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Áldott Karácsonyi ünnepeket és boldog 

újévet kívánunk!
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Vers 

Bódás János 

Nem akadt hely 

Lukács 2:7 

 

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 

s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, 

- mily szégyen ez – a vaksággal vert ember 

nem adott helyet az Isten Fiának! 

 

Ím, legelőször barmok szeme tágul 

ámulattal az égi Jövevényre, 

s egy vén istálló korhadt jászolábul 

elégült meg milliók lelki éhe. 

 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 

száz indulat zsibongó népe lakja, 

s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 

 

… Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 

s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 

fogadd el, Jézus, és légy Uram, Királyom!  
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Krónika  

NNT 2013 

A címben szereplő betűszó a magyar cserkészet idei legfontosabb 

eseményéhez köthető. Idén nyáron került megrendezésre ugyanis a 

Nemzeti Nagytábor, egy korosztályos cserkésztábor, amelyen magyar 

cserkészek vettek részt a világ minden tájáról. A közel 3500 cserkész Ócsa 

mellett, egy katonai gyakorlótéren töltött együtt 9 napot augusztusban. A 

tábor apropója a magyar cserkészet 100 éves fennállása és ennek a 

megünneplése volt.  

Erről a fontos eseményről nem maradtunk le mi „bátorkeszis” cserkészek 

sem, 11 fővel képviseltük csapatunkat. Maga a tábor altáborokból állt 

össze, minden altábort rajtáborok alkottak. A rajtáborok több őrsből 

tevődtek össze úgy, hogy egy-egy rajtáborban 30-40 cserkész legyen. A 

cserkész közösségek alapegysége az őrs, ezért a tábor szervezői ezt szem 

előtt tartva alkották meg a struktúrát, hiszen az év során együtt dolgozó 

őrsök itt is közös élményekkel gazdagodhattak, erősíthették 

összetartásukat, barátságukat. A programok többségén egyszerre egy-egy 

raj vett részt, de voltak teljes altábort megmozgató események is. Az 

altáborok korosztály szerinti bontásúak voltak. A mi két őrsünk a kósza 

(14-18 éves kor) és a vándor (18-23 éves kor) korosztályú altáborba került. 

Minden korosztály más-más jellegű programokon vett részt.  

A kószáknak szakági programok, közösségi szolgálat, önismeret, 

személyiségfejlesztés tették színesebbé tábori napjaikat. 

Megismerkedhettek a vízi cserkész szakággal a Ráckevei Duna-ág partjánál, 

elsajátítottak néhány alap társastánci és néptánc lépést, kalmárjátékon 

tették próbára ügyességüket, tudásukat. Egy délelőtt során Ócsát 

ismerhették meg egy kérdőív válaszait kutatva a városban bolyongva, egy 
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másik nap az ócsai óvoda régi kopott kerítését festették újra. Részt vettek 

lelki napon, találkoztak korábbi szenvedélybetegekkel, akik megosztották 

tapasztalataikat, tanácsaikat. Afganisztáni, iraki küldetést megjárt katonák 

tartottak beszámolót az ott élő emberek kultúrájáról, mindennapjairól, 

lehetőség volt néhány honvédségi felszerelést megnézni, kipróbálni. Sőt, 

egy rövid katonai bemutatót is megtekinthettek a cserkészek.  

A vándor korosztályú cserkészek a tábor idejére egy küldetést 

választhattak maguknak, egy témát, amelyben több nap alatt elmélyültek, 

gyakorlati ismeretekre tehettek szert. Népi mesterségek (bőrőzés, 

fafaragás, kovácsolás, kosárfonás), lovaglás, néptánc, falmászás, alapvető 

hegymászó ismeretek, vízi cserkész ismeretek és még sok más érdekes 

lehetőség közül választhattak a résztvevők. 

