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Csapat neve:…………………………………………………………. 

Szervezet neve:............................................................................ 

Csapat létszáma:…………………………………………………….. 

 

BORO-ZOO SORO-ZOO TÚRA 
 

Feladat: az alábbi szöveg értelmezése alapján keressétek fel a 

helyeket és válaszoljatok a feltett kérdésekre, sehova sem kötelező 

bemenni a válaszokat az utcáról is jól lehet látni! Valamint töltsétek 

ki a pontozott részeket, ahol az épület vagy út nevére, elnevezésére 

vagyunk kíváncsiak. 

Ha a versikék rímpárjait megtaláljátok, meglesz a felkeresendő hely 

és a túra címe is érthetőbb lesz! 

A menetidő kb. 1 óra, ha nem időztök el egy-egy helyen. De kérünk 

mindenkit, hogy legkésőbb 23:30-ra érjen vissza! 

 

                     JÓ SZÓRAKOZÁST! 

Induljatok el a kollégium udvarától a városközpont felé. Ha jól startoltok 
utatok során bal oldalt látható a Munkácsy Mihály Emlékház, haladjatok 
mindig csak egyenesen tovább a hídon át. A csónaká(zoo)-t is látjátok 
már? Gyönyörködhettek jobbra a Csabagyöngye éjszakai kivilágításában 
és balra a Munkácsy Mihály Múzeumban, de a túra még csak most 
kezdődik el, ezt ne feledjétek messze még a cél!  
Haladjatok tovább egyenesen egészen a legmagasabb, piros téglás 
harango(zoo)-ig , itt forduljatok balra. Főtéren vagytok? Megint csak 
egyenesen a legnagyobb szökőkútig, majd az út jobb oldali járdáján 
egyenesen tovább egészen addig, amíg jelzőlámpába nem ütköztök. Itt 
csak akkor keljetek át, ha zöldre vált a lámpa. Különben a jobb kezetek 
felöli épületbe.......RENDŐRSÉG…………………………… találjátok 
magatokat, és azonnal büntibe kerültök! Tehát vagy itt menjetek át a 
másik oldalra és hirtelen jobbra, vagy ez épület előtt jobbra aztán 
legyetek PROFI-k, mert a szemben lévő utcában találjátok az első 
felkeresendő helyet!  
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„Fehér, mint a pólya és itt áll a …GÓLYA SÖRÖZŐ.................. „ 

 
1. Kérdés:  

a)  Mennyi nyitható ablak van a helynek?.........NULLA...........db 
b) Jobbról vagy balról van a kilincs a bejárati ajtón?JOBBRÓL. 

 
Gyertek vissza arra az útra, amelyet egy híres magyar zeneszerzőről 
…BARTÓK BÉLA…….… neveztek el és abba az irányba induljatok, 
amerre növekednek a páratlan oldalon a házszámok. Haladjatok el 
Írország fővárosa …DUBLIN………...……….mellett és egy magyar 
kártya…ZŐLD ÁSZ………………lapjának neve mellett is. Sziesztázzatok 
egy pillanatot, de aztán tovább, csak egyenesen, amíg a helyi 
buszmegálló utáni útjelző-tábla nem irányít Szeged-Kecskemét felé. Ti is 
ezt az irányt válasszátok és menjetek egészen  
a megyeszékhely legnagyobb…CSABA CENTER…… 
bevásárlóközpontjáig. Nézzétek meg az épület oldalát a taxik felöl, mert 
a hatalmas reklámfelülettel szembe (menjetek át az úttesten, célszerű a 
zebrát használni!) lesz a második felkeresendő hely.  
 
„Kedvence a sajt és kenyér, hiszen ő a …FEHÉR EGÉR SÖRÖZŐ…….” 
 

2. Kérdés: 
a) Milyen márkájú espresso kávét (koffeinmentes is) lehet itt 

fogyasztani?.......LAVAZZA.................................................... 
b) Milyen üzlet van közvetlen jobbra a 

szomszédságában?.....ÁGNES NŐI, FÉRFI GYERMEK 
FODRÁSZ.........   

