
 1 

 
 

2010. Október 
      
          
Tartalom: 
 
Dicsőség-sarok: akinek legtöbb ötöse, piros pontja van 1. oldal 
Kalendárium- érdekességek a hónapról   2. oldal 
Időkerék – jeles napok, kiemelkedő események   3. oldal 
Tudod-e?-Kérdések és válaszok pénzről, takarékosságról   4. oldal              
Szép versek – nagy költőktől és költőpalántáktól   5. oldal                      
Arcok közelről – Csöndör Áron és Nagy Milán mesélnek  
különös hobbyjukról   6. oldal 
Suli-sztoryk dióhéjban   7. oldal 
Hu-mor-zsák   8. oldal 
Rejtvény   8. oldal 

                                                      
 
 
 
 
 

 
 

Szeptembertől október 3. hetéig a legtöbb piros pontot vagy ötöst 
    szerezték: 
    1. osztály: PATARD ANDRÁS               13 piros pont 
     2. osztály: TAUSANOV MÁRTON        20 piros pont 
     3. osztály: BÁRSONY DOMINIKA       13 ötös     
     4. osztály: SZABÓ FANNI                      15 ötös                  
     5. osztály: NÉMETH ZSÓFIA                13 ötös 
                      HORVÁTH ZSOMBOR        13 ötös                    DICSŐSÉGSAROK 
     6. osztály: NAGY RÉKA                          21 ötös 
     7. osztály: MOLNÁR MÁTYÁS              25 ötös 
     8. osztály: BÁRSONY CINTIA               19 ötös 

 
 

GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI SOK JÓ JEGYET KÍVÁNUNK! 
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Október van, mindszent hava. A hónap neve a latin october, „nyolcadik” szóból ered, 
mivelhogy a régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik 
hónapja. Egyedül Domitianus római császár tett kísérletet a név megváltoztatására, ő ugyanis 
ezt hónapot önmagáról neveztette el. Mivel azonban rossz császár volt, a „domiciánus” 
hónapnév nem kellett senkinek, így a tizedik hónap neve megmaradt októbernek.  
 

Jeles napok októberben: 
Assisi Szent Ferenc napja: október 4.   
A ferences rend magalapítója (1181-ben született Assisiben), aki a szegénységet, 
alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Több helyen a Ferenc-hetet tartották a vetésre 
legmegfelelőbb időszaknak. A gonosz, rossz szellemek elűzésére a vetés időszakában 
kanászostorral durrogtattak. A kotlók fészke köré rakott nyírfaág megvédte azokat az 
elpusztulástól. 
 
Szent Teréz napja: október 15.  

Sokfelé szüretkezdő nap volt. Általában a falubéli gazdák                              
segítettek egymás szőlőjében a szüretelésnél, illetve bérmunkásokat is 
alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, annak 
befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. Szokásban voltak 
bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a munkák utolsó napján 
az ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, 
szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az aratókoszorú), a gazda 

köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedők megajándékozása. A szüreti felvonulásokon 
gyakori az ún. baksus figura (Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábu, kezében 
poharat, lopótököt tartva. 
 
Dömötör, keresztény vértanú napja: október 26.  
Az ország keleti felén ő a pásztorok védőszentje. Juhászújévnek is 
nevezeték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászokkal, 
fizették ki a bérüket, meghosszabbították vagy megszüntették a 
szolgálataikat. Szent Mihály napjához hasonló jelentőségű nap a 
hajdani gazdasági évben. Nagy állatvásárokat is tartottak Dömötör 
napon. A Hortobágy környéki pásztorok nagy mulatságokat rendeztek ezen a napon, 
birkapaprikást főztek, majd táncmulatságot tartottak. Ezért juhászbálnak is nevezték.  

 
Iskolai fogalmazásoknak is gyakran témája az ősz. Az 5. osztályosok munkáikban így 
vallanak erről az évszakról:  
  
„Minden reggel köd és hideg van, néha még az esernyőt is elő kell venni, mert esik az eső.” 

