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Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének versenye 

Helyismereti verseny – kérdések és feladatok 
 
 

1. Az Óbudai Múzeum Pincegalériájában a 14. századi Szűz Mária prépostsági templom alapfalainak 
maradványai találhatóak. A kiállításban a Szűz Mária templom egyik középkori berendezési tárgyának két 
részlete is megtalálható. 

1.a Mi ez a tárgy, mikor készült, és mi látható a töredékeken? 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
1.b Ki alapította a Szűz Mária templomot és mikor? 

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

2. A középkori ferences templom romjai a Miklós utcában (a Kórház utca 9. panelház mellett) találhatóak. 
A templom és a kolostor egy római kori légiostábor helyére épült. 

2.a Mi jelzi azt a helyszínen, hogy római kori előzményekre építkeztek? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
2.b Ki volt a ferences rend alapítója, és Magyarországon hogy nevezték a rend tagjait? 

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

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

3. A helyszínen római kori épületmaradványok és egy ferences rendi templom falainak és szentélyének 
romjai láthatóak. 

3.a Milyen alaprajza van a szentélynek félköríves, vagy négyszögletes? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
3.b Hányadik században érkeztek a ferencesek Óbudára? Mikor és miért kellett távozniuk Óbudáról? 

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

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

4. A Flórián tér aluljáróból a Serfőző utca felé haladva a falon középkori kőfaragványok másolatai vannak 
kihelyezve, köztük egy nagyméretű sírkő-másolat. 

4.a Kinek a sírkőmásolata látható? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
4.b Melyik uralkodónk feleségének állt a szolgálatában, és mi volt a feladata? 

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

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

 



 

5. A 13-14. században épült óbudai királyi vár várkápolnájának maradványai a Kálvin köz 4. szám alatti 
református templom parókiájának pincéjében találhatóak. 

5.a Milyen tájékoztató anyag található a romok mellett? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
5.b Melyik óbudai szervezet segített abban, hogy a romok bemutathatóak legyenek?  

………………………………………………………………………………………………………………. 
(A kápolna maradványai megtekinthetők május 15-én és 22-én, 11:00 és 12:00 óra között.) 
 

6. Keresd fel az óbudai klarissza templom és kolostor impozáns maradványait! A romokat körülvevő 
kerítésen kültéri tablók idézik fel a középkori királyi székhely, majd királynéi város Árpád-kori és gótikus 
egyházi épületeit. 

6.a Hányadik tablón látható az alapítóról és gyermekeiről készült iniciálé? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
6.b Ki és mikor alapította az óbudai a klarissza kolostort? Halála milyen módon kapcsolódik a 
kolostorhoz? 

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

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

7. A tablókon a kolostort alapító esküvőjének képe is látható. 

7.a Hányadik tabló kapcsolódik a kolostor alapítójának esküvőjéhez? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
7.b Kihez ment feleségül, mikor volt az esküvő, és hol található a kép eredetije? 

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

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

8. Az alapító személyéhez egy csodálatos ötvös-remekmű kapcsolódik, amelyet végrendeletében a 
klarisszákra hagyott. 

8.a Hányadik tabló mutatja be az ötvös-remekművet? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
8.b Mi volt a funkciója, kiket ábrázol, és hol található ma ez az ötvös-remekmű? 

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

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

  



 

9. Az Óbudai Zsinagóga előtt hatalmas füves terület látható, amely a középkorban jelentős funkciót töltött be. 

9.a Mi volt a funkciója a középkorban ennek a füves területnek? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
9.b Írd le röviden, mi jellemezte ekkor ezt a területet és környékét! 

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

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

10. A 9. pontban említett terültet mellett található Óbuda egyetlen fennmaradt középkori eredetű lakóháza. 

10.a Milyen intézmény működik ma az épületben? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
10.b Ki volt a ház középkori tulajdonosa, és kiknek a szolgálatában állt? 

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

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

11. Nagy Lajos király 1355-ben kettéosztotta Óbuda városát az édesanyja Piast Erzsébet királyné és az 
óbudai káptalan között. A királynéi városrész Szent Margit plébánia temploma a mai Szent Péter és Pál 
Főplébánia helyén állt. 

11.a Mi jelzi Szent Margit plébánia emlékét a helyszínen? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
11.b A Szent Margit templom melyik híres középkori zarándokhelyünk leányegyháza volt? 

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

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

12. A Szent Péter és Pál Főplébánia templom déli oldalfala mellett egy híres humanista emlékköve áll, aki 
nemesi címet kapott Magyarországon. 

12.a Kire utal az emlékkő? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
12.b Írd le, hogy milyen származású volt az illető, melyik királyunk szolgálatában állt, és mi volt a 
legjelentősebb magyarországi tevékenysége, illetve műve? 

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

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

Az alábbi adatok kitöltése nélkül a részvétel érvénytelen: 

A kérdőívet kitöltő neve: …………………………………………………………….…………………..…… 

A versenyen egyedül vagy családoddal, társaiddal együtt vettél részt? ……………………………………... 

Ha többen voltatok, akkor a tásaid nevei: 

……………………………………………………………………………………………… 

Email címed, amelyre szükség esetén értesítést küldhetünk: ………………….……………………….……  



 

A VERSENNYEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A verseny célja, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék Óbuda középkorát, és annak ma látható 
emlékeit, nem csak a történelemkönyvekből, interneten felkeresett leírásokból, hanem a helyszínen is 
járjanak, személyes benyomást szerezzenek. 

A verseny tematikája az, hogy minden témához két kérdés kapcsolódik. Az „a” kérdésre csak akkor tud a 
résztvevő válaszolni, ha valóban a helyszínen járt. A másikra a „b” kérdésre a helyszínen szerzett, vagy más 
forrásból szerzett információk alapján is lehet egy-két mondattal válaszolni. Hosszas történeti fejtegetés 
szükségtelen. Bízunk benne, hogy minden résztvevő csak akkor tölti ki az „a” kérdésre a válaszát, ha 
valóban járt a helyszínen. 

A kérdőívek átvétele: A kérdőívek május 3-án, hétfő reggeltől letölthetőek honlapunkról, de az 
egyesület@ohegy.hu címünkre kapott levélre válaszolva is megküldjük. Továbbá átvehetők az Egyesület 
gondnokánál (1037 Toronya utca 33. tel: +36 30-570 3015) és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 
Erdőalja út 5.) portáján 8:00-16:00 óra között. 

A versenyművek leadása történhet az az egyesület@ohegy.hu címünkre küldött levél mellékleteként pdf 
formátumban, vagy papíralapon, az átvételi pontokon lezárt borítékban, névvel megjelölve. 

A kiértékelést egy háromtagú zsűri végzi, tagjai Benyóné Dr. Mojzsis Dóra, Horváth Péter muzeológusok, 
és Basa István, a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tanára. 

Az értékelés módja: Minden kérdésre adott válasz 1-3 pontot kap. A díjazottak sorrendjét az elért 
pontszámok határozzák meg. 

Díjazás: Az első három helyezettet díjazzuk. A jutalom mindhárom esetben egy Óbuda történetét leíró 
értékes könyv. A könyv mellé az első helyezett az Óbudai Ínyenckert Vendéglőbe érvényes, négy főre szóló 
vacsora bónuszjegyet kap, a második egy sokszemélyes tortát, harmadik egy többszemélyes tortát. Továbbá 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola azon felső tagozatos diákjai, akik a versenyen való részvételüket a 
kitöltött kérdőívekkel igazolni tudják, azok jutalmul 5-ös osztályzatot kapnak történelemből. 

Eredményhirdetés és a díjak átadása - ha a pandémia nem írja felül - 2021. június 19-én lesz a 
Táborhegyi Népházban (1037 Toronya utca 33.), az „Óhegy Napok” ünnepi megnyitóján, amelynek 
időpontja a honlapunkon, vagy az Óhegy-hírek folyóiratban olvasható majd, de arról a versenyen résztvevők 
külön értesítést kapnak, ezen kérdőívben megadott e-mail címükre. 

Szeretettel köszöntünk a versengők körében: 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 
1037 Budapest, Toronya utca 33. 

www.ohegy.hu 
egyesület@ohegy.hu 

  



 

Óbuda történelmi emlékei – középkor 
Helyismereti verseny – résztvevői 
Aki megadja e-mail címét, vagy telefonszámát, azt a verseny időtartama alatt értesíteni tudjuk egyes 
eseményekről, pl. az Óbudai Múzeum, vagy a Református parókia nyitvatartásának időpontjairól, vagy azok 
esetleges változásairól, továbbá a díjátadás időpontjáról, esetleges változásáról. 

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete 
 

(Adatok megadása nem kötelező, azokat csak a verseny akadálymentes lebonyolítására használjuk fel.) 
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