
Sziasztok Kedves Túrázók! 

Gödöllőn vagyunk, egy kedves aranyos kisvárosban, ami sok nevezetességgel dicsekedhet. 

Ezt próbáljuk rövid kirándulásunk során felfedezni. 

Legalább két olyan hely is van, ahol belépőt kérnek, de érdemes megnézni, mert aránylag 

rövid idő alatt sok érdekességet láthatsz. 

22 pontot jelöltünk, de nem biztos, hogy minden pontról lesz itt kérdés, figyeljétek a 

számozást. 

A Királyi Kastély látogatását ne most időzítsétek, mert ott csoportok vannak és oda több időt 

érdemes szánni. 

Mindent nagyon alaposan vegyetek szemügyre, mert beérkezés után, csapatonként két 

főnek egy villámtesztet kell kitölteni, ami a látottak alapján megvalósítható. 

A TOTÓ minden csapat számára egyidőben, 16.30-kor kezdődik és 10 perc áll 

rendelkezésre, – csapatonként max. két fő töltheti ki, jelöljétek ki őket! 

Kellemes szórakozást és felfedezést kívánunk! 

 

Akkor induljunk el………….. 

 

 

Hol találod meg a képen látható szobrot? Írd le az épület nevét. 

Állattenyésztési Tanüzem 

 

 



 

1. A Botanikus kertben vagy, mi a kert fő érdekessége? Sajnos szombaton nem 

látogatható. ☹  

       Vén vackor 

2. A jelenlegi Szent István Egyetem főépületét milyen célra építették? 

       Piarista Gimnázium 

 

3. Egészítsd ki: KÁLMÁN HERCEG …………………………KIRÁLY 

       Palicsi 

4. Mit láthatsz a jelzett helyen? Írd le néhány sorban. Belépő 300Ft/fő, Nyitva 10-18  

 

       Királyi Váró 

 

5. Mit találsz itt?  Mire emlékeztet? 

       Világ Fa 

 

 

Hol láthatod, a képen lévő alkotást? 

Zeneiskola 

 

 

6. Mi van itt?     Ferde fa 



 

7. És ez ?  

Szarvas szobor 

 

8. Kit ábrázol az alkotás? 

       Grassalkovich Antal 

9. Ha szemben állsz a kastély főbejáratával, melyik oldalon van a Királyné kertje? 

Bal 

 

 

 

10. Mit találsz itt? 

       Mária Terézia szobor 

11. Mi a neve és milyen célt szolgált a ponton található létesítmény? 

 

       Pálmaház, kertészet 

12. Ha eljutottál ide, kit ábrázol az alkotás? 

       Horthy István szobra 

13. Nézz körül az adott ponton, hol vagy? 

 

      Királydombi Pavilon 

14. Útközben hűsítheted magad, utána egy szép műalkotást láthatsz. 

Mi az és milyen stílusban épült? 

       Barokk kálvária 

 

15. Milyen felirat szerepel a talapzaton? 

       ERZSÉBET  

       KIRÁLYNÉNK 

16. Kicsit mozgasd meg magad, mert elég sok szúnyog szeretne belőled táplálkozni. 😊 

 



17. Egy érdekes színfolt a sok új épület között. Mit látsz? 

        Klasszicista lakóház 

 

18. Nagyon sok Gödöllőinek a mindennapjához tartozik, mi ez? 

       HÉV állomás 

19. Egy elegáns épületet látsz a jelzett helyen. Mikor épült, mi a jelenlegi és az eredeti 

funkciója? 

1912-ben Régi Községháza 

20. Melyik egyház templomát látod, mikor kezdték el építeni? 

       Református egyház, 1744-ben 

21. Egy igazi érdekeséget találsz itt, mi az? 

        Világvége Gong 

 

Hol találod a képen látható alkotást? 

 

       Városi Múzeum udvarán 

 

22. Tegyél egy kellemes kört a város főterén, majd egy kényelmes sétával térj vissza az 

egyetemi kollégiumhoz. 

 

Ugye, megérte velünk tartanod ????   Egészségedre!!!! 
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