes és említésre méltó dolog történik Veletek, 

akkor örökítsétek meg szövegesen, versben stb. + pontokat lehet szerezni vele. 

Jó szórakozást, szép élményeket kívánnak a szervezők. 

 



1. Magyarország és Közép-Európa egyetlen ilyen jellegű technikai-műszaki 

múzeuma előtt állsz. 

Mi a pontos neve? 
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 
Lépj be a kapun és nézz körül. 

 

Magyarország hányadik legnagyobb technikai múzeumában vagy? 
Második 

Hány geológus mellszobra van a szoborparkban? 
3 

Ki és mikor született legkorábban a szoborparkban lévő személyek közül? 
Born Ignác  1742 

A SALZGITTER fúrótoronynak mi a beceneve? 
Guliver 

A Francia Becsületrend Lovagkeresztjét ki kapta? 
Zsigmondy Vilmos 

 

Sétálj tovább……… 

 

A szomszédban mi található? 
Göcseji falumúzeum 

 

Hány épületen van kémény? 
3 

 

Mi a LÜKÜ és pontosan hol található? 
Lábbal hajtott kölestörő mozsár. 

1.sz. Kálócfai porta 

 

 

Mi a LÉSZA és pontosan hol található? 
Túró, illetve gyümölcs aszalásához használt ládika. 

2.sz. Kávási porta 

 

 

2. Egy szép köztéri alkotás előtt vagy. 

MI a neve és ki az alkotója? 

„ Király és Királyné” 

Szabolcs Pét 

 

   Sétálj tovább a városban…… 

 



3. Egy szép templomot keress ( Jézus Szíve templom ) 

 

Melyik egyházi szerzetesrend kezelésében van a templom? 
Ferences rend 

 

Ki volt a templom plébánosa 1927-től? 
Pehm (Mindszenty) József 

 

A templom jobb oldali kertjében milyen műalkotások vannak? 

sorold fel 
Szűz Mária 

Szent Korona 

Szent Mihály arkangyal 

4. A megjelölt ponton egy iskola található. 

 

Mi a neve? 
Zrinyi Miklós 

Milyen felirat van a főbejárati timpanon felett? 
MILLENIUM vagy ÁLLAMI GIMNÁZIUM 

 

Kinek a mellszobrai vannak a kertben? 
Zrinyi Miklós, Deák ferenc 

 

5. A város legnagyobb épülete, a Mária Magdolna templom előtt állsz. 

Hány négyzetméter a templom alapterülete? 

1050 

Mit láthatsz a templom déli oldalánál? 

Mindszenty József szobra 

egy ősi kápolna alaprajza 

6. Egy ősi, történelmi helyen vagy. 

 

Milyen épületet találsz itt? 
Régi Vármegyeháza 

 

Hol állt a török kori egerszegi vár? 
A Vármegyeháza helyén 

 

Hány sarokbástyája volt a várnak? 
4 

 

Folytassunk sétánkat a belvárosban…. 

 



7. Arany Bárány szálloda 

 

Milyen épületek álltak korábban a szálloda helyén? 
Török korban vendéglő 

később püspöki fogadó 

Milyen épület volt régebben a szálloda udvarán? 
Zsinagóga 

8. Hogy nevezik az épületet és milyen célra építették? 
Kvártély ház – Tiszti lakások céljára építették 

9. Mi volt az eredeti funkciója a jelenlegi épületnek? 
Ispotály 

10.  Mit találsz itt. ( részletesen írd le ) 
Hevesi Sándor Színház 

Földönjáró toronyóra 

11.  Egy központi téren vagyunk. 

 

Hogy nevezik az egerszegiek a tér közepén található műalkotást? 
Göcseji tulipán 

            Hogy hívják a tér két oldalán található emeletes lakásokat, milyen zalai    

  építészeti formát ismersz fel bennük? 

             Csipkeházak 

                 Göcseji boronaházak homlokzati hatása  ( csonkakontyos ) 

            Találsz a téren egy sakkozók szobrot. 

            Hogy nevezik az ábrázolt nyitási formulát? 

             Réti-megnyitá 

            Melyik sakk nagymesterünk kötődik a városhoz és mivel? 

            Portish Lajos 

 

12.  A belvárost lezáró téren emelkedik egy szobor. 

 

Kit ábrázol a szobor és hogy kapcsolódik a városhoz? 
CSÁNY LÁSZLÓ 

Zala vármegyei földbirtokos, politikus 

13.  Göcsej Palatinus étterem védett kertje. 

 

Mit láthatunk itt? 
130 éves védett platán 

 

 



14.  Vasútállomás. 

 

Milyen stílusban épült? 
Neoromán 

 

Ki Gizike? 
377-503 gőzmozdony 

 

Milyen történelmi eseményre utalnak az állomás épületének falán található 

emléktáblák? 
Holokauszt 

Roma holokauszt 

 

15.  „Mint egy várkastély emelkedik a magasba” 

 

Mi található itt? 
Notre Dame rend számára épített zárda, jelenleg Mindszenty iskola 

 

 

16.  Templomok „ környéke „ 

 

Milyen templom van ezen a ponton? 
Református templom 

 

A templom mellett kinek a mellszobra látható? 
Kálvin János 

 

17.  Régi temető a barokk kápolna körül. 

Kik építtették a templomot? 
Szabók céhe 

 

A temetőben több védett sírkövet is találunk, többek között egy csizmadia 

mesterét is. Mi a neve? 
Gothard János 

 

 

18. Városi hangverseny – és kiállító terem. 

 

Eredetileg milyen célra és milyen stílusban épült? 
Zsinagóga, eklektikus stílus 

 

 

19.  Vizslapark 



Nevezz meg minél több itt található köztéri alkotást. 

Bejárati emlékmű 

Kisfaludy Stróbl Zsigmond: Liliom 

Városi címerház 

IV Béla szobra 

Barátság kapuja 

Fiatalok, térdelők 

750. évfordulóra emelt emlékmű 

Szökőkút lány szoborral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városnéző sétánk a park bejárásával befejeződött. 

Reméljük kellemesen elfáradtál és sok élménnyel 

gazdagodtál! 

 

 

EGÉSZSÉGEDRE 

 

Találkozzunk jövőre egy másik városban. 



 

 


