
RÉGI SZAVAK REJTVÉNYE – Válassza ki a helyes választ!

1. Mit jelent az abálás?
A. kotyvaszt
B. gyűlölködik
C. szalonnát főz

2. Mi a hózentróger?
A. üvegolvasztó
B. nadrágtartó
C. elemzés

3. Mi az ökörnyál?
A. pókok lebegő fonadéka
B. gyomnövény
C. fűszernövény

4. Mit jelent az, hogy pityókázik?
A. burgonyát szed
B. iszogat
C. kenyeret süt

5. Mi a kámzsa?
A. csuklya, szerzetesi csuha
B. török tisztségviselő
C. pulóver

6. Mi a szekunda?
A. elsőhegedűs a zenekarban
B. elégtelen osztályzat, rossz pont
C. vízimadár

7. Mi az eszcájg?
A. evőeszköz
B. bútor
C. gyógynövény

8. Mit jelen a lófrál?
A. versenyt fut
B. ételt készít
C. sétálgat, kószál

9. Mi a dudva?
A. gyom, gaz
B. trópusi növény ehető, húsos szára
C. egy csigaféle

10. Mit jelent a mulya?
A. szarvasmarha csorda
B. mafla, lassú észjárású, bugyuta
C. iskolaelső

11. Mi a rikkancs?
A. kiabáló utcai újságárus
B. jármű
C. írástudatlan ember

12. Mi a gang?
A. aprópénz
B. galuska, tésztaféle
C. bérház emeleti nyitott körfolyosója

13. Mit jelent a piszmog?
A. szégyenkezik
B. könyörög
C. vacakol, túl sok időt fordít valamire

14. Mit jelent a handlé?
A. ószeres, házaló ócskás
B. hangszer
C. egy étel neve
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RÉGI SZAVAK REJTVÉNYE – Válassza ki a helyes választ!

1. Mit jelent az, hogy cikornyás?
A. hideg
B. kacskaringós, túlcifrázott, szóvirágos
C. hitvány, becstelen

2. Mi a toportyán?
A. farkas
B. épületszárny
C. tagbaszakadt

3. Mi a pakk?
A. egy zacskó dohány
B. csomag, postacsomag, poggyász
C. kártyacsomag

4. Mi az összeröffenés?
A. összejövetel, gyűlés, bankett
B. tömegverekedés
C. búcsúi bál

5. Mi az, hogy keccsöl?
A. kutat, keres, kotorászik
B. előnyben részesít, szívességet tesz
C. cipel, cipekedik, trógerol, melózik

6. Mi az, hogy elkanászodik?
A. elpazarol, elherdál
B. vérszemet kap, elbízza magát
C. elkedvetlenedik, búsúl, elsírja magát

7. Mi a ráspoly?
A. reszelő
B. rejtvény
C. kacsa, vadkacsa

8. Mi az ürü?
A. gyógynövény; a fehér üröm kivonata
B. far, fenék; ill. a nadrág ezt takaró hátsó része
C. herélt kos, azaz ivartalanított hím juh

9. Mi a zárda?
A. panasz, szemrehányás
B. női kolostor, bentlakásos vallási leányiskola
C. egyenruha felső része, zsebes kabát

10. Mi a lőre?
A. silány minőségű, pancsolt bor
B. helybeli, helyi
C. gőzmozdony

11. Mit jelent az, hogy hetvenkedik?
A. tücsköt-bogarat összehord
B. hősködik, nagyzol, dicsekszik, kérkedik
C. bájolog

12. Mi jelent az, hogy abriktol?
A. egyenget, alakít; fegyelmez, fenyít, kiképez
B. sóvárog, vágyik valamire, szeretne valamit
C. vegyít, elegyít; összezagyvál, kever

13. Mi az óperencia?
A. jósda; mindentudó, csalhatatlan ember
B. keleti népek kultúrájával foglalkozó tudós
C. magyar népmesék távoli, elképzelt tengere

14. Mit jelent az, hogy kvitt?
A. keret, rész, hányad, ráeső rész
B. egyenlő, egál; nem tartozunk egymásnak
C. szállás, szoba, alvóhely
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RÉGI SZAVAK REJTVÉNYE – Válassza ki a helyes választ!

