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- Előbb fejtse meg a keresztrejtvényt, azután írja ki azt a 17 betűt az alsó hálózatba. - így kapja meg Ács Zoltán 
könyvének címét is, amiből merítettük rejtvényünk néhány gondolatát. - Egy-egy betű többször is szerepel az 
alsó hálózatban. 

- A meghatározásokat nem választottuk külön, hanem a számozás sorrendjében folyamatosan adjuk. Ha egy 
számtól mindkét irányba indul ki a megfejtés, akkor előbb a vízszintes, majd egy gondlatjellel elválasztva a 
függőleges meghatározása szerepel. 
Meghatározások: 1.1061-ben lépett trónra e király, 3 évig uralkodott. 2. Esztendő. 3. Gyulladás. 4. E község 7011 
irányítószáma. 5. Vannak ilyen ügyek is. - Növény. 6. Itt tartották 1697-ben a városi tanácsot. 7. Állati szállás. 
8. Ezek eredetileg nyugati türk birodalom népei közé tartoztak. - Tagállam az USA-ban. 9. 7671 az irányítószá-
ma e helységnek. 10. Borz hiányosan. 11. Folyó szovjet. 12. Gége mássalhangzói. 13. Csintalan, kópé, gazfickó. 
14. Rangjelző. 15. Ő is az egyik besenyő törzsfő lányát vette feleségül. 16. Helység Pest megyében. 17. Mester-
ség. - Két magánhangzó. 18. Svédországi és thaiföldi gépkocsik jelzései. 19. Község Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. 20. 1983-ban állították fel e térplasztikai munkát Csepelen, Pantl Mihály művész terve. 21. Azonos a 14 
függőlegessel. 22. Folyadék. 23. Pályaudvari étterem. - Zala megyei helység. 24. Eszme, gondolat. 25. Ételízesítő. 
- Sporteszköz. 26. Vágóeszköz. 27. Mártás. 28. Csak fél társ. - Szerencsejáték. 29. Igen oroszul. 30. Város Veszp-
rém megyében. 31. Hangszer. — Fiúgyermek. 32. Iskola előtti hely. 33. Sportág. 34. Ebben a megyében volt a leg-
nagyobb besenyő település. 35. Összevissza testrész. 36. Kiabáló. 37. Mesterházi Károly szerint e szó tulajdon-
képpen az arab népek összefoglaló latin neve volt. 38. Iratra. 39. Féltő. 40. Csak félig Szeged. - Ízesíti. 41. Koz-
metikai márka. 42. Fizimiska. 43. Ybl Miklós névjele. 44. Vízszintes 73 utóneve. 45. Baranya megyei város. — Rö-
viden kosár. 46. Vissza: betűvető. 47. Szolmizációs skála. - Laoszi gépkocsi jelzése. 48. Kémiai elem. 49. Honira. 
50. E nap. 51. Ókori sumér város az Eufrátesz jobb partján. - II. Béla feleségének a raskai szerb zsupán lányának 
neve volt. 52. Személyes névmás. 53. Egybegyűjti. 54. Azonos az 51 vízszintessel. 55. Fék. 56. így hívták a ro-
mánokat régen. 57. A Labore bal oldali mellékvize. - Ki nem állhat. 58. Germánium vegyjele. 59. Kalap közepe. 
60. Község Pest megyében. - Közlekedési terület. 61. Azonos a 24 függőlegessel. 62. Helyhatározó. 63. Idegen te-
rület. 64. Előadó röviden. 65. Egyik szülő. 66. Azonos a 60 függőlegessel. - Veszprém megyei helység. 67. Álló-
film. 68. Reguly Antal itt született, hiányosan. 69. Vissza: üzletfél. 70. Állóvíz. 71. Kis folyó. 72. Ilyen mutató is 
van az órán. - Prazeodímum vegyjele. 73. ... Mór (1888-1975): vegyészmérnök, egyetemi tanár volt. 

- Beküldendő sorok: Vízszintes 8., 34., függőleges 6., 15., 37., 51., 56., továbbá az alsó hálózatba írt szöveg. -
Beküldési határidő: október 31. A helyes megfejtők között a Lakitelek Alapítvány ajándékaként tíz értékes 
könyvet sorsolunk ki. 

Mokos István 



A Heves megyei Bo ldog község falu-
szélén - a c igánypar ton — élnek az egykor i 
vályogvető és muzs ikus c igányok mai le-
származot ta i . A századvég egyre jobban 
el távolí tot ta őket eredeti „mesterségük-
től" , nagy részük az ép í tő iparban talált 
m u n k á t . A 300 fős „ko lón ia" java része 
munkané lkü l i , alkalmi munkavégzésbő l , 
„kereskedésből" , munkané lkü l i - segé ly -
ből él. Szabó Sándor felvételei 

iején a Kadét-portán... 

lypart felvégén... 

Kadét József, a helyi Cigány Kulturális 
Egyesület elnöke... 

A boldogi cigányparton 

A ház előtt... 