Szatai Anna 
„Reggel köd lepi be az utcákat. Az emberek melegebb ruhába öltöztek. A fák felvették őszi 
ruhájukat. A levelek barna, sárga és piros árnyalataikban tündökölnek. A kéményekből szürke 
füst száll a magasba.” 

Réffi Anna Dalma  
 
„Az iskola is elkezdődött. A gyerekek a hideg idő miatt nem nagyon vannak kint. A téli álmot 
alvó állatok hamarosan hálóhelyükre vonulnak. A házi állatok sem szívesen szaladgálnak az 
udvaron.” 

Kulik Balázs  
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„Itt van az ősz. Az időjárás hidegebb lesz. Otthon begyújtunk. A kivágott fákat 
összehasogatjuk, majd behordjuk a faházba vagy letakarjuk, mert különben nedvesek lesznek. 
A kinti játékokat is elpakoljuk, mert különben a fagy elpattintja őket.” 

Ács Albert 
 A 6. osztályos Orsós Tibor versbe szedte gondolatait:                  
„Október, október, mi jut az eszedbe?                            
Üres a gyümölcsfa, elfagy a kertecske.          
Ennél egy szőlőt, de nincsen már fürtöcske.                                 
Nem marad más hátra, mehetsz a Pennybe.  
Van ott minden, mi szem-szájnak ingere: 
Borban párolt kappan homár meg fácánpecsenye. ” 
 
 

 
Október 4.: az állatok világnapja. Az állatok világnapjának ötlete 1931-ben született meg, 
Magyarországon a rendszerváltás után vált népszerűvé. Eredetileg a vadon élő állatokra hívta 
fel a figyelmet, ma inkább a velünk élő állatok szerepe dominál az ünnepen. Az állatok 
világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és 
barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti 
barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 
Október 6. : Aradon 161 évvel ezelőtt, ezen a napon végezték ki a szabadságharc 13 
tábornokát, Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.  
Október 17.: 1803-ban ezen a napon született "a haza bölcse". Kiváló jogtudása és politikai 
tehetsége révén érdemelte ki Deák Ferenc ezt a jelzőt honfitársaitól. A reformkori 
országgyűléseken találkozunk vele, ahol közvetítő szerepet vállalt a reformerek és az udvar 
között.  
Október 22.: 1882-ben ezen a napon hunyt el Arany János, aki Petőfi mellett a XIX. század 
legnagyobb költője. 1847-ben a Toldival országos pályázatot nyert, egyik napról a másikra 
híres költő lett. A Toldi mellett balladaköltészete és bensőséges hangú, őszinte lírája is örök 
értéke marad irodalmunknak. 

Október 23.: Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni 
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca 
1956-ban ezen a napon a budapesti diákoknak az egyetemekről 
kiinduló békés tüntetésével kezdődött, s a fegyvertelen tömegre 
leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres 
felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához vezetett. November első napjaiban az új 

kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval csapataik teljes kivonásáról. A szovjet 
politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati 
nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, 
november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. 
Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi 
szabadságharca így végül elbukott.   
Október 31.: takarékossági világnap: A világ takarékpénztárainak 1924 októberében 
Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa, Ázsia, Ausztrália 28 országa 
takarékpénztárainak küldöttei vetették fel, hogy ünnepeljék a jövőben október utolsó napján a 
takarékosság világnapját. A Takarékbankok Világszervezetének legfőbb célja a tagok 
képviselete a nemzetközi szervezeteknél, mint a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az 
Európai Unió. A nemzetközi szervezetnek jelenleg több mint 80 országban vannak 
tagszervezetei. Magyarország az Országos Takarékpénztár képviseletében 1964-ben 
csatlakozott az 1924-es milánói tanácskozás alapelveihez. 
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Tudod-e?  …   Kérdések a pénzről és a takarékosságról 
 
MIÓTA FIZETNEK AZ EMBEREK PÉNZZEL? 

