Debrecen Belvárosi Quiztúra 2012
Kezdőpont: a Kölcsey Központ bejárata a Mester utca – Bethlen utca sarkán
(GPS koordináta: N 47°32,058’ E 21°37,268’)
1.
Járd körbe az épületet!
Keress egy „adatátvitelhez használatos jelátalakító adó-vevő eszköz”-t!
A bejáratánál, meg tudod mondani milyen színű a szamár?
2.
Keresd meg ezt a szamarat! A szamár közelében találsz egy kis táblát, rajta két darab két ismeretlenes
egyenletet. Fejtsd meg az egyenletrendszert X-re és Y-ra! Jegyezd fel a megoldást!
3.
Menj az X utca Y számú házhoz! Kinek a szülőháza volt ez a ház?
4.
Menj tovább a Nagytemplom felé! A Posta után fordulj be balra és menj át a kapukon.
Eljutottál a Déri térre. Hány fémből készült szobor van a téren? (Jól nézz körbe!)
5.
A tér közepén áll egy sárga épület. Mi az és milyen stílusban épült az épület?
6.
Az épületről elnevezett utca végén találsz egy fává nőtt bokrot.
Mi a magyar neve? (Mindkettő kell.)
7.
Eljutottál a Nagytemplomhoz. Hány évig épült a templom?
8.
A téren találsz egy nemesfémből készült hím, haszonállatról elnevezett szállót. Keresd meg!
Ki tervezte az épületet?
9.
A XVI-XIX. században Debrecen főtere mocsaras, sáros volt.
Az emberek egy hosszú fából készült hídon közlekedtek. A szálló előtt látható a híd egy darabja.
Számold meg az üveglapot lefogató csavarokat (A), az oldalsó szellőzőket (B) és a lánctartó oszlopokat (C)!
D=A+B-C Mennyi az eredmény?
10.
Menj a Piac utca D számú épülethez! Mi ez az épület?
11.
Az épület előtt találsz egy oszlopot, melyen Debrecen testvérvárosai vannak feltüntetve az innen mért
távolságaikkal. Melyik testvérváros van 870 km-re?
12.
Menj tovább „New Brunswick” irányába! Az egyik épületen találsz egy emléktáblát. (több is van)
Ki mondott lelkesítő beszédet e ház erkélyéről?
13.
Menj tovább a „Csonkatemplom” felé!
Mi ellen tiltakoztak a templomban 1860. január 11-én?

14.
Kövesd a villamost a „Nagyállomás” felé!
Hogy hívták korábban az Arany János utcát?
15.
A Piac utcán látsz egy zöld csúcsos épületet. Minek a háza ez az épület?
16.
Hányadik huszárezred hősi halottainak állít emléket a tábla? X=?
17.
Menj a Piac utca (3X+10) számú épülethez.
Ki élt ebben az épületben és melyik művének állít emléket a tábla?
18.
Haladj tovább a Nagyállomás felé!
Hány lépcsőn kell felmenni a tér névadójának szobrához?
19.
Innen már látszik Debrecen legmagasabb épülete.
Hány emeleten van erkély?
20.
A toronyház mellett keress egy fémből készült alkotást!
Nézz jól körül és oldd meg a rejtvényt!
21.
A Nagyállomás területén megtudhatod, hogy mikor indult meg a menetrendszerű forgalom a Tiszavidéki
Vasút Szolnok-Debrecen közötti szakaszán. (!dserek loh gyoh ,tíges sádlogem őzőle zA)
22.
Az állomás mellett lévő házban lakott a tér névadója. Ki avatta fel az emléktáblát?
23.
A villamospályát jobbról megkerülve, az aluljáró előtt találod Debrecen város műemléki térképét.
Ezek közül már többet is láttál. Mit ábrázol a 11. kép?
24.
Menj át a térre! Keresd meg a II. világháború debreceni hősi halottainak emlékművét!
Miből nő ki a virág a „HÜSZ” fölött?
25.
Keress egy ötbetűs madárról elnevezett patikát és menj tovább azon az utcán, majd fordulj be az egykori
Becskereki utcába. Hogy hívják most az utcát?
26.
Az utcában tovább haladva megtalálod az egyik debreceni botanikus emlékkertjét.
Hány éve készült az emlékkert?
27.
Az utca végén, a jelzőlámpánál fordulj jobbra, majd a következő lámpánál balra.
Ennek az utcának az elején találsz egy érdekes borítású kaput.
Mivel van a kapu beborítva?

28.
Sétálj végig az utcán és közben figyeld a cégéreket!
Mi van a Nagytemplomot tartalmazó cégér felett?
29.
Ki volt Dr. Berze Nagy János?
30.
Melyik évben tették ki Gróf Batthyány Lajos emléktábláját?
31.
Hol töltötte el estéit Ady Endre 1896-1897 között?
32.
Látsz egy fémborítású, gömbkupolás épületet. Ma a földhivatal működik benne.
Ki tartózkodott ebben az épületben 1944.12.22 és 1945.04.07 között?
33.
Az impozáns sárga épület, mely előtt állsz, a Csokonai Színház.
Falában több szobor is található. Ki áll Petőfi felett?
34.
Keress egy madárról elnevezett utcát!
Minek a szerkesztősége működött az utca túlsó végén lévő épületben?
35.
A tér végén fordulj jobbra és menj el a következő kereszteződésig!
Kik laktak abban a házban, mely egykor ott állott?
36.
A Vár utcán tovább haladva megtudod:
Mikor létesült városunk első nyomdája?
37.
Haladj tovább az utcán!
Kinek a szobra áll az Új Városháza előtt?
38.
A Nagytemplom mögött áll a Református Kollégium.
Melyik két volt diák reliefje látható a bejárat két oldalán?
39.
Kik voltak a „Magyar Füvész Könyv” szerzői?
40.
A Füvészkert utca túlsó végén áll 2 védett fa.
Mi a magyar nevük?
Gratulálunk, végigértél!

