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A há lóba két, 
egymástól egy 
cikcakkos vo
nallal elválasz
tott rejtvény és 
tizenhat fekete 
négyzet kerül.

Vízszintes: 
1. Határidő ké
sőbbre tologatá
sa – Orosz író 
( K i r i l l  M i  haj
lovics) 2. Jeme
ni város (angolo
san) – Gyomnö
vény – Spanyol 
a ra ny – Szó 
dzsóker 3. Rag, 
a ről társa – In
dián csomóírás – Északamerikai állam – 
Az ezüst vegyjele 4. Molett – Feltett szán
dék – Harckocsi 5. Műsorszórás – Ókori gö
rög város – … Pipo (hadvezér) 6. Régi bünte
tőpad – Édes burgonya – Schütz … (színész
nő) 7. Numero (röv.) – Kínai pénz és súly
egység – Szerelem (olasz) – Az öt tó egyike 
8. „Az” alkotás – Ómama párja – Udvari be
járat – Szoknya része 9. Könnyen hasadó kő
zet – Attila névváltozata – Mózes öt könyve  
– Eblak 10. Kubai író (Lisandro) – Szónok – 
Egyedül (angol) 11. Katonai tevékenység ösz
szefoglalásának felolvasása a kaszárnyában 
– Szaglás

Függőleges: 1. Pilinszky János köte-
te 1959-ből (zárt betű: M) 2. Állami ille
ték – A kolozsvári cipőgyár közismert régi 
elnevezése 3. Inventárium – Állati test hát

só része 4. Forrasztófém – Kázus – Bery … 
(színész) 5. Kiloliter (röv.) – … Paulo (brazil 
nagyváros) – Opus (röv.) 6. Vél, gondol (né
piesen) – Kutya – Czuczor Gergely álneve 7. 
Slágerlista – Régi török tiszti rang – Költő 
(László) 8. Eladásra szánt portéka – Kádár 
… (népballada) – Előtag: billió 9. Ásványi fű
szer – Juhszállás – Ókori perzsiai lovasnép 
volt 10. Hazatérő … (Koszta J. festménye) 
– S a többi (latin röv.) 11. Övezet – Gabo
nát betakarít – Latin csont 12. Ab … (ha
ragosan, latin) – Kissé leporol! 13. Lehető
ség – Beszív! – Úrnak szólít 14. Latiname
rikai kukoricapálinka – Török férfinév 15. 
Mutatószó – Nagy testű papagáj – Omszk 
egyik folyója 16. Creangă folyócskája – Női 
név (aug. 18.) 17. Pilinszky János köte-
te 1974-ből (F)

LNJ

A kiemelt sorban egy spanyol tarto
mány neve alakul ki.

Kétbetűsek: AP, DU, IK, OB, ÓN, PI, 
TA, TE, TI, TÓ, TT, ŰZ

Hárombetűsek: AKI, APA, AZO, 
EDO, EMI, ERA, ÉSZ, ETA, INO, LÁM, 
RAB, RAK

Négybetűsek: ADAT, ALAK, ARIL, 
IGEN, IRAK, IRAM, LITO, RARA, TE

TŰ, TRÓN

Ö tbetűsek:  A DÓ 
ZÓ, AK IR A, BELEL, 
GOROD, HÚROZ, IGAZI, 
IMITT, KÁDER, MATER, 
OKAPI, OPERA, OTIRA, 
PERES, RAGOZ, SEPER, 
URÁLI, VEREM

Hatbetűsek: AGITÁL, ALA
KUL, BAGIRA, ELADAT, IPA
ROS, KANADA, ORÁTOR, VA
RÁZS

Hétbetűsek: ALO MARS, ÉRDEKEL, MA
DONNA, TARATOR

Nyolcbetűsek: MATA HARI, TANAMERA
LNJ

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során megjelent 
összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Erdélyi Napló, 400185 Kolozsvár, Onisifor Ghibu 
utca 14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű könyvnyereményt sorsolunk ki. Az 
augusztusi megfejtések beküldésének határideje szeptember 10. 

