
1 
 

Éjszakai túra Szegeden !  
 
Kedves Túrázó Társak !  
 

Szeged mediterrán hangulatú, lüktető ritmusú, és különlegesen egyedi hangulatú nyáresti, 
éjszakai életébe kóstolhatnak bele mindazok, akik e túrán velünk tartanak. Szeged Dél-Alföld 
kulturális központja, a diákok és a fesztiválok városa, így ezen a hétvégén is zenével és 
színes pavilonokkal telnek meg az utcák és terek. Akik velünk tartanak e túrán ezen felül 
még különleges helyekkel is megismerkedhetnek, valamint jó tájékozódó és megfigyelő 
képességgel élményekre nyitottan próbára tehetik tudásukat is. Bízunk benne, hogy a túra 
során élményekkel gazdagodva megalapozhatjuk a hét vége jó hangulatát. 
Sok sikert és mindenek előtt jó kedvet kívánunk minden éjszakai túrázó társunknak ! 
Hasznos információk az „éjszakai túrához”: Indulás 20,00-21,00 óra között a Károlyi 
kollégiumból, startpisztolyra, de még stopperre sincs ehhez szükség, minden jelentkező 
csapat a feladatlapok átvétele után az esti elfoglaltságaihoz igazodva indulhat. A túra 
teljesítését követően a volt Szegedi Postaigazgatóság jelenleg Postaközpont épületének 
portájánál lehet leadni a feladatlapokat 23,00-24,00 óra között. A feladatlapok értékelése a 
feladatok megoldása alapján történik. 
Szeged ad otthont július 12-13-14 között az 5. Nemzetközi Söröm és Utcazene Fesztiválnak, 
a fesztivál központi helyszíne a Dugonics tér, de a belvárosi utcák is. A Károlyi kollégium felé 
az utolsó villamos 0,24-kor indul a Nagyállomásról a hajnali első 04,00-kor !    
Feladatlap : 
Kollégium  B lépcsőházából utcára kilépve kétszer forduljál jobbra és így eljutsz az A 
lépcsőház bejáratához ! 
 
  Innentől egyelőre most nincs is más hátra 
 
  A jobb oldalon egyenesen 1,5 km a belváros irányába    
 
  Mikor a Nagykörút mögötted és a Kiskörút még előtted maradt 
 
  Már vár reátok egy színes és hangulatos kis terasz 
 
  Színes feliraton olvashatod kedvenc süteményed 
 
  Szíves fogadtatásra talál mindenki, aki ide téved 
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Feladat :   
 
1,A hely neve.   MIGNON.          2 pont 
 
2,Keresd ki az itallapon annak a két koktélnak nevét, ami arról tanúskodik, hogy téged itt 
mindenki szeret, írd ide a nevüket. 
 
 Csók koktél, Mosoly koktél      2+2= 4 p 
 
Haladj tovább és a Kiskörutat elhagyva rövidesen nevezetes helyre érsz 
 
Itt minden szobor és épület hazánk s Szeged történetéről mesél 
 
A legnagyobb magyar nevét viseli Szeged fákkal, s virággal teli főtere 
 
Szemben a Postához közel, most „álcázva” szerénykedik a tér egyik ékköve 
 
Egykoron művészek alkottak e házban, Sok szép mű született napfényes átriumában 
 
 
3, Mikor épült az épület ? 
 
        1892-ben             2 pont 
4, Miről kapta a nevét  ? 
 
Egykoron fotóművészek műterme volt, Napfény Műterem néven.                  4 pont 
 
5, Melyik világhírű illuzionista fényképe látható a belső udvar falán, honnan származott és 
hol élt, és melyik országnak volt állampolgára ? 
 
Houdini magyar származású,USA-ban élt, amerikai állampolgárságú illuzionista volt 4-8 pont 
 
Innen kilépve indulj a Tisza irányába 
 
A színház körforgalmánál menj át az út túloldalára 
 
Balra fordulva haladj és utad két szobor közt vezet 
 
Közben jól teszed, ha a kerékpáros forgalmat is figyeled 
 
Jobbra a lombok közt hajdani szép királynénk 
 
S balról a legendás szegedi cigányzenész között 
 
Szép királynőnk örök álmában hűséges hallgatója 
 
Miről mesél neki a híres szegedi cigányzenész vonója 
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6,Feladat Írd ide a két szobor nevét : 
 
Dankó Pista /a világ első cigány szobra /és Erzsébet királyné /Sissy /            2 + 2= 4 p 
 
A kis utcát végig járva rábukkanhatunk egy szerelmespárra 
 
A harmonikus szerelem szobor kompozíciójára 
 
Tragikus sorsú költőnk és kedvese egymást átkarolja 
 
7, Feladat : Írd le a költő és kedvese nevét az alábbi sorra                       2 + 2 = 4 p 
 
Radnóti Miklós és felesége Gyarmati Fanni 
 
8,Feladat Írd ide annak a versnek címét, és a vers két sorát mely a szobor környezetéhez 
kapcsolható. 
Megfejtés :Nem tudhatom…..   A  vers címe : 4 p 
 
„S az iskolába menvén a járda peremén, Hogy, ne feleljek aznap egy kőre léptem én.”  
 
