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Kitöltő

A fenti négyzethálóba egy nagyon fontos mondatot rejte� ünk el, úgy hogy a megfelelő betűk helyét szá-
mokkal jeleztük. Ugyanazon betű helyén mindig ugyanaz a szám található. A következő meghatározásokra 
ado�  helyes válasz betűit helye� esítő számok is rendre megegyeznek a hálózatban szereplőkkel, így azokkal 
kitöltve a négyzeteket, a feladvány szövege is olvashatóvá válik.

Ezután már „csak” azt kell eldönteni: miben szerepel az idéze�  megfogalmazás.

1./ A No Thanx együ� es egykori énekese, Skrapits Erik, szólóénekesként 2010-ben megjelent 
első  albumának címe, melyen magyar- és horvát nyelvű dalokat is énekelt.

(4, 18, 12, 14)

2./ Bajor hercegnő, Szent István királyunk felesége.
(10, 12, 8, 4, 3, 3, 2)

3./ Ilyen nemzetiségű volt Szent László királyunk anyja, I. Béla királyunk felesége. 
(3, 4, 1, 10, 15, 4, 3)

4./ Ilona királyné – I. Uroš szerb nagyzsupán lánya – három fi a is magyar király le� . Közülük a 
harmadikként trónra került neve. 

(3, 5, 11, 8, 3, 6)

5./ Manno Miltiades, magyarországi görög sportoló, szobrász, grafi kus volt a magyar 
labdarúgás első….a. 

(10, 6, 3,  14, 12, 18, 5, 3, 15)

6./ A somogy megyei szlovének főként ezen a településen élnek. 
(17, 2, 18, 2, 1, 15)

7./ A roma zászló egyik színe.
(7, 10, 14, 7, 14)

8./ Városrész Budapest XI. kerületében. Az addig Feldhut néven ismert terület az 1847. évi 
budai dűlőkeresztelő alkalmával kapta mai nevét. 

(9, 18, 13, 4, 8, 9)

9./ Ezen Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen működik a Ruszin Tájház. 
(14, 16, 13, 3, 6, 11, 14, 2)

10./ I�  születe�  Kossuth Lajos.
(13, 16, 1, 16, 14)

11./ Jurisich Miklós várkapitány és mintegy hétszáz katonája 1532-ben sikerrel védte a török 
hadak ellen.  

(14, 9, 11, 8, 4, 10)

12./ … Mihály (eredeti neve: Michael Brandl) magyar zeneszerző, a Szép Ilonka című opera 
(1861) szerzője. 

(13, 16, 11, 16, 1, 15, 12)

13./ Goldmark Károly utolsó, 1907-ben bemutato�  operája. 
(17, 7, 3, 12    18, 4, 10, 4 )
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A megfejtések a 7608. oldalon találhatók

Szudoku

Írjatok az ábra üres négyzeteibe 1-9-ig egész számokat úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonalak-
kal határolt területeken belül minden szám csak egyszer forduljon elő. Amennyiben helyesen töltitek ki az ábrát, a három 
szürkíte�  négyzetsorban megjelenő számok választ adnak az alábbi kérdésekre. 

3 5 4 8 6

7 4 5

7 4 6 8 2

8 4

4 6 2 9 1 7

1 3 7 8 2

5 3 2 7

6 4 2 8 1

1 7 2

1./ Mely évben születe�  meg Szent Metód, Pannónia érseke (a szláv írásbeliség egyik atyja) egy bizánci ka-
tonatiszt és egy bolgár, örmény, vagy ruszin származású anya gyermeke Szaloniki közelében? 

2./ Hány évig működö�  a 2011-ben megszűnt Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium. 
(Utolsó székhelyén, a budapesti Bajza utcai épületében ma Bolgár Kisebbségi Nyelvoktató Iskola működik.) 

3./ Mikor hunyt el Dr. Pável Ágoston, nyelvész, néprajzkutató, költő, a legnagyobb hatású személyiség a 
magyarországi szlovénekkel foglalkozó tudományban. 

Költői levél

Egyik költőnk híres versének jellegzetes sorát tartalmazza titkosírással az alábbi furcsa levél. Ki a költő, mi a vers címe, 
amiből az idézet származik?

Drága unokahúgom!

Nagy álmaid nincsenek. Azt kívánom, Orsikám, legyen teneked nagyszerű a karácsonyod! 
Elküldtem gyorsan, amit hiába akartál nemrég. Gitárt ju� atok ajándékodul.
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Helyosztó

Egy kisváros új közösségi épületének eme-
letén szeretnének a település nyolc nemze-
tiségi önkormányzatának irodákat kialakí-
tani. A csillagokkal jelölt helyeken állnak 
az íróasztalok. Nyolc tökéletesen egyforma 
kis irodára kívánják bontani a jelenlegi 
nagy irodahelyiséget a kialakítandó belső 
falak segítségével. Úgy, hogy minden kis 
helyiségbe csak egy-egy íróasztal kerüljön. 

Segítségül néhány belső falat előre beraj-
zoltunk. Hogyan oldható meg a feladat?

Ha valami, akkor a kéz az, ami csakugyan min-
dig kéznél van. Unaloműző és kézügyesség-fejlesztő 
időtöltés bábok nélkül árnyszínházat játszani. Henry 
Wayte Bursill, brit szobrász volt az, aki 1859-ben kis fü-
zetben közreadta azoknak az állatoknak és egyéb ala-
koknak rajzait, amelyeket a kezeinek árnyaival vará-
zsolt a falra, hogy ágyban betegeskedő gyermekének 
mosolyt csaljon az arcára. A „Hand Shadows” című 
kiadványa rendkívül gyorsan meghódíto" a a világot, 
szinte nem is volt európai ország, ahol a századfor-
dulóig valamiképp – könyvként vagy a gyermekla-
pokban – ne jelent volna meg. (Magyarországon a haj-
dani Gaudeamus című füzet, de Grä  er József híres 
Sicc-könyve is az ő ábráira támaszkodtak.)

Ahogyan azóta, az internet korszakában is ő a leg-
főbb forrás. Ha – miként azt mi is te" ük – német, uk-
rán, lengyel, orosz, román, magyar és bolgár honlapo-
kat böngészünk, hogy ötleteket kapjunk „vetítménye-
inkhez”, rendre az ő ábráiba botlunk. Képeinket mi is 
zömében az ő kínálatából váloga" uk. 
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Játéksarok: 
Árnyak a falon
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