Olasz módraA hír és a hirdetés

A jókedvről

augusztus 
9. 

nyerőszelvény 

Név:

Cím:

Tel.:

a hír és a hirdeTés:

KiTölTősdi:

Olasz módra:

a jóKedvről:

M
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ógörög 
mitológiai 
győzelem

istennő

idéZeT 2.

gyakorító 
képző

a klór 
vegyjele

... kornél 
éneke 

(kosztolányi) 

szláv igen
alá

becézett 
kisbárány

kocsma 
része

győri páros!
folyadék

júliusban 
üdülő

szlovén 
autójelzés

orvosi vese
mohamed 

istene

a nyelőcső 
része

... appia 
(római út)

előtag: millió
francia–belga 

folyó

akkor indul!

knock out 
(röv.)

róma angol 
neve

román festő 
(theodor)

kemény rész!

kicsi antal
... lao 

(laoszi mozga
lom volt)

... avis (ritka 
madár)

becézett 
öregúr
járom

lassú elhasz
nálódás

fáradni kezd

ezt!
vonat 

(angol)

kígyóhang
a hegy leve

tesla (röv.)
iráni nomád 

nép

férfinév 
(ápr. 26.)
ikrakő

idő előtti
kerti 

szerszám

kamionjelzés
idegen népek 
perzsa neve

becézett 
imola

usafocista 
volt (alexi)
a noteszbe 

jegyez

nagy testű 
papagáj
légies, 

könnyed

pasteur szü
letési helye
a kertben 

van!

szellemi 
alkotó

a házba
megmerevedik

csendes téka!
doktor

idéZeT 1.

kínafű
hirosima 

városrésze!

elvetnivaló
tartó

te és ő
sakkjátszma 

vége

súlypát
erek!

tréfa, vicc

spanyol 
arany

kipusztítás

ókori görög 
törzs

kezdődik 
a viadal!

az orrához
asztalra 
került!

lekvár
ókori görög 

piactér

róma 
folyója
olasz 

szerelem

tengernagy 
(francia)

végtag része

olaszország 
nobjele

peer gynt 
anyja (ibsen)

mohamedán 
böjt

római 500

néma nők!
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Kitöltősdi

... avis (ritka 
madár)

idéZeT 2.

uborka 
jelzője lehet

forrás (arab)
...mcbain 

(krimiíró)

pálmafajta

francia 
személyes 

névmás

sáv
olasz rádió

tévétársaság

futó, dobó 
sportoló

oroszlánnév

német folyó
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elektronvolt 
(röv.)

balsors 
(angol)

alá
a földkéreg 
felső része

... dant vitia 
(tétlenség 

szüli a bűnt, 
latin szólás)

a kripton 
vegyjele

für ... 
(beethoven)

muzsika

az összeadás 
szava

kis tömeg
egység

P

S

félár!
a házban

egyen!
numero (röv.)

keret része!

lopakodó
gabonát 

betakarít

függőzár
testrész!

becézett 
józsef

az egyik 
múzsa
star ... 

(scifi  film)

olasz 
szerelem

béke (orosz)

csúfolódás
a volgába 

ömlik

idéZeT 1.

A
kubai író 

(lisandro)
tűbe fűzik

verscsengő
teremfalak!

francia 
arany

lényegében 
balek!

szinyei ... pál 
(festő)

olasz énekes 
(bobby)

európai 
focikupa volt 

(röv.)

ítélet jelzője 
lehet
ezer!

szerelem 
(olasz)

tortatöltelék

gotovac hőse

tévedni kezd!
... et moi 

(géraldy)

a házba
tehénhang

Alfred harmsworth 
brit sajtómágnás 

egyik humoros 
definícióját idézzük 

a rejtvényben.

Alexander Brody 
magyar származású 

üzletember, író, 
reklámszakember 

aforizmája található 
a fősorokban.




