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Keretes olasz - ráadással
Az ábra két, egymástól cikcakkban haladó vonallal elválasztott rejtvényt és 15 fekete
négyzetet tartalmaz, ezeket Önnek kell berajzolnia. A meghatározásokat soronként
közöljük, ám a rájuk adandó válaszok nem minden esetben férnek el az eredeti
ábrában; első vagy utolsó betűjük az ábrát övező keretbe kerül. Ezeket a betűket az
ábra bal felső sarkától kiindulva, az óramutató járásával megegyező irányban
összeolvasva egy magyar író nevét kapja. Ezután keresse meg a rejtvényben azt a 6x2
négyzet nagyságú területet, amelybe egyik művének címét rejtettük el. Végül kérjük az
író nevét és a mű címét külön is kiírni!
Vízszintes:
1. A legfőbb tudós társasággal kapcsolatos - 1988-ban olimpiai bajnok sakkozónőnk. 2.
Útvesztő - sziget az észak-szumátrai partok közelében - József Attila 1923-ban írta e verset. 3.
Vigadozik - részben adózik! - ... Olivér; Charles Dickens regényhőse - szervál. 4. Zsákdarab!
- Zénó, becézve - Gonda János műve egy kedvelt zenei stílusról - hatvan percig tartó. 5.
Csillagkép: Cancer - költő, történetíró, Rózsa című színműve az iskoladrámák egyik legszebb
darabja (Keresztély, 1710-1792) - szilárd, erős – lásd ott!, röv. 6. Okos - olimpiai bajnok
USA-beli vágtázó (Eddie) - Zalaegerszeghez tartozó kis település - pajkos, huncut fiúgyerek.
7. Olasz freskófestő és rajzoló, a késői manierizmus legkiválóbb képviselője (Taddeo, 15291566) - a mák latin neve – eredeti angol széf! 8. Ropogósra sütött - neves basszusgitáros
(Egon) - sikert kemény harcok árán elér – salgótarjáni kályhamárka. 9. A lítium vegyjele gondol, alít – Monori …; színésznő - a Rozáliával rokon idegen női név. 10. A triász felső
emeletében található, könnyen hasadó kőzet – voltam, a márciusi ifjak szavával - lóbetegség.
11. A népesség települési viszonyaival és az emberi környezettel foglalkozó tudományág maródi ember gondozása, ellátása.
Függőleges:
1. Kicsinyesen számító, üzleties gondolkodásmód. 2. Az Elbrusz környékén élők közös
jelzője. 3. Ablativus, szótári rövidítéssel - kellem, báj – 501, római számmal. 4. Portugál
hajós, a Jóreménység fokának felfedezője (Bartolomeu) - a szkandium vegyjele - ... maior;
előre nem látott, elháríthatatlan akadály. 5. Van ilyen különbözet, levél és ítélet is! - Émile
Zola és Makszim Gorkij mű címe is (2 szó). 6. Nagy lemezkiadó cég névbetűi - a zeolitokhoz
tartozó üvegfényű ásvány, alumoszilikát. 7. Valaminek közvetlen előidézője - pirulni kezd! 8.
Ismert Lamartine vers címe (2 szó) - sál végei! – katonai kiképzés jelzője. 9. Részben kiutal! üres táj! - gögög légitársaság névbetűi - csak félig! – Schütz …; kedves emlékű színésznő. 10.
Warszawa (Varsó) határai! - páratlan rend! – a görög ábécé 16. betűje, a Ludolf-féle szám
jelölője - a lantán vegyjele. 11. Illatos gyógy- és fűszernövény olajából előállított, csak
alkoholban oldódó színtelen, kristályos anyag - a -va képzőpárja. 12. Ünnepélyes alkalomból
feladott képes postai gyorsküldemény. 13. 1/32 font - zenei előírás: könnyedén (adandó elő).
14. Szintén - pincék többéves kincse! - főnévképző, -ság párja. 15. ... klíma: száraz éghajlat ezen a néven ismerjük a kiváló brazil labdarúgót, Ricardo Izecson dos Santos Leite-t, 2007
aranylabdását. 16. A skótok nemzeti hangszerén játszik - só, latinul. 17. … Maiden, angol
heavy metal együttes - erős, merev és fényes textilanyag, nevét az indiai Calicut városról
kapta. 18. Puhatestű vízi állat házára hasonlító formájú ülőbútor 19. Teatro Costanzi néven
1880-ban nyitotta meg kapuit ez az olasz művelődési intézmény, ebben volt Puccini Tosca
című zenedrámájának ősbemutatója 1900-ban.
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