A MEGFEJTÉSEK
Az alábbiakban ismertetetjük a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központ
által indított „Közelítő” című szellemi tízpróba országos rejtvénypályázat egyes próbának helyes
megfejtéseit.
1. próba: NÉPES – NEMZETES
megfejtés: Szepesi József, Szécsi Magda
2. próba: SZÓKERESÉS
megfejtés: Vannak bűnök, amik sohasem évülnek el!
3. próba: OSZLOPREJTVÉNY
megfejtés: Báriséj, Chacho Rom, Koportos
4. próba: OSZLOPREJTVÉNY
megfejtés: Homlokomon két aranypánt van: az egyik a magyar kultúra, a másik a
cigányságom.
5. próba: SODUKU
megfejtés: 1604., Lippai Balázs

6. próba: TITKOSÍRÁS
1./ A világ egy létra, amin egyikünk fel, másikunk meg lefelé halad.
(Minden betűt az ábécében utána következő egyjegyű betűvel helyettesítettünk.) 2./ Ha a
kutyának két gazdája van, könnyen éhen döglik. (Minden szót külön-külön hátulról előre
írtunk le, majd ötös betűcsoportokra tagoltuk.)3./ Ne add fel a nagyért a kisebb utakat!
(Minden szó páros számú helyen levő betűjét felcseréltük az előtte eredetileg páratlan helyet
elfoglalóval.)
4./ Óvakodj a falutól, hol nem ugatnak kutyák! (Minden hangot a
kiterjesztett - 44 betűs - magyar ábécében elfoglalt betűrend helyének sorszámára cseréltük.) 5./
Egy ember piszka mindünket bemocskol. (Minden magánhangzót arra a számra cseréltünk,
amely a magánhangzók betűrendi sorrendjében elfoglalt helyükre utal.) 6./ Ne a lábadban bízz,
hanem a fejedben! (Minden második betű után – egymást követő sorrendben – a magyar ábécé
egyjegyű mássalhangzóit iktattuk be harmadiknak, majd áttördeltük a szöveget.) 7./ Még a
galamb is odacsap, ha mérges.(Teljes egészében megfordítottuk a betűk sorrendjét, majd az
eredeti szavaktól eltérő betűcsoportot alakítottunk ki belőlük. Visszafele olvasandó.) 8./ Veri az
Isten, akit választ. A romát kétszeresen veri. (A magánhangzókat és szóközöket
szimbólumokkal helyettesítettük.) 9./ Az éhség sokkal erősebb, mint a félelem. (A mondást
négyes betűcsoportokra osztottuk, s a 3-4. betűt e csoportokban rendre felcseréltük az 1-2-ikkal.)
10./Keresd az Istent, s gyermeket találsz.(Csak az „ig”-eket kell eltüntetni, s máris
olvashatóvá válik a szöveg.

megfejtés:

7. próba: ANAGRAMMÁK

megfejtés: Szakcsi Lakatos Béla zeneszerző, jazz-zenész, zongorista - Pege Aladár jazz-zenész,

gordonművész - Boross Lajos prímás, hegedűművész - Kállai Kiss Ernő klarinét- és tárogatóművész - Rácz
Aladár cimbalomművész - Banda Ede gordonkaművész (Tátrai kvartett) - ifj. Sánta Ferenc hegedűművész,
prímás - Bari Károly költő, műfordító, grafikus - Bangó Margit nótaénekes - Kelemen Barnabás hegedűművész
- Szentandrássy István festőművész- Snétberger Ferenc gitárművész - Ökrös Oszkár cimbalomművész

8. próba: RÁADÁS EGY CSATTANÓ
megfejtés: Miért nem jött csupasz lábon? (Miért nem csupasz lábon jött?)

9. próba: SZÓ-DOKU
megfejtés: Somnura
10. próba: TOTÓ
megfejtés: 2, 2, x, x, 2, 1, x, 2, 2, 2, x, 1, x, x.

