Név: __________________________
Iskola: _________________________
Osztály: ________________________

Várfalsétány-séta
a Bünker-köztől a Lenck-átjáróig

2021. október
Sopron belvárosának utcarendszerét a középkori városfal határozza
meg. A középkori városfalak mellett húzódó 600 méter hosszú
Várfalsétány bemutatja Sopron középkori védelmi rendszerét a
nagyközönség számára.
A Várfalsétány a Bünker-köztől indul és a Hátsókapuig tart.

Ez lesz felfedező sétánk útvonala is!
Sétánk során az összes feltárt és látható várfal-részt
végigjárjuk. Sok helyen információs táblák nyújtanak még
nagyobb betekintést a vár és a várfal történetébe. Ezeknek az
információs tábláknak is szerepük lesz a feladatok
megoldásánál!

Kezdjük felfedező
utunkat a Bünkerköznél!
A QR-Kód beolvasása után még többet
tudhatunk meg Bünker János Rajnárdról.
Sopron ikonikus könyvesboltja mellett található a Várfalsétány
bejárata!

Mi a könyvesbolt neve? _____________________________________

Induljunk! 

Az 1780-as évek körül a Belváros kinőtte falait, a várárkot betöltötték.
A bástyákkal tarkított várfal ezért néhol elég közel áll a lakóházakhoz.
A Színház utca hányas számú háza mögé NEM épült római kori bástya?
__________________
1.Tábla szókereső:
1. sor utolsó teljes szava: __________________________

Bástya bástya hátán …. azért jó, ha számoljuk őket. 
És vajon miért nem épült fel a bástya?

2.Tábla szókereső:
3. sor ötödik szó: _______________

Tovább sétálva láthatjuk, hogy
a múlt és jelen építészete, pár
négyzetméteren,
hogyan
alakítja a környezetet.
Útunk során követjük a várfal
formáját. Hol egyenesen, hol
kanyarogva. Egy részén pedig
szinte karnyújtásnyira van a
lakóház a várfaltól. Mit
tippeltek, kb. hány centiméter
van a fal és az ajtó között?
a, 100 cm
b, 110 cm
c, 120 cm
d, 130 cm
e, ____________

Sopronnak melyik közigazgatási épülete épült rá a középső várfalra?
______________________________________________________

3.Tábla szókereső:
4. sor 5.szó: ___________
Két étterem teraszán is áthalad a Várfalsétány. Melyik az első? Sajnos
nem üzemel. ___________________
Az információs tábla ad segítséget:

Mik voltak a kváderek?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Kicsit „kilépünk” az egyenesen vezető útról, és balra, a föld alá vesszük
az irányt - pár lépcső erejéig.

4.Tábla szókereső:
3. sor 11. és 12. szava: __________________________________

Álljunk meg egy kicsit a négy pad egyikénél, és nézzük felfelé a falra!
4 díszesen faragott ablakokat látunk. Rajzoljátok le az ablakokat!

Még egy kis agyalós feladat! 
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Milyen Sopronhoz kötődő szavakat találsz?
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Tovább indulunk, és a 2. étterem teraszán keresztül vezet az utunk. Ez
üzemel, működik. Mi az étterem neve? ________________________

Közeledünk a város jelképe, a Tűztorony felé.

A Tűztorony alatt melyik városkapu
egyik
tornyának
négyszögletes
maradványait láthatjuk?
____________________

5.Tábla szókereső:
4. sor 1 szava: _________________

Kilépve a kapuból, az Előkapu utcába
érünk, jobbra rövid pillantást vetünk a
város kulcsára. Rajzoljátok le a
kulcsot!

Sopron északi kapujának a neve: ____________________________

Mi volt a fahíd alatt?
a, vizesárok
b, semmi
c, Ikva-patak
d, mocsár
e, __________________

6.Tábla szókereső:
5. sor 1. és 2. szó:
__________________________

Mik voltak ezek a lyukas
építmények?
a, hídpillérek
b, istállók
c, raktárak
d, lábasház
e, ________________

7.Tábla szókereső:
5. sor 17. szava: ___________________

A kis tér sarkán, a várfal mentén állt a Nepomuki Szent János-kápolna.
Mivel nem akarták a soproniak elveszíteni, ezért a lebontásakor
tégláit, faragványait megszámozták, és a kápolnát a belvárostól távol,
eredeti formájában újjáépítették. A kápolna ívesen elődomborodó
homlokzatán latin nyelvű felirat őrzi az építés és az újra felépítés
időpontjait. Vajon hol áll most ez a csodaszép kis kápolna?
a, Villa sor

b, Tómalom

c, Brennberg

d, Bánfalva

A Nepomuki Szent János-kápolna
ANNO, háttérben a Tűztorony!

Ha tehetitek, menjetek
megnézni az új helyén!

el

8.Tábla szókereső:
3. sor első szó: ______________
Ha tovább sétálunk, átmegyünk a híd alatt, egy fakapu résein
betekintve láthatjuk a romkertet.

Az itt található táblán olvasható Sopron római kori neve is:
________________________________________________________

9.Tábla szókereső:
3. sor 3. szó: ____________

A következő szakaszon aztán lehet
nézelődni! Itt található és látható a
városfal a legteljesebb pompájában.
Lehet csodálkozni!

Megtaláltátok a varjút
az ablakban?
Rengeteg erkély és hátsó házfal néz a
várfalra. Látható egy nagyon keskeny
ház hátsó része is. Manó háznak
tűnik. Vajon melyik várkerületi ház
ez?
______________________________
10.Tábla szókereső a kis téren:
1. sor jobbról 2. szó: ____________

Bástya bástya hátán…. azért jó, ha számoljuk őket. 
Folytatjuk utunkat a leghosszabban megmaradt rész mellett.

Fel a lépcsőn, le a lépcsőn, fel a lépcsőn -

Útelágazás

 ha balra megyünk, kijutunk a Várkerületre.
 ha jobbra megyünk, a Fórum étterem teraszán át kijutunk a Szent
György utcára és a Fő térre, illetve ha átmegyünk a hídon és jobbra
felmegyünk a lépcsőn, a vörös sánc tetején sétálhatunk, akkor a végén
a Scarbantia Régészeti Park fölé kerekedünk.
 ha egyenesen folytatjuk utunkat, tovább haladunk
Várfalsétányon, keresztül a Zwinger kávéház teraszán,
Nagyrondellához érünk. (Mi majd egyenesen haladjunk előre!)

a
a

11.Tábla szókereső:
4. sor jobbról az 5. és 4. szó: ________________
A Nagyrondella felé folytatva utunkat bekukkanthatunk a múltba. A
vasbeton „szoknya” alatt láthatóak az eredeti kváderkövek.
12.Tábla szókereső:
4. sor 5. szó: _______________

Közvetlenül a Nagyrondella melletti tábla állomásunk
utolsó táblája!
13.Tábla szókereső:
5. sor 4. szó: _____________
Számok vonzásában:
Hányadik világháborúban érte bombatalálat a várost? _____
Hányas falgyűrű? ______
Hányadik századi városfal alkotja az alapokat? _________
Az évszázadok alatt hányszor építették át a várfalat? ____________
Az utolsó erősítések alkalmával hány bástya épült a Nagyrondellán
kívül? ___________
Hány „kis” bástya mellett jöttük el?
a, 12

b, 8

c, 10

d, 11

e, _______

„Nem találom a szavakat” – melyik helyre melyik szó való?
A soproni vár története
Sopron hazánk _____________ csücskében található. Az Alpokalja térségében
már a Római Birodalom idejében is _____________ település létezett,
a borral, _____________és _____________ kereskedő lakosság által megalapított
_____________városa.
A régészeti feltárások nyomán napvilágra kerültek a hatalmas faragott kövekből
emelt, _____________ tornyokkal tagolt _____________ alakú városi
védőművek alapfalai. 450-körül _____________ hun fejedelem hadjáratában
romba dőlt a rómaiak városa, melynek maradványaira települt meg a Kárpátmedencében új hazát találó _____________lakosság. Az István király által
létrehozott központosított államhatalom alapját jelentő vármegyei ispánságok
egyikét, a római alapfalakra épített _____________gerendás szerkezetű és
földdel kitöltött ispánsági vár jelentette. A feltárások arra utalnak, hogy a 11.
század elején viharos erejű támadás során égett le ez a _____________. A
későbbi helyreállítások során már erős kőfalat emeltek a „_____________”
tetejére, ami jelentős akadályt képezett a _____________ támadó ellenséggel
szemben. Az Árpád-házi királyok uralkodásának további évszázadaiban is
jelentős _____________számított, de biztonságos falai között a lakosság fejlett
polgári településen tudott élni. II. _____________ Frigyes osztrák herceg,
kihasználva, hogy a magyarok királya vereséget szenvedett Muhi mezején,
fegyvereseivel
elfoglalta _____________ határvárát. Csak a
következő esztendőben sikerült annyi
katonaságot
összegyűjteni _____________ királynak, hogy a
bitorolt területeket visszavegye. Az 1526os mohácsi csata után ez a vidék
rövidesen _____________
Ferdinánd fennhatósága alá került.

északnyugati
virágzó
határvárnak
Attila
Habsburg
magyar

nyugatról
vörös sánc
sáncvár
étolajjal
ovális
facölöpökből

Scarbantia
IV. Béla
Sopron
borostyánkővel
félköríves
Harcias

A Várfalsétány még folytatódik egy kicsit, de feladatlapunk utolsó
állomása a Lenck átjáró, és az itt található Soproni TIT.

Mit ábrázol a logó? ___________________________
Szerintetek mivel foglalkozik az egyesület?
________________________________________________________
Milyen program lesz 2021. december 17-én?
________________________________________________________
Milyen témájú nyári táborba jönnél el szívesen?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Ha már itt vagyunk, nézzünk kicsit körül a Lenck-átjáróban is!
Megtaláltátok a Lenck átjáró homlokzatán a "Csodálatos halászat"
című domborművet? ___________________________________

Miről/kiről kapta nevét a Lenck-átjáró?
a, a Lenck kereskedő családról

b, Lenck Imre építészről

c, Lenck Mariska színésznőről

d, a Lenck Hajózási Zrt.-ről

Hány belső udvara van a Lenck-átjárónak?___________

Írjatok a táblákon talált szavakból
egy rövid kis történetet!

Az útvonal:

Köszönjük, hogy velünk játszottatok!
A feladatlapokat személyesen minden
pénteken 15:30-tól lehet leadni a Soproni TIT
irodájában vagy a postaládába bedobva
2021. december 17-ig!