 A kapcsolódás : A szobor mellett van a Radnóti Miklós gimnázium. A vers két sora:  8 p 
 
Ide pár percre a sugárúton kalandor regényalak neve, mi tekinteted vonzza 
 
Egyetemisták kedvelt törzshelye e bohókás, kedves kis pincekocsma 
 
Ha beléptek ide megtaláljátok, hol van a névadó itt bent lerajzolva 
 
Lazíthatsz is egy játékkal. pár percre, ha ez a sport érdekel téged 
 
E játékot itt bármikor grátisz biztosítják a kedves vendégnek 
 
Ám ha időd kevés és utadat folytatva, sietve tovább mennél 
 
Jól tennéd, ha előtte pár egyszerűen nagyszerű falatot ennél 
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9, Feladat : A kocsma  névadójának neve és ahol odabent őt lerajzolva megtalálod 
 
Fülig Jimmy és az itallapon van lerajzolva.            4 p 
 
 
10, Feladat Értékes pontokat kap, majd aki kitalálja 
 Ki volt és hány regényben e regényalak ellentét párja? Sorold fel azokat a kalandregényeket 
amelyekben együtt szerepelnek. 
 
Ellentét pár : Piszkos Fred a kapitány,  2 p 
 
A regények :  Piszkos Fred a kapitány                                        2 p 
 
Piszkos Fred közbelép, Fülig Jimmy őszinte sajnálatára.           2 p 
 
A megkerült cirkáló.                                                                     2 p      Összesen = 8 p. 
 
 
 
11, Melyik az a játék melyet térítés nélkül biztosít vendégeinek a tulajdonos ? 
 
Csocsó.  4 p 
 
12, Mivel csillapíthatja étvágyát a betérő vendég :  
 
Zsíroskenyér, lepény / a lepényfajták felsorolása is egyenként 2 pont / Minden válasz 2 p. 
 
 
 
A pincekocsmából kilépve fordulj balra a Tisza felé tartva 
 
A szökőkúthoz érve megint balra lejutsz a Tisza partra 
 
Itt újra balra tartva megláthatod a vízen lágyan ringatózva 
 
Milyen is a Tiszán egy szép nyári estén a víg matróz dolga 
 
Amint  leértél a kis hídon e vízi kocsmába 
 
Rátalálhatsz gyorsan e hely hungarikumára 
 
Nézz hát jól szét, tekints a kocsma falára 
 
S rá fogsz találni e hely leghíresebb italára 
 
 
13, Feladat :  Milyen ital díjnyertes okleveleit, és hány darabot láthatsz a falon ? 
 
Az ital a pálinka és 18 db oklevél van a falon.                                    2 +2= 4 p. 
 
 
14, Feladat: Sorold fel annak az italnak a fajtáit mellyel a díjakat nyerte, ismétlés nélkül, de 
fajtán belüli megkülönböztetéssel, erőfeszítésetek gyümölcseit értékes pontokkal honoráljuk.  
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Grana szilva, Irsai Olivér, Meggy, Törköly, Cserszegi fűszeres,  Körte, Faeper, Bácska ezüst, 
Irsai szőlő. Szőlő, Szilva, Birs, Muskotály szőlő. 
 
Elvileg a max pontszám itt : 26 p. 
 
Minden fajta 2 pont 
 
 

 
 
 

A mellvéd mellé visszatérve balra térve haladj a Belvárosi Híd irányába 

A Tisza partról egy kis park játszóterén keresztül rátalálsz újra a színházra 

A színháztól haladj tovább a főtér felé és nem messze tőle  

Egy kis utcához érsz,s akiről nevét kapta az a haza bölcse 

Balra indulj és az utca jobb oldalán (kávézóként) 

A 15-ös szám alatt egy igazi retro kocsma vár 

Fedezd fel a helyet, mert sok csodát találsz ott 

A belvároshoz képest az itallap is barátságos 

Ha megcsodáltál mindent csak azt kérjük cserében 

Válaszaid gondold át és írd le itt serényen     

15. Feladat : A 7 törpe közül melyik 3 hiányzik a sorból ? 

Szende, Tudor, Morgó                            Minden hiányzó törpe 2 p 

16, Feladat : A félbevágott Zaporozsec rendszámát írd ide: 

KO 34-25              4 p 

17, Feladat : Mi a foglalkozása Barta Mihálynak ? 