1. Mi a kunszt?
A. mesterfogás, ügyesség, mutatvány
B. kézi indítókar autómotorhoz
C. sarlatán

2. Mi a gardedám?
A. szalag
B. fiatal lányokat kísérő, rájuk vigyázó, 

jó hírüket garantáló idősebb hölgy
C. kerek füles kézikosár

3. Mi a drogéria?
A. kozmetikai, pipere és háztartási, 

egészségügyi cikkeket árusító bolt
B. tejfeles, túrós, hagymás, krumpliból 

készített étel
C. ismert színésznő, énekesnő

4. Mi a marmelád?
A. közvetítő, szellemidéző
B. gyümölcsíz, műlekvár
C. idős, rendkívül hosszú ideje élő férfi

5. Mi a párta?
A. drákói szigor
B. hajadon lányok koszorúba rakott 

haja, a leányság jelképe
C. balszerencse, kudarc, baj

6. Mi a sápkór?
A. vérszegénység
B. kóros soványság
C. törpenövés

7. Mit jelent az, hogy síbol?
A. óvakodik, sompolyog, surran
B. sikkaszt, csempészik, kártyában csal
C. szeme sarkából néz, les

8. Mi a lopó?
A. régi, magyar kártyával játszott 

kártyajáték
B. borszívó, mellyel a hordóból szippantják 

ki a bort
C. támla nélküli pad

9. Mi a jópipa?
A. csibész, jómadár, megbízhatatlan ember
B. megbízható, rendes, becsületes ember
C. tiszti iskolás, hadapród

10. Mi a kacsó?
A. vékony növényi hajtás
B. limlom, értéktelen, vacak holmi
C. női- vagy gyermek kéz, kezecske

11. Mit jelent az, hogy ösztövér?
A. gőgös, öntelt, beképzelt
B. sovány, vékony
C. kövér, elhízott

12. Mi a sezlon?
A. dívány, heverő
B. kamasz, serdülő legény, suhanc
C. legyőzött ellenfélre kivetett kárpótlás, 

adó; váltságdíj

13. Mi a tasli?
A. játékos, nem komoly arcul legyintés, 

pofon
B. távirat, sürgöny
C. kordé, egyszerű teherszállító kocsi

14. Mi az inflagranti?
A. mesterkedés, trükk, fortély, ravaszság
B. tettenérés
C. ötlet, gondolat, elképzelés; eszme, 

filozófia
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RÉGI SZAVAK REJTVÉNYE – Válassza ki a helyes választ!

1. Mit jelent a sziszifuszi munka?
A. tudományos értekezés készítése
B. nehéz fizikai munka
C. véget nem érő, meddő munka

2. Mit jelent a kistrafíroz?
A. földönfutóvá tesz
B. kelengyével, hozománnyal ellát
C. meggazdagszik

3. Mi a regős?
A. történetmondó, énekmondó, hírvivő
B. orvvadász
C. katona

4. Mi a gyürke?
A. féleszű, ütődött, bolond
B. finom, fehér vászon
C. kenyér vége, héja, száraz kenyér

5. Mi a gyurgyalag?
A. egy gyíkféle
B. színpompás madár
C. falusi házasságközvetítő

6. Mi a pöszméte?
A. málna
B. egres
C. ribizli

7. Mit jelent az, hogy uccu?
A. állj, ne tovább
B. szeleburdi
C. idulj, gyerünk, start; siess, igyekezz

8. Mit jelent az, hogy zsaluz?
A. zajong, lármázik
B. állványoz; burkol, takar
C. korhol, szidalmaz

9. Mit jelent az, hogy pazarol?
A. tékozol, rosszul gazdálkodik a javakkal
B. veszekszik, pöröl
C. kártyázik

10. Mi a fruska?
A. fiatal ló
B. idős asszony
C. serdülő lány, bakfis

11. Mi a pipogya?
A. egy pipafajta
B. gyenge, gyáva, határozatlan, megalkuvó
C. finomkodó, rátarti nő

12. Mi az epeda?
A. szakasz, fokozat
B. menedék, rejtekhely
C. matracba beépített acél rugózás

13. Mi a hombár?
A. juhalkol
B. libikóka, mérleghinta
C. magtár, gabonatároló, gabonaszárító

14. Mi a hokedli?
A. támla nélküli konyhaszék
B. galuska
C. batyu
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