Debrecen Belvárosi Quiztúra 2012
Megfejtések

Játékos neve:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Kérdés
Milyen színű a szamár?
Az egyenletek megoldása
Kinek a szülőháza volt ez a ház?
Hány fémből készült szobor van a téren?
Mi az és milyen stílusban épült az épület?

Válasz

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mi a magyar neve?
Hány évig épült a templom?
Ki tervezte az épületet?
Mennyi az eredmény?
Mi ez az épület?
Melyik testvérváros van 870 km-re?
Ki mondott lelkesítő beszédet e ház erkélyéről?
Mi ellen tiltakoztak a templomban 1860. január 11-én?
Hogy hívták korábban az Arany János utcát?
Mi ez az épület?
Hányadik huszárezred halottainak állít emléket a tábla?
Ki élt ebben az épületben és melyik művének állít emléket a tábla?

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Hány lépcsőn kell felmenni a tér szoborhoz?
Hány emeleten van erkély?
Mi van a nyíllal jelölt oszlopban?
Mikor indult meg a menetrendszerű forgalom?
Ki avatta fel az emléktáblát?
Mit ábrázol a 11. kép?
Miből nő ki a virág a „HÜSZ” fölött?
Hogy hívják most az utcát?
Hány éve készült az emlékkert?
Mivel van a kapu beborítva?
Mi van a Nagytemplomot tartalmazó cégér felett?
Ki volt Dr. Berze Nagy János?
Melyik évben tették ki Batthyány Lajos emléktábláját?
Hol töltötte el estéit Ady Endre 1896-1897 között?
Ki tartózkodott ebben az épületben 1944.12.22 és 1945.04.07 között?

33.
34.
35.

Ki áll Petőfi felett?
Minek a szerkesztősége működött az utca túlsó végén lévő épületben?
Kik laktak abban a házban, mely egykor ott állott?

36.
37.
38.

Mikor létesült városunk első nyomdája?
Kinek a szobra áll az Új Városháza előtt?
Melyik két volt diák reliefje látható a bejárat két oldalán?

39.

Kik voltak a „Magyar Füvész Könyv” szerzői?

40.

Mi a magyar nevük?
Helyes válaszok száma:

