Tata testvérvárosai
Szeretne játszva ismerkedni testvérvárosainkkal? Itt a lehetőség!
Töltse ki tesztlapunkat, s juttassa vissza könyvtárunkba 2018. május 11-ig! A helyes
megoldásokat ezután tesszük közzé könyvtárunk honlapján.
A legjobb 3 válaszadó – Tata Város Önkormányzata nemzetközi referensének köszönhetően jutalomcsomagot kap. A nyerteseket telefonon értesítjük.
Eredményhirdetés: 2018. május 18-án (pénteken) 15.00-tól a felnőtt könyvtár
olvasótermében.
Név:
Telefonszám:

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

1.) Mikor van a Testvérvárosok Világnapja ? Mire emlékezünk e napon? (1+2 pont)
…1957. április 28-án - a franciaországi Aix-les-Bois-ban - alakult meg a Testvérvárosok
Világszövetsége (UTO). Ennek emlékére ünnepeljük minden év utolsó áprilisi vasárnapján a
Testvérvárosok Világnapját……………………………………………………………………..
2.) „Testvérvárosi háromszög”-ről akkor beszélhetünk, ha mindhárom település
testvérvárosi kapcsolatot köt egymással. Tata esetében mely „testvérvárosi háromszög”ek alakultak ki? (2 pont)
a) Alkmaar – Gerlingen – Tata
b) Dammarie-lès-Lys – Montebelluna – Tata
c) Szováta – Magyarkanizsa – Tata
d) Szőgyén – Pińczów – Tata
e) Arenzano – Gerlingen – Tata

3.) Mely testvérvárosainkra gondoltunk? (5 pont)
a) Itt található Pató Pál és családja sírja: ………Szőgyén……………………………..
b) Kőbányájában egy 15 millió éves bálna csontvázára bukkantak:
……….Pińczów……………………
c) Beatles múzeuma 1981-ben nyílt meg: ………Alkmaar………………………….
d) 2007-ben bejegyzett hagyományőrző huszárcsapata a 15. Mátyás huszárezred
lovasainak állít emléket: ………Szováta……………………….

e) Minden májusban Traktorfesztivált tartanak, melynek során a járművek gyorsasági és
ügyességi versenyeken vesznek részt. Megválasztják továbbá a legerősebb traktoristát és
a Traktorszépét is: ……..Magyarkanizsa……………………..

4.) V. Smídt Róbert szőgyéni szobrász és fafaragóművész 2012 óta
Tata város díszpolgára. A Testvérvárosok Parkjában látható – a
szőgyéni Nagyboldogasszony-templomot ábrázoló - művén kívül
hol láthatóak még alkotásai városunkban? Mikor adták át őket és
mit ábrázolnak? (3X3 pont)

a) …..Trianoni emlékművét (kopjafáját) 2010-ben adták át a Nemzeti összetartás terén (a
Kocsi út – Környei út találkozásánál)……………………………………
b) …..A magyar királyi "Szent István" 3. honvéd gyalogezred honvédeinek emlékére
állított II. világháborús emlékművet 2011-ben állították fel a Vaszary János Általános
Iskola mellett, a Somogyi Béla úton. ………………………………………………
c) …2015-ben avatták és szentelték fel Emlékkeresztjét a Mindszenty téren (a Szőgyéni
utca
közelében).
Az
1948-as
felvidéki
kitelepítésekre
emlékeztet.
………………………….

5.) Anagramma
(Szójáték, melyben értelmes szavak vagy mondatok betűinek sorrendjét úgy változtatjuk
meg, hogy az eredmény szintén értelmes szó vagy mondat legyen.
Pl.: éves sort várt → testvérváros)
Találja meg a testvérvárosainkhoz tartozó országok neveit a feladványokban! (3 pont)
viola zsák:

………Szlovákia………………………….

mozgás terén:

………Németország………………………

rozs gazolás:

………Olaszország……………………….

6.) A térképen néprajzi és földrajzi tájegységeinket láthatja. Mely országhoz tartoznak, s
ez alapján mely testvérvárosunk tartozhat hozzá? Kérjük, rajzolja is be helyét a
térképre! (3 pont)
Az ország: …….Szerbia…………………
A város: ………Magyarkanizsa………….

7.) 2017. augusztusában első ízben rendezték meg az ifjúsági testvérvárosi
sporttalálkozót, melyen Gerlingenből, Szőgyénből, Szovátáról és Pińczówból összesen 68
fiatal és 18 felnőtt kísérő vett részt. Ön szerint mely sportágakban mérhették össze
felkészültségüket? (1 pont)
a) teremlabdarúgás – kosárlabda – asztalitenisz – sakk
b) teremlabdarúgás – kézilabda – kosárlabda – sakk
c) teremlabdarúgás – kézilabda – asztalitenisz - sakk

