
Belvárosi Kör a Központi Kollégiumtól az Óváros térig 

 

1. Milyen jelképes tárgyakat tart a kezében a múzeum alapítójának szobra? 
 
kalapács és kő 

 
2.  Melyik magyar történelmi eseménynek állít emléket a megyeháza épületével szemben 

               lévő szobor? 
 

1956-os forradalom és szabadságharc  
 

3. A főhomlokzaton a timpanonon a megyeházának építési dátuma található, melyik év ez? 
 
1886 

4. A Színház bejáratánál lévő emléktáblák alapján, írd le a két színész testvérpárt.  
 

              Latinovics Zoltán 
              Bujtor István 
 

5. Az Elnökök ligetében kalandozunk tovább. A közép-európai államfők csúcstalálkozójának  nevezetes 
pontja ez a kert, ahol aláírással megjelölt fákat ültettek az államfők, Keresd meg, hogy hívják a lengyel 
államfőt! 

 
              Aleksander Kwasniewski 
 

6. Megyei Könyvtár épülete előtt Magasra kell emelned tekinteted, hogy a homlokzaton felfedezd a központi 
csúcsíves záródású timpanonban lévő gyönyörű domborművet, melyet Csikász Imrének tulajdonítanak. 
Kiket ábrázol? 
 

              Madonna gyermekével és Keresztelő Szent Jánossal 
 

7. Angolkisasszonyok temploma Most egy izgalmas kódfejtés vár rád. 
              Az iskola falán lévő emléktábla szövegéből rakd megfelelő sorrendben egymás után a 2.56.62.22.11.29.     
              karaktereket! Ha ügyes vagy, akkor megfejtésül megkapod a templom homlokzatán látható királyunk 
              nevét. 
 
              Szent István 
 

8. Szabadság tér Keresd az unikornist! ( a tér zöld pöttyökkel jelölve ) 
              Ha jó megfigyelő vagy, megtalálod az egyszarvút egy homlokzatdísz-címer közepén. Mi aneve a háznak?  
             (A műemléket jelző tábla a bejárat mellett segít). 
 
              Kapuváry ház 
 

9. Kossuth Lajos utca ( zöld vonallal kiemelve ) 
              Keresd meg Veszprém három híres szülöttjének szülőházát! Az emléktáblák segítenek. Mire a híres Óráig 
               elérsz, Cholnoky Jenő, Simonyi Zsigmond, Szigeti Imre szülőháza mellett is elhaladsz. Írd le a házszámokat. 
 
              7,7,13 
 

10. Húszemeletes 
              Számold meg, hogy hány ablak fut körbe egy szinten a Húszemeletes négy oldalán! 
 
              64 



11. Miközben keresgélsz megtalálod Őt is?😊 Ő Ottó, az utcazenész, milyen színű mezt visel? 
 
piros 

 

 
 
 

Veszprémi Vár kör 
 

12. Ranolder János püspök hozta létre Veszprémben az első leányiskolát, 1854-ben. Ez a 26-os 
              szám alatt működött az Óváros téren. Grazból hívott irgalmas nővéreket tanítónak, akik előbb itt, majd a 
              Ranolder téren oktattak. Ebben az épületben, bár csak rövid időre, demaga a király is látogatást tett. 
              Feladatod, hogy megtaláld az első veszprémi leányiskola emlékét idéző táblát. 
              Hány évig működött ebben az épületben az iskola? 
 
             18 év 1854-1872 
 

13. Óváros tér. A Szent Mihály szobor alkotója jelképesen elhelyezte aláírását a kompozíción, ha megtalálod, 
az alkotó nevére is rájössz. 
 

               Madarassy István 

 

14. Tűztorony alatti Fecskendőház 

              Megtalálod a falfülkékben álló két szentet? Hogy hívják őket? 

 

              St. Florian, Nepomuki Szent János 

        

15. Hősök kapuja 

              Évszámokra vadászunk. Mikor történt?... 
 
              1. István nagyfejedelem legyőzte Koppány hadait    997 

              2. A vár első visszafoglalása a törököktől                 1566 
              3. Verancsics Faustus megszületik Sibenikben         1551 

 

 

 



  Ki a vár Őrzője, megtalálod? 😊 A várba menet, melyik oldalán helyezkedik el a emlékműnek?   bal 

 

 

 

 

16. Panteon kert 

              Ha minden emléktáblát megnéztél, keress egy nagyon különleges oszlopot, amelynek a tetején a várban  

              lakó mesteremberek cégéreit láthatod. Keresd meg a kakukktojást, melyik mesterség NINCS az oszlopon? 
 

 könyvkötő 

 képíró 

 ács  

 ötvös 

 kőműves 

 orgonista 

 

17. Piaristák 

              A vár csodálatos utcáján felfelé haladva keresd meg a három piarista épület és az emléktáblák 

              segítségével állapítsd meg, hogy melyik épült legkorábban? 

 rendház 

 

18. Szentháromság tér 

               A szentháromság szobor együttesében több történelmi személyünket, szenteket láthatsz. 

               Keresd meg Szent Imre herceget. Mit fog a kezében? 
 

 Bibliát 

 virágot 

 országalmát 



 

19. Érseki palota 

              A veszprémi püspökség Magyarország első, legrégibb püspöksége, mely István Koppányon aratott   

              győzelme idejében, 997-ben már fennállott. Ezen a helyen a Gizella-kápolna déli szomszédságában egykor  

              a királyi palota állt, ez volt a királyné udvarháza. Maradványai a 18. században tűntek el, amikor a mai  

               püspöki palota építésekor (1766) Koller Ignác püspök lebontatta a királyi palota gótikus romfalait. Helyi 

               anekdota szerint nem véletlen a bejárat előtti burkolat típusa, úgy alakították ki, hogy a személyzet  

               észrevegye (meghallja), mikor érkezik meg a püspök, aki egyébként több száz évig az ispánsági rangot is  

               birtokolta. A mai, hatalmas, fehér színű barokk épület a Veszprémi Érsekség központja. 

