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ASziz M6ri6t tisztel6 tinnepeink

koziil a legbens6bb 6s legmagasz-
tosabb a Nagyboldogasszony iin-
nepe, amikor M6ria megdics6iildsdt
tinnepeljiik 6s meghajolunk el6tte,
mert O az az asszony, aki testben ds
16lekben felvetetett a mennyei
dics6s6gbe.

F.z a nap egyhinkozsdgiink
bfcsus iinnepe is, hiszen 6seink a
templomunkat Nagyboldogasszony
tiszteletdre szenteltdk. Igaz, m6s
helyen is van bircsus iinnep, m6gis
valahogy j6lesd 6rz6s iinnepelni az
itthoniakkal mindazoknak, akik a
kcjzeli vagy t6voli vid6kekr6l erkez-
nek haza. Ilyenkor zsirfol6sig telik a
templom, a hiv6k ahitattal vesznek
r6,szt a szertart6son, figyelmesen
hallgatva a venddgsz6nok elm6l-
keddsdt aSzizanyhroT.

Mise utiin levonulva a templom-
bol az egyik nagy dlmdny gyermek-
nek 6s feln6ttnek egyardnt v6gig-
vonulni a kirakod6 v6s6ron, hogy
valamilyen ajdnddkkal kedvesked-
jenek szeretteiknek. A v6s6rfia koziil
azonban a leghagyom6nyosabb a
rndzeskal6cs 6s,,nyal6ka", amelye-
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ket mindig a gyermekeknek, meg az
otthon maradt 6s iinnepi ebddet
k6szit6 6desany6knak v6s6rolnak.

A Nagyboldogasszony napj6nak
megtinnepldse 6ltal6ban a rdgi id6kre
vezethet6 vissza, amikor a hagyo-
m6ny szerint Szent Gelldrt piispok
kezdem6nyezdsdre J6zus anyja a
,,Boldogasszony" nevet kapta 6s az
akkori Magyarorsz6gon ezzel a
gesztussal el6rte a keresztdny eszm6k
gyorsabb elfogad6s6t. Ptinkdsd ut6n
ez szerte a vil6gon a katolikus egyhin
egyik nagy rinnepe.

M6ririt Istenanyakdnt tiszteljiik,
mert Jdzusban az isteni ds emberi
term6szetet egyetlen szemdly birto-
kolja, aki magaazlsten. Ezdrt anyj6t,
Mdri|t mdlt6n nevezzik Isten
anyj5nak. Isten meg6vta 6t abtint6l,
6s foldi dlete vdgdn a mennybe vitte.
M6ria, Szent Fia mellett, mint
mindannyiunk ddesanyja ktizbeqj6r
6rriink, im6ds6gra, btinb6natra hiv
mindannyiunkat.

Unnepeljiik e napot mi is m61-
t6s6gga1, hogy ldlekben feltoltodve
kdnnyebben viseljiik mindennapos
dlettink nehdzsdeeit.

A Napba-nfiz6 6neke

E szent helyen most is azthiszem,
Madrlr, folottem lebeg szivem.
Btineim alatt nem roskadok,
Magukhoz emelnek angyalok.

Napba oltdzt6l j5 Szizanyink
Fenyed pazarlon hull le re6nk,
Simogat: brir 6ljen vdtkesen,
Ne fordirlion t6led senki el.

Most kihajolsz 6gi ablakon,
Palot6db6l, hol rdg6ta lakol.
Onnan izensz, s ha nem 6rten6tn,
En tehetek r6la, csakis 6n.

Szeretetiink anyja ldgy velem,
Tarts, rnelengess 61dott kezedben:
Ne fdljtink, irgy teljen 6vre-dv.
Mutassd meg arcod az 69 szem6n.

Bajna Gydrgy kriltci, ny. tiisdgir6
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AZ UJONNAN MEGVALASZTOTT HELYI TANACS
TAGJAI A KOVETKEZOK:
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G6bor Jdnos
J6nos G6za
Antal Ern6

itadosra kd.szen az itj piactdr Elkdszillt az Als6 vasilt utca uthurkolato

AUGUSZTUS 20. . SZENT ISTVAN UNNEPE

A rnagyars6g tcirtdnet6nek egyik
kiernelked6 egy6nisdgdt, Szent Istv6nt
970 6vvel ezel6tt, augusztus 15-6n
temettdk el Szdkesfeh6rv6ron, akinek
nev6hez f(rz6dik a ftiggetlen, kereszt6ny
magyar 6ilam rnegalapit6sa. Mivel egy-
h6zkcizs6gtink iinnepe, Nagyboldogasz-
szony napja egybe esik neves kir6lyunk
temetdsdnek napj6va1, eztttal rcividen
f'elelevenitjtrk dlettrirt6netdnek egyes
tnozzanatait.

Mdr kir611y6 koron6z6sa el6tt meg-
keresztelkedett ds folytatta apja - Geza
fejedelem - politikdjdt. 1000-ben Istv6n

ndven l6pett tr6nra 6s m6sodik Szil-
veszter r6mai p6p6t61 k6rt ds kapott ko-
ron6t, elismerve eziital a pSpai hatalom
jelentds6g6t. Fegyveres harcokban le-
gyozte ellenfeleit, megszllixditotta az
orsz69 bels6 helyzetet, kcizvetleniil
elienclrizte a gazdasdgi 6letet 6s f$vette a
fegyveres er6k irrinyft6s6t. Mivel ke-
resztdny iillamot akart, n6met 6s olasz
hitteritok segitseget vette igenybe. igy
az egyhLzi szewezet 10 pi.ispciks6g 6s az
esztergomi 6rseks6g megalapit6siival
vai6sult meg, ami nem volt krinnyti

.lblytatds a 3. oldabn
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tartsanak. Uralkod6sa alatt 6s a k6s6bbi- iinnep lett, s az is maradt napjainkig,/blytatd,s az 2. lldalril

feladat, hisz az addig pog6ny szok6sokat
kellett megv6ltoztatni a nep kdrdben. A
kereszt6nys6g felv6tele azofiban rcivide-
sen szdmos tertileten ereztette hatds6t.
Ezek kciztil a legfontosabb a kereszt6ny
rntivelts6g tdrh6dit6sa ds a nyugati ir6s-
belis6g megteremtdse volt.

A jogalkot6sair6l is hires kir6ly
tcirvdnybe fbglalta mindazokat a tenni-
va16kat, arnelyeket alattval6i be kellett

ekben is, eg6szen 1222-ig a tdrv6nyt
egyedtii a kir|ly alkotta, felv6llalva a
legfribb bir6i szerepet is.

Istv6n kir6lyt hal6la ut6n, 1083-ban
szentt6 avatt6k, s ett6l kezdve Szent
Istv6n napj6n, augusztus 20-6n Sz6kes-
feh6rv6ron a magyar kir6lyok tcirvdny-
napot tartottak 6s a nagy kir6ly sirja
el6tt fdhajtdssal emldkeztek el6dtikre.
Ett6l kezdve Szent Istv6n napia nemzeti

kiv6ve a kommunizmr.rs id<iszak5t.
Szent Istv6n legnagyobb t6rt6nelmi

drdeme a magyars6g fennmarad6s6t
biztosit6 dcintdse ds a Nyugathoz ttirtdn6
csatalakoz6s, arnit napjainkban is erv6-
nyesitiink, hisz az Eur6pai Uni6
tagjakdnt tovdbbra is fenntartjuk alap-
eondolatait.

