
# Cím Városrész Könnyű Nehéz 

1  Belváros 
• A Petőfi szobor tövéből nézz a 

legközelebbi épületre 

• Szent Péter esernyője 

közelében keressétek a számot 

2  Királyerdő 
• Szlovákia legmagasabb hegysége 

• Egyszerűsíts! 25/5 

• Induljatok attól a saroktól, ahol 

egy balatoni félsziget és a 

Mikulás keresztezi egymást. 

Ballagjatok addig a Mikulás 

útján dél fele az első hegységig, 

azon forduljatok balra. 

Menjetek egyenesen, míg meg 

nem találjátok a számot. 

3  Belváros 

• Menjetek át a lámpás zebrán ott, 

ahol nagyon jól lehet Sétálni, és a 

legnagyobb a bankok sűrűsége. A 

hév legyen a hátatok mögött. 

Amikor lejt az út, forduljatok 

balra, és bal oldalon nézzétek az 

ablakokat 2+3 emelet magasan. 

• Keressétek meg azt a 

templomot Csepel-

Belvárosban, aminek a 

tornyának kőkorlátján éjjel-

nappal fekete varjak ülnek, 

figyelik a nagy iskolaépítést. 

• Keressétek meg a legközelebbi 

magas házat, és sétáljatok 

mellette észak felé, és 

figyeljétek, nem láttok-e 

varjakat a magasban. Esetleg 

egy számot... 

4  Kertváros 

• Kicsit összekeveredtek a betűk: 

Zibnese utca 

• Ennyi hónap van egy évben 

• Induljatok Czibor–Tóth II 

szobrától a Kis-Duna felé egy 

rázós úton. Az első sarok 

közelében nagyon figyeljetek! 

5  Királyerdő 
• Vajkot ma ilyen néven ismerjük 

• 27*10+8 

• Államalapító királyunk útján 

keressetek egy ragadozó 

madarat, ami egy kis kukac és 
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egy veszélyes rovar között él. 

Induljatok el a madártól a rovar 

felé, és járjatok nyitott 

szemmel! 

6  Kertváros 

• Másszatok fel a kerület legnagyobb 

várára. Ha kijátszottátok magatokat, 

menjetek át a zebrán a kapunál, és a 

...vári utcában abba az irányba 

sétáljatok, amerre nőnek a számok. 

• Ezt a süteményt sütjük 

legtöbbször karácsony előtt, 

még karácsonyfadíszt is 

készíthetünk belőle. A 

gyerekek is szeretik, sőt, 

néhányan ide járnak 3-6 éves 

koruk között. 

7  Kertváros 

• Keressétek meg azt a teret, amin 

akár egy ágyún is lovagolhattok. 

Sétáljatok körbe a téren, de jól 

nyissátok ki a szemeteket! 

• Induljatok a Szentlélek 

templomtól, és menjetek körbe 

a téren 

8  Királyerdő 

• A kerület legmagasabb pontja 

közelében egy katonáról 

elnevezett út 

• 7*7 

• A Cserkészháztól indulva a 

neves szerb származású honvéd 

vezérőrnagy, vértanú útján 

keressétek meg azt a házat, 

aminek a száma a kétjegyű 

négyzetszámok közül a 4. 

legnagyobb 

9  Királyerdő 

• A Kertváros és Királyerdő 

Határán van egy nagy törés. 

Onnan induljatok, keressetek egy 

nem túl meredek, de lejtős utcát, 

és sétáljatok végig rajta. 

• Azon az utcán menjetek végig, 

ami a Kertvárost és Királyerdőt 

elválasztó utca királyerdei 

oldalából indul, és egy 

hullámvonalat téve oda is 

érkezik vissza. 

10  Királyerdő • Keressetek egy vízimadárról • lágyszárú növénynek az a része, 
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elnevezett iskolát, és a madaras 

utcán addig menjetek, míg célba 

nem értek. 

amiről a levelek nőnek + 

’csupán’ - 1 betű = vízimadár 

• Ebben az utcában 

keresgessetek! 

