
RAJT LAP    ………..
    rajtszám 

Éjszakai „verseny” 

2020. július 17. Gödöllő 

LVIII. Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny 

 

………………………………………………………………….. 
csapat neve 

 
Keresd meg az említett helyeket! Nincs idő korlát, nincs kötött sorrend a pontok 

felkeresésének. Válaszolj a kérdésekre, pótold a hiányzó szavakat (kipontozott rész….), töltsd 

ki a „rajtlap”-ot, majd add le péntek éjfélig, de legkésőbb - szombat - fél 10 óráig a Sajtó 

szobában. 

 

 

OBSITOS BOROZÓ  (22 óráig lesz nyitva)    1 pont 

  

Mikor alapították?     1989        1 pont 
 

A Szabadság tér HÉV megálló épülete mellett nyílt a  PIZZA  PALAZZO  Pizzéria (23 

óráig lesz nyitva). Belső térben a falon egy HÉV kocsi képe látható.    1 

pont 

Milyen szám van a fotón „rendszáma”?   238     1 pont 
 

A Művészetek Háza épületének oldalában nyílt egy kávézó. (1 óráig lesz nyitva) 

Péntekenként élő zenei koncerteket is tartanak este.  

Mi a neve a kávézónak és a logójukat milyen színekkel alkották meg? 

NOVO CAFÉ             1 pont 

piros, kék, zöld, sárga (okker, barna)      5 pont 

A Művészetek Háza épület mögött volt egy CABRIO BÁR. (már nem működik), de a 

nevének felirata még látható! 

Mire van felfestve a neve?  VW Bogár hátú autó    1 pont 

A szállásunk (az egyetem Kollégium B épülete) előtti parkban „kínzó” eszközök 

(sporteszközök) segítik a sportolni vágyókat alakjuk/fittségük megtartására. 

Mennyi eszközt próbálhatsz ki?   9       1 pont 
 

 

 

 



  Bagoly BÁR  (2 óráig van nyitva)      1 pont 
2016-ban nyitott ezen a néven ez a vendéglátó egység. Mi volt előtte a neve? 

PALOTA KERT SÖRÖZŐ       1 pont 

Mi a wifi jelszó? „ igyalvalamit ”      1 pont 

Mennyi féle (színű) Tátra Tea üveg van a kiszolgáló pultnál?   8 (9)  1 pont 
 

 

BÓNUSZ!!! 

 

   

 KEMENCÉS PUB ÉTTEREM (23 óráig lesz nyitva)   1 pont 
 

2016-ban nyitották meg az éttermet. Nagyon sok régi eszközt, használati tárgyat gyűjtöttek 

össze és díszítik vele a helységet. 

Sorolj fel ezekből a kiállított tárgyakból, annyit amennyit látsz a földszinti helységben! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       annyi pont, amennyit felsorolsz! 

 



 

……………………………………………….. 
Szerző neve 

………………………………………………………………………………….. 
történet címe 

 

Egyszer – 2020. július 17-én – a Korona vírus (Covid) járvány után, ami    1 pont 

     
ledöntötte az egész      várost / országot / világot *        a lábáról,  - egy kis csapat,   

*húzd alá a megfelelő szót!     1 pont 
      

 

………………………………………..  ………………….……............................... 
(jellemezd a csapatot: pl.: bátor, daliás, szegedi, stb          katonák, legények, boszorkányok, stb)  

 

………………………………………….      elindult szerencsét próbálni.  
(Honnan, melyik településről?) 

 

 

A …………….fős csapat tagjai: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Folytasd a mesét, történetet! Írd le élményedet a túrával kapcsolatban.  

A legjobb irományt értékelni fogja – később - egy 3 fős zsűri.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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


