
SZÓFORGATÓ – AUGUSZTUS 

BEKÜLDHETŐ: szeptember 13-ig (a nemethnebalazsk@gmail.com címre) 

 

 

1. A meghatározások alapján kell kitölteni a táblázatot. A kiemelt betűkből egy sokat emlegetett  

ember nevét rakhatjuk össze. 8+ 5 pontot ér a jó megfejtés. 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

          

1. Díszítőelem régi szegedi házakon 

2. Kedvelt szegedi étel 

3. “Ëgy éccaka möglépött”, de azóta bölcs tekintettel figyeli a szegedieket könyvvel a kezében 

4. Szélmalmáról is híres városrész 

5. Az egyik híd neve 

6. A szegedi árvíz szemtanúja, a palócföld írója 

7. A lebontott vár saroktornyának maradványa a rakparton 

8. A gyógyítás, oktatás és kutatás helyei 

 

 

A hires ember neve: 

 

2.Ha a meghatározások alapján kitalált szavakból egy betűt elhagyunk, egy újabb szót kapunk. A 

kihagyott betűkből egy híres ember nevét rakhatjuk össze. Minden szópár 1 pontot, a híres ember neve 3 

pontot ér, vagyis összesen 15 pontot lehet begyűjteni a jó megfejtéssel. 
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1. Üldöz 

2. Mártásféle (pl. rántott halhoz) 

3. Budapesti pályaudvar 

4. A földkéreg alatti izzón folyós anyag 

5. Új-zélandi őslakos 

6. Szarvasmarhák csoportja 

7. Frizurát rögzítő kis eszköze 

8. Hóhér 

9. Remeg, didereg, irtózik valamitől 

10. Szénégető máglya 

11. Irodalmi mű szerkezete, az eleje és a vége azonos vagy hasonló 

12. Dániel András mesefigurája 

 

3.Környékbeli településneveket kell kitalálni a “meghatározások” alapján. 8 pontot ér a jó megoldás. 

1. Tornácos 

2. Kopár síkság, dühös 

3. Terjedelmes ház 

4. Víznyerő mélyedés dombok között 

5. Ízesített domb 

6. Hegyes fém, erőd 

7. Szerzetes főpap települése 

8. Közterület, erődítmény 

 

 

SZÓFORGATÓ 

JÚLIUS - MEGOLDÁS 

 

1.Két-két állatnevet kell kitalálni a megadott szótagokból. Ha jó a megoldás, középen 

egy két szótagos névre bukkanunk. Beküldendő a megtalált név. (becenevek is 

lehetnek) 8 pontot ér a jó megoldás. 

Pl. ró.. ..pír  Megoldás: Kata (róka, tapír) 

1. cá.. ..ba PALI 

2. pu.. ..le LILI 

3. gő.. ..gó TERI 

4. le..  ..nó PETI 

5. ba.. ..rázs LINDA 

6. szár.. ..goly CSABA 

7. csir.. ..réb KEVE 

8. bu.. ..ca SACI 



 

2. Maradjunk az állatoknál! A megadott szavak közös előtagját kell kitalálni, mégpedig 

egy-egy állatnevet. 

Pl.  –talp, -láb, -bőr Megoldás: lúdtalp, lúdláb, lúdbőr 

6 pontot ér a jó megoldás. 

 

1. –influenza, -sóska, -tej MADÁR 

2. –farok, -here, -tetű  LÓ 

3. -fészek, -derék, -csípés DARÁZS 

4. –húr, -szem, -per  TYÚK 

5. –tövis, -pad, -bőgés  SZAMÁR 

6. –rágó, -béka, -csöcsű  KECSKE 

 

 

3. Milyen állatnevek hiányoznak az összetett szavakból? 

Pl. –bál Megoldás: gólya (gólyabál) 

8 pontot lehet kapni a jó megoldásért. 

 

1. –politika  STRUCC 

2. –ütő  KUTYA 

3. –méreg  PULYKA 

4. –bajusz  HARCSA 

5. –zene  MACSKA 

6. –lengés  LÓ 

7. –lépcső  CSIGA 

8. –rím  KECSKE 