A nagy létszám és a sok, egyéb cserkésztáborban nem szokványos program 

ellenére sikerült a „cserkészies” jelleget megtartani a táborban. Az első 

napok építkezéssel teltek, minden őrs kialakította a saját őrsi körletét, 

illetve a rajtábor közös építményeit. A reggeli, esti szertartás 

(zászlófelvonás, ima…), az esti tábortüzek is emlékeztettek arra, hogy nem 

egy fesztiválon van az ember, hanem egy igazi magyar cserkésztáborban. 

Mindenkinek lehetősége volt a saját felekezete szerinti Istentiszteleten 

részt venni.  

A színes programoknál talán még többet jelentett olyan gyerekekkel, 

ifjakkal találkozni, akik hasonló gondolkodással, értékrenddel élik életüket. 

A közösségbe való tartozás felejthetetlen élményeket nyújtott a 

résztvevőknek. Sok barátság köttetett. 

A 2013-as Nemzeti Nagytábor fontos állomása a magyar 

cserkésztörténelemnek. Solymosi Balázs Országos Vezetőtiszt, a tábor 

parancsnoka a táborzáráskor azt mondta, hogy ez a tábor nemcsak az 

elmúlt 100 év lezárása, hanem a következő 100 év elkezdése is. Ez az 

esemény nemcsak a múltról való megemlékezésről szólt, hanem egy 
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meghatározó irány és lépés a jövő felé. A rengeteg élmény ellenére a 

veszprémi vasútállomásra érve boldogan nyugtáztuk, hogy jó érzés 

hazaérkezni, az ócsai mély homokos talaj után újra itthoni szilárd földet 

érezni a lábunk alatt. 

Suri 

Jellemző életkép a Kószák altáborában 

 
Forrás: 1991. évi márciusi Magyar Cserkész 
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Rapid városnézés Madridban  

Tavaly szilveszterkor egy gyenge pillanatomban megfogadtam, hogy 2013-

ban lefutom a maratoni távot, még pedig nem máshol, mint Párizsban. 

Mint azt a cím is mutatja, a helyszín ugyan módosult, de a táv nem. Már 

január 2-án elkezdtem újdonsült futótársammal az edzéseket a Margit-

szigeten. Kezdetben egy kör, majd idővel két kör volt a teljesítendő táv 

egy-egy edzés során. Pár alkalommal már négy körig is jutottunk. 

Majd idővel eljött a nagy utazás napja, április 27, amikor is felszálltunk a 

gépre, amely egészen Madridig vitt minket. Az első nap a futás okozta 

izgalom jegyében telt. Felvettük rajtszámunkat, illetve a kis 

ajándékcsomagunkat, majd egy kiadós tészta-parti után korán eltettük 

magunkat másnapra. 

Április 28, a dátum, amire egész év eleje óta készültünk, mégse gondoltuk 

volna, hogy eljön. Iszonyú sokan gyűltek össze a rajtvonal mögött. A 

rendezvény neve Rock ’n’ Roll Marathon volt, így ennek megfelelően 

bizonyos kilométerenként színpadok voltak felállítva, ahol zenekarok 

játszottak. Tetszetős zenék voltak, habár egyes zenekarok nem tudom, 

hogy gondolták, de lassú számokkal álltak elő, ami nem igazán adott plusz 

löketet a futás során. Szerencsére ez csak 1-2 zenekar volt. 

Maga a hangulat nagyon jó volt. Sok szurkoló volt, aki bőszen buzdította a 

futókat. Barátok, rokonok vagy csak szimpla járókelők sokasága, akik nagy 

táblákkal, hangos üvöltésekkel szurkoltak mindenkinek. Egyesek beszálltak 

pár kilométer erejéig. 

