Szellemi Mérföld PONTok
Gyere Te is!
Már a 9. héten járunk!

Erdély Szász városai
Brassó, Segesvár és Nagyszeben

Ahogy sportolsz, közben lógjál velünk is
hétről hétre ezen a nyáron az 1910-es
évekbeli kincses Nagy-Magyarországon!

Gyűjtsél ezzel szellemi PONTokat.
email-ben küldd be a
sárga kérdésekre a válaszokat ide:
nykörzet@gmail.com
Toljuk együtt a PONTot!

Brassótól Nagyszebenig utazunk Segesváron keresztül.
Összesen 145 kilométert teszünk meg.

Ez a távolság hány mérföldnek felel meg?

Brassó

Az erdélyi szászok egykori nagy központja volt.
Erdély délkeleti részén a Kárpát-kanyarban fekszik.

Látkép a városról, előtérben a Fekete-torony, balra az evangélikus Fekete templom.

Baloldalt Brassó címere:
• Milyen nyelven és mi van a város címere alá írva a piros szalagon?
• Mit látni ezen a címeren ami az Erdélyi címerben is megtalálható?

A Brassói főtéren lévő régi városháza a város egyik legismertebb látványossága.
Ez a történelmi Magyarország legrégebbi épségben fennmaradt városháza.

Így nézett ki a városháza 1900-ban, majd így nézett ki 1908-ban
Milyen változásokat látsz a két kép között?
BONUS: Keress utána, hogy mikor épült ez a városháza.

Tanítók és diákok látogatják a Millenniumi emlékműt a Cenk-hegyen
- Mi volt a Millennium? (a “mille” egy szám latinul, melyik és mire vonatkozik ez itt?)
- Hányban épülhetett ez az emlékmű ha a Millennium évében épült?
- Mi másról tudsz ami ugyancsak a Millennium évére épült Magyarországon?

A Magyar Királyi Államvasutakkal már 1879-ben el lehetett utazni Brassóba. Sőt, azon túl egész Bukarestig ment a vonat.

- Miért volt fontos a vasútvonalak kiépítése?
- Hogy hívták ezt az embert a jobboldali képen aki a vasutat építette?
- Milyen meghajtású mozdonyok futottak akkor?
- Mivel működtek a vonatállomáson (a sárga körben látható) lámpák?

Íme néhány kép Brassóról. Egy virágzó város ahol magyarok, szászok és románok együttlétek békességben.
Az alábbi 1910-es színesített képeslapon már megjelenik egy újfajta közlekedési jármű. Mi ez?

Az utca jobb oldalán két diák áll. Mögöttük egy
előkelő házaspár jön felénk. Sapka vagy kalap
szinte mindenkin látható a képeken. Vajon miért?

Magyar honvédelmi tüzérek vonulnak át a városon 1916-ban.
- Melyik háború eseményei ezek?
- Mi a fegyvere a tüzérségnek?
- Miért kellett a ló a tüzéreknek?

Segesváron már megfordultunk egyszer, de most ismét idehozott minket az utunk.

SEGESVÁR

II. Géza király telepítette a szászokat Erdélybe.
- Melyik században uralkodott II. Géza király?
- Ezek szerint hány száz éve élnek már ott szászok?
- Milyen nyelven beszélnek a szászok?

Segesvári vásártér a Kereskedelmi egyesület
székházával

Az evangélikus tanítóképző gimnázium

Mindezeknek az épületeknek masszív és meredek háztetejük van. Szerinted erre miért van szükség?

Szabad
királyi város

Nagyszeben

a nevét a rajta keresztülfolyó
Szeben patak
nevéről kapta.

Baloldalt az Evangélikus székesegyház. Jobb oldalt a Hermann tér.
- Hány óra látszódik a baloldali képen?

NAGYSZEBENI HIDAK
A baloldali képen a kőhíd látható a Szeben folyó felett. A jobboldali képen meg a vasúti viadukt hidal át a Cigány-völgy felett.

Nézd meg jól mind a két képet. Mindkettőn látsz embereket.
-A kőhídon hány embert látsz?
- Egy ember aki a fényképen szeretne látszani hova állt?
Mitpilléres
jelentezaz
- Hány
a kőhíd?
- Este hány lámpával van kivilágítva? (minden póznán két lámpa van)

- A vasúti viadukton hány embert látsz?
- Milyen ruhába vannak? (civilben vagy egyenruhában)
- Vajon ők mit keresnek ott?
- Mit jelent az a szó hogy viadukt?

Jobb felső képen a Hadtestparancsnoki palota. Alatta a csodálatos Erlen Park látható. Jobboldali képen villamos kanyarog
végig az utcán. Középen meg négy hölgy társasága akkori viseletben.

- A bal oldali képen keresd meg a őrtálló katonát és a zászlórudat.
A 19. sz végén már volt áramszolgáltatás és járt villamos a városban.
- Szerinted miért volt ez fontos? Keresd meg a villamosvezetékeket a képen.
A középső képen betekintést kapunk egy korabeli polgári lakásba.
- Miben különbözik ez a te otthonodtól?
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