Fésűs kisiparos    4 p 
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Innen kilépve hívogatón megtéveszthet a belvárosi kis utcák csábítóan rendezetlen sora  

Bár varázsuk elbűvölne, ám eltévedve jogosan kérdeznéd sorsod miért ily mostoha 

Ezért hát a „kávézóból” jobbra indulj és az első utcán fordulj újra jobbra  

Elhagyva a nagy posta portáját, újra a főtérre érve rátalálhatsz a villamosra 

Ne szállj fel, indulj el a sínek mellett baloldalon, balra haladva a nagyállomás irányába 

Kellemetes utcán haladva hangulatos vendéglők csábíthatnak téged egy jó vacsorára 

Most ne engedj ennek és akkor se térj le utadról, amikor elhagyod az első megállót 

Még akkor, sem ha csábítóan izgalmas zeneszót hallasz bármilyen irányból 

 Menj csak tovább és a következő megállónál eljutsz egy újabb térre  

Jól teszed, ha itt megállsz, körbetekintsz, és aztán ránézel a térképre 

Szemben a Hősök Kapuja, balra a Dóm térre vagy a Tiszához juthatsz 

Jobbra, egy kis utcára, az áruház passzázs sorára, és a körútra láthatsz 

 A jó döntés „sré izavé” jobbra és máris a „városépítő” körútján haladsz 

Jobb oldalán pedig rövidesen egy hátát görbítő fekete macskára akadsz 

Kézműves sörökkel és tartalmas burgerekkel várnak e helyen reád 

Mi közben csak néhány kérdéssel zavarnánk a hely cirókás hangulatát 

 

18,  Honnan kapta nevét e gasztro-kocsma ? 

 

A tulajdonos hölgy becenevéről.                        6 p 
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19, Milyen vendég típusok vannak felsorolva a belső teremben  ? 

Bizonytalan, öntudatos, barátságos, ideges, bizalmatlan, nagyképű. 

 Mindegyik 2 pont= összesen 12 p  

 

20, Sok bőrönd közt bedugva egy óra, vajon hány órán áll a mutatója ? 

Az órán fél nyolc múlt három perccel.                            6 p 

 

A hatodik után már lehet, hogy térérzéked kissé bizonytalan 

Kövesd a tanácsot a helyes út a körúton továbbra is jobbra van 

Újabb térhez érsz s öröm fesztivál, utcazenés hangulat emeli kedvedet, 

Te itt se csábulj el fordulj rögtön jobbra és megtalálod a hetediket 

Megtalálod itt ami „tiltott” és,a valóságban messzi, de itt mégis oly közeli hely 

A hegyeken túlról kesernyés ízzel, kínálja neked kedvelt hűsítő italát a székely 

Ha ide megérkeztél még szánjál kérdéseinkre pár percet e varázslatos éjszakán 

Nem lesz nagyon nehéz, de az összegzéshez foglaltunk Nektek helyet a galérián 

 

21,Feladat : Az ablakban kirakott zsákok mit tartalmaznak? 

Münchener, pilsener és karamell malátát. 

    Mindegyik  2 p = 3x2= 6 p 
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22, Feladat : Honnan származik a víz, amiből az itteni sört főzik ?. 

Csíkszentsimonról. 

4 p 

23,  Feladat : Mi a hely sörének a szlogenje ? 

Üdít, táplál, felfrissít. 

                               6 p. 

Ha úgy érzitek, hogy amit kijelöltünk bejártátok az utat 

A volt postaigazgatóság portáján éjfélig várjuk a feladat lapotokat ! 

Egyszerű lesz oda az út a sörözőből kilépve, a körútra visszatérve 

Jobbra haladva a körút páratlan oldaláról rátekinthetsz egy csodás palotára, 

Menj egyenest tovább, de búcsúzóul még vethetsz egy pillantást a ló farára 

A villamos sín mentén haladva célhoz érhetsz, mikor a mozdonyon megakad a szemed 

S mielőtt ide belépsz, megláthatod annak a nevét, aki naggyá tette a magyar operettet !  

24, Feladat : Az emléktáblán kinek a nevét olvashatod, és hogyan kapcsolódik neve az 

épülethez ?  

Huszka Jenő zeneszerző, Szeged szülötte e házban lakott.         2+2= 4 p 

25, Feladat Sorold fel legismertebb, és ha ismered kevésbé ismert műveit is !  

Bob herceg, Gül baba, Lili bárónő, Mária főhadnagy, Tilos a bemenet, Aranyvirág, 

Tündérszerelem, Rébusz báró, Nemtudomka, Hajtóvadászat, Erzsébet, Gyergyói bál, Szép 

Juhászné. Szabadság szerelem.   

Minden cím : 2 p. 

Minden olyan kocsma melyet nem teljesítettek, mivel a helyben lévő tárgyak illetve felíratok 

megoldásainak teljes kihagyása erre mutat.  -20 pont levonást jelent a végeredményből. 

Maximálisan elérhető pontszám : 168 pont 

Gratulálunk, és örömmel várjuk itt a kitöltött lapot ! Vigyázz, ne lépd túl vele a pénteki napot !  

Szeged, 2019. július.12.      LVII. OPTTTT  

Szervezők.       


