Tisztelt Régiófelelősök és Klubvezetők!
1. Ahogy közeledik a műveltségi vetélkedő régiós elődöntője, úgy szaporodnak meg a javaslatok,
észrevételek, kérdések. Ezek közül egyesek azonnali reagálást igényelnek, mert hibát javítanak, (pl. a
kiértékelő személye), de vannak olyanok, melyeket, bár lehetett volna szabályozni, az evidencia
körébe tartoznak. Ebbe a körbe tartozik, hogy lehet-e segédeszközt, például okos telefont használni.
Nos, egy műveltségi vetélkedőn nem az a cél, hogy felmérjük, az internet, vagy a lexikon milyen okos,
vagy ki tud gyorsabban keresni. (Ez egyébként egy jó ötlet. Lehet, hogy jövőre olyan vetélkedőt
szervezünk, melyet csak tablettel, okos eszközzel lehet megoldani. Had tátsák a szájukat unokáink.)
Egyszóval a vetélkedőkön puskázásnak helye nincs, de ezt a régiófelelős, illetve az országos döntőn a
játékvezető úgyis elmondta volna.

Ezt a vetélkedőt azért szerveztük meg, mert szerettük volna, ha minél több nyugdíjas társunk játsszon
egyet, találkozzon más klubok, régiók klubtagjaival. Mélyüljenek el a kapcsolatok, jöjjenek létre új
ismeretségek, és mindemellett frissítsük fel ismereteinket, szerezzünk újabbakat. Az már bónusz, hogy
akinek az adott pillanatban a legtöbb kérdésre eszébe jut a válasz és csapata bekerül az első háromba,
az – a lehetőségekhez mérten – díjazásban is részesül.
Amennyiben lesznek még olyan kérdések, melyek megválaszolásának elmaradása akadályozza a
verseny lebonyolítását, azt meg kell küldeni a szervezőbizottságnak, ahol arra reagálni fognak. De ami
elintézhető helyben, arra ott kell reagálni.

Ismételten kívánok jó szórakozást, élményeket, szellemi frissülést.

Budapest, 2018. október 5.
Horváth Attila
a szervezőbizottság vezetője
-----------------------------------------2. A műveltségi vetélkedővel kapcsolatban felmerült egy kérdés: milyen jellegű fegyverekkel
kapcsolatos kérdéskörre lehet számítani. Dr. Wagner István, a zsűri elnöke, a vetélkedő „szülőatyja”
az alábbi választ adta, és kérte annak közreadását!
„A kérdésekre egyszerűen, és középiskolai végzettséggel, általános történet ismerettel könnyedén lehet
válaszolni. Azért tettem bele régi fegyvereket, mert a vámosok fegyveres alakulatok, s így biztos, hogy

érdekli őket a téma. Az adóterületen dolgozóknak sem magas léc a válaszolás, mert ezeket a történelmi
arzenálhoz tartozó gyilkolóeszközöket illik ismerni, illetve a kérdés által fölismerni. Nem félni kell, hanem
a koronkénti fegyvernemeket végig gondolni az ókortól az újkorig, esetleg utánuk olvasgatni a magyar
kifejezések szótárában és az idegen szavak szótárában. Szóval ne a kérdéscsoport neve ingereljen senkit
témázásra. Konkrétumokat azért nem mondhatok, mert akkor elárulom a válaszokat, s az nem etikus. A
fölismerés elegendő és többre még a döntőben sem lesz szükség, mert minden kérdésben körül írtam a
fegyvernemet”
Ennek tükrében jó felkészülést és jó versenyzést kívánok minden résztvevő csapatnak! Kérlek
benneteket, hogy a csapattagoknak is juttassátok el ezt az infót!
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