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IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék – Emléktáblák, domborművek 
Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! 

 

MEGOLDÁSOK 

 

Név, osztály, iskola, telefonszám, drótpostacím: 

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

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

 

I. feladat 

1) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Szász Endre, képzőművész (Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, 

porcelánfestő 

 

2) Melyik testvérvárosunk önkormányzatával közösen állíttatta Csíkszereda Önkormányzata az 

emléktáblát? 

Kaposvár 

 

3) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Dr. Nagy András (György), orvos, szak- és emlékiratíró 

 

 

4) Ő alapította az első csíki szülészet -et. 

Ő a XX. századi Csíkszereda egyik krónikása . 

 

5) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Dr. Pál Gábor, ügyvéd, szenátor, országgyűlési képviselő, publicista 

 

 

6) „Évtizedeken keresztül küzdött a székelység legnagyobb magánvagyona , a Csíki Magánjavak 

visszaszerzéséért.” 

 

7) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Gál Árpád, zeneszerző (kórusvezető, népdalgyűjtő) 
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8) Miért éppen erre az épületre helyezték a domborművet? 

Ebben az épületben volt a munkahelye. 

 

 

9) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Gróf Majláth Gusztáv Károly, püspök 

 

 

10) Milyen alkalomból állíttatta Csíkszereda város Önkormányzata az emléktáblát? 

születésének 140. évfordulójára 

 

 

11) Mikor szállt meg Városunkban Petőfi Sándor? 

1849. július 23-án 

 

12) Mit írt Petőfi Sándor feleségének, Júliának Városunkról? 

„Csik-Szerdának és Kézdi-Vásárhelynek gyönyörű vidéke van.” 

 

13) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Tőzsér József (Gyula), könyvkiadó, könyvkereskedő 

 

 

14) Mettől meddig élt a domborművön látható személyiség? 

1945-2013 

 

15) Silabizáld ki a plakett alatt elhelyezett aláírást! 

Domokos Géza 

 

16) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Tamás József, építész 

 

 

17) Ő tervezte a (madéfalvi) Siculicidium emlékművet, és munkáját adományként a (székely) 

vértanúk emlékére ajánlotta fel. 
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Nem kötelező kérdések: Mi nem tudjuk, hátha Ti megtudjátok ☺:  

17+) Ki és mikor készítette ezt a domborművet? 

Bara Barnabás (szobrászművész), (Demeter Péter bronzöntő mester), 2018 

 

 

17++) Miért éppen erre az épületre helyezték el?  

Tamás József szülőháza részben a Nagy István Művészeti Líceum mostani területén állt valaha. 

 

 

18) Kit ábrázol a bal oldali dombormű? 

Nagy István (festőművészt) 

 

19) Hogy hívják a Róla elnevezett iskolát? 

Nagy István Művészeti Líceum / Középiskola 

 

20) Kit ábrázol a jobb oldali dombormű? 

Nagy Imre (festőművészt) 

 

21) Hogy hívják a Róla elnevezett iskolát? 

Nagy Imre Általános Iskola 

 

22) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Venczel József, társadalomkutató, egyetemi tanár, közíró 

 

 

23) „Az önismeret nem önmagáért fontos, hanem azért, ami belőle következik .” 

 

 

24) Kit ábrázol az emléktábla? (neve?, miről híres?) 

Márton Áron, püspök 

 

 

25) Miért éppen erre az épületre helyezték ezt az emléktáblát? 

Több ízben megszállt itt. 
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26) A dombormű fölött a püspök jelszava van márványba vésve. Mit jelent? 

Nem utasítom vissza a munkát. / Nem futamodom meg a munka elől. /Nem utasítom vissza a 

szenvedést. / Nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. 

 

27) Kit ábrázol a dombormű? (neve?, miről híres?) 

Szent István, (államalapító) király 

 

28) Miért szerepelnek ezek az évszámok a domborművön? 

1000 – ekkor koronázták királlyá Istvánt 

2000 – ekkor avatták fel a domborművet 

 

29) Állítsd születésük szerint időrendi sorrendbe a felsorolt domborműveken, emléktáblákon 

szereplő személyiségeket! 

Szent István (~969), Petőfi Sándor (1823), Gróf Majláth Gusztáv Károly (1864), Tamás József 

(1868), Nagy István (1873), Dr. Pál Gábor (1883), Nagy Imre (1893), Márton Áron (1896),        

Dr. Nagy András (György) (1905), Venczel József (1913), Szász Endre (1926), Domokos Géza 

(1928), Gál Árpád (1936), Tőzsér József (Gyula) (1945)  

 

30) Nevezz meg egy olyan emléktáblát vagy domborművet, amely Csíkszeredában található, és 

nem szerepel az előbbi felsorolásban! 

Pl. Vákár Lajos emléktábla 

Hol található? 

A Vákár Lajos Műjégpálya előterében 

Milyen felirat áll rajta? 

Vákár Lajos 

1910-1993 

Csíkszereda - 2004 
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Ipics-apacs, Csíkszereda! VIII. honismereti játék – Emléktáblák, domborművek 

Szervezők: 
Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola 

Támogatók: 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, 

Nagy Imre Általános Iskola Szülői Közössége 
 


