
A februári lapban megjelent játékos agytorna kérdéseire válaszok:

1. A világ legnépesebb városa Tokió, de elővárosok nélkül Bombay.
2. Gécsek Tibor az 1998-as Európa-bajnokságon kalapácsvetésben lett első.
3. Igor Sztravinszkij zeneszerzőnek van a sírja Velencében Gyagilev mellett
4. Victor Hugo Nyomorultak c. regényéből készült musicalnek volt a főszereplője Vikidál Gyula.
5. A kegyelem, püspök és szerelem szavakhoz a kenyér közös utótagot lehet tenni.
6. Utánam/utánunk az özönvíz – mondta Madame Pompadour.
7. Babilónia a mai Irak területén volt.
8. Egy zeneszerző nevében másik zeneszerző: Monteverdi és Verdi, sőt Offenbach és Bach.
9. A römpöly űrmérték.
10. „De hol van a tavalyi hó?” – Villon: Tűnt idők szép asszonyai c. balladájából idézet. 
11. A fibula volt a biztosítótű „őse”.
12. Kolumbusz nyughelye Sevillában van. 
13. Victor Vasarely pécsi származású francia festő nevében Vas István magyar költő bújik meg.
14. Európa egyetlen vadjuha a muflon.
15. A múzsák szent állata a méh és a kabóca vagy éneklő sáska.
16. Léda volt az a spártai királyné, akihez Zeusz hattyúvá változva közelített.
17. „Mondja, marha, mért oly bús?” – Karinthy Frigyes reklámszövege.
18. Tetőfedésre használt kőzet a pala; ókori római nők köpenyszerű felsőruhája a palla.
19. Renoir impresszionista francia festő fia volt filmrendező.
20. Kis Pipin frank király Martell Károly fia volt.
21. Ezt adja össze: 7 + 6 + 1 + 2+ 4 = 20 (törpék, VIII. Henrik feleségei, száz szónak ennyi a vége, a 

Föld sarkai, húrok a hegedűn és)
22. Térdelő testőrök, testőregyenruha-tervező festő falképén: Raffaello.
23. Offenbach Hoffmann meséi c. operában Hoffmann ajándékozza el a saját tükörképét.
24. Száz szónak is egy szó a vége a közmondás szerint.
25. Pázmány Péter volt Zrínyi Miklós költőnek a nevelője.
26. A korda szó jelentése: kötél, a szerzetesek öltözékében.
27. Pécsváradon van Lukács napján (okt. 18.-hoz legközelebb eső hétvégén van leányvásár, erről 

Jakobi Viktor szerzett operettet Martos Ferenc szövegével.
28. Margaret Theatchernek térdszalagrend lovagi címe volt.
29. Mozart Varázsfuvolájában és Puccini Tosca c. operájában van képária.
30. A futballedző szót így kell szótagolni: fut-ball-e-dző. 

Összesen 15 csapat küldött kitöltött tesztet, a legjobb 6 kap meghívót az októberi szóbeli 
fordulóra. Volt telitalálatos is, de volt 23 pontos eredmény is. A 6 bejutott csapat 29 pontot 
ért el. 

Információ a játékos agytorna döntőjéről

Ha a járványügyi helyzet úgy engedi, akkor október 2. hetében megtartanánk a szóbeli fordulót a 
NYOSZ budapesti székházában. A csapatok időben értesítést kapnak. 

 