N. Sz

Ezemy olcszinnyolcvan szeptembe-
rdben, Karcfalvrir6l egy serdtil6korrh
kisfiir indult el ddesapj6val Csiksomly6ra
- val6szinti szek6rrel -, hogy az ott
miikdd6 Katolikus F6gimn6ziurn eisci
oszt|lybba beiratkozva folytassa az
elemi iskol6ban megkezdett tanulm6-
nyait. Ekkor m6g a sziilei nem gondol-
koztak azon, hogy gyermektik -aki 1869
augusztus 2A-6n, Szent Istv6n napj6n
sztiletett Karcfalv6n 6s a kereszts6gben
az Istv6n nevet kapta- a gimndzium
elvdgzdse ut6n milyen p6ly6t v6lasszon.
Egyel6re az volt a fontos sz6mukra,
hogy j6l tanuljon ds megfelel6en alkal-
mazkodjon a gimn6ziumi ds bentlak6si
6lethez.

Nos, mindezzel nem volt gond,
Istv6n kitart6 szorgalm6val, j6 magavi-
seletdvel hamarosan kivivta taniirai 6s
oszt6lyt6rsai elisrnerds6t. M6r kezdett6l
kozalapitv6nyi tisztdndijban 16szesiilt,
amelyet minden iskolai 6vben megtartott.

A Csiksomly6i R6mai Katolikus
F6gimn6zium ndvkcinyvdb6l -amelyet a
csikszeredai A[ami Lev6lt6rban 6riznek-,
kitiinik, hogy rn6r az els6 oszt6lyt6l jeles
tanul6 voit. Abban az id6ben 8 oszt6lyos
v olt a girnniniumi oktat5s (az igynev ezett
kdzdptanodai tanfolyam), ezt kdvette az
dretts6gi vizsga. Szigoru fegyelem voltaz
iskoliban, a beiratkozottak kriziil sokan
abbahagytdk a tanuldst vagy eltan6csolt5k
6ket. Ezt bizonyitja az ateny is, hogy a 13
ViI. oszt5iyos tanul6b6l m6r csak S-an
mehettek az utols6 osztdlyba. Ezek kozcitt
volt Gidrri Istvdn is, aki a VIII. oszt|Iyt
elvdgezve a tandrt testiilet ziir6rt6keldse
aiapj6n jeles rnin6sit6st kapott. I 888 jirni-
trs6ban 6retts6gizett 6,s az ez alkalornmal
ki6llitott kimutat6sban a neve ut6n a
kovetkez6 bejegyz6s olvashat6: A kcive-
telrrdnyeknek jelesen rnegfelelvdn - 6rett.

idej6n Gy6rdtt 6poltak hal5l6ig, ami 88
6ves kor6ban, 1958 januiir l7-6n ktivet-
kezett be. Test6t a gy6ri benc6s templom
kipt6j6ban helyeztdk or<ik nyugalornra.

Sz0let6sdnek 139. 6vfordul6jrin
(augusztus 2o - 6n) isztelette I eml6kezziink
faiunk sziildttjdre, hirneves el6diinke.

Ndmeth Szilveszter

FALUNK TTINXNVES SZULOTTTNNN EMLEKEZUXT
Eretts6gi ut6n tov6bb tanult 6s

p6ly6ja gyorsan folfel6 ivelt. Pannon-
halm6n teol6gi6t vegzett, Bences
szerzetes lett, ds felvette a latin eredetti
Bonifac szerzetesi nevet, - amelynek
jelent6se: a j6 sors embere, j6tev6 -,
majd a budapesti TudomSnyegyetemen
matematika - ftzika szakos taniri
oklevelet szerzett. Gy6rdtt ds Eszter-
gomban tanitott, utina l9oo-t61 a
kom6romi benc6s gim-
n6ziumban matematikdt
6s ftzikdt tanitott, majd
kds6bb 18 6ven 6t az
intdzmdny igazgat6ja
volt. Nem konny[i
feladatra v6llalkozott,
hisz e tisztsdset az iskola
egyik legnehezebb
id6szak6ban v6llalta el
de id6t szakitott tanj
ktinyvek ir{s|ra is.
Matematika tankdny-
veib6l ttibbek kdzritt a
gyergy6szentmikl6si 6s
csikszeredai f6girnnri-
ziumokban is tanitottAk
a di6kokat, ami kitiinik
p6ld6ul az l9lo/11 es az
1 9lll 12-es iskolai 6vekrdl
kiadott ertesitrikb6l. 1939
szeptemberdben vonult

'<'nyugalomDa. |, lelmuve,
rnunkdssiiga el ismer6se-
kent az akkori magyar
korm6ny taniigyi fdtan6-
csoss6, Kom6rom v6rosa
diszpolg{riwit a Szent
Benedek-rend tihanyi
apdtth nevezte ki.
Elete utols6 dveiben Pan-
nonhalrn6n tart6zkodott,
majd kds6bb betegsdge Gidr6 Bonifdc
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In memoriam LESTYAN FERENC
Kdzel 7 6vig, vagyis 1945-1952

krizritt volt Nagyboldogasszony egyh6z-
k0zs6g pl6b6nosa.

Az id6sebb gener6ci6 tisztelettel
emldkszik vissza az akkori id6kben sok
neh6zs6ggel ktizd6 lelkiatyilra, amlkor a
karhatalom nem egyszer zaklatta 6s
k6nyszeritette .felfogiis6nak megv6ltoz-
tat|sdra. Az O idej6ben szhmiiztlk a
val16s- ds vall6serkoics oktat6s tanitisht
az iskol6b6l, de ennek ellen6re a
gyermekek hitoktat6s6t a templomban
folytatta, nem riadva vissza annak
kcivetkezm6nyeit6l. Kcizsdgiink-ben dlte
meg 1948-ban a taniigyi reformot, az
egyhdzi javak egy r6sz6nek kisajAtit6s6t,
a kollektiviz6iris folyam6n 6rt
megal|ztatisokat, az akkori hatalom
er6szakoss6g6t. Nevezt6k reakci6snak,
kuliknak, oszt6lyellensdgnek es minden
m6snak, arnivel megb6lyegezhettdk, 6s

lehetetlennd tehettek rnunk616t. Bolcs
gondolkod6s6val, tr"rd6s6nak latba
vet6s6vel azonban rnindig rnegtal6lta a
kiutat a neh6zsegekbril.

Karcfalvi pl6biinoss6ga 6s beb<irtcin-
z6se ut6n rdvid ideig Ddsaknrin, rnajd
kdzel 40 evig Marosv6s6rhelyen volt
pldb6nos es keri.ileti f<iesperes. Vdgtil
Gyulafeh6rv6ron, mint Erseki Helyncik
tev6kenykedett, 6s nyugalomba vomrl6sa
ntdn is aktivan r6szt vett afoegyhilzmegye
gondjainak rendezds6ben. Tehetsdg6nek
kciszcinhet6en tcibb mint 23 vallSsos
jellegii kiadv6nl't irt ds szerkesztett.

