TRIANONI NYOMKERESÉS NAGYTARCSÁN
Az alábbi nagytarcsai térkép lesz a segítségetekre, hogy megtaláljátok az elrejtett
jelszavakat.

A kódokat a lap végén lévő keresztrejtvénybe írjátok be a helyszín betűjelét figyelembe véve.
Ha valamit nem találtok, ne aggódjatok, a megoldás egy összefüggő kifejezés lesz, így jó
eséllyel pótolni tudjátok a hiányzó betűket.

A. Első állomás: Könyvmegálló (GPS koordináta: 47.5257415,19.2838009)
A Nagytarcsai Községháza előtt található buszmegállóban a Könyvmegállótól indul a
keresés. A feladatlapok is innen vihetőek el (Trianon 100 mappából- Megjegyzés: aki
látja, hogy kevés lap maradt, kérem jelezze az agneskrantzne@gmail.com emailcímen.)

FELADAT: a trianoni mappa első oldalán lévő rejtvény megfejtése. (A megoldást írjátok
be az utolsó oldalon lévő keresztrejtvény “A” sorába).

B. A következő helyszín az utca másik oldalán található telefonfülke.
KÓD: Itt a fülkében belül rejtettünk el egy kódot.
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C. Blaskovits Oszkár Általános Iskola (GPS koordináta: 47.5250462,19.2821375)
KÓD: az egyik virágládában egy közepes nagyságú kövön található.
Az iskola névadója, Blaskovits Oszkár 1910 és 1949 között tanított Nagytarcsán. Ez idő alatt
megalapította a Hangyaszövetkezetet, megszervezte a helyi Gazdakört és a
Hitelszövetkezet (a mai Takarékszövetkezet elődje) életre hívása is az ő nevéhez fűződik.

D. Falumúzeum bejárata-hirdetőtábla (GPS koordináta: 47.5245153,19.281741)
FELADAT: A vitrinben található feladatot oldjuk meg és a megfejtés betűjelét írjuk be a
keresztrejtvény “D” sorába.
Az múzeum épülete eredetileg 1939-ben a Tessedik Sámuel nevét viselõ elsõ, országos
hírű bentlakásos népfõiskolának adott helyet, melyet Sztehlo Gábor evangélikus lelkész
alapított.

E. Fasor u.- Tessedik Sámuel u. sarka (GPS koordináta: 47.5239217,19.2836346)
KÓD: Az utcasarkon található telefonoszlopon rejtettük el. (Itt 2 kód is található,
értelemszerűen az E/1 és E/2 sorba kell a kódokat beírni.
200 éve halt meg Tessedik Sámuel, (Alberti, 1
 742. á
 prilis
20. – Szarvas, 1820. december 27.) evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és
gazdasági szakíró.

Innen a gyalogúton tudunk átmenni a Művelődési Ház mellett található Hangya
sörözőhöz.

F. Hangya söröző (Rákóczi u. 37.) (GPS koordináta: 47.5249256,19.2842912)
KÓD: az egyik fém dobozon található az oldalsó külső falon.
A Hangyaszövetkezetet (ma Hangya söröző) Blaskovits Oszkár 1916-ban alapította.
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G. Rákóczi u. egyik házának a kerítése- a házszám az előző kód utolsó két számjegye.
FELADAT: a kerítésen található feladványt oldjuk meg és a betűjelet írjuk be a megfelelő
helyre.

H. Turul szobor (GPS koordináta: 47.5255174,19.2878055)
FELADAT: (itt most kivételesen nem keresendő feladat lesz) Az országban 1896-ban, a
millenniumi ünnepségek alkalmával hét helyen állítottak Turul emlékművet a
Wekerle-kormány megbízására. Ezek a városok közül soroltunk fel néhány.
Melyik van a mai Románia területén? Nyitra, Brassó, Zimony

I. Evangélikus Templom kertje (GPS koordináta: 47.5246332,19.2873142)
Óriás Evangélikus Imakönyv: Az evangélikus történelemformálók oldalon kell megkeresni az
alábbi személyeket és beírni a vezetéknevüket a keresztrejtvénybe:

I/1.- költő, 7 éves éves volt a Trianon Békeszerződés aláírásakor
I/2.- evangélikus lelkész, 45 éves volt a Trianon Békeszerződés aláírásakor
I/3.- evangélikus lelkész, 11 éves volt a Trianon Békeszerződés aláírásakor

J. A kertben található a nagytarcsai világháborús emlékmű. Az utolsó két betűt itt
találjuk.
KÓDOK: Az emlékművel szemben állva:
J/1-es kód: bal oldal 3. Sor 7. betű
J/2-es kód: jobb oldal 7.sor 3. betű

+1 nyomkeresés:
Az Öreghegy feletti Kereszt alatt is elrejtettünk egy kódot (GPS koordináta: 47.541417,
19.295000)- Ez a feladat nem feltétele a sikeres teljesítésnek, csak a kirándulni vágyóknak
ajánljuk :o)
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Az megoldást kérjük küldjétek el az agneskrantzne@gmail.com emailcímre és írjátok meg a
csapattagok neveit is, hogy a Trianoni nyomkeresésről oklevelet küldhessük számotokra!
Ha tetszett a nyomkeresés, szelfit is készíthettek a Világháborús emlékművön található Nagy
Magyarország képpel és a facebook “Trianon 2020 Nagytarcsa” csoportban megoszthatjátok
#TrianoniNyomkeresés hashtaggel.
Köszönjük a részvételt!

A Nagytarcsai Kulturális Csapat

TRIANONI NYOMKERESÉS NAGYTARCSÁN
(A MEGOLDÁST A SZÜRKE OSZLOPBAN TALÁLHATÓ BETŰK ÖSSZEOLVASÁSÁVAL KAPJÁTOK MEG)
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