Városi séta Monoron

Játékos sétára hívjuk az érdeklődő felnőtteket és diákokat, melynek során monori
emlékműveket és köztereket érintve ismerhetik meg jobban városunkat! Összeállítottunk egy
kérdőívet, mellyel igyekszünk tartalmasabbá tenni a napi sétákat és egyben az online oktatást
is segítjük. A feladatsor papír alapon is letölthető és nyomtatható, vagy akár mobiltelefonon,
online kérdőív formájában is visszaküldhető. A hibátlan válaszokat adók között értékes
könyvutalványokat sorsolunk ki!
A visszaküldés határideje 2021. április 9. Kérjük, hogy a határidőig dobják be a Vigadó
Kulturális és Civil Központ kapualjában (Monor, Kossuth L. u. 65-67.) található postaládába a
papír alapú kérdőíveket, vagy töltsék ki online módon!

Jó szórakozást, és a járványügyi
szabályok betartása mellett kellemes
sétát kívánunk Monoron!

Név: ……………………………….. Iskola/osztály: …………………………………………
Életkor: ……….. Elérhetőség: …………………..…………………………………………
Maximális pontszám/Elért pontszám: 22 /

-

Monor főutcájának jellegzetes dísze a Luther téren található Millenniumi
emlékmű, közismertebb nevén az „Angyalkás díszkút”. A talapzaton olvasható felirat
szerint kinek a támogatásával készült el az ezredforduló idején? (maximális pont: 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Az Ady Úti Általános Iskola épületében már a múlt század elején is iskola működött
Monori Magyar Királyi Állami Polgári Fiú - és Leányiskola néven. Az emléktábla
tanúsága szerint mettől meddig működött ilyen néven az oktatási intézmény?
(maximális pont: 2)
………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Bocskai István fejedelem tiszteletére a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség
temploma mellett állítottak emlékhelyet. Fejezd be a kopjafán olvasható feliratot:
„Az dolgot ő magát nézzük, csak az mi nemzetünk…” (maximális pont: 2)
.......................................................................................................................................

-

A Jászai Mari Általános Iskola bejáratánál emléktábla őrzi az aradi vértanúk emlékét.
Mikor került sor ennek felújítására? (maximális pont: 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Népszerű kirándulóhely a városban a Kis-tó és a Tavas park. Információs táblákon
ismerhetik meg az érdeklődők a tó történetét, a park élővilágát és további hasznos
információkat szerezhetnek. A 15. tábla a fát felhasználó mesterségeket mutatja be.
A tábla szerint mire használható a vadalma fa? (maximális pont: 3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

József Attila „Curriculum vitae” című önéletrajzában is megemlékezik róla, hogy rövid
ideig Monoron élte ifjúkori életét. Ennek részleteit emléktábla mutatja be az
Alkotmány utcában, ahol nevelőszülőknél került elhelyezésre. A Monori M. Kir. Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola értesítőjének hányadik oldalán szerepel a későbbi költő
neve? (maximális pont: 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

A város legrégebbi iskolája a Kossuth Lajos Általános Iskola. Már a XVII. század
közepén is oktatás zajlott az Iskola helyén álló épületekben. A több évszázados
múltról a Kossuth Lajos Állami Általános Iskola időszakából márványtábla emlékezik
meg. Milyen évszámok olvashatóak a táblán? (maximális pont: 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Magócsi István református teológus az egyik monori áldozata az 1956-os
forradalomnak. A Református Nagytemplom oldalán emléktábla állít neki örök
emléket. Melyik napon érte a halál? (maximális pont: 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

-

A Római Katolikus Nagytemplomban Dr. Turner Ferenc plébánosra emlékező tábla
olvasható, akinek élete a kommunista diktatúra időszakában ért véget. Mikor
helyezték el a táblát a templom előterében? (maximális pont: 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

A Kálvin téren áll az I. világháború áldozataira emlékező vitéz szobor. Mikor állítatta
hőseinek emlékére „Monor közönsége”? (maximális pont: 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

-

A Nemzetőr Általános Iskola felújításakor is igyekeztek korabeli emlékeket megőrizni
a hosszú ideje iskolaként működő épület történelméből. Az épület homlokzatán
felirat mutatja az iskola alapításkori nevét, amely: (maximális pont: 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kossuth Lajos mellszobrát Monoron 1901. június 9-én a községháza épülete előtt
állították fel. Innen lebontásra került 1943-ban, majd felállították 1944-ben az
evangélikus templom előtt. Ezt követően 1945-ben került áthelyezésre a mai helyére,
a Monori Városi Bíróság épülete elé. A talapzaton olvasható táblácska tanúsága
szerint ki készítette a szobrot és hol? (maximális pont: 3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