11  Erdőalja 

• A Csepel pályánál levő 

benzinkúttól induljatok a Szent 

István úton kifelé addig, míg egy 

olyan keresztutcát nem találtok, 

aminek a nevében a kerület neve 

is benne van. Sétáljatok végig 

rajta. 

• A Csepel ispánjairól elnevezett 

utcanévbokorban keressétek azt 

az utcát, amelyiknek a nevében 

a kerület neve is benne van. 

Addig menjetek rajta, míg meg 

nem érkeztek a célhoz. 

12  Királyerdő 

• A Szent István úti csavarbolttól 

sétáljatok fel a gazdabolt felé 

(nézzétek meg, ott ül-e a macska 

az ablakban). Majd egy jobb-bal 

cikkcakk után ott kanyarodjatok 

balra, ahol jobb oldalt egy 

közkutat láttok. Innen már csak 

egyenesen! 

• Keressetek egy utcasarkot, ahol 

II. Lajos felesége három helyre 

is leülhetett volna. Ott nézzetek 

körül!  

13  Csillagtelep 

• A Szent László tér közelében 

keressetek egy költőt, akinek a 

nevében egy szín van. Járjátok 

végig az utcát! 

• Hatalmas termetű 

lovagkirályunk terétől indulva 

keressétek a költőt, aki 

vonzódott a könyvtárakhoz és a 

könyvnyomtatás feltalálójához 

14  Királyerdő 

• Keressetek egy olyan 

buszmegállót, ami egy 

ruhakészítéshez használható 

gépről van elnevezve. Aztán 

ballagjatok délnek addig, mg egy 

• A 13 vezető mártírságára 

emlékeztető utcánkon menjetek 

addig, míg az áram 

továbbítására szolgáló tárgyról 

elnevezett utcát nem találtok 
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kábelről elnevezett utcát nem 

találtok. Azon egy sarkot 

menjetek balra, és meresszetek 

nagy szemeket. 

15  Királyerdő 

• Induljatok el a Szent István úton 

levő régi iskolától (közel az autós 

bolthoz) felfelé a dombon. 

Számoljátok a lépéseket és 

nézegessetek jobbra. 

• A dalkörről vagy dalárdáról 

elnevezett utcában járjatok, egy 

nedves erdőkben élő fáról 

elnevezett utca közelében 

figyeljetek! 

16  Kertváros 

• A Csepel Pálya legészakibb 

bejáratától induljatok egy 

mellékúton a Kis-Duna felé. 

Vigyázzatok, sok a kátyú! Nem 

kell sokat sétálni. 

• Keressetek egy utcát, ami egy 

hegynél alacsonyabb 

felszínformáról van elnevezve. 

Ennek az északi végén van egy 

jó hosszú keresztutca. A 

saroktól a hosszú utca eleje felé 

induljatok. 

17  Királyerdő 

• Ennek az utcának a nevét 

összekeverték! Bogozzátok ki és 

keressétek a kivilágított számot! 

PÁRKO 

• Keressetek egy magyar 

hegységek neveit viselő 

utcanévbokorban egy kietlen 

utcát 

18  Kertváros •  •  

19  Királyerdő •  •  

20  Kertváros •  •  

21  Szabótelep •  •  

22  Kertváros •  •  

23  Királyerdő •  •  
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24  Belváros •  •  

24   Királyerdő •  •  

24  Erdőalja •  •  
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 Kertváros • Az utca nevének betűit összekevertük: IEEZBNS 

• 3*3*3 

• Erdélyi megyéből való, megyeszékhelye 2007-ben 

Európa kulturális fővárosa volt 

• Ennyi cm3 egy 3 cm élű kocka térfogata 

 

 

 

 Királyerdő • Keressetek egy bezárt ovit egy fényes dolgokat 

szerető, hosszú farkú madár utcájában. 

• Onnan 1 sarokra keressetek egy szépen éneklő 

madarat, és menjetek végig az utcán. 

• Fejen levő páros testrész + Zola keresztneve = 

madár 

• Ballagjatok végig az utcán. 
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