Futás során állandó jelleggel vizet és Powerade-et kaptunk, amitől a 

végére meg is undorodtam. A huszadik kilométer környékén kaptunk 

valami cukor sűrítményt, ami igazán ránk is fért. A futók között görkorisok 

járkáltak, volt náluk vazelin, illetve jégspay, így ha valaki szólt nekik, akkor 

odagurultak, és futás közben lefújták az illető lábát. 
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Maga a város nagyon szép volt. Nagyon szép épületek, utcák parkok 

vannak, amelyek szinte állandójelleggel lekötötte az ember figyelmét. Csak 

hogy párat említsek, elfutottunk a Santiago Bernabéu Stadion, a Királyi 

palota és a Cibeles tér mellett. A futás maga jól ment. Az első tizenöt 

kilométer csak úgy elszállt. A huszadiknál már kicsit kezdtünk fáradni, 

aztán a harmincadik kilométer környékén elérkeztünk a maratoni falhoz. 

Ott már éreztük, hogy ez kemény lesz. Számoltuk vissza a kilométereket, 

de amikor már tíz kilométer alatt voltunk egyre nehezebben ment a futás. 

Az ember azt hinné, hogy egy idő után átesik a holtponton, hát ez sajnos 

nem így volt. Elég sok szenvedő arcot lehetet látni, mégis próbáltuk 

bíztatni egymást. Igazából legjobban attól féltem, hogy egyszer csak 

begörcsöl a combom, vagy a vádlim, aztán akkor annyi, kész, vége. 

Hallottam már ilyen „rémtörténeteket”, hogy már csak pár kilométer volt 

vissza a futónak, begörcsölt a lába, így fel kellett adnia futamot. 

Szerencsére ez velem nem történt meg, így amikor már az utolsó 

kilométerben voltam, rákapcsoltam, és meg sem álltam a célig. 

Hihetetlen jó érzés volt átfutni a célvonalon. Azt persze egy negyedórás 

ücsörgés követte, egy kis fényképezgetés, majd egy sátorban legyúrattuk a 

lábunkat, ami ugyan jól esett, de az igazat megvallva, mikor újra lábra 

álltam, ugyanúgy be volt állva mindenem, ami még egy jó néhány napig így 

is maradt. 

A „munka” után jöhetett a jól megérdemelt pihenés, szórakozás. Amit 

eddig csak futtában, és most szó szerint értem :), néztünk meg, azt utána 

alaposan is megvizslattuk. Voltunk a Bernabéu Stadionban. Elég jó úgy 

kávét iszogatni, hogy a háttérben a pálya látványa tárul elénk… 

Azokban a napokban volt a Real Madrid – Dortmund BL elődöntő 

visszavágó is, így a tereket fekete-sárga mezes németek lepték el, futball-

lázban égett az egész város. Érdekes volt ezt is megtapasztalni. 
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Madrid hihetetlen szép város, csak ajánlani tudom mindenkinek. 

Nincsenek nagy távolságok, így akár gyalog is be lehet járni a szebb 

helyeket. Nekem ezt 4 óra 23 perc alatt sikerült is, de egyeseknek erre a 

fele idő is elég lett volna. Na, majd legközelebb javítunk rajta, de persze 

akkor már egy másik városban ;) 

A. 
 
 
 

A futópóló és az érem 
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Locsolóvers  

Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem: 

Szódásszifont, szódás szifont csomagoljon nékem. 

Szódás szifont, sej-haj, sok patront hozzája, 

Úgy öntjük, öntjük, öntjük a leány nyakába. 

 

Cserkészleány, cserkészleány csak az a kérdésem: 

Festettél-e, festettél-e piros tojást nékem? 

Piros tojást, sej-haj, sok-sok mintát rája, 

Az illik, illik, illik a cserkész markába. (A hagyomány szerint.) 

 

and DO THE HARLEM SHAKE! 
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A Liliom titkai  

Miután ízelítőt kaptunk az idei év legnagyobb magyar 

cserkészeseményéről időben kicsit kanyarodjunk vissza, egészen 1933-ig. 

Ekkor került megrendezésre Magyarországon a IV. Cserkész 

Világdzsembori, amelynek Gödöllő adott otthont. A rendezvényen 46 

ország 26 000 cserkésze (ennek kb. fele magyar) vett részt. 

A hatalmas jelentőségű eseményről dr. Vajda B. szolgáltatott pár képet. 