               Ellenőrizd a legendát és vizsgáld meg, tényleg más hangja van-e a palota bejárata előtti fedett kocsi-  

                beállónak! Milyen burkolat ez? 

                    fa 

 

20. Székesegyház 

              A székesegyház főbejárata felett egy kronosztikon (a homlokzaton elhelyezett, az építésre utaló felirat) jön  

              velünk szembe. A latin mondatban a nagyobb méretű betűk egyúttal római számok is. Ha összeadjuk őket, 

              megtudjuk, mikor nyerte el a templom mai neoromán arculatát?   

    

                1910 

 

21. Nagyszeminárium 

             Ha elsétálsz a Nagyszeminárium épületének végéig, egy ajtóhoz érsz.  

             Kik a kapu két oldalán a titkos kert őrzői? 
 

             oroszlánok 

 

22. A „világvégé”-nek is nevezett kilátóponton kikkel találkozunk? Kiket ábrázolnak a szobrok és mit tartanak 
a kezükben?  0 

             Szent István (kard, országalma), Boldog Gizella (templom) 

 

Benedek-hegy 

 

23. Milyen szöveg olvasható a hegy bejáratánál lévő Jézus szobor alatt? 
 

Ime az ember 

 



24. Kereszt 

A keresztnél állva  É-NY irányban húzódik a Magas – Bakony. 

Melyik e legmagasabb pontja? 

Kőris-hegy 709 m 

 

Élvezd ezt a feledhetetlen kilátást! 

Ha úgy érzed, erőd elhagyott, a váron keresztül visszatérhetsz a kiindulási pontra. ( Központi Kollégium ) 

Ha még többet szeretnél magadba szívni, indulás a Séd patak völgyébe. Zöld vonallal jelöltünk egy ajánlott útvonalat. 

Ha szomjas vagy itt sok ivókúttal találkozhatsz 😊 Haladj végig a szerelem szigeten. 

 

 

25. Margit romok 

 

             Mi látható a templomhajó belső falán.  

             Kereszt 

 

Őt láttad? 😊 Hol ? 

 Híd 

 

 

26. Káptalani vízmalom (Fricska) itt finom limonádéval vagy kis harapnivalóval is felfrissítheted magad) 😊 

             A malom melletti, ma étteremként működő épület közelében találunk egy érdekességet, Te észrevetted?  

             Mi ez?  

            Könyvdoboz 

 

A Fricska és a Gizella Hotel között a kis hídon átkelve, veled szemben van a Völgy Fagyizó. 

 Ha kedved támadna egy kis hideg édességhez. 😊 

 

 



27. Az egykori Káptalani Jószágkormányzósági Palota (Gizella Hotel és Étterem) 

               Az épület oldalán emléktábla hirdeti a leghíresebb vendéget. Kiről van szó? 
 

Deák Ferenc 

28. Patak tér  Az egykori hídon hídpénzt szedtek, a számolásában kell segítened. 
Add össze 

- az egykori káptalani jószágkormányzóság Jókai utcai homlokzatán lévő ablakok számát 
- az itt futó kerékpárút sorszámát 
 
Ha jól számoltad a vámosok pénzét, akkor az összeg:      34 

29. Vízi-közmű. Hogy hívták azt a piarista tanárt, akinek önzetlen tudományos kutatásai és fáradhatatlan 
tevékenysége segítették 1896-ban a városi vízmű létrehozását? Az emléktábla a bejáratnál segít a 
válaszadásban. 

               Bolgár Mihály 
 

30. Fejes-völgy bejárata 

               Itt állva látjuk, milyen monumentális a völgyhíd felettünk. Milyen magasan fut a Séd-patak felett? 

               Az információs tábla segít. 
               37 m 

31. Veszprémvölgyi apácakolostor 

               Nyomozd ki, hogy ki volt az utolsó királyné, aki a hagyomány szerint a koronázás előtt néhány nappal egy  

               ceremónia keretében öltéseket ejtett a koronázási paláston, tisztelegve ezzel Gizella királyné munkája 

               előtt?  

Zita királyné 

32. Állatkert. Milyen kapun keresztül lehet bemenni az állatkert területére? 

Székelykapu 

33. A szikla - Jókai utca – Légierő épülete 

              A Magyar Nemzeti Bank veszprémi fiókintézete: A Jókai utca egykori öt magánháza helyén és a Jeruzsálem-hegyi sziklaszirt természetes   

                      barlangrendszerében építették meg a Magyar Nemzeti Bank veszprémi székházát és biztonságos pincerendszerét, amely 1940-re     

                      készült el. A Magyar Nemzeti Bank trezorját is itt helyezték el, mely a II. világháború során az ország egyik legbiztonságosabb helye volt,  

                      így 1944 őszén a fővárosból ide menekítették a koronaékszereket, a Szent Jobbot, valamint a bank értékeit  iratait és nyomdáját. Később  

                      a háborús harcok idején a kórház és 1000 menekült számára nyújtott védelmet. Ma a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási  

                      központja van a sziklában. Keresd meg a bejáratát! Melyik lovagrend szerepel a megemlékezők között?  
 

Máltai Lovagrend 

Szent István Lovagrend 

Szent György Lovagrend 

 

Ha eddig eljutottál, biztosan sok szépet láttál. Nincs más feladatod, mint az emelkedőn vissza a koleszba! 😊 