A kőkorszaki férfiaknak és nőknek még nem voltak olyan bankjegyeik és 
érméik, mint amilyeneket ma használunk. Ehelyett árukat cseréltek 
egymással: a vadász például állatbőröket cserélt a földművessel gabonára, 
vagy a halász szép kagylóhéjakat cserélhetett a vadásszal egy csiszolt 
kőbaltára. Aztán megjelentek az úgynevezett primitív pénzek mint például a 

tengeri csiga. Dél-Afrikától Ázsiáig bizonyítottan pénzként használták. Amikor őseink 
felfedezték a fémeket, a csere könnyebbé vált. A fémek, mint pl. az arany, az ezüst, az ón és a 
vas ugyanis mindenki számára értékesek voltak. Így a földműves el tudta 
cserélni a tehenét egy bizonyos súlyú ezüstért, majd később ennek az 
ezüstnek egy részét fel tudta használni az adói kifizetésére. Így az értékes 
fémek és más tárgyak "értékmérővé", "csereeszközzé" váltak. Az első 
pénzleletek i.e. 7. századból származnak. Ezek a lapátnyél formájú pénzek 
5-6 cm szélesek és 10-15 cm hosszúak voltak.  
 
MIKOR ÉS MIÉRT JELENTEK MEG AZ ELSŐ PAPÍRPÉNZEK? 
Ahogy egyre kiterjedtebbé vált a kereskedelem, csereeszközként egyre több pénzre volt 
szükség. Ezért a bankok és a kormányzatok bankjegyeket kezdtek kibocsátani. A bankjegyek 
nem tartalmazzák azt az értéket, amelyet képviselnek. Ehelyett a bankjegy kibocsátója 
garantálja az értékét. Először Kínában fedezték fel, hogy a pénzt könnyebb nyomtatott papír 
formájában kezelni. A 10. században a kínai kormányzat csekély értékű, de súlyos 
vaspénzeket bocsátott ki. Az emberek a kereskedőknél hagyták ezeket az érméket, és inkább 
azokat a kézzel írott elismervényeket használták, amelyeket az érmék helyett kaptak. A 11. 
század elején a kormányzat a nyomtatott nyugtákat hivatalosan is pénznek nyilvánította, és a 
nyugtákat rögzített értékkel ruházta fel. Európa első papírpénzei az 1660-as években 
Stockholmban, térségünkben pedig 1762-ben jelentek meg a hétéves háború (1756-63) 
finanszírozására, a nemesfém fizetőeszközök pótlására.  
 
VOLTAK-E MÁR A PÉNZ MEGJELENÉSÉNEK IDEJÉN BAKOK? 
Már Jézus is beszélt egy emberről, aki megrótta szolgáját, aki ezüstpénzeit nem helyezte 
letétbe a bankároknál. Ebben az időben természetesen nem voltak olyan nagy pénzintézetek, 
mint napjainkban. Eleinte a pénzváltók csak az értékek megőrzésével foglalkoztak, a 
kereskedők csak olyan letéteket helyeztek el náluk, amelyek esetében darabra ugyanazt a 
pénzérmét, aranyrudat kapták vissza. Később azonban már megjelentek az olyan letéti 
ügyletek is, ahol értékben ugyan megegyezőt, de nem ugyanazokat a darabokat adták vissza a 
letéti idő lejártakor. Ezek a műveletek már lehetővé tették, hogy a pénzváltók a náluk lévő 
pénz egy részét kihitelezzék. Azonban jóval Jézus kora előtt is kamatot fizetett a 
pénzkölcsönző a nála letétbe helyezett pénzért, ha pedig kölcsön adott, akkor kamatot számolt 
fel érte. 
A takarékossággal kapcsolatban felmerült kérdésekre választ keresett: Kiglics Dominik 5.o. 