 

 
 

Bi-Pi és Gróf Teleki Pál lovagol a dzsemborin 
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Baden-Powell és Horthy Miklós a dzsembori megnyitóján 

 
Cserkészek díszszemléje a dzsemborin 
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A magyarok egyik altáborának kapuja 

 
Cserkészek díszszemléje a dzsemborin 

 
A francia cserkészek tábori kapuja 



13 

Természet  

Cinege 

Az idei kiscserkésztábor fontos esemény volt a csapat életében, hiszen ide 

datálhatjuk a Cinege őrs megalakulását. A lányok több névváltozat 

megvitatása után ennél a kis ügyes, színes madárkánál állapodtak meg, és 

szeptembertől már az újoncpróbára készülnek. De mit is kell tudnunk az 

őrs névadó állatáról? 

A cinege kicsi, meglehetősen gömbölyded, rövid csőrű énekes. Többnyire 

faodúkban fészkel és télen vegyes csapatokban gyülekezik („bandázó 

cinegecsapatok”). Nagyrészt állandók (nem vonuló). Hosszuk fajtól 

függően 10-15 cm. 

A széncinege a legnagyobb cinegefaj, felismerhető fekete középszalagos 

sárga alsótestéről, fényes, kékesfekete fejéről és nagy fehér pofafoltjáról, 

mohazöld hátáról és kékesszürke szárnyán keskeny fehér szárnycsíkjáról. A 

madáretetőkön gyakori, jól ismert vendég. Merész, néha kifejezetten 

szemtelen, olykor a kinyújtott kézből is elfogadja a táplálékot. Rovarokat 

és magokat, faggyút, bükkmagot stb. eszik. 

A széncinege mellett talán leggyakrabban a kék cinegével találkozhatunk. 

Ez kisebb termetű cinege faj. Kicsi kerekded, „vállai közé húzott” fejével 

gyakran nyaktalannak látszik. Alakja, mozgékonysága, fehér fején fekete 

szemcsíkból és kék sipkából álló, karakteres fejmintázata tetszetős, bájos 

külsőt kölcsönöz neki. Alsóteste sárga keskeny szürkésfekete hosszanti 

csíkkal a hasán. Szárnya kékes, élénk színű a nagy fedőkön és a 

szárnyhajlatnál. Állandó madár, de északi állománya egyes őszökön 

délnyugati irányba vonul, néha hatalmas tömegben. Télen az etetők 
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gyakori vendége. Könnyedén függeszkedik fejjel lefelé az etetőn vagy az 

ágak végén. 

További cinegefajok még a fenyvescinege, a lazúrcinege, a búbos cinege, a 

kormosfejű cinege, a barátcinege, a lappföldi cinege, a füstös cinege, az 

őszapó, a barkóscinege és a függőcinege. Reméljük az elkövetkező nyári 

táborokban konyhaszolgálat végén a dakota mellől legfeljebb füstös, de 

semmiképp sem kormosfejű cinegék szállingóznak majd. Barkót pedig 

legfeljebb farsangkor lássunk a bátorkeszis cinegéinken. 

Suri 

Egy kis kifestő:  
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Tippek – Trükkök  

Ezúttal e rovatunkban nem annyira tippeket, trükköket szeretnénk 

bemutatni, hanem inkább egy lehetőséget szeretnénk felkínálni rover 

cserkészeinknek a további önképzésre, hogy ők se maradjanak a próbák 

adta élmények nélkül. 

Nálunk a nyakkendő tovább zöldell  

Ahogy ez általában egy cserkész életében lenni szokott, gyerekként 

bekerül egy cserkészcsapatba, hamarosan megszerzi a sárga nyakkendőt, 

majd piros, fehér és zöld pajzs, aztán nagycserkész is lesz belőle és vígan 

hordja szép zöld nyakkendőjét. Azonban a történet itt nem ér véget, mert 

a víg nyakkendő-lóbálás közepette újabb próbák következnek, melyeken 

szépen lassan ismét túljut az ember, rovercserkész lesz, közben talán 

őrsvezető képzőt is végez, de végül mindenki eljut a kérdésig: „Már nem is 

tudok többet próbázni?” 

De igen! 

Annak érdekében, hogy a csapat rovercserkészeit további kihívás elé 

állítsuk, idén saját „fejlesztésű” roverpróbát indítottunk el. A próba 

megtervezését Andor és Jómagam vállaltuk magunkra. A próba 

megtervezésekor, az első alapelvek között kötöttük ki, bárhogyan is legyen 

a próba, végeztével mi szürke nyakkendőt nem hordunk! 

Az MCSSZ (Magyar Cserkész Szövetség) korábban már kiadott egy 

roverpróba rendszert, amely teljesítése után a cserkész hivatalosan is 

rovercserkésszé válik, és jogosul a szürke nyakkendő viselésére. Ez a 

próbarendszer azonban nem felelt meg az elvárásainknak, így saját 

ízlésünknek megfelelő roverpróba kidolgozása mellett döntöttünk. A 

próba megtervezéséhez valamelyest felhasználtuk az MCSSZ 

próbarendszerét, de döntően önálló elképzeléseinkre támaszkodtunk. 
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Célunk az újabb kihívás megteremtésén túl, a csapatéletben való aktív 

részvétel motiválása, valamint a további önfejlesztés elősegítése volt. 

Végül 12 próba került összeállításra. Ezek között vannak vallási, 

magyarságismereti és szociális témájúak, de találhatók benne a 

természetvédelemre, a csapatszolgálatra és az állóképesség fejlesztésre 

irányuló próbapontok is. A próbázó, a próba elkezdésekor, megkapja a 

roverpróba füzetet és a hozzá tartozó tájékoztatót. A füzetben, táblázatos 

formában fel van sorolva a 12 próba, valamint mindegyikhez tartozik egy-

egy ábra. A próbázó, egy-egy próba letétele után, beírja az adott próba 

cellájába, hogy milyen módon teljesítette a próbát, majd jelezvén a próba 

teljesítését, kiszínezheti a hozzá tartozó ábrát. A próba pontok alapvetően 

témaköröket takarnak, ezekhez a tájékoztatóban meg van adva egy-két 

példa, hogy milyen módon teljesíthető, de egyéni ötlet alapján más, 

hasonló módon is véghez vihető a próba (leszámítva néhány kötelező 

feladatot). A próbák letételére egy év áll rendelkezésre. 

A roverpróba füzet:
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Az első rover-próbázók június végén fognak végezni. Akinek addigra 

mindegyik ábrája színes lesz, az részt vesz a rover avatási szertartáson. Az 

avatáson azonban nem szürke nyakkendőben, hanem egy sajátos, 

bátorkeszis rover jelképben fog részesülni. Így a mi bátorkeszis 

cserkészeinkből, hivatalosan is bátorkeszis rovercserkész lesz. Nálunk a 

nyakkendő tovább zöldell! 

Fecske 

Forrás: 1991. évi májusi Magyar Cserkész 
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Játék 

Fogd el a botot! 

Kellék: kb. 1 m-es bot. 

A gyerekek körbeállnak, egyikük a kör közepén áll, úgy, hogy a bot egyik 

végét a földre támasztja, a másikat egyik ujjhegyével tartja. 

A középen álló gyermek valakinek a nevét hangosan kiáltva elengedi a 

botot, és visszaugrik a helyére. Akinek a nevét kiáltotta, annak az eldűlő 

botot gyorsan el kell kapnia, mielőtt az a földre esnék. 

Ha sikerült időben megragadnia a botot, most ő nevez meg valakit. Aki 

elejtette, hibapontot kaphat, vagy nem véve figyelembe ezt az 

ügyetlenséget, tovább játszik. Amennyiben a kiáltó engedte el rosszul a 

botot, meg kell ismételni a játékot. 

Nehezíthető a játék úgy, hogy mindenki virág- vagy állatnevet választ 
magának, és így szólítják egymást. Még nehezebb lesz, ha elcserélik 
egymás nevét, és az idegen névre kell ugrani. 
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Mikrofonpróba  

Hópárducok mikrofonvégen  

Az év végéhez közeledve készítettem őrstagjaimmal egy kisebb interjút 

egy-két kérdéssel az idei cserkészévet és jövőt illetően. 

dr. Vajda B. 

Mi volt az idei legjobb cserkészélményed? 

Görbicz Levente: Az éjjeli túra nagy élmény volt számomra. A túra egészén 

sáros volt az út és többször el is tévedtünk, így végül nem sikerült időben 

elérni a kitűzött célt. Egy mező szélén lévő magaslesen aludtunk. Az eső is 

elkezdett esni az este folyamán, ezért Suri ponyváját felhúztuk magunk 

fölé, de én a szélén aludtam, és fölöttem még egy nagy lyuk is volt a 

ponyván, ezért kissé eláztam. Jobb is, hogy nem mentünk tovább az éjjel, 

mert még nagyon messze volt a Papod teteje. Azonban nagyon élveztem 

az első éjjeli túrámat. 

Szauter Benedek: A nagy számháború, mert kétszer is kilőttem Lackót, és 

az is nagyon tetszett, amikor letehettem a kiscserkész ígéretet. 

Deák Manó: Nagyon tetszett az őrsi program. A túrán összevissza 

csúszkáltunk, ezért sokszor elestünk, de legtöbbet Benin nevettünk, mert 

ő 14-szer esett el. Miután felértünk a hegyre, tüzet raktunk és mindenki 

sütött egy kis szalonnát vagy kolbászt. 

Milyennek képzeled el az újoncpróbát? 

Szauter Benedek: Nehéznek. Tíz népdalt felsorolni, és még a törvényeket 

is, meg a próba közben biztos hegyet is kell majd mászni. Nem lesz könnyű 

az biztos. 
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Schulcz Dániel: Éjszaka lesz és csak a fülünkre tudunk majd hagyatkozni. A 

próba közben jeleket kell keresni, amiket követni kell és meg is kell fejteni 

azokat. 

Görbicz Levente: Az erdőben leszünk, ahol állatokra kell majd vadásznunk. 

Majd házat kell építenünk fából, amibe vizet kell vezetnünk. Ezek után 

elmegyünk egy éjszakai túrára, ahol majd jönnek a rókák. 

Milyennek képzeled el a nyári tábort? 

GörbiczLevente: Nagyon meleg lesz, tikkasztó hőség. Szerintem túrázni 

fogunk és persze sokat játszani. Magunknak felállítjuk a sátrat az első nap, 

és megszervezzük az éjjeli őrséget. Este, ha valaki megtámad bennünket, 

akkor megszólaltat az őrség egy harangot. Ha állat támadott meg 

bennünket, akkor fáklyáinkkal elkergetjük, ha pedig ember, akkor a 

késeinkkel ijesszük el. 

Schulcz Dániel: Tábori építmények sokasága lesz a tábor közepén, például 

egy nagy tábortűz, kicsit messzebb pedig a latrina. Közelben lesz egy patak 

vagy egy forrás. Az asztal olyan lesz, hogy a lá-bunknak kiásunk egy gödröt, 

föld lesz az asztal és mi pedig a földön ülünk. Biztos lesz esti tábortűz. 

Sokat fogunk játszani pl.: kidobóst, számháborút. Az őrség ügyel arra, hogy 

ne lopjanak a táborból, illetve ne tévedjen be egy róka vagy más állat. 2-3 

fős csoportok az őrségben óránként váltják majd egymást. Az utolsó nap 

miután mindenki összepakolt, egy túra során megyünk haza. 

Szauter Benedek: Szerintem jó hosszú túrák lesznek napközben. Az első 

néhány napban megcsináljuk a tábort (pl.: cipőtartót). Az éjjeli őrséget úgy 

képzelem el, hogy két ember kiáll az ajtóhoz és óránként őrségváltás lesz. 

Ha jönnek maszkos emberek és lopni akarnak, akkor az őr a sípjába fúj, 

amire mindenki kijön a sátrából, és a túlerőt látva pedig elmennek. 
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Vicc - Rejtvény 

Gergő vagy Gergely?! 

Az idei év legújabb aranyköpése Suri nevéhez fűződik, amikor is az őszi 

tábor folyamán az egyik sorakozónál, egyszer csak így fordult a Gerihez: 

„Tényleg, te Gergő vagy, vagy Gergely?” 

Erre az egész csapat hangos nevetésben tört ki. 

Ez a kis megszólalás ösztönzött arra, hogy egy kis játékra invitáljam a 

kedves olvasókat! A kérdés tehát adott: 

Gergő 
avagy 

Gergely? 

A helyes megfejtéseket várjuk a nemvagyokgergo@fecske.hu-ra. 

A helyes választ beküldők között ezer darab utónévkönyvet 

sorsolunk ki!! 

(mind az ezret egy személy nyeri) 
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Feladvány 

Forrás: 1991. évi januári Magyar Cserkész 

A képen 5 pontot látunk, melyek 7 egyenessel vannak összekötve. 

Feladat: helyezzétek át a pontokat úgy, hogy azokat nem 7, hanem 8 

egyenessel lehessen összekötni, természetesen úgy, hogy a vonalak 

egymást egyszer se keresztezzék. 

 

Rejtvény 

Forrás: 1991. évi áprilisi Magyar Cserkész 

Vízszintes: 1. X. (Híres költőnk). 8. Kereskedelmi kifejezés. 10. A János 
vitéz egyik szereplője. 11. Német elöljárószó. 12. Női név. 13. Nem olcsó. 
16. Evőeszköz. 18. Idegen kettős magánhangzó. 19. Mérgelődik. 21. 
Etiópiai város. 23. Folyó. 25. Olasz író. 26. ... érték. 28. Kerék, németül. 29. 
Angol kötőszó. 31. A Föld istennője. 33. Helyrag. 34. X munkája. 38. 
Billiárdszerszám. 39. Nap is teszi. 40. Van felesége. 42. Napszak. 43. Les. 
45. Lóverseny műszó, névelővel. 48. Játékféle. 51. Testrész vége 52. 
Keresztül. 53. Napisten. 54. Nem tegnapit. 56. Vissza: kifogásféle. 57. 
Azonos betűk. 59. A levegő mozgása. 61. N. T. 62. X munkája. 65.  Női név 
(ék. hiba). 66. Atomban van. 67. A Balaton jege teszi. 69. Remek (híres 
vitorlázó gép is). 70. Tengeri csata színhelye volt. 



23 

Függőleges: 1. Zenei kifejezés. 2. Régi királyunk előneve. 3. X szülőhelye. 
4. Nemesjárom (!?). 5. Kifogástalan. 6. Mutató szó. 7. Az ón érce. 8. Adta 
vala. 9. X híres műfaja. 12. Belső érzés. 14. Sír. 15. Nem ritka. 17. Idegen 
női név. 19. Német helyhatározó szó 20. Hegység. 21. Névelő. 22. Az 
egész. 24. Lengyel város. 27. Állathang. 30. Ék. 32. Rangjelző. 34. Spanyol 
folyó. 35. Az okozat szülője. 36. Munka. 37. Áraszt. 38. Nem esti. 41. Ilyen 
a legtöbb éjszaka. 44. É.O. 46. Telerak. 47. Napszak. 49. Edző. 50. Így jár a 
csiga. 52. Nem napos. 55. Férfinév. 57. Felettünk van. 58. Ilyen utca is van. 
60. Papagájnév. 62. Angyalrag. 63. Ua. mint a 65. sor. 64. Szerb város. 68. 
Biztatásféle. 
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