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A nagy felbontású!



1. A törött lábú széket valami ellen való tiltakozás 
szimbólumaként készítették. Mi ellen tiltakoztak?



1. A törött lábú széket valami ellen való tiltakozás 
szimbólumaként készítették. Mi ellen tiltakoztak?

szárazföldi akna vagy földi telepítésű akna  
(land mines or terrestrial mines)



2. Készítsetek egy selfie-t a csapattal!



3. Ránézésre nem találod ki a választ, de vajon tudod-
e, hogy mi az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelve?



3. Ránézésre nem találod ki a választ, de vajon tudod-
e, hogy mi az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelve?

arab, kínai, angol, francia, orosz, spanyol, szuahéli



4. Kikről gondoskodnak a HCR alkalmazottjai?



4. Kikről gondoskodnak a HCR alkalmazottjai?

menekültekről 
(refugees)



5. Minek a rövidítése az ITU?



5. Minek a rövidítése az ITU?

International Telecommunication Union



6. Két tengeri teremtmény játszik a kertben.  
Melyek ezek?



7. Ez a szervezet a WIPO. Mit véd?



7. Ez a szervezet a WIPO. Mit véd?

szellemi alkotást véd  
(intellectual property)



8. Az úton lefelé haladva a busz keresztezi a Vingt-Deux 
Canton teret. Hány kantonból áll a svájci konfederáció?



8. Az úton lefelé haladva a busz keresztezi a Vingt-Deux 
Canton teret. Hány kantonból áll a svájci konfederáció?

26 kanton, de a tér neve 22 kanton



9. Balra egy fákkal borított szigetet láthatsz. Ki ül ott 
és nézi a tavat?



9. Balra egy fákkal borított szigetet láthatsz. Ki ül ott 
és nézi a tavat?

Jean-Jacques Rousseau



10. Menj át a hídon és jegyezd le, hogy az iroda 
mikor van nyitva keddtől péntekig!



10. Menj át a hídon és jegyezd le, hogy az iroda 
mikor van nyitva keddtől péntekig!

9:00 -18:00



11. Mi a folyó neve, amely a híd alatt folyik?



11. Mi a folyó neve, amely a híd alatt folyik?

Rhone



12. Mikor halt meg, akiről a sétányt elnevezték?



12. Mikor halt meg, akiről a sétányt elnevezték?

Bezanson Hugues (1491-1532)



13. Melyik két zászló díszíti váltakozva az utcát?



13. Melyik két zászló díszíti váltakozva az utcát?

Genf kanton és Svájc



14. A szobor a genfi zenei konzervatórium épületére 
néz. Mikor alapították?



14. A szobor a genfi zenei konzervatórium épületére 
néz. Mikor alapították?

MDCCCXXXV - 1835



15. A szobor jobb oldalán a genfi nagy színház épülete található. 
Most zárva van. Jegyezd le mikor nyit ki legközelebb a pénztár!



15. A szobor jobb oldalán a genfi nagy színház épülete található. 
Most zárva van. Jegyezd le mikor nyit ki legközelebb a pénztár!

12:00



16. Diszkréten elrejtve a tér szélén található a 
vöröskereszt alapítójának mellszobra. Mi a neve?



16. Diszkréten elrejtve a tér szélén található a 
vöröskereszt alapítójának mellszobra. Mi a neve?

Henri Dunaut (1828 – 1910)



17. A bal oldaladon található egy híres gyermek-
pszichológus mellszobra. Hogy hívják?



17. A bal oldaladon található egy híres gyermek-
pszichológus mellszobra. Hogy hívják?

Jean Piaget (1896-1980)



18. Mögötte van a Reformáció híres Emlékműve. Ki 
a négy híres reformátor?



18. Mögötte van a Reformáció híres Emlékműve. Ki 
a négy híres reformátor?

Guillaume Farel (1489-1565) 
Jean Calvin (1509-1564)  
Théodore de Bèze (1513-1605)  
John Knox (1513-1572)



19. Mikor és kik játszanak itt legközelebb?



20. Mi annak a teremnek a neve ahol a Nemzetközi Vöröskereszt Alapító 
Okiratát aláírták 1864-ben? Miről nevezték el ezt a termet (bonusz pont)?



20. Mi annak a teremnek a neve ahol a Nemzetközi Vöröskereszt Alapító 
Okiratát aláírták 1864-ben? Miről nevezték el ezt a termet (bonusz pont)?

Alabama Hall



21. Nem messze innen megtalálod a Les Armures 
éttermet. Ki evett itt 1994-ben?



21. Nem messze innen megtalálod a Les Armures 
éttermet. Ki evett itt 1994-ben?

Bill Clinton



22. Mikor égett le az eredeti épület?



22. Mikor égett le az eredeti épület?

1334



23. Mennyibe kerül fölmászni a toronyba, hogy 
megcsodáld Genf városát és a környező tájat?



23. Mennyibe kerül fölmászni a toronyba, hogy 
megcsodáld Genf városát és a környező tájat?

5 CHF



24. Hagyd el a katedrálist a Place de la Taconnerie térnél, haladj el a 
valamikori Kálvin auditórium mellett, amelyet most másképp hívnak.  

Mi most a neve?



24. Hagyd el a katedrálist a Place de la Taconnerie térnél, haladj el a 
valamikori Kálvin auditórium mellett, amelyet most másképp hívnak.  

Mi most a neve?

Temple de l'Auditoire



25. Állj a múzeum lépcsőjére és nézz a szemben lévő kert 
felé. Mi annak a szobornak a neve, amely a kertben található?



25. Állj a múzeum lépcsőjére és nézz a szemben lévő kert 
felé. Mi annak a szobornak a neve, amely a kertben található?

Henry Moore (1898 - 1986)



26. Sok ilyen kút van Genfben és környékén. Vajon 
mit jelenthet az oroszlán?



26. Sok ilyen kút van Genfben és környékén. Vajon 
mit jelenthet az oroszlán?

ivóvíz



27. Mennyi vizet lövell a levegőbe kedvező időjárás 
esetén, egy nyári napon?



27. Mennyi vizet lövell a levegőbe kedvező időjárás 
esetén, egy nyári napon?

(9:00-23:15)=14.25h=51.300s  
51300s*500l/s = 25.650.000l



28. A szökőkútról készített legjobb fotót különdíjban 
részesítjük!



29. A parkban a bokrok között egy híres királynő szobrát 
találod, aki a hotel felé néz. Ki ez a híres királynő?



29. A parkban a bokrok között egy híres királynő szobrát 
találod, aki a hotel felé néz. Ki ez a híres királynő?

Sisi vagy Wittelsbach Erzsébet magyar királyné (1837 - 1898)



Gratulálok!



Gratulálok!

Mit nyerünk?