Elet6nek 96., paps6ganak 7 2. eveben,
ez dv jrilius 14-dn a Sz6kelyudvarhelyi J6
P6sztor Papi Otthonban hunyt el. Temet6se
sztil6faluj6ban, Csikszentkir6lyon volt
jirlius 16-6n. Nyugodj6k bdk6ben.

Ndnteth Szilveszter

TTNANNULTAK A NYUGNiTASOT
Az elsS f6ldv kdzep6t6l. a hivatalosan is megalakult

nyugd(jas csoport- wnely az Oszir6zsa elnevezdst vSlasztotta
magdnak- tev6kenys6gdnek krizdppontj6ba helyezte az
id6scikkel v al6 szewezett foglalkozSst.

Ennek eredmdnyek6nt tal|lkoztak mar n6hSnyszor, kciz<is
mulats6got, krizeli 6s tdvolabbi kir6ndul6sokat szerveztek.
Nemrdg, jrilius l5-6n a Megyei TanScst6l nyert p|lyizatnak
kciszcinhet6en kclzel 5o-en utaztak el aut6busszal Sinaiara, ahol
megldtogatt6k a Peles-kast6lyt. Tdbbsdgi.ik m6g nem j6rt e
hires kir6lyi 6piiletegyiittesben 6s krirny6k6n, de mindenki
sz|milra maradand6 6lmdny volt l6tni ds hallani az
idegenvezet6 6ltal bemutatott 6s gazdagon berendezett helyis6-
geket.

Tov6bbi terveik k<iz<itt van a Nagyboldogasszony-i tinne-
pi megeml6kez6s, a napokban szervezett orsz6gos lovasverse-
nyen 6s fiiz6versenyeken val6 r6szv6tel, valamint rijabb ki-
r6ndul6sok szervezdse.

A csoportnak tagja lehet minden nyugdijas a kozs6gb6l,
aki m6g el6g er6snek erzi maght, hogy rdszt veg'yen a szer-
vezett akci6kban, mint legut6bb a temet6takaritrisban.

Ndmeth Szilveszter

NEHANY TRUKK, HOGY SZEPEN ONTCNN.IUXX...
Az cireged6s a szervezet termdszetes
folyamata, amelyet megrillitani hi6baval6,
mi tdbb kriros hat6sri. Az 6letkor el6rehala-
dtis6val j6r6 kellemetlens6geket azonban
mdrs6keini tudjuk, ha:
- Pozitiv magatart6st tanfsitunk a dolgok
irdnt ds igyeksztink minden eltelt percnek
cirvendeni.
- Megosz{uk hozzfttartoz6inkkal circimiin-
ket, b6natunkat.
- Nerncsak az anyagiak 6rdekelnek, hanem
hangsirlyt fektetiink a lelki egyensrily kiala-

kitiis6ra, hitiink gyakorl6sara.
- Tctbbet mosolygunk, neveti.ink, lelkileg is
megnyugszunk.
- Szebb6, harmonikusabb6 tesszrik dlettinket
6s szereliik egym6st. Ez segit, hogy boldo-
gabbak legytink ds r6zsaszinben l6ssuk a
vil69ot.
- Mindl tcibbet mozgunk, rendszeresen
sportolunk, te stiink meg6rzi rugal-
mass6g6t, nem ianyhul el, ds fiatalabbnak
erezzik magunkat. A test, ha nem mozog
eleget, olyan, mint a garizsban letett aut6,

ido el6tt lerobban.
- Etrendtinkbe mindl tdbb zrildsdeet.
gyrimcilcscit iktatunk.
- Kertiljiik a doh6nyzilst ds a tulzott alkohol-
fogyasztiist, jobb a ldgzds 6s a vdrkringds
szervezetrinkben.
- Ujbegyiinkkel fentr6l lefei6 arcunkat
lassan kdrkrirrisen masszirozzuk, najd a
fejiinkkel is hasonl6an cselekszrink.
Mindez reggel 6s este gyakorolva arcunk
simribb marad 6s serkenti az lrintett
r6szeken a vdrkerin96st.



FENNTARTHATo AUToNoMTA. AvAGy Ownnxnnnrcnzfts A MAGASBAN
Tegnap a Nagy Laji dombja fel6l

ereszkedett lefel6 J6nos b6csi, a
csikszentdomokosi l6f6 szdkely.
Tal6lkozv6n r6gi ismer6siinkkel,
megkdrdeztem, kit l6togatott meg az
egdszs6giigy fellegv6r6ban, amelyet
joggal illetnek ,,korh6z a magasban"
kifejezdssel. . .

J6nos b6csi nem 6ppen r6zs6s
hangulatban v6laszolt a kdrd6semre:

- K6pzelje el, a tegnap a rend6rs6g
betuszkolt egy ment6kocsiba 6s
behoztak a siirg6ss6gire. Azt javasoltdk
a doktoroknak, hogy amputdljdk le
mind a kdt ldbarnat, mert a piros csik
felfutott... Mondanom sem kell, ezek a
piros zsin6rt 6sszet6vesztett6k a
vdrm6rgez6ssel. Mondom a doktorok-
nak, s a parancsnoknak hagyjanak
nyugton engem a magam harisny6-
j6ban, mert ha elciveszem a csontnyehi
bicsk6mat, amit a keresztfiam csin6lt a
traktorgy6rban, akkor itt a fosb6l
isz6nk lesz, s a takonyb6l jdgp|lya...

-  Sem jogi lag,  sem
egdszsdgiigyileg nem al|t|masztott,
hogy valakinek a l6b6t amput6lj6k
az.6rt, mert piros zsin6ros l6f6 sz6kely
harisny6t visel! mondtam
felh6borodottan r6gi ismer6sdmnek.
Igaz - folytattarn -, ezek tagadjilk,
hogy l6tezne sz6kely, mivel a legut6bbi
n6psz6ml6l6son senki sem vallotta
rnag6t annak! Ezek ha l6fdt hallanak,
att6l is nyeritenek...

- Jogilag itt sok mindent kellene
tiszt|zni, 6ppen ezdrt indulok, hogy
keressek egy j6 i igyv6det a Dep-
resszi6ban. Mindenekel6tt pert kellene
inditani B6cs ellen, amelyik a
mad6falvi veszedelem idej6n
megtorped6zta az avton6mi6t, azt6n
sz6zharminc 6vvel ezel6tt eltOrtilte a
sz6kely szdkeket. Ezeket kellene
jogilag rendezni stirg6sen, addig, amig
m6g Bukarestben a homlokommal
lenyornhatom a kil incseket. A szekelyt
egy6bkdnt rnanaps6g arr6l isrnered fel,
hogy kdrges a homloka. A
demokr6ci6ban egy6bkdnt sokaknak a
keze kifinomtilt a munka-
n6lkiilis6gt6l. . .

- J6nos b6csi, j6l tudjuk, hogy
minden irt az auton6mia fel6 vezet.
Maga rnik6ntl6tja a dolgot?

