
11. Az alább felsorolt helyek közül melyik fekszik a Duna jobb és melyik a bal partján? (Ugye tudod, hogy 

a folyásirány alapján határozzuk meg az oldalt?) 

(a)Gellérthegy, (b)Városliget, (c)Keleti pályaudvar, (d)Hősök tere, (e)Blaha Lujza tér, (f)Kodály körönd, 

(g)Flórián tér, (h)Duna korzó, (i)Városmajor 

12. Milyen közlekedési eszközzel jutsz el kb. 2 perc alatt a Clark Ádám térről a Szent György térre? 

       

13. Kiről nevezték el azt a budapesti hidat, amely Lágymányost Ferencvárossal köti össze? 

14. Budapestet a környező településekkel összekötő vasúti rendszert HÉV-nek nevezzük. Mit takar a 

három betű? 

15. A bélyegeken látható személyekről budapesti tereket is elneveztek. (A tér neve előtt a kerület 

száma.) Közülük csak az egyiken áll a névadó szobra. Melyik tér az, amelyiken a névadó szobra is 

megtalálható?  

I. Batthyány tér, VI. Kodály körönd, XI. Móricz Zsigmond körtér, V. Deák tér, VI. Hunyadi tér, V.-XIII. Jászai 

Mari tér, V. Szent István tér 

                               

16. A város története során többször változott a neve az egyik központi térnek. Volt Ács tér, Kirakodó 

tér, Lánchíd tér, Ferenc József tér, Október 29 tér, újra Ferenc József tér, Roosevelt tér. 2011-től új neve 

van. Mi a tér mostani neve? 

   

17. Melyik két forgalmas út kereszteződésénél található a Corvin köz, az 1956-os forradalom 

eseményeinek egyik fontos helyszíne? 

     



18. A Lánchíd és az Erzsébet-híd között húzódó Dunakorzó a pesti Dunapart legszebb része. Északi és déli 

végénél egy-egy kis tér fekszik a névadók szobrával. Ki a két neves magyar, akiknek emléket állít? 

19. Erzsébet királyné szívesen sétált a budai hegyekben. Szinte minden útján megállt a János-hegy egy 

pontján és onnan csodálta a tájat. Mi őrzi ma ezen a helyen a királyné emlékét? 

 

20. Széchenyi István 1832-ben megjelent Magyar játékszinrül című röpiratában sürgeti egy magyar 

színtársulat számára állandó színházépület biztosítását. A Dunapartot tartotta megfelelő és méltó 

helyszínnek. A Nemzeti Színház az 1837-ben elkészült első otthona óta több helyszínen működött. 2000-

ben avatták fel jelenlegi épületét, immár a Dunaparton, bár nem a város központjában. Hányadik 

kerületben található az új Nemzeti Színház? 

      