 
Haladjatok tovább és forduljatok be balra a következő lehetőségnél ahol 
utcát találtok (Illésházi u.). A lottózóval srégen szemben,közvetlenül a 
LOTUS mellett lesz harmadik felkeresendő hely. 
 
„Nagy ormányos az…ELEFÁNT SÖRÖZŐ.., amit a tulajdonos Afrikából 
ideszánt.” 
 

3. Kérdés: 
a) Milyen színűre van festve az ajtó és az           

ablak?..........ZŐLD................................................................ 
b) Milyen stílusú ez a hely?..........BLUES..................................... 
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Forduljatok vissza és vegyétek irányba a Center parkolóházát. A Csaba 
Center felirat alatt a forgóajtó előtt kell elhaladnotok, ha ügyesek 
vagytok, akkor a Szőnyegmester mellett közeledtek a negyedik 
felkeresendő helyhez. 
 
„Uszonya van nem lába, tengerek lakója a rettegett……CÁPA 
SÖRÖZŐ...” 
 

4. Kérdés:  
a) Hogy nevezik itt a 

kerthelyiséget?......SŐRKERT..................................... 
b) Mit reklámoznak kék színnel?....BORSODI PÓLÓ................ 

 
Ha a bal-oldalon az Euronics műszaki szaküzlet a jobb-oldalon pedig a 
Szőnyegmester van, nos akkor ezen az utcán induljatok el egyenesen 
míg ”T” elágazásig nem értek. Útközben, ha jól figyeltek még egy fehér 
bika is fújtatni fog balról a falról!!!   
Ennek a helynek a neve …RODEÓ SÖRÖZŐ ÉS KÁVÉZŐ……...……… 
 
A T elágazásnál balra kell elfordulni aztán csak egyenesen tovább, ahol 
már csak a gyalogosoké meg a kerékpárosoké az út. Ha újra olvassátok 
a ma esti túra címét, s megértitek a szavak játékát valahol jobb kéz felöl 
megtaláljátok a kakukktojást, ez az ötödik s egyben utolsó 
felkeresendő hely a……BOROZÓ………………………………………….. 
 

5. Kérdés: 
a) Hogy hívják a bor és a mámor megtestesítőjét a görög 

mitológiában?.......BACCHUS....................................................... 
b) Melyik vidék itókáját fogyaszthatod itt?.....EGRI 

BOROZÓ..................... 
 
 
 
Ezután tovább haladva egyenesen a szökőkutak mentén, a Jókai 
Színház mellett, McDonald’s-nál balra, a főtéren egyenesen keresztül 
majd a templomnál jobbra és tovább egyenesen vagy cikk-cakkba, a 
lényeg, hogy gyertek vissza a koleszba!  
 
 
Minden jó megfejtés 1 pont, összesen 21 pontot lehet szerezni, 
holtverseny esetén az lesz a győztes, aki hamarabb visszaérkezik, vagy 
ha még így sem tudjuk eldönteni, akkor lesznek további kérdéseink… 
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Csapat neve:…………………………………………………………. 

Szervezet neve:............................................................................ 

Csapat létszáma:…………………………………………………….. 

 

BORO-ZOO SORO-ZOO TÚRA 
 
Holtverseny esetén az 5 kérdés: 
 

1.)  Mi Békéscsaba irányítószáma? 
 
………5600………………………………………… 
( 1 pont ) 
 
 

2.)  Mikor van Csaba névnap? 
 
………július 6……………………………………… 
( 1 pont ) 
 
 

3.)  Mi a helyi futballcsapat neve, és milyen a klubszínük? 
 
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE, LILA ÉS FEHÉR………. 
( 3 pont ) 
 

 
4.)  Mi a csabai kolbász négy szent fűszere? 
 

FŰSZERPAPRIKA, SÓ, FOKHAGYMA, KÖMÉNYMAG 
( 4 pont ) 
 
 

5.)  Milyen fűszert nem tartalmaz az eredeti csabai kolbász? 
 
…BORS………………………………. 
 ( 1 pont ) 


