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IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! IX. honismereti játék: Szobrok, emlékművek 
Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! 

 

FELADATLAP 

 

Név, osztály, iskola, telefonszám, drótpostacím: 

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

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

 

I. 

1) Kiket ábrázol a szobor?  

Szűz Máriát és a kis Jézust 

2) Milyen tárgyakat tartanak a kezükben? 

jogart, országalmát 

3) Mit jelent a szobor alatt található latin nyelvű kronosztikon? 

Ó, Szent Szűz, mi dicsőségünk, a széthányt romokból jeles művészettel újul meg szentélyed. 

4) A pirossal írt római számok az 1830-as évszámot, a tornyok építésének befejezési évét kellene 

adják. Ehelyett milyen számot adnak? 

1825 

Indoklás: 

Ez a felirat látható a szobor alatt: 

SpLenDor  ab  eLIsIs  CeLebrI  reDIt  arte  rVInIs  aeDIbVs  O!  VIrgo  GLorIa  nostra  tVIs. 

A kronosztikon 22 pirossal írt betűt tartalmaz: 3 D-t, 1 C-t, 4 L-et, 3 V-t, 10 I-t és 1 G-t. 

D = 500, C = 100, L = 50, V = 5, I = 1, G – nem római szám        

3 X D + 1 X C + 4 x L + 3 X V + 10 x I = 3 X 500 + 1 X 100 + 4 x 50 + 3 X 5 + 10 x 1 = 1.500 + 100 + 

200 + 15 + 10 = 1825 

5) Hol tévedett a kronosztikont kiszínező festő? 

Két helyen is: nem festette pirosra az aeDIbVs szóban a V-t (ezért 5-tel kevesebb a 

kronosztikon értéke a kelleténél), és pirosra festette a gLorIa szóban a G-t, ami nem római 

szám. [Egy G betűt festett ki egy V betű helyett.] 

A kronosztikon így lenne helyesen kifestve: 

SpLenDor  ab  eLIsIs  CeLebrI  reDIt  arte  rVInIs  aeDIbVs  O!  VIrgo   gLorIa  nostra  tVIs. 

II. 

6) Kit ábrázol a szobor? (neve?, miről híres?) 
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Gál Sándor 1848-as honvéd ezredest  

7) Mit jelent az „1848-as honvéd” kifejezés? 

az 1848-as forradalomban és az azt követő szabadságharcban a hont, a magyar hazát védő 

katona 

8) Ki, mikor és kiknek a támogatásával állíttatta ezt a szobrot? 

A Salvator Alapítvány állíttatta ezt a szobrot 1998-ban a Világszövetség Erdélyi Társasága, 

Csíkszereda testvérvárosai és a Hamerock R.T. támogatásával 

III. 

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

Petőfi Sándor költőt, forradalmárt [az 1848-as forradalom lánglelkű költőjét] 

10) 1973-ban több helyen is szobrot állítottak „a nép nagy fiának” Erdély-szerte. Miért éppen 

ebben az évben? 

mert ebben az évben volt születésének 150. évfordulója [és a szabadságharc kitörésének 125. 

évfordulója] 

IV. 

11) Melyik királynét ábrázolta a szobor? 

Erzsébet királynét [Sissit] 

V. 

12) Kit ábrázol a szobor? 

Mikó Bálint [főispánt] 

13) Mikor és milyen alkalomból állították a főispán szobrát? 

2011. június 5-én, a Gimnázium-épület felszentelésének 100. évfordulóján 

14) Miért a Gimnázium elé állították a szobrát? 

mert Ő volt a Gimnázium felépítésére alakult bizottság elnöke [mert Ő volt a Gimnázium világi 

gondnoka] 

VI. 

15) Ki volt ez a püspök? 

Mailáth [vagy: Majláth] Gusztáv Károly 

16) Kik és mikor állíttatták a mellszobrát? 

Ambrus Zoltán és neje, Valerie, 1999-ben 

17) A Gimnázium előtt álló négy jeles férfiú egyike diák volt a Gimnázium felavatásakor. Melyikük? 

Márton Áron 
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VII. 

18) Ki volt Ő? 

Ujfalusi [vagy: Újfalusi] Jenő 

19) Melyik évben szakadt meg eredményes polgármestersége? 

1919-ben 

VIII. 

20) Kit ábrázol a szobor? (neve?, miről híres?) 

Nagy Imre [csíkzsögödi] festőművészt 

21) Hasonlítsd össze a Mester életrajzi adatait az eredeti gipsz-szobor készítési évével! Mit veszel 

észre? 

a Mester 80. életévében készült az eredeti gipsz-szobor [még élt a Mester, amidőn szobor 

készült Róla] 

IX. 

22) Kit ábrázol a szobor? 

Márton Áron [püspök atyát, egy bérmálkozó székely leányt és a bérmakeresztanyját] 

23) Milyen szertartás közben ábrázolta a képzőművész a Püspök Atyát? 

bérmálás közben 

24) A Püspök Atya 1944-ben a kolozsvári Szent Mihály-templomban, a papszentelés alkalmával 

elmondott szentbeszédében mondta: 

„Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, 

hanem dicsőség.” 

Egészítsd ki az idézetet a szobor talapzatának déli oldalán olvasható felirattal! 

X. 

25) Kit ábrázol a szobor? (neve?, miről híres?) 

Domokos Pál Péter [tanárt], néprajzkutatót [az Ezer Székely Leány Napjának kezdeményezőjét] 

26) Mi a címe a könyvnek, amelyet a kezében tart? 

[A] Moldvai magyarság 

XI. 

27) Megtalálod, hogy hol vagyok? 

a csíksomlyói Fodor-ház hátsó bejáratának lépcsőjén 

XII. 

28) Találsz olyan hős(öke)t, aki(k)nek a családneve megegyezik a tiéddel? Amennyiben igen, 

nevezd meg ő(ke)t! Rokonod/rokonaid?  
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igen, …  / nem 

XIII. 

29) „Dicsérje ez a jel a végveszélyben is cselekvőképes hazaszeretetet!” 

Egészítsd ki az idézetet a Székely Hadosztály címere alatt olvasható felirattal! 

XIV. 

30) Hol építették fel újra a talapzatot? 

a Kissomlyó utcában / a csíksomlyói Szent István Otthonnal szemben 

XV. 

31) Mit jelent a szobor talapzatába vésett felirat? 

Dicsőség a legyőzötteknek! 

XVI. 

32) Számítsd ki, hány éve hokiznak a csíkiak? 

90 éve / 89 éve [Városunk csapatának első mérkőzésére 1931. január 4-én került sor.] 

XVII. 

33) Milyen megoldást találtak a szél erejének megtörésére? 

az angyalok szárnyára réz-tollazat került 
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