Egy kis szerencsét hozó kitérő:
A bazilika bal oldalán található lépcsőn elindulva, Ön a Géza
fejedelem térre jut.
Itt
találja
Géza
fejedelem
bronzszobrát,
ölbe
tett,
összeszorított, hatalmas öklökkel.
A szobor mellett egy 4 levelű lóhere van, melyet megérintve
– a hagyomány szerint – szerencsét hoz Önnek!
Semmiképpen ne hagyja ki, ha már ott jár!
A felirata: „Géza nagyfejedelem 972-997. Fehérvár alapítója.”
Ehhez az emlékműhöz kapcsolódik 12. kvíz-kérdésünk. Vajon tudja-e majd a választ?
A Bazilika előtti tér II. János Pál nevét viseli:
A székesegyház a régi templom helyén épült. Itt őrzik Szent István fejereklyéjét. A főoltár képe a
térdeplő Szent Istvánt ábrázolja, amint felajánlja az ország koronáját Szűz Máriának. A templom
homlokzatán a tornyok között teraszt alakítottak ki, amelyet fonatos kőrács zár le, és három
posztamensen Szent István, Szent László és Szent Imre szobra áll, Huber János Pál művei, 1768-ból.
A templom bal oldalán Ohmann Béla, Kálmáncsehi Domonkos szobra áll.
A szobor a XV. század kiemelkedő humanista tudósának, a város
prépostjának, a székesegyház őrzőjének állít emléket.
Sokáig úgy
tartották, hogy Ő építtette a Szent Anna kápolnát, így a szobor bal keze a
kápolna kicsinyített másán fekszik.
Tovább haladva a középkori Szent Anna kápolna (melynek az oltárképe
Szent Annát ábrázolja, a képkeret oromzatában Nádasdy címerrel)
mellett térhet vissza a Hősök terére, ahol jobbra folytatjuk utunkat a
Kossuth utcában.
Itt találkozunk a lábujjhegyen táncoló, kendőt fogó, Medgyessy Ferenc
táncos-lány bronzszobrával.
Figyelem! A 13. kérdésünk ehhez a táncoló lányhoz tartozik!
Szemben a felújított 100 éves, szecessziós stílusú Árpád fürdő.
Itt is van 2. meglepetésünk!
Álljon meg egy percre, mert 2. extra meglepetésünk az Árpád fürdővel kapcsolatos:
Próbálja ki kedvezményesen a különleges 100 éves fürdőt már ma, vagy holnap. A drága
belépőjegyét hotelünk vezetői „lealkudták”, így Ön nagyon-nagyon kedvezményesen
megvásárolhatja a Hotel Platán recepcióján.

… és rögtön a 3. meglepetés!
Az Árpád Fürdő melletti Isztambul Grill-benn egy ajándék baklavát kap Ön, ha felmutatja
ezt a lepecsételt városnéző kalauz-útifüzetet! Kóstolja meg, jó étvágyat kívánunk! Keleti
jellegű ételeik igen finomak és bőségesek, ha éhes nyugodt szívvel ajánljuk étlapjukat.
Tulajdonosa H. Ferenc igen barátságos, közvetlen vendéglátó.
Balra indulva a rövid Táncsics Mihály utcán jutunk a Nemzeti Emlékhelyhez, vagy ahogy a helyiek mondják, a Romkert-hez. Itt látható a magyar
királyok koronázó templomának maradványai, melyben egészen a török
időkig minden királyt itt koronáztak, és többségüket itt is temették el,
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