Nagyváradi városnéző quiz:
Ki építette Nagyvárad első várát?
I.

Szt. László (a hagyomány szerint)

Ki volt Rogerius?
Apuliai származású krónikairó, váradi kanonok. 1241-ben Nagyvárad püspöke, Benedek a
tatárok ellen vonult, Rogerius azonban a városban maradt. A csatában legyőzött püspök
csakhamar Váradra menekült, majd újabb csapatokat gyűjtve a Dunán túl keresett
biztonságot. Rogerius egymásután értesült a magyarok csatavesztéseiről és Várad alatt
saját szemeivel is láthatta a tatárokat. Megírta a tatárjárás történetét (Siralmas ének –
Carmen miserabile)
Hogyan kötődik Dózsa György Nagyváradhoz?
Mint a bukott parasztlázadás vezérét feldarabolták és egy darabját a vár falára tűzték.
Milyen médium volt a "Holnap"? Miről híres?
Irodalmi antológia Nagyváradon, Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd
Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka írásai jelentek meg benne többek között.
Milyen stílusú a Püspöki Palota és mi köze Bécshez?
Késő barokk stílusú, kivitelezése 1762- 1776 közötti történt meg, az osztrák Franz Anton
Hillebrandt tervei alapján. Az épületet a híres bécsi Belvedere-kastély kicsinyített másának
szánták, részben emiatt és részben egyéb vallási konfliktusok miatt Mária Terézia elítélte az
alapítót.
Ki alkotta Szent László szobrát a székesegyház előtt?
Tóth István a templom előttit (Fadrusz János másolatot készített róla), a székesegyházban
található Herma-mellszobor Link Fülöp alkotása
Miről híres az egyik váradi utca névadója, Nagysándor József?
A tizenhárom aradi vértanú egyike, nagyváradi születésű
Miről kapta nevét a kanonok-sor?
A nagyváradi Szent László székesegyház és a püspöki palota mellett a 100 éven át épített
(1753-1875) Kanonok-sor (253 méteres hosszúságával és 56 pillérével) is része Nagyvárad
barokk negyedének. A kanonok tisztségviselő pap, a káptalan tagja. Nevük onnan ered,
hogy közös életre és különleges rendszabályok által előírt életmódra (vita canonica) voltak
kötelezve.
Honnan származik Albrecht Dürer?
Bihar
Melyik kávéház volt Nagyváradon Ady kedvenc törzshelye?
EMKE (de ma a „Müllerei” cukrászdában található az Ady Emlékmúzeum, ami ugyancsak
kedvenc tartózkodási helye volt)

Miről híres a nagyváradi születésű Szigligeti Ede?
Eredeti nevén: Szathmáry József, drámaíró, színpadi rendező, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. Szobra a naygváradi Állami Színház előtt áll, a színház magyar tagozatát
róla nevezték el.
Miért hívják Nagyvárad egyik ortodox templomát holdas templomnak?
Az óraszerkezet alatt helyezkedik el homlokzatán egy három méter átmérőjű fele feketefele arany színűre festett gömb, amelyet egy szerkezet úgy mozgat, hogy a gömb mindig a
valóságos holdképet mutatja. A szerkezetet, amely még ma is működik Georg Rueppe
készítette 1793-ban!
Ki volt Rulikovszky Kázmér?
Rulikovszky-temetőben nyugszik Rulikovszky Kázmér lengyel százados, akit Paskievics 1849.
augusztus 29-én a magyarokhoz való átállásért kivégeztetett.
Miért nem fogyott be soha a víz a nagyváradi vár körül a középkorban?
A várat körülvevő Pece-patak vizét számos hőforrás táplálja, ezért élővilága számos
különlegességet rejt, például egyetlen európai élőhelye a nílusi tündérrózsának.
Milyen településekből jött létre Nagyvárad?
Várad-Újváros, Várad-Olaszi, Várad-Váralja és Várad-Velence.
Ki volt Szacsvay Imre?
Szacsvay Imre az 1848-49-es szabadságharc egyik kiemelkedő alakja volt. 1848-ban
Váradolaszinak és Újvárosnak volt országgyűlési képviselője, és mint a függetlenségi
nyilatkozat szövegezőjét és aláíróját 1849-ben őt is kivégezték.
Nagyváradi szobrán ezért a következő felirat látható: „Csak egy tollvonás volt a bűne.”