 
Szép versek nagy költőktől… 

A szótárak szerint aki takarékoskodik, az spórol, gyűjt, félrerak, megtakarít, nem tékozol, az 
így megmaradt pénzét valamilyen hasznos dologra fordítja. De ha csak öncélúan otthon tartja 
a pénzt a ládafiában, nem nyer semmit, legfeljebb a tudatot, hogy a pénz megvan. A 
következő költemény főhőse is ilyen. 
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Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram 

 
Esmérek én egy vént. - Ki az: - Neve 
nincsen: 
Régen eladta már aztat is a kincsen; 
Sőt míg bírt is véle, magában tartotta, 
Mert mondani másnak ingyen 
sajnállotta.  
- Hol lakik? - Ott látszik, ama kapu 
megett, 
Egy ház, melyet náddal önnönmaga 
szegett. 
Van két palotája a Piac-utcába, 
De azt a rácoknak adta árendába; 
Maga e kunyhóba éhezvén kucorog, 
S elméjébe mindég a drágaság forog. 
Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal, 
Tisztelvén a Mammont örök áldozattal. 
A bús gond béesett orcájában hever, 
Mérget kedveltető kincseiből kever. 
Oly sárgák orcája sovárgó gödrei, 
Mint aranyára vert királyok képei: 

Mint a sírból feljött halott útálsága, 
Amelyről minden húst a párka lerága. 
Most is azért sóhajt és dúl-fúl magába, 
Mért nem adhatja az áert árendába. 
S öszvekalkulálván saját számadását, 
Nyögve kárhoztatja szörnyű pazérlását. 
Gyász idők! - így kiált, vádolván az eget, 
-Lám, csak egy rövid nap mennyit 
elveszteget. 
Ma csak harminc arany jött bé a 
kasszába, 
Mégis kilencven pénzt adtam ki hiába. 
Azonba mely szörnyű károm következe: 
-Itt jajgat, s fejére kúlcsolódik keze - 
Mely szörnyű kár! egy szél pénzem 
elrablotta, 
Lantornás ablakom ketté szakasztotta! - 
Úgy tűnődik; s talán azt is sajnálja ő, 
Hogy a versbe ingyen s potomra jött elő. 

 
 
 
 
 
 
 

… és költőpalántáktól 

               
              
 Rezsonya Veronika: Legjobb barátomnak... 
 
A legkedvesebb szó, mely hozzám szólhat,   
A legtisztább érzelem, gyémánt a porban.   
A legdrágább nekem, a legjobb barátom,                              
Hogy vagy nekem, köszönöm nagyon! 
 
Bizalmas dolgok, megtartott titkok,                                                                                                     
Félve súgott szavak, megértett szótagok.                                                                                                 
Együtt töltött napok, hetek évek,                                                                                                     
Annyira nagyon szeretlek téged. 
 
Ott voltál velem mindig a bajban, 
Fogtad a kezem, ha azt akartam. 
Hálás vagyok neked, szívemből köszönöm,  
A legjobb barátom, a legszebb örömöm. 
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Újságcsomagolás közben sokat érdekes dolgot meséltek magukról a hatodikasok. Különösen 
Csöndör Áron és Nagy Milán beszámolója ragadta meg a figyelmemet. Elmesélték, hogy egy 
ideje új hobbijuk a baranta. Kíváncsi  lettem, mit takar ez a furcsa hangzású szó. 
- Ez egy harcművészeti irányzat, mely a lX. - XX. században élt magyarság harci kiképzési 
formáira épül. A szó jelentése harci vetélkedés, megmérettetés, hadjáratra való felkészítés. De 
a barantába nem csak harci ismeretek tartoznak bele, hanem a népviselet, népmesék, néptánc 
ismerete is. 
-  Hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a sportággal? 
- Anya egy alkalommal avval jött haza Kanizsáról, hogy hallott egy érdekes sportról. Röviden 
elmondta, mi is ez. Kíváncsi lettem, megnéztem egy edzést, megtetszett, és úgy döntöttem, 
magam is kipróbálom. A Milán tőlem kapott kedvet hozzá. 
- Hogyan zajlik egy edzés? 
- A foglalkozások beszélgetéssel kezdődnek, melyek során érdekes dolgokról, az élet nagy 
kérdéseiről van szó. Majd körbe állunk, zenére mozgunk, aztán jön a bemelegítés, ami sok 
futásból, fekvőtámaszból, felülésből és más erősítő gyakorlatokból áll. Utána különböző harci 
elemeket, például botforgatást tanulunk. 
- Milyen bototok van? 
- Van többféle. A rövidebbet forgatásra és kardozásra, a hosszabbat lándzsázásra használjuk. 
- Használtok más harci eszközöket is? 
- Igen, íjat és ostort. Az íjjal célba lövünk, az ostorral karikázunk. 
- Kik és hányan vagytok egy-egy edzésen? 
- A csapatban fiúk és lányok egyaránt vannak, és az életkort tekintve is változatos az összetétel, 
mivel a kisiskolástól az 50 évesig sokféle korosztály képviselteti magát. Hogy pontosan hányan 
vagyunk, nem tudom, mert minden edzésen vannak hiányzók, de úgy összesen húszan 
lehetünk. 
- Hol és mennyit edzetek hetente? 
- A nagykanizsai MÁV-csarnokban hétfőn, csütörtökön és szombaton van edzésünk, minden 
alkalommal 1,5 – 2 óra. 
- Voltatok-e már versenyeken? 
- Versenyen még nem, de többször is részt vettünk már bemutatókon. Felléptünk a vasutas 
napon, a dödölle-fesztiválon, jártunk Csáktornyán is. 
- Hogyan értékelik ebben a sportágban a sportolók teljesítményét? 
- Tíz fokozatot lehet elérni. A harci képességek egy-egy szintjét állatnevek jelölik. A legelső szint 
a bodur, ami törpét jelent, ezt követi a borsuk, azaz borz, majd a burk, aminek a jelentése farkas 
stb. A legmagasabb szint a tepremez, ez rendíthetetlent jelent. Az egyes szinteket vizsgán vagy 
versenyeken nyújtott teljesítménnyel lehet elérni. Az elért fokozat szimbólumát a sportolók a 
harci ruházatukon vagy harci felszerelésükön viselhetik. 
- Hogy néz ki egy barantázó öltözéke? 
- A sportöltözet fekete nadrág és gyakorló póló, a bemutatókon azonban hagyományőrző 
öltözetet viselünk, ami fekete nadrágból, ezüstpaszományokkal díszített hosszú bordó felsőből 
és sötétszürke övből áll. 
- Ha valaki most a riportot elolvasva kedvet kapott ehhez a sportághoz, jelentkezhet-e a 
csapatba? 
- Vörös András edző biztosan szívesen lát mindenkit, akit érdekel a hagyományos 
harcművészet, és mi is ajánljuk mindenkinek, akik az egyhangú, kemény edzések helyett inkább 
a változatos, sok érdekes témát érintő foglalkozásokat kedvelik. 
 

A riportot készítette: Krénusz Ferencné a 6. o. osztályfőnöke 
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Suli-sztoryk dióhéjban 

 
 
 
 
 
 
