
Kedves Honlapolvasók!

A NAV NYOSZ honlap olvasói  részére meghirdetett „TÖRD A FEJED” rejtvény beküldési  határideje

2021. június 20-án lejárt.

A határidőig 11 megfejtés érkezett, ebből telitalálat – 19 helyes válasz – nem volt.

18, illetve 17 találatot ketten – ketten értek el, így az utóbbiakból sorsolással kellett eldönteni, hogy ki

legyen az a szerencsés harmadik nyertes, aki szintén egy darab 3.000,- forintos vásárlási utalvánnyal lesz

gazdagabbak. A sorsolást Bozányné Nemes Ritával végeztük el.

És akkor íme a nyertesek:

HORVÁTH Lujza  – Veszprémi Pénzügyőr Klub (18 jó válasz, hibás: 14/a)

KASPÁRNÉ NÉMETH Éva  – Dunakanyar Pénzügyőr Klub (18 jó válasz, hibás: 10)

VÁRHEGYI Zoltánné  – Heves megyei Adóügyi Klub (17 jó válasz, hibás: 5/a, 10)

G R A T U L Á L O K!

A három darab utalvány Bozányné Nemes Ritánál vehető át,  előzetes időpont egyeztetés után, a Mátyás

utcai irodában (1093 Budapest, Mátyás u. 16. fszt. 2.).

Az alábbi személyeknek pedig megköszönöm a játékban való részvételt:

 Szilágyi Gáborné - Nógrád megyei Adóügyi Klub, 17 jó válasz, hibás: 5/a, 10

 Kerekes Imréné – Kecskeméti Pénzügyőr Klub, 16 jó válasz, hibás: 10, 13, 14/c

 Zelenka Ildikó – Kelet-budapesti Adóügyi Klub, 16 jó válasz, hibás: 5/a, 10, 14/c

 Fischer Péter – Pécsi Pénzügyőr Klub, 15 jó válasz, hibás: 5/a, 10, 14/a, 19

 Gelsei Márta Katalin – Heves megyei Adóügyi Klub, 15 jó válasz, hibás: 5/a, 11/a, 12, 14/a

 Hajduné Sámi Magdolna – Debreceni Klub, 15 jó válasz, hibás: 5/a, 10, 12, 16

 Virágh Lászlóné – Arrabona Adóügyi Klub, 15 jó válasz, hibás: 5/a, 10, 12, 14/a

 Cseh Istvánné – Heves megyei Adóügyi Klub, 14 jó válasz, hibás: 5/a, 6, 10, 12, 14/c

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



1. Hol született Luther Márton?

a) Hollandia

b) Németország

c) Franciaország

2. Milyen női név szerepel Vajda János költeményeiben?

Gina (1856 – Gina emléke, 1876 – Húsz év múlva, 1884 – Utolsó dal Ginához)

3. Mi látható a képen?

a) füge

b) téli alma

c) naspolya

4. Milyen poszton játszott Bozsik József az Aranycsapatban?

a) kapus

b) jobbfedezet

c) hátvéd



5. Mi látható a nagyítva készített képen?

  

a) selyemtekercs

b) pillangó szárnya

c) virágszirom

6. Hányszor járt Ady Endre élete folyamán Párizsban? Hétszer

7. Hány felesége volt Mátyás királynak

a) 2

b) 4

c) 1

8. Mi látható a képen?

a) paszternák

b) fehérrépa

c) zeller

9. Mi volt a neve a vendégek fogadására használt szobának?

a) szuterén szoba



b) tiszta szoba

c) rendes szoba

10. Mi a különbség a majolika és a fajansz között?

Semmi. Az egyik olasz, a másik francia eredetű elnevezése ugyanannak a cserépfajtának.

11. Mi látható a nagyítva készített képen?

  

a) napkitörés

b) nap felszíne

c) sült sajtos étel teteje

12. Melyik volt az a nagy muzsikus család, amely 8 emberöltőn keresztül 57 kiváló zenészt adott az

emberiségnek?

A  Bach  család.  Közülük  került  ki  a  zeneirodalom  egyik  óriása:  Johann  Sebastian  Bach.

13. Melyik versből való ez az idézet?

„Sebes víz a Garam, siet a Dunába,

Kurucok tábora éppen ott megszála”

Thaly Kálmán: Esztergom megvételéről



14. Mi lehet ez?

  

a) emberi szem

b) galaxis

c) flitteres ruha

15. Mi a barkarola?

Velencei gondolásdal.

16. Mit jelent a betli bemondása az ultiban?

Aki bemondta, az vállalja, hogy egyetlen ütést sem visz haza abban a partiban.

17. Ki látható a képen?

a) Dolhai Attila

b) Mészáros Árpád Zsolt

c) Homonnay Zsolt

18. Ki írta a Törökországi leveleket?

Mikes Kelemen



19. Miért  adta  Radnóti  Miklós  néhány  versének  a  Razglednicák  gyűjtőcímet?

Mert a bori haláltáborban nem tudott papírhoz jutni, és szerb levelezőlapokra – razglednicákra –

jegyezte fel verseit. 

Minden kedves olvasónak további szép, nyári időtöltést kívánok!

Csík Bálint
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