- Az auton6mia feld a Mark6-f6le

apr6 ldptekkel, 6s a dr. Becsap6d6
J6zsef-f6le nagy l6ptekkel lehet
kOzeliteni! A kdtfdle kdzelit6s,
ak6rcsak a pirhuzamosok, a vasfti
sinek: csak a v6gtelenben tal6lkoznak!
Sn egy6bk6nt tanulm6nyoztam a
nyugati ds a keleti auton6mi6kat
egyarint. Megn6ztem a d6ltiroli p6ld6t,
6s megndzten a gagauz mintrit is. Az a
helyzet, hogy a nyugati pdld6hoz nincs
el6g finoms6gunk, a keletihez pedig
nincs el6g durvas6gunk! Valahol a
kett6 kdzritti tdr6svonalon sz5munkra
csak az Illyds Gyula-i ,,haza a
magasban" lehet6s6g kin6lkozik.
Csaba kir6lyfi csillagdsvdnye! A Tejirt!
Ott l6tom 6n a magass6gos 6s
fenntarthat6 auton6mi6t, ami lehet6v6
teszi sz6munkra azt a hdtszents6ges
cinrendelkez6st.

- Igen - b6lintottam-, mostan6ban
sokat besz6lnek a fenntarthat6 fejlS-
d6sr6l, igy bizonyfua az auton6mi6val
is a fenntarthat6s6g jdhet szrlmit6sba a
magass6gos 6gen, ahol az etnikai-
terrileti jelleg teljesen megnyugtat6v6
v6lik m6g Iliescu szilmfira is...

- A fenntarthat6 magaslati auto-
n6mi6t kell6 magass6gban csakis a
rom6n rend6rseggel, katonas6ggal 6s
adminisztriici6val lehet megteremteni,
fejleszteni. Ez egy olyan auton6mia
lenne, mint Piricsk6n a lSbal<ra dpitett
teniszpdlya, vagy mint Szemir6misz
ftigg6kertje... A piricskei fenntarthat6
teniszp6lyht egydbkdnt egy rom6n fia-
talember 6pitette, aki a nagy
privatiz6l6s sor6n megvds6rolta a
hargitafiird6i magaslati b6nyatelepet
bokrost6l, hogy ezzel is segitse a
fenntarthat6 szdkely auton6mia
ldtrejritt6t.

- Teh6t a sz6kely auton6mia
valami olyasmi lesz, mint a piricskei
teniszp|lya?

- Igen, csak valamivel nagyobb 6s
magasabb! Olyan magas, hogy oda
csak l6tr6val mehettink fel a
Nagyhagym6s tetejdr6ll Azon a 16tr6n
viszont sem apr6-, sem
makr6l6pdsekkel nem tudnak
felkapaszkodni a fiuk, merl az a l6tra
nem lesz uborkafa! Oda Katona kell!

- Milyennek lStja a fenntarthat6
auton6mia, a magaslati rinrendelkez6s
6s az Eur6pai Uni6 viszony6t?

- A fenntarthat6 auton6mia, vagyis
a magaslati cjnrendelkez6s megmenti a
sz6kelys6get egy irjabb rnad6falvi
veszedelemt6l! Mert B6cs ut6n rnost
Brtisszel fenyeget! Brtisszel a Tejtrton
is fekete-tarka teheneket l6t, 6s a
Gdnccilszekdr helyett is olyan traktort,
amit t i imogat6ssal Oltdni6ban v6sd-
rol tak. . .

- J6nos bricsi, jobb, ha nem poli-
tiz6lunk, drvendjen, hogy nern ampu-
t6lt6k...

- Igazad van fiam! - igy a l6f6
szdkely, v6gigtekintve piros zsin6ros
harisny6j6n. Azt6n hirtelen f<ildhdz
csapta a brirdnybor sapkdj6t, 6s kitcjrt:

- Ezek a piros zsin6ros haris-
ny6mb6l rrividnadr6got akartak
csin6lni, csakhogy ne 6rje l6bam a
sztil6f<ildet!

Ferencz Imre
Tdrtdnelmi l6drverds

Stdtus Kiadri
Csikszereda 2oo5
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KORTARSTALALKOZOK
Ebben az evben is a kdzsdgtinkben

szt-rletett 40 ds 50 dvesek megtartott6k
hagyomrinyos tal6lkoz6j ukat.

Az 1968-ban sziiletetteft.' Albert
Olga Magdolna, Antal lbolya, Abrah6m
D6nes, Agoston L6szl6, Bir6 Arp6d,
Bir6 Piroska, Both S6ndor, Bir6 Tibor,
B61int Vihnos, Bartalis Ern6, Baricz
Arp5d, B<jzddi Erika, Babos Andr6s,
Bir6 Erzsebet, Bdjte Miiria, Bocskor
Roz6lia, Balogh Lhszl6, Ferenc
Piroska, Fiistcis J6zsef, Fiistris Judit,
Farkas Csilla, Farkas Elem6r, Gidr6
Imre, Geg6 Tibor, Geg6 M6ria, Geg6
Litszl6, Gidr6 Kiiroly, Geg6 Kdlm6n,
G6bor Gizella, Gidr6 M Erzsdbet,
Gidr6 Erzs6bet, Gidr6 Magdolna,
Gyenge L6szl6, G6bor Ildik6, Gycirgy
S6ndor, Hajdfi M6ria, Hajdir Aranka,
Hajdir Istv6n, lmets L6szI6, Jdrd
Kdroly, Karda Kdroly, Karda Piroska,
Karda Annam6ria, Kosza Andr6s
Csaba, Kedves Gabriella, Karda
Lhszl6. Kis Csaba. Kedves Eszter
M6ria, Kedves lbolya, K6lm6n Etelka,
Kopacz J6zsef, Kosza Aranka, L6szl6
Ferenc, M6rk Imola, M6rton Roz6lia,
M6rton Tibor, M6rton Ilona, M6rton
Emese, Mihdly GEza, M|rton Erzs6bet,
Nagy L6szl6 (+), Pdter Vince, Portik
M6ria Viola, Pusk6s Lajos, Sug5r
Zoltin, Srinta Agnes,szentes K6roly,
Szentes S6ndor, Sz6cs Sira, Szab6
M6ria, Szekeres Tibor, Szekeres Be6ta,
Szekeres Zolt6n, Sz6sz D6nes, Tank6
M6ria, Vdninger L5szl6, Yizi Zolthn,
Vizi Kdroly, Yizi Matild, Ujfalusi
Gycingyv6r, Riicz Ern6 Levente, T6dor
Terd,zia, Vencser M6ria.

Az 1958-ban sz,iiletettelc.' Antal
Jen6, Antal  Mdria,  Agoston B6la,
Agoston llona, Bara J6nos, Bir6 Ferenc,
Bir6 S. Magdolna, Bir6 Vilmos, Bir6
ZoItin, Er6ss Anna, Er6ss Csaba, Er6ss
G6sp6r, Er6ss M6ria, Er6ss Terez,
Farkas Zolt6n, Farkas Ter6z, Farkas
Gizella, Farkas Roz61ia, G6bor Piroska,
Geg6 Magdolna, Gyenge Annuska,
Gyenge Gergely, Gidr6 Jo16n, Gidr6
M6ria, Gidr6 Mdria, Geg6 Roz6lia, J6rd
Ddnes, Karda M6ria, Kozma Aranka,
Kozma Veronika, Luk6cs Roz6lia,
Mdkszem M6na, Mih6ly Gizella, Nagy
Emma +, P6l Vince, Pdter Zolt6n, Sug6r
Gizella, Szentes Ter6z, Szentes J6zsef,
Sz6kely Ldsz16, Sz6cs L6szl6, Tam6s
Ferenc, Vizi M6rcella.
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Miert kell dvente oltani a kutyakat?
A tertdzo betegs6geket okoz6

vimsok ds bakt6riumok nagyon
elterjedtek a kufy6kndl. A be nem oltott
iillatokra 6ri6si vesz6ly leselkedik.
Megbetegedhetnek 6s elpusztulhatnak
paruovirus okozta b6lgyullad6s, szopor-
nyica, fertoz6 rn6jgyulladris vagy kennel
kcihciges kcivetkezt6ben.

