Tatai játék szabályai és megoldókulcsa
A játék rövid leírása
A csapatok kapnak egy-egy térképet és kérdéssort, minden kérdés a térképen bejelölt, hozzá tartozó
hely felkeresésével válaszolható meg.

Szabályok
•

A csapatok 3–4 emberből állnak.

•

Minden csapatban kell, hogy legyen valaki, aki legfeljebb kilencedikes, és valaki, aki legalább
tizedikes.

•

A játék végén a rangsorolás elsődlegesen a pontszám alapján történik, döntetlen esetén a
visszaérkezés időpontja dönt.

•

A kérdések megválaszolásának sorrendje és a bejárt útvonal tetszőleges.

•

A csapat tagjainak a játék során együtt kell maradniuk.

Megoldókulcs
1. kérdés: Mi történik a tónál ősszel és miért? (1+1 pont)
A tó vizét ősszel leengedik, egyrészt azért, hogy a tavat le tudják halászni, másrészt, hogy a tavon
télen kialakuló jégpáncél ne tegye tönkre a tó gátját és a vár falait. A leengedett tómeder azután
számos itt költő és északról érkező vízivadnak jelent biztonságos táplálkozó-, éjszakázó- és
pihenőhelyet.
A válasz az ismeretterjesztő táblán szerepel. Nyilván rövidebb válasz is elég. :)
2. kérdés: Mi történt itt és ez miért fontos nekünk? (1+1 pont)
Itt született Bláthy Ottó Titusz, aki feltalálta a zárt vasmagú transzformátort (Zipernowsky
Károllyal és Déri Miksával).
A válasz a ház falán található egyik emléktáblán szerepel (a többi feltaláló nem).
3. kérdés: Milyen ifjúsági találkozó volt 1980-ban Tatán? (1 pont)
Eszperantó találkozó.
A válasz az eszperantista emlékművön olvasható.
4. kérdés: Milyen vendéglőt lát az öreg halász? (1 pont)
A Várkanyar Vendéglőt.
A válasz az öreg halász szobrától nézve egyértelmű.
5. kérdés: Mit vett be éjjel Pálffy Miklós és mikor? (1+1 pont)
1597. május 23-án éjjel visszafoglalta Tata várát a törököktől.
A válasz a vár egyik kapuja mellett található táblán szerepel.
6. kérdés: Mi történik veled, mire végigolvasod? (1 pont)
Elszédülök.
A térképen egy oszlop van bejelölve, aminek az oldalán spirálban szövegek olvashatók.

Készítette: Schwarcz Gergő 16/c és Palincza Richárd 16/c.
Plusz kérdésötletek: Csajbók Zsófia 17/c és Kristóf Panna 18/c.
Helyszínötletekért köszönet: Csonka Dorottya.

7. kérdés: Merre folyik a víz a professzor mögött? (1 pont)
A tóból kifelé (északnyugatra).
Öveges József szobra előtt van egy zsilip, a szobor mögött pedig egy csatorna a régi várárokban.
8. kérdés: Ki áll az apró szigeten? Milyen fajtájú a legvastagabb fa a környéken? (1+1 pont)
Keresztelő Szent János. A legvastagabb fa egy platán.
A szobor a tóban egy kis szigeten áll, a parton a korláton van egy tábla, ezen olvasható a szobor
témája. A táblától kb. 5 m-re található egy feltűnően öreg és vastag platán, ha ennél vastagabbat
találnának a környéken, az meglepő lenne.
9. kérdés: Milyen vezetőket képeznek Csákváron? (1 pont)
Lovastúra-vezetőket.
Az Esterházy-kastély mellett van egy lovastúravezető-tanfolyamot hirdető tábla.
10. kérdés: Kit temettek el itt és mit tart a kezében? Mik hirdetik emlékét itt Tatán? (1+2+1 pont)
Fellner Jakab van itt eltemetve, a Nagytemplom tervezője. Kezében körzőt és papírköteget tart.
Tatai alkotásai: plébániatemplom, kastély, piaristák rendháza, kálváriakápolna.
A válasz első része a templom bejárata melletti emléktáblán, második része a (bejárat felé nézve)
baloldalt lévő szobron, a harmadik része pedig a templom bal oldalán lévő emléktáblán található.
11. kérdés: Mi a víztorony „területe”? (1 pont)
A víztorony Tata Kálváriadomb Földtani Természetvédelmi Területhez tartozik.
A válasz a víztorony oldalán olvasható.
12. kérdés: Mije hiányzik a nagy Jézusnak? (2 pont)
A lábai és a feje.
A válasz a Kálváriadombon lévő legnagyobb kereszten látható.
13. kérdés: Hány csúcsa van a körnek? (2 pont)
18.
A válasz a Kálváriadombról látszik, a Kőkör kerülete 18 kőből áll.
14. kérdés: 8x + 16y = ? (3 pont)
8x + 16y = 2 híd, vagy valami hasonló hülyeség.
A szigetnél található két híd korlátját 16 db Y-alak illetve 8 db X-alak tartja.
15. kérdés: Hogyan keletkeztek a romok? (1 pont)
A Műromokat Charles Moreau alkotta 1785 körül. A kövek nagy része a XIII. századbeli
vértesszentkereszti románkori templom romjaiból származik.
A válasz az egyik rom falán lévő táblán olvasható. Nyilván rövidebb válasz is elég. :)
16. kérdés: Miből van sok a mecsetben? (2 pont)
Tobozból.
A válasz a mecsetbe benézve látható.
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