
SCRABBLE 
 
Leírás: 
 
Helyezze el a megadott vagy szöveg esetén a kiemelt szavakat az ábrában. A szavak vízszintesen balról jobbra vagy 
függőlegesen fentről lefelé haladhatnak, és mindegyik szónak legalább két másik szót kereszteznie kell. A megadott 
vagy szöveg esetén a kiemelt szavakon kívül az ábrában újabb szó nem keletkezhet (még kétbetűs sem). 
Általában 1-2 betűnek az összes előfordulása meg van adva az ábrában segítségképpen. 
 
Zsúfolt magyar scrabble:  
A magyar ABC kettős/hármas mássalhangzói (cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs) egy mezőbe kerülnek. Rejtvények, ahol 
ez a szabály érvényes: #2. 
 
 
 
English rules: 
 
Place the listed or in longer texts the highlighted words in the grid. Words can go horizontally from left to right or 
vertically from top to bottom and each word have to cross at least two other words. No new words can be created in 
the grid besides the listed or in longer texts the highlighted words (not even two-letter words). 
Usually all appearances of one or two letters are given in the grid as a help. 
 
Hungarian crowded scrabble: 
You must write the double/triple letters of the Hungarian alphabet in the same cell. These double/triple letters are: 
cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs. Puzzles with this additional rule: #2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#1 
 
Másnap a tervek szerint Sopron és környéke. Kétségbe voltam esve, hogy is lesz, ha továbbra is fura hangokat ad ki a 
kocsi. Útközben úgy adódott, hogy Kapuváron bementünk egy gyógyszertárba, ahol egyúttal megkérdeztem, 
hogy tudnak-e a környéken autószerelőt. Ajánlottak két szerelőt, de az első sajna nem tudta megnézni az 
autót, mert nagyon el volt foglalva, de javasolta a szomszéd Suzuki szervizt. A feszültség nőttön nőtt bennünk, mi 
van, ha itt sem nézik meg? De hála a Jó Istennek, megnézték, és közölték, hogy a jobb hátsó kerék csapágya 
eltört. Na bumm! Délután 4-re megcsinálják. Ekkor 9 óra volt. Mondtuk, hogy jó, és nagyon örültünk. A szervizzel 
szemben volt a buszmegálló, ahol 5 perc után jött is a busz Sopron felé, felszálltunk. Mókás volt buszozni, miután 
autóval indultunk, de nagyon élveztük! Sopronban voltunk egész kora délutánig, azt a várost nem lehet megunni! 
Gyönyörű!!! Kellemesen sétálgattunk, ebéd, ilyesmi. Délután a megbeszélt időre visszamentünk, megkaptuk 
Rolit (az autónk neve, ugyanis a Rolly autókereskedésben vettük), mondta a szerelő, hogy minden rendben. A 
boldogság leírhatatlan! Főleg miután elindultunk és a hangja selymes, duruzsoló, nagyon halk volt! 
Ezek után este irány a szoba, pihi, sütizabálás, úgyis van pár bő nadrágom címmel ☺. 
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#2 (Zsúfolt magyar scrabble – Hungarian crowded scrabble) 
 
Másnap Kőszegen kezdtük. Épp újították a várat, mert mindent újítanak, de így is szép volt! Voltunk a marcipán 
múzeumban. Kőszeg főtere gyönyörű szép. Ezek után irány Ausztria. Viktor alig várta, hiszen ez az ő napja volt. 
Az osztrák határ mentén 4 várat nézett ki, ami régen magyar volt. Szóval mentünk megnézni, hol is laktak őseink. 
Ausztria, nyugat, precízség, tisztaság, rendezettség. Ó, ó, ó! És sehol sincs normális útjelző tábla! Már az első 
kanyarnál továbbmentünk! Sebaj, ekkor még nem tudtuk, hogy lesz ez még rosszabb is! Megnéztük a lékai 
(Lockenhaus) várat, sakkoztunk a napos udvarán, nem mondom meg, hogy Viktor nyert ☺, sakkozás közben 
pedig jól leégtünk. Tanulság, ha visztek naptejet, használjátok is! Szóval Léka után Kirchschlag jött. Nagyon szép volt 
a vár és a kilátás! Sokat másztunk felfelé, aztán lefelé. Itt azt tapasztaltam, hogy csak olyan lábbeliben 
szabad menni, ami nagyon jól fogja a lábat, mert lefelé a hegyoldalról amúgy küzdelmes. Én megküzdöttem. A 
városban az egyik templomkertet néztük még meg, gyönyörű rózsakert! Azt a képek nem adják vissza, 
hányféle, milyen színű rózsa volt ott!!! Ezután indultunk Kaboldba (Kobersdorf), a vízivárat megnézni. Útközben 
eltévedtünk, továbbmentünk a letérőnél, visszafordultunk... párszor... szívesen elbeszélgetnék az autóutak 
fenntartójával, az útjelző táblák készítőjével. Katasztrófa, nem lehet leírni! Na szóval, volt olyan, hogy a balos 
kanyarban, bal oldalon a kanyarban volt kiírva apró betűkkel, hogy itt kellett volna lekanyarodnod, ha X falu vagy 
város felé szerettél volna menni. Nem véletlenül használtam a múlt időt, mert időben nem lehetett észrevenni a 
kiírásokat. Nálunk pár száz méterrel előtte ki van írva JOBB oldalon, hogyha X felé akarsz menni, Y száz méter után 
lesz egy jobbos/balos kanyar. Az osztrákok megvetik az ilyen kicsinyes dolgokat, az tuti. Egy korzikai film 
jutott az eszembe, ahol a főhős azt mondja, hogy „a hazámban minden utat ismerek”, valahogy így lehetnek ezzel az 
osztrákok is, vagy már mindenkinek van GPS, amink nincs, úgyhogy mi is erősen fontoljuk. Megnéztük a kaboldi 
vízivárat, és a fraknói (Forchtenstein) várat is, csodaszép tájak, gyönyörű hegyek, fel- és leemelő érzések 
amiatt, hogy már megint eltévedtünk, néha kerülgetett a sírás, hogy mikorra keveredünk haza, de így utólag már 
csak a szépre emlékezik az ember. Persze a határ menti település a térképen rosszul volt jelezve, egy másik 
településen volt a „határ”, de talán azóta odatoltak egy másik falut, minden lehetséges. Ez a nap az izgalmas 
jelzőt kapta nálunk. 
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