Ezen betegsegek kezel6se nehdz, nem
mindig j6r sikerrel, ezdrt 6sszenibb (6s
sokkal olcs6bb is) megelclari v6dciolt6ssal.
(kiiltintisen drzekerryek a fajkuty6k!)

Hogtan hat m oltianyag (vakcina)?
A vakcina tulajdonk6ppen eltilt vagy

gyengitett rnikroorganizmus, ami a
szewezetbe juttatva (oltris) aktiv6lja annak
saj6t vddelmi rendszer6t. Ez iltal a
szelezetben ellenanyagok k6pz6dnek.

Az olt6s csak kis mdrl6kben veszi
igdnybe a szewezetet, mikrizben a
vddetts6g lassan kifejl6dik (kb. az olt6st6l
sz6mitott l4-edik napon dri el a
maximumot egy ideig, megmarad, majd
csokkenni kezd, mignem v6g01 az 6llat
ism6t v6dtelen marad, igy fogdkonnyd
v6lik a betegs6gekre). Itt rejlik teh6t a

KUTYAOT,TAS

v|lasz a kdrd6sre, hogy mi6rt is kell a
kufyAt dvrdl 6we oltani!

Nehdny sz6 a leggyakoribb
"leselkeddkrdl":

Szopornyica -gyakran hal6llal
vlgzodt| megbeteged6s, amely fiileg fiatal
kutyrikra jellemz6, a virust a kutya
bel6gzdssel kapja el.

Tiinetek: magas 16z, hasmen6s,
fdnyerzdkenys6g, kcit<ih6rtya-gyullad6s,
sz6raz kcihcigds, az orr v6lad6koz6sa,
srilycsrikken6s, idegrendszeri ttinetek,
amelyek maradand6ak, ha az iillat esetleg
6letben maradna.

Parvovirusos b6lgyulladis
leginkribb 6-10 hetes kuty6kat 6rint (amikor
mdr az any6t6l tej ftj6n kapott antitestek
"kifbgynak" a kiskutya szervezetdb6l), de
6letkort6l fiiggetleniil elkaphatj6k a
fert6zdst, a beteg kulydval vagy annak
sz6klet6vel va16 6rintkezds sor6n. A
sz6kletben a virus h6napokig k6pes 6lni,
igy ak6rr a cip6nk talp6n is "sz6llithatjuk".
Legszembetiin6bb ttinetei a vdres
hasmen6s, 6tv6gytalans6g, magas 16z.

Leptospirosis- bakt6rium okozta
fertizls, ami a ves6t ds a m6jat k6rositja.

A beteg kuty6k vizeleten kereszfril
terjed a fert6z6s 6s az embrre ndzve is
nagyon veszdlyes.

Kennel kiihtig6s- onfoly6ssal, erds
szrlraz krihcig6ssel, l6guti tiinetekkel j6r6
vir6zis. Leggyakoribb ott ahol tobb kutya
6l egyi.itt.

Fertfzd mijgyulladis- virusos
betegs6g, ami a megf'erl6zritt kufy6ld<al
va16 6rintkezessel te{ed 6s a m6jat
valamint a Ifgz6szerveket k6rositja. A
diagn6zis fel6llitisa ut|n az 6llat 6llapota
olyan sflyos, hogy menthetetlen, a tul616k
pedig ti.inetmentes hordoz6va vdlnak. Epp
ez6rt olyan lbntos a megel6z6s.

Antal Lilla
cil lato rv o s tan h al I pa t6
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SZOLASOK, MONDASOK

(R6 gi kalend6riumokb6l tall6zv a)

Ebtejen hizott : nem tisztess6ges
irton jutott a vagyon6hoz.

Nincs 6desanyja a munk6j6nak =

nern sz6p, nem tetszet6s a munk6j6nak
az eredm6nye.

Eltarisztyilzza az ljszakSt
6tbeszelgeti az €iszakilt.

Ott is ernlegetik az embert, ahol
szidj6k = nern lehet rnindenkinek j6
v6lern6nye r61unk, de ha szidnak is,
legaldbb sz6mon tartanak benniinket.

Ei ne mondd, h6ny esztend6s vagy!
= gyermeknek mondj6k, amikor vala-
hova kiildik: siess haza, ne sokat beszdl-
gess irtk6zben!

Evez6vel kap6lt6k ennek a bornak a
gy6ker6t : vizezettbor ez.

Fiistcil a kdm6ny, de nem tudjuk mi
f6 alatta : a puszta litszat alapl|n nem
szabad it6lni.

Kert alatt az esze = m6shol i6mak a
gondolatai, nem figyel.

K6tfel6 kasz|l : k6tszimiskddik.

Veri a kdsziilSt : nagyon szeretne
indulni, menni valahova, lelkesen k6sziil
az itra.

Ures k6vdt forgat : hi6baval6
munk6t v 6gez, hi6ba besz6l valakinek.

Neki ne szaladj a kezemnekl =

megtitlek, r6d v6gok!

Kicsatja a kigy6t a b6r6b6l :

nagyon tud rim6nkodni, kunyerdlni.

Kilyukadt valahol = mondj6k, ha
er6sen fui a szdl.

SUDOKU

A Sudoku egy oiyan n6,gyzet,
amelyben 8l mezo van, kilenc
vizszintes, kilenc pedig fi igg6leges
sorban. Ezenkivtil anegyzet rn6g f'el van
osztva kilenc kisebb negyzefie, amelyek
- v6letlenszenien elosztva - 1-t6l 9-ig
terjed6 sz6mokat kapnak. A szilrnokat az
tiresen rnaradt kockeikba kell elhelyezni
1.t6l 9-ig irgy, hogy k6tszer vgyanaz a
szitm egyetlen vizszintes, egyetlen
fiigg6leges sorban, illetve egyetlen 3 x
3-as kis ndgyzetben sem szerepelhet.

Kdszitette: Kozma Anna
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MERNYE: (Magyarorcz|g)
Somogy megye krizepdn, Kaposv6r

ds Balatonlelle krizrjtt fekszik. Magyar-
orszhg egyik legr6gebbi kozsdgei kdzd
tarlozik. Els6 okleveles emlit6se 1229-re
lehetri, s az 1330-as evekt6l m6r pldb6-
ni6ja is van. A falu a 67-es f6irtvonal
ment6n, csod5latos lank6s dombokkal
dvezett kcirnyezetben helyezkedik el
Balatont6l ddlre 30 km t6vols6sban.

