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Rajt és Cél 

 
A kód pontos helye: A MagHáz jobb oldalán lévő  

villanyoszlop járda felőli  oldala. 

 

 
A tartalék pont helye: a MagHáz jobb oldali 

első pergolájának belső oldalán. 

 

1. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a híd bal pillérén. 

 
A tartalék pont helye: a Petőfi emlékhely  

pergolájának patak felőli oldalán. 
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2. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a Decathlon bal  

oldali ajtaja mellett. 

 

 
A tartalék pont helye: az 

áruház bal sarkán  találhatod. 

 

3. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: az emlékmű jobb 

oldalánál a villanyoszlop beton lábazatán. 

 

 
A tartalék pont helye: az 

emlékmű hátulján. 

 

 



 

 

 

 

 

4. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a Kálvin utca és a Sugár utca 

sarkán egy villanyoszlop (trafó) beton szerkezetén. 

 

 
A tartalék pont helye: a Sugár úton északi irányba 

a következő villanyoszlop beton szerkezet belső felén. 

 

5. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye:Sugár utca 10. szám előtti  

villanyoszlopon. 

 

 
A tartalék pont helye: az utca másik oldalán a 

Sugár utca és Kastély köz sarkán egy dupla villanyoszlop 

beton szerkezetén. 

 

 



 

 

 

 

 

6. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a Colombus söröző  

előtti villanyoszlopon. 

 

 
A tartalék pont helye: az 1956-os emlékművel 

szembeni villanyoszlop belső oldalán. 

 

7. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: A templomhoz 

legközelebbi oszlop járda felőli oldalán. 

 

 
A tartalék pont helye: A templom legközelebbi 

oszlop utca felőli oldalán. 

 

 

 



 

 

 

 

8. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a park bal oldalán lévő 

ház előtti villanyoszlop beton szerkezetén. 

 

 
A tartalék pont helye: a villanyoszlop 

mögötti kerítés lábazatán. 

 

9. ellenőrző pont 

 
A kód pontos helye: a cukrászda jobb 

oldalán lévő hirdető tábla melletti 

villanyoszlop beton lábazata. 

 

 
A tartalék pont helye: a  cukrászda 

felőli oldalon a  hirdető tábla sarka. 
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Vízvételi lehetőség és boltok 

0 km – Maglód, Szent István tér és környéke 

Fő út 2-22 között: 

Coop üzlet (Nyitva: H-Szo: 06-18, V: zárva) 

Corner italdiszkont (Nyitva: H-V: 08-21) 

Nemzeti Dohánybolt (Nyitva: H-Cs: 6-20, P: 6-21, Szo: 6-20, V: 7-12) 

Albán Pékség (Nyitva: H-V: 06-21) 

A Fő út 2-22 között találsz zöldségest a Művelődési ház mellett, Gyógyszertárat, 

Dohányboltot. 

Parkolni a Coop mellett vagy a Művelődési ház mögött tudsz! 

3 km – Maglód, Decathlon 

Vízvétel és mosdó nyitva tartási időben (Nyitva: H-Sz: 9-20, V: 10-18) 

KFC Maglód (Nyitva: H-V: 10:30-20:00) 

5 km – Maglód, Temető 

Vízvételi lehetőség a Kálvin utca és Sugár utca sarkán, illetve a Sugár utcán. 

6,2 km – Maglód, Bellus János tér 3.  

Colombus söröző (Nyitva:H-Cs: 12-22, P: 12-24, Szo: 08-24, V: 09-22) 

9,7 km – Maglód, Martinovics tér 7. 

Horváth Cukrászda (Nyitva:H-V: 10-20) 

10,3 km – Maglód, Rákóczi u. 44. 

Póker Söröző (Nyitva:H-V: 07-21) 

 


