
Margitsziget pesti oldal felfedezőlap

Barangold be a Margitszigetet feladatlapunk segítségével, és válaszold meg a kérdéseket! A válaszok
betűit összeolvasva egy, a Margitszigethez köthető szót, kifejezést kapsz. 

1. A  IV.  Béla  által  alapított  Boldogasszony  zárda a  középkorban  a  sziget  legfontosabb  egyházi
intézménye volt. Gazdagsága és a király lányának, Margitnak a személyéhez kapcsolódó csodák
az egész középkor során hozzájárultak ahhoz, hogy gazdag birtokosok leánygyermekei kerültek
ebbe a  zárdába.  A területén  kialakított  romkert  az  egyik  legjelentősebb középkori  szerzetesi
emlékcsoport a főváros területén. Az utóbbi években jelentős felújítások zajlottak itt. Egyik falán
található ez a tábla: „Műemlék, domonkos rendi apácák …. és királyi udvarhely, XIII-XVI. Század”

P. temploma R. kolostora D. zárdája

2. A  Vadaskert  nagyon  kedvelt  pihenőhelye  a  kisgyermekes  családoknak,  de  bárki  számára
felüdülést jelent ez a kis oázis. Sokáig a Fővárosi Kertészet üzemeltette, 2002-től a Fővárosi Állat-
és Növénykert a fenntartója. Háziállatokat, erdei vadakat és egzotikus állatokat is találhatunk itt.
A sziget élővilágáról olvashatunk egy táblán. Melyik a verebek különösen kedvelt fája?

Ó. Platán Ő. Fenyő Ű. Tölgy

3. József nádor, a szenvedélyes kertész,  rózsákat telepített a szigetre. Volt, hogy egyszerre több
tízezer tő rózsa pompázott a messze földön híres Rózsakertben. Sajnos az utóbbi időben ennél
jóval kevesebb van belőlük. A Rózsakert melletti csodás virágköröndöt más növények foglalják el
(május közepén-végén):

P. virágzó cserjék S. gyógynövények Z. egynyári virágok

4. A Szabadtéri Színpad háta mögött a fák között bújik meg ez a kőből készült szobor. A szoborral
egybefaragott talapzat körül szabálytalan kőhalom látható. Valaha egy öreg lantos mellékalak is
volt mellette, melyet lebontottak – a nyoma még halványan kivehető. Kit ábrázol a szobor?

J. Arany János S. Tompa Mihály T. Ady Endre

5. A premontreiek Szent Mihály temploma és kolostora már a tatárjárás előtt létezett. A román
stílusú kis kápolnát a XV. században bővítették. Sokáig azt hitték, hogy a Ferences templom a
premontrei kápolna, csak 1923-ban tárták fel romjait. A templomot rekonstruálták és 1932-ben
szenteltek újjá. Az ásatások során egy sírkövet találtak, ki nyugodott alatta?

A. Bálint E. Margit O. Béla
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