A lakoss6g egy resze mez6gazdas|ggal
foglalkozik, de jelent6s iparral 6s
kereskedelmi egysdgekkel rendelkezik.
Memye adotts6gai kiv616ak, a letelepe-
d6ket, a gazd|lkod6kat valamint a
befektet6ket is kedvez6 feltdtelek v6rj6k
a telep0l6sen. A sz6nt6foldek fo term6-
nye a b(na, a kukorica, a cr.rkorrdpa. A
Balaton 6,s az igali gy6gyfiird6 kozel-
s6ge, a t6j szdps6ge lehet6sdget ad a
falusi turizmus fejlesztdsdre.

A lakossdg sz6ma 1600 kcirirl van,
arnelybe beletartozik a 4 km-re fekv6
Mernyeszentn-rikl6s lakoss6ga is. Az
61ta16nos iskol6ban kdzel 300 tanul6
van, ahov6 a szomsz6dfalvak gyerekei is
j6rnak.

Karcfalva 6s Mernye kcizcitt m6r tcibb
mint 14 6ve testvdrteleptil6si kapcsolat
Idtestilt, a ktilddtts6gek kcilcscinosen v51t-
j|k egyrnSst, kiv6ltkdppen flnnepek
alkahn6val. Az idei Nagyboldogasszony
napokra is 6rkezik egy ndpes ktilddttsdg,
akiket ezirttal is szeretettel fosad tele-
ptil6stink minden tagja.

TE STVERTELEPULE SEII{K

HELVECIA: (Magyarorsz6g)
B6cs- Kiskun megy6ben, Kecskemdt

ktizel6ben fekszik e kdzel 4300 lak6sri
telepiilds, amelynek t6bb mint fele a
kiilteriileti tany6kon mez6gazdas6gb6l 6l
6stermel6kdn| vagy kisvillalkoz6k6nt.
Nagyrdsziik szol6 6s gy0mcilcs-
termeszt6ssel foglalkozik, de ipari
tev6kenys6g is folyik a krizsdgben, ahol a
lakatosmestersdg kertilt el6t6rbe. Minde-
zek meliett sikeresen mriktjdik az el6vir6g
kert6szet 6s a v6gottvir6g kert6szet, ame-
ly eket hozz66rt6 tulaj donosok vezetnek.

Turisztikai szempontb6l n6zve kdt
f6 l6tv6nyoss6ga van a krizs6gnek. A
Ludas-t6 6s kcimydke, valamint a Feh6r-
t6 kdrnyezet6ben 16v6 erd6seg kellemes
dlmdnyt nyijt az ide Litogat6knak.

Karcfalva kapcsolata Helv6ci6val
tobb mint 9 6ves mriltra tekint vissza,
ezt ahagyomfnyt tov6bbra is 6rzik a k6t
kcizsdg jelenlegi vezetdi is.

A kdzelg6 orsz6gos fogathajt6
versenlre 6rkez6 helv6ciaiakat szeretettel
v6q'uk.

FERTORAKOS (Magyarorsz6g)
A Fert6-t6 parti tribb mint 2000

lelket sz6m16l6 k<izs6g Sopront6l 10 km-
re tal6lhat6 az Osztrhk hat6r sz6ldn 6s
t6rtdnetis6g6vel, a r6mai kori
eml6keivel kiernelked6 6rtdket k6pvisel.
Az itt eIo emberek nagyon 6sszen6ttek a
Fert6vel.

Eredmenyesebb, zayartalanabb
pihen6st elkepzelni is lehetetlen ann61,

amit a t6 csdndes n6dasa a ritka
6l6vil6giwal, v6dett term6szeti 6rt6-
keivel kin6lni tud.

Egy6bk6nt, Fert6trijat 6s gazdag
kultirrnciv6nyzetet az UNESCO 2001-
ben Vil6gcirdksdgg6 nyilv6nftotta.
Tortenelmi nevezetessdgei kozott
emlitjiik a k6fejt6t, a ptispoki kast6lyt, a
rdgi vizi mahnot 6s a V6rosmajor-b61i
k6poln6t. A ktizsdg kato]ikus ternplom6t
1696-ban szentelt6k fel. Tornya kdzdp-
kori eredetri, rnely v6dehni c6lokat is
szolg6lt. Sok csalSd rendezkedett be
vend6g fogad6sra, egyre tcibb a vend6g-
hin 6s panzi6, mint p61d6ul aHowithilz
Panzi6. Huber Panzi6. Szentesi Panzi6
vagy a Zstzsa vend6gszob6k, Kov6cs
vend6gszob6k, Katalin venddgszob6k 6s
m6sok.

Itt emlitjiik meg ismdt, hogy ez 6v
m6jus 3-5n kdzsdgtink kiildcjttei partner-
s6gi szerz6ddst irtak a16 Fert6r6kos kdz-
sdggel, arnely 6ltal testvdrkapcsolat jdtt
l6tre a kdt teleptrlds kcizdtt. Unnepeink
alkalmfval 6ket is szivesen l6tiuk k<iz-
s6gtinkben.

ZETENY (Szlovfkia)
Szlov6ki6ban a tblviddken elhelyez-

ked6, tc;bbsdgben magyar telepiilds, lakos-
s6ga mintegy 780-ra tehet6. A kcizsdgben
f6leg mezSgazdas6ggal foglalkoznak, de
jelen van az ipari tevdkenys6g is.
Fejl6d6sben 16v6 telepiil6s, az irj iskol6t,

amely az 6vodrit es i-4 oszt6lyt foglalja
mag6ba, Eur6pai phLyitzati penzb6l
6pitett6k. Kialakitottak egy trgynevezett
Eur6pai Parkot, ahol a testv6rtelepiil6sek
tisztelet6re Kopjafrikat helyeztek el, sziirr
szeint 4-et, amelyet a helyi Balla Lajos
fafarag6 kdszitett el.

Kcizs6giink kapcsolata Z{tdnnyel
Helvdci6n keresztiil val6sult rneg, m6g
nincs rendezve a testver-teleptildsi szer-
z6d6s, de folyamatba van elkdszit6se.
Kiilddtts6gtiket az ez 6vi falunapokra
rirrimrnel fogadiuk.
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- Aranyozott k6pkereteket (tiikrir-

keret) f6lbev6gott hagym6val tisztit-
hatunk meg. Ha megsz6rad puha rongy-
gyal iltf|nyezzik.

- A kdpkeretek h6tlapj6ra ragasz-
szunk n6h6ny parafa dug6 szeletet, igy
nem hagy nyomot a falon.

- A szemiiveg tisztit6s6hoz iivegen-
kdnt egy-egy csepp ecetet vagy vodk6t
haszn6lhatunk. Folttalan lesz. Tisztit-
hatjuk gyenge mosogat6szeres vizzel is.

- Hogy a vasal6sn6l kevesebb le-
gyen a gond, toltstik f61 desztill6lt vizzel
ds igy haszn6ljuk, ez|ltal megaka-
d|lyozzuk a tartilly kdvesed6sdt.

- A vasal6 talpa ism6t tiszta, fdnyes
Iesz, ha finom s6ba m6rtott vattiwal
6tddrzsolitik.

- Ha TV kdsziildkiink k6perny6je
szrinyog vagy ldgypiszkos lesz, dena-
tur6lt szeszbe m6rtott puha anyaggal
kdnnyeddn letdrcil hetj iik.

- Ha a gyertyatart6ra viaszcseppek
kert-rlnek, tegyiik kb. egy 6rdra a
mdlyhtit6be. A viaszt lehirzhatjuk andl-
kiil, hogy a f6met megkarcoln6nk.

