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1. Pavilon sátor felállítása 2 paddal és 1 asztallal 
a rendelkezésre álló eszközök segítségével. 

Szerezhető  pontszám 5 pont a 
rendelkezésre álló időn belül. 

5 5 

2. A faluban található lehető legkisebb és 
legnagyobb gerinces állatok beszerzése. 

Szerezhető pontszám állatonként 5 
pont a rendelkezésre álló időn belül. 

5 5 

3. 
30-30 db tenyérnyi lapcsánka sütése. 

A lapcsánka számától függ, 
maximum 30 pont. 

30 30 

4. 

Elméleti feladat: 
1. Encsencs belterülete, ahol 16 db 

utcanevet kell beírni a megjelölt fehér 
szakaszokra. 

2. Encsencs külterülete, ahol 
megnevezett, szóhasználatban lévő 
földrajzi nevek számait kell beírni a 
megfelelő négyzetbe + Encsenccsel 

határos szomszédos falvak feljegyzése 
a térképre. 

1. Minden pontos utcanév          
1 pont 

Összesen: 16 pont. 
 

2. Minden jól elhelyezett szám 
1 pont + a határos falvak 

feljegyzése 6 pont 
Összesen: 16 pont 

30 31 

5. 30 db Kinder figura megkeresése a szalmában. Kinder figura számától függ. 13 12 

6. 

Divatbemutató: 
5 főnek kell beöltözni a következő stílusokban: 

- nővér 
- mezőgazdasági munkás 

- hajléktalan 
- prostituált 

- retro 

5 szempont figyelembe vételével: 
lábbeli, nadrág, felső ruházat, 
kiegészítők, fejfedő. Minden 

szempontra 1 pont kapható, tehát 
stílusonként max. 5 pont. 

Összesen: 25 pont. 

25 25 

7. Film címek felismerése az össze válogatott 
zenék szerint. 

A felismert filmzenék száma szerint. 
Maximum: 10 pont 

10 10 

8. 
- Helyszínek megkeresése. 

- Kérdések megválaszolása Encsencs múltjáról 
és jelenéről. 

A helyes válaszok száma szerint. 

Maximum: 28 pont 
26 22 

9. 
Embergyűjtés: 

Minél több olyan embert kell összegyűjteni 
akinek a keresztneve vagy a vezetékneve 

egyezik. 

Az összegyűjtött személyek 
számától függ. 

16 18 

10. Encsencsi lakosok becenevei mellé beírni a 
személyek hivatalos nevét. 

Minden megoldásra 0,5 pont 

kapható. Összesen:  40 pont 
36,5 34 

11. A csapatok által egymásnak kitalált feladatok. A helyes válaszok száma szerint. 
Összesen: 10 pont. 

0 1 

12 Ruhalánc készítés. A ruhaláncok különbsége 
méterenként 1 pont 

0 5 

13. Foci Gólonként 1 pont két mérkőzésen. 3 0 

Összesen: 199,5 198 

+ a vetélkedő 2010. szeptember 18-i eredménye: 141 137.5 

Az „Utcák harca, avagy a szomszédom az ellenségem” vetélkedő 
végleges eredménye: 

340,5 335,5 
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