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Nagyböjt 

 
„Nézd csak, hogyan hat a böjt: Meggyógyítja a betegségeket, kiszárítja a testből a fölösleges mérgező 

anyagokat, kiűzi a gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, nagyobb világosságot ajándékoz a 

szellemnek, megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé”(Szent Atanáz) 
 

A nagyböjt kezdetén Szent 

Atanázzal együtt érdemes 

újragondolni ennek a kegyelmi 

időszaknak a fontos kérdéseit, és az 

azokra adott válaszokat. Mi a böjt 

lényege? Hogyan kell böjtölnünk, 

hogy az kedves legyen Isten előtt, s 

így a mi lelki javunkat is szolgálja? 

Ha figyelmesen hallgatjuk a 

hamvazószerdán hallott olvasmányt, 

amit az Egyház Joel próféta 

könyvéből olvas fel, megkaphatjuk 

ezekre a kérdésekre a választ. A 

próféta szerint a böjtnek nem 

külsőségekben kell megnyilvánulnia, 

hanem az ember belső világában, az 

emberi szívben, és a böjtnek az 

indítéka Isten szeretete kell hogy 

legyen. A próféta nagyon szép képpel 

írja le ezt az üzenetet. Azt mondja: 

„szíveteket szaggassátok meg, és ne a 

ruhátokat; keressétek Isteneteket, 

Uratokat. Ő jóságos és irgalmas, 

türelemmel gyógyítja a sebeiteket”. 

(Joel 2,13). Ő tehát a lelki sebeket 

gyógyító Istent állítja elénk, Akinek szeretete arra indít 

minket, hogy belülről megváltozzunk.  

Ugyanez az alapgondolata a hamvazószerdán 

felolvasott evangéliumnak is. Jézus felhívja a figyelmet 

arra, hogy vallásos életünk ne külsőségekben nyilvánuljon 

meg. Ne úgy adakozzunk, ne úgy tegyünk jót, hogy ezt 

mások lássák, és ezért dicsérjenek minket az emberek. Ne 

látványosan imádkozzunk, hanem zárt ajtók mögött, 

csendben. Ne látványosan böjtöljünk, „Ne legyünk 

mogorvák, mint a képmutatók, ne mutassunk keserű arcot” 

hogy az emberek tudják, hogy böjtölünk (Mt 6,16). A 

böjtnek a lélek mélyén kell történnie. Jézus is nagyon szép 

képet használ, amikor azt mondja, hogy amikor böjtölünk a 

lelkük mélyén találkozunk Istennel, aki a „rejtekben jelen 

van.” 

Ha ezeket a képeket végiggondoljuk azt is 

észrevehetjük, hogy a nagyböjt nem a szomorúság ideje, 

hiszen, aki a lelke mélyén 

találkozik Istennel, az nem lehet 

szomorú. Mi talán sokszor úgy 

gondoljuk, hogy akkor jó 

böjtölésünk, ha valamilyen lelki 

fájdalmat érzünk, ha szenvedünk. 

Ez abból származhat, hogy 

Nagyböjtben Jézus 

szenvedéstörténetére emlékezünk. 

Ez igaz, azonban pontosan Jézus 

szenvedése által mutatta meg a 

szeretetét, jóságát irántunk, és 

ennek felismerése, újragondolása 

örömet kell, hogy okozzon 

számunkra.  

Úgy tűnik, hogy Isten ezt 

a gondolatot nem csak a Szentírás 

által sugallja nekünk, hanem a 

természet rendjén keresztül is. A 

nagyböjt kezdete gyakran 

egybeesik a tavasz ébredésével, 

amely a természet megújulását 

tárja elénk. Zöldellni kezdenek a 