- A telefont denatur6lt szeszel tisz-
titsuk meg, olyan lesz mint rij kordban.

- Ha a virilgvina sz6ja sziik, nehdz
beliil tisztitani, sz6rjunk a megnedvesitett

viniba kevds WC tisztitoszert, l0 percig
hagyjuk 6llni 6s a foltok eltiinnek.
Alaposan oblitstik ki. R6*6rgyakat, a
kdszen kaphat6 tisztit6kon kiviil a nyers
savanyf k6poszta leve is kitiin6en
tisztitja.

MARCELLA NENI TESZTARECEPTJEIBOL
DARAZSFESZEK

Egy adaghoz ll2kgliszl
Eik6szit5se: I csdsTe t"jt" : kiskan6l cukrof tesziink, majd belemorzsolunk 2 dkg
elesztrit. Rovid ideig kelni hagyjuk, s ut6na a massz6t a lisztbe 6ntjiik. Hazziadunk 5
toj6s s6rg6j6t, cisszegyfrjuk, 6s laposra nyujtjuk. Ezutiln 15 dkg cukrot ugyanennyi
vajjal habosra keveriink ds a kinyujtott tlszlr{ra kenjtik. Ezutiln felgdngyOlitjiik, majd
szeleteket v6gunk. A felszeletelt darabokat kev6s olajba beleforgatjuk 6s egym6s mell6
a siit6be (tepsibe) tessziik. Rdvid ideig kelesztjiik, ut6na siitjtik 6s kozben cukros tejjel
locsoljuk.

VANILIAS KIFLICSKI{K
Egy adaghoz 15 dkg liszt.
Elkdszit6se; 10 dkg vajat,5 dkg dar6lt di6t, 2 ev6kandl porcukot, 2 toj6s s6rg6j6t ds I
csomag vaniliaport a liszttel risszegyurunk.1.zigy nyerLteszrit kinyujtjuk, 6s feltiirve
kiflicskdket form6lunk, majd lapos siit6be tessziik. Ha kdszen van a siitds, a kiflicskdket
fon6n vaniliris porcukorba forgatjuk 6s igy t6laljuk.

FELVEKAS KEKSZ
Egy adaghoz I kg liszt.
Hozz6val6k: 35 dkg cukor, 4 darab toj6s fehdrj6st6l, 2 dkg szalak6l6, I csomag
vaniliapor, 15 dkg vaj, illewe zsir, I cs6sze tej. Mindezt este a liszttel dsszegyriq'uk,
reggelig pihenni hagyjuk, majd kinyfjtjuk. Ezut6n kiil6nbdz6 form6kat v6gunlg tepsibe
tessziik 6s kistitj0k.

TUDJA-E, HOGY?
A jilzmin \shazhja Kin6ban van es

vir6ga s6rga szinii. A ndlunk is megta-
l6lhat6 feh6r vir6gir k<izkedvelt disz-
cserjdt heiytelenirl nev ezzik jizminnak.

Ennek hivatalos neve jezs6rnen.

Az 6ri6stok termesenek 6tmdr6je
elerheti az I rn6tert is, sirlya a 75-ioo
kilogramrnot.

A kcizkedvelt kukorica mir 152o-
ban keriilt Eszak-Arnerik6b6l Eur6p6-
ba, ahol legel<lszcir Spanyolorsz6gban
termesztett6k. A btn6t feltehet6leg
Mezopot6mi6b6l hozt|k i.e. rn6sf6l
dvezreddel.

A ncivdnyek viaszrdtegdnek v6d6
szerepe van a gombabetegsegek ds a
rovark6rtev6k, valarnint a tir ls6gosan
sok viz ellen (p61d6ul a k6k szilva ham-
vas v6d6rdtege).

A ban6n egyszer term5 6vel6, filne-
mti ndvdnyen terern, ,,torzse" 1o-15 m
magas, amely csak a lev6lhiivelyekb6l
kialakult ri lszar,

A narancs lshazdja Kina. Eur6p5-
ban mintegy 15oo 6ve jelent meg
el6szrir, a citrom pedig a Himal6ja ddl-
keleti lej t6ir6l szfirmazik.

A dohriny a burgonyafelek csalirdj6ba
tarlozik, ezert rokona e fontos 6s ndlkiilciz-
hetetlen dlelmiszemcivdnytinknek.

A legelterjedtebb ncivenyek a
baktdriumok, arnelyek a leveg6ben,
vizben, talajban, emberben, 6llatban 6s
m6s ntiv6nyekben egyar6nt n-regtal6l-
hat6k.

Az ezerj6f&b61 k6sztilt tea gyomor-,
m6j- ds epebdntalmak enyhitdsdre alkal-
mas, de emdsztdsserkent6 ds llzcsilla-
pit6 hat6sa is van.

N.Sz.

FIZETOVENDEG
A venddgl6ben a venddg odahivja a
pinc6rt:
- Mi6rt nem dobja ki azt a szomszdd
asztalnSl horkol6 balekot? M6r egy
6r6ja horkol.
- Fendt dobom ki! M6r h6romszor
felkeltettem, 6s mind a hdromszor
kifizette a szdrnlilt.

ZSUFOLT VONATON
- N6ni, k6rem, letilhetek a zsitkjdra?
- Persze, tiam. Csak a toj6sokra vigyazzon.
- Mi6rt, toj6sok vannak benne?
- Nem, szdgesdr6t...

VICCEK (Filldp Ldszl6 gtijtemenydbdl)
USZOMEDENCEK
Egy uras6g azzal hetceg, hogy h6rom
risz6medencdj e van. Kdrdezik:
- Mi6rt dpittetett hdrmat?
- Az egyik meleg vizes, a rn6sik hideg
vizes, a harmadik sz6raz.
- Az els6 kett6 drthet6, a harmadik
viszont drthetetlen.
- Az azert van, mert az ismerSseim
kctztil sokan nem tudnak riszni.

REKLAM
A venddg odasz6l a pinc6rnek:
- A tegnap sokkal nagyobb hrisadagot
kaptam.

- A tegrap az ir az ablakn6l iilt.
-  Na 6s?
-Az ablakn|l iil6knek rnindig nagyobb
adagot adunk a rekldm rniatt.

AZ ELEFANT ES AZ EGER
Az elefhnt 6s az eg& s6tdlnak.
- H6ny 6ves vagy, elefint?
- Kdt dves.
- Erdekes, 6n is k6t 6ves vagyok, de
igaz,ket hdtig beteg voltam.
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ISTVAN, A KIRALY

Az Isfv6n, a kir6ly rockopera 6sbemutat6
negyedszilzados 6vfordul6j6nak diszbemu-
tat6j6t l6thatta a kriz<ins6g Budapesten ez 6v
jrinius l8-rin. Eztttal az el6ad6sra
kiv6lasztott t6rsulat taglainak, szerepl6inek,
valamint a darab szerz6inek neveit reitettrik
el.

