
Kedves Honlapolvasók! 

 

A NAV NYOSZ honlap olvasói részére meghirdetett „SZELLEMI TORNA” rejtvény beküldési határideje 

2021. március 21-én lejárt. Nevezett határidőig 19 megfejtés érkezett, ebből hárman mind a 17 kérdést 

helyesen fejtették meg, így ők 1 – 1 darab 3.000,- forintos LIDL vásárlási utalvánnyal lesznek 

gazdagabbak. Név szerint: 

 

KASPÁRNÉ NÉMETH Éva – Dunakanyar Pénzügyőr Klub 

SZILÁGYI Gáborné – Nógrád megyei Adóügyi Klub 

VAJNA Ferencné – Somogy megyei Adóügyi Klub 

 

G R A T U L Á L O K! 

 

 

Az alábbi személyeknek pedig megköszönöm a játékban való részvételt: 

 

❖ Gelsei Márta Katalin – Heves megyei Adóügyi Klub – 16 jó válasz, hibás 17/f 

❖ Kerekes Imréné – Kecskeméti Pénzügyőr Klub – 16 jó válasz, hibás 17/e 

❖ Simon Sándorné – Dunakanyar Pénzügyőr Klub – 16 jó válasz, hibás 17/e  

❖ Varga István – Debreceni Klub – 16 jó válasz, hibás 3/b 

❖ Varga Tamás – Veszprémi Pénzügyőr Klub – 16 jó válasz, hibás 3/b 

❖ Vörös Mihályné – Fővárosi Pénzügyőr Klub – 16 jó válasz, hibás 3/a 

❖ Zelenka Ildikó – Kelet-budapesti Adóügyi Klub – 16 jó válasz, hibás 16/a 

❖ Hajduné Sámi Magdolna – Debreceni Klub – 15 jó válasz, hibás 16/a, 17/e 

❖ Horváth Lujza – Veszprémi Pénzügyőr Klub – 15 jó válasz, hibás 16/a, 17/e 

❖ Miklós Jenőné - Dunakanyar Pénzügyőr Klub – 15 jó válasz, hibás 16/b, 17/e 

❖ Tislér Mária – Somogy megyei Adóügyi Klub – 15 jó válasz, hibás 3/a, 10/b 

❖ Fischer Péter – Pécsi Pénzügyőr Klub – 14 jó válasz, hibás 3/a, 16/a, 17/e 

❖ Németh Tiborné – Arrabona Adóügyi Klub - 14 jó válasz, hibás 3/b, 9/b, 16/a 

❖ Szabó Imréné – Debreceni Klub – 14 jó válasz, hibás 3/a, 16/a, 17/e 

❖ Várhegyi Zoltánné – Heves megyei Adóügyi Klub – 14 jó válasz, hibás 3/b, 16/b, 17/e 

❖ Zelenka István – Fővárosi Pénzügyőr Klub – 12 jó válasz, hibás 1/c, 3/a, 12/a, 16/a, 17/e 

 

 

És akkor lássuk a helyes megfejtést, amit piros, dőlt, félkövér betűtípussal jelöltem: 

 

 

 
 



I. Mi kerül a pontok helyére? 

Illyés Gyula: ….. magyar népmese 

a) 77 

b) 68 

c) 101 

 

II. Minek a logója? 

 

a) Paco Rabane 

b) Fendi 

c) Givenchy 

 

III. Melyik nap lenne holnap, ha tegnap öt nappal szerdát követő nap előtt voltunk? 

a) vasárnap 

b) hétfő 

c) kedd (szerdát követő 5-ik nap hétfő, eggyel előtte vasárnap, ami tegnap volt. Tehát ma hétfő van, 

holnap pedig kedd) 

 

IV. Mi a csürdöngölő? 

a) gabonatároló 

b) szántáshoz használt eszköz 

c) gyorsütemű néptánc 

 

V. Mi a panyóka? 

a) fel nem öltött kabát 

b) csecsemő nyálfogó kendője 

c) 60 fokos pálinka 

 

VI. Melyik filmből való a filmkocka? 

 

a) A Tenkes kapitánya 

b) Az Aranyember 

c) Az ötödik pecsét 

 

VII. Hogy írjuk helyesen 

a) ügye fogyott 

b) ügyefogyott 

c) ügye-fogyott 

 



VIII. Melyik filmből való a filmkocka? 

 

a) Mese habbal 

b) Te rongyos élet 

c) Veri az ördög feleségét 

 

IX. Melyik nem a brancs szó szinonimája? 

a) előkelő nép 

b) banda 

c) rossz társaság 

 

X. Hogy hívják a képen látható színészt? 

 

a) Seress Zoltán 

b) Szervét Tibor 

c) Gáti Oszkár 

 

 

XI. Mit neveznek az ősi magyar mitológiában Hadak útjának? 

a) a háború helyszínére vezető utat 

b) a tejutat 

c) az akasztófáig vezető utat 

 

XII. Mi látható a képen? 

 

a) tarlórépa 

b) cikória 

c) kerti zsálya 

 

XIII. Melyik zeneszerző nem írt operát? 

a) Giacomo Puccini 

b) Johannes Brahms  

c) Gaetano Donizetti 

 



XIV. Melyik mai ország területén található Trója? 

a) Görögország 

b) Törökország 

c) Olaszország 

 

XV. Melyik számot jelöli: MCMXLV? 

a) 1945 

b) 1995 

c) 1455 

 

XVI. Egy anya 21 évvel idősebb gyermekénél. Hat év múlva éppen ötször annyi idős lesz, mint a 

gyermeke. Mit csinál most az apuka? 

a) semmi köze a feladványhoz 

b) asszisztál a gyereke születésénél 

c) huncutkodik anyukával (a gyerek életkora X, az anyáé Y. Tudjuk, hogy X+21=Y, illetve azt is, 

hogy (X+21)+6=(X+6)x5. Elvégezve az egyenletet – háromnegyed évet, vagyis kilenc hónapot 

kapunk X-re. Vagyis a gyerek még nem született meg, éppen készül). 

 

XVII. Egy gazdának 10 nyula, 20 lova és 12 malaca van. Ha azt feltételezzük, hogy a lovak 

malacok, akkor hány malaca lesz? 

d) 12 (ha csak feltételezzük, attól még a valóság az megmarad …)  

e) 32 

f) 20 

 

Minden kedves olvasónak további szép, vírusmentes időszakot kívánok! 

(Készüljetek, mert lesz még rejtvény ebben az évben) 

 

Csík Bálint 