 
Sportversenyek: Iskolánk tanulói közül többen is eredményesen szerepeltek különböző 
sportversenyeken. A 8. osztályos Bátor Gábor a város környéki atlétika-versenyen 1. helyezést 
ért el 100 méteres futószámban. Az autómentes napon megtarott városi futóversenyen a 2. 
osztályos Millei Noémi 2., Gerlinger Laura 8., Lobitz Norbert 11. helyezett lett a népes 
mezőnyben. 
A felsősökből összeállított focicsapat a Csapiban rendezett Köztársaság-kupán szerepelt. Sajnos 
nyerni nem sikerült nekik, de Bátor Gábor 7 gólt lőtt az ellenfeleknek, amivel dicsőséget 
szerzett a csapatnak.  
Segítettünk: Magyarország eddigi legnagyobb vegyi katasztrófája történt októberben. A 
Kolontár mellett lévő timföldgyár iszaptartályának gátja átszakadt, egymillió köbméter erősen 
lúgos, szennyezett iszappal árasztva el Kolontárt, valamint a szomszédos Devecsert és Somló- 
vásárhelyet. Az iszapáradat sok házat tett lakhatatlanná, az itt élők mindenüket elvesztették, 
elsodorta, vagy tönkretette azt az iszap. Kilencen meghaltak, több mint százan kórházba kerültek. 
Az ország lakossága összefogott, és adományokkal segíti a bajba jutottakat. Ehhez a 
segélyakcióhoz iskolánk is csatlakozott. Nagyon sok tanuló fejezte ki pénzadománnyal 
együttérzését.  
Ünnepeltünk: Két jeles történelmi eseményre is megemlékeztünk iskolai ünnepségek keretében: 
a 6. osztályosok megható ünnepi műsorral idézték fel a 13 aradi vértanú kivégzésének napját, a 8. 
osztályosok pedig a falu kultúrházában rendeztek felejthetetlen emlékműsort az 1956-os 
forradalom emlékére.  
Pályaválasztás előtt: Nehéz feladat előtt állnak a 8. osztályosok. Február közepéig el kell 
dönteniük, hogy a következő tanévtől melyik középiskolában szeretnének tovább tanulni. Ehhez 
nem csak a kínálatot kell ismerniük, hanem saját magukat is. Mindkettő alapos megismeréséhez 
azonban számos segítséget kapnak. Töltöttek már ki képességfelmérő tesztet, amelynek 
eredményét nem rég kapták kézhez, ezen kívül jártak a nagykanizsai városi könyvtárban, ahol 
számítógépes program segítségével ismerkedtek az egyes szakmák kívánta képességekkel, 
november folyamán pedig Zalaegerszegre fognak látogatni, ahol a környező iskolák kínálta 
lehetőségekkel ismerkedhetnek meg. 
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Irodalom órán                                                                                                                                   
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 
- A papám! Ő szokta írni az igazolásokat, amikor 
nem jövök iskolába.  
 
Étteremben                                                                                                                                  
A skót miután végigeszi az étlapot, odahívja a 
pincért:                                                                
- Mondja kérem, kinek kell fizetni?                                                                                              
- Természetesen nekem!                                                                                                             
Mire a skót megkönnyebbülve: - Akkor jó, már azt 
hittem, hogy nekem. 
 
Horgászok                                                                                                                                  
A tóparton horgászik egy férfi begipszelt lábbal. 
Arra jön egy másik férfi és megkérdezi:        
 - Mondja uram, harapnak a halak?                                                                                                  
Mire a másik: - Nem, autóbalesetem volt.     
 
Vasútállomáson                                                                                                                 
Megérkezik a fáradt utazó, leszáll a vonatról,  kérdezi az állomásfőnököt:                                      
- Mondja, hol van itt a falu?                                                                                                               
- Ezen a bekötőúton elindul és körülbelül 3 kilométer után odaér.                                                   
- Nem tudták volna egy kicsit közelebb tenni az állomást a faluhoz?                                               
- Tehettük volna, de akkor messze lenne a sínektől.   
                                                                                                             

 
 
E havi rejtvényünket október két világnapjának jegyében állítottuk össze. Az alsósoknak Németh 
Zsófia írt állatokról szóló találós kérdéseket az állatok világnapja alkalmából: 
             A    B    C 
Kétszer lett a világra,    Ici-pici repülő, Zizzenve röppen két barna szárnya,  
veres posztó nyakába,    vizek fölött,  éhesen száll a kizöldellt ágra. 
kántorságra nevelkedett,   lombok között Jaj, a rügyeknek, gyönge levélnek, 
veres a szakálla.    fátyolszárnyon gyümölcsöt adó nyarat nem érnek. 
      röpködő. 
 
A felsősöknek Ács Albert takarékosságról szóló közmondásokat gyűjtött, de a szavakban a betűk 
összekeveredtek. Vajon hogy hangzanak ezek a közmondások? 
 
A  ZÉNP  ARVATT  NYESZÉT,  LEVTÖGETÖK  SZÉV. 
 
IMT  ELRÉF  ENM  ETTÉLT,  LŐE  MEN  HEVETED.  
 
ÉSKŐ  A KATASÁGKORÉS, ROKIM  ESRÜ  AZ  ÉNYRESZ. 
 
A rejtvényeket november 10-ig írólapon beadva fogadjuk el. Sorsolás: november 1 