ViZSZntnS: 1. Sunyik. 12. Tehdnhang.
14. Szab6lyos, j6. 20. A rockopera
szerzfpfrosa (a megfejt6s egyik fele).
24. Nagy Zolt6n. 25. lnspector teritorial.
26. Katonai szdvets6g volt. 29.
K6bit6szer. 3 1. Gombafajta (Feny6alja).
33. N6i daganatos betegs6g. 37. Te 6s O.
38. Szemdvel 1elez.41. N. 42. EI6l okos.
43. Kigfrnyol. 45. Bibliai Szent Hegy. 46.
Rdvid kcitrisz6. 47. T6pett (recept). 48.
Iegyezd meg lat. 49. Un az elej6n. 50.
Kar6 teteje. 51 . Sfrg egynemfii. 52.
Rangjelz6 sz6cska. 54. Gy6ri focicsapat
, ,Ri iba. . . " .  55.  Istenek lat .  56.  Belga
gdpkocsrlel. 57. Kiss Vera. 58. Temesvfri
szfn6szn6 Sarolt szerep6ben. 62. Kciltoi
napszak (...est, Arany). 63. M6lt6s6g. 64.
Kis katonai alakulat. 65. Origo kezdet.66.
Francia forradalm6rok. 69. NDK-Beli
filmstfdi6. 7 l. Atmoszfera rdv. 13. Az idt5
jele a fizik6ban. 74. Lev6lhord6 madrir.
77. Zeneiskola r6gen. 78. Angol r<iv.
ferfin6v. 80. Rom6niai pdnznem. Elev l
ndlkiil. 82. Balatoni iidiil6hely. 84. R6gi
angliai nyelv. 85. Liliom rom. 86. Afrikai
ragadoz6 nagymacska. 88. Fogorvosn6l
mondjuk. 89. Valami ellen6rt6ke. 90.
D6tunrag. 9 1. Lak6 egynemtii. 92. Horvdt
v6ros. Oda fele. 95. Biztat6 sz6. 97.
Norv6g aut6jel. 98. Omladoz6. 100. 56r.
104. Ny6ri es6k. 105. Mitol6giai n6alak.
108. Indigo eleje. 109. Istv:in szerep6t
j f tszotta.  113. Sisak eleje.  114. Vol t
marosv6s6rhelyi focicsapat ndvjele. 116.
Kdrdd n6vmiis. 117. A szereposzt6 zsiiri
tagja. 121. Felirat a keresztftn. 124.
Id6tartam. 125. F6listen, f6lig ember, f6lig
16 (mitol6giai alak). 126. Madzag, k6t6.
129. Simit6 a deszk6t. 130. Korai
gytimrilcs. 133. Faltor6 kos-k<ihajit6. 137.
Allatr6l b6rt lehriz. 138. Zsil-foly6
romdnuf . l4L Csepp kcizepe. 142. l lyds
Hunor. 144. Hajnali mise. 145. Rangielz6
sz6cska. 146. Gyilkol. 147. Sarok. 148.
Nyfilfej. 149. F6rfin6v. 150. Kocsony6s.
154. K<irirt rciv. 156. Norv6g f6v6ros. 157.
L6 eleje. 158. R6szvdnyt6rsas6g rciv. 160.
Selyrness6g, puhas6g. 164. Ut6sz6, mott6
rom. 168. Postai tev6kenys6gaz 6terben.
169. lmre feje. 170. A vizszintes 20
folytatrisa (a megfejt6s mfsik fele). 171.
Tavasz eleje.
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FUGGOLEGES: l. D6l-Amerikai
6slak6k. 2. Fegyvert haszn6l. 3. N6i n6v.
4. Kesz helyzet. 5. Trotil rriv. 6. Oxig6n
vegyjele. 7. Szemdlyes n6vm6s, tcibbes
sz6rn I szem6ly. 8. OIt6s. 9. Semmi 6s ....
10. El6vigy6zatoskodik. 11. T6rsas6gi
tfinc. 12. Munka egynemii hangz6i. 13.
Jdrunk rajta. 14. R6ka szerep6t jitszotta.
15. Emberfej. 16. Liter. 17. Ipszilon. 18.
Cenk h6toldala. 19. Allamalapit6 Szent
kirrilyunk. 20. A szerepld Gizella
szerep6t jftszotta. 21. X...2. 22. Tojils
n6m. 23. Az el6ad{s rendez6je -
Zsiirielniik. 27. A magyar ABECE els6
hangz6ja. 28. Energia egynemrii. 30.
Francia sz6ls6s6ges terrorista csoport. 32.
Izomkrit6 szalagla. 34. Meggy6zcid6s-
kinyilatkoz6s. 35. Trik rom. 36. Him 6llat.
38. Kil6 rdv. 39. Szorit6 eszkoz. 40.
Vonalz6f6le. 44. Kas rom. 46. Half6leseg-
konzerv. 47|a. Merevedik-fagy. 481a. El6g
e16. 49. Megel6gel. 50. Utit6rs. 53. A
d6liek t6bornoka (amerikai polgirh6boni)
- farmerm6rka. 55. Vdge az erd6nek. 58.
Hegyes v6gfi.59. Csahos. 60. Reszkir.61.
Kiejtett mSssalhangz6k. 66. El6l j6. 67.
M6rt6kegys6g angolul. 68. Mlrzol. 70.
Kett6s mag6nhangz6. 72. R6muralom. 75.
Alapafap. 76. BoldizsSr bec6zve. 79.
Asztrik atyit i{ftszotta. 83. Bolero v6ge.
87. Lesifot6s-mtiv6sz, hiress6ghajszol6
f6nykdp6sz.92. Rucafej.93. Arc eleje. 96.
V6g6n cs6kol. 99. Nyil6s a falon. 100.
Stit6. 101. Belga kisv6ros (gyilkos 96z
neve). 102. Antal el6l. 103. Keletlen. 106.
S6v6rog, v6gyakozik. 107. R6pafej. 109.

...Martonos (v6ra). 110. Vadkerti Imre
alakitotta. 11 1. Er.rr6pa bajnoks6g rov.
112. Kdzdpen s6rga. 115. Akkumuliltor
rriv. i18. Ferencz No6mi. l l9. Tiz fele.
120. Te nem. 722. Taosiftiles. 723. Orosz
repiil6g6pm6rka. 125. Edes ellent6te. 126.
Isar v6ge. 127. Kinn van a p6ly6r6l
angolul. 128. Alagirt kezdete. l3l. M6j
v5lad6ka. 132. Erika h6ta. 134. K6nm6s.
135. LE. 136. R6mai kci l t6 vol t .
(Torquato...). 137. Holland aut6k jele.
139. Eszkim6 kunyh6 eleje. 140. Fgy oln-
szul .  143. Lovak angolul .  l5 l .  O orosz.
Hn. 152. Yard eleje. 153. A mes€ben a h6-
rom kacsa egyike. 154. Ftird6szobai
kell6k. 155. Feh6r, t6pl6l6 ital. 157. Ma-
gyarorszftgi kcinnyirzenekar. 159. Tank<i
R6bert. 160. Bal6zs P6ter. 161. Suta. 162.
Kisbaba besz6d. 163. Orosz foly6. 165.
Rdvid kciszondsi forma. 166. ls6s 6llat.
167. Orvosi csont.

Megjegyz6s: A hosszir 6s rcivid rnagdn-
hangz6k kcizcitt nem tettiink krilcinbsdget.

Kdszitette: Keimdnes Sdndor

Szerkesztcik:
Szab6Kizmtr
Sz6cs L6sz16

N6rneth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.

nyomd5ban k6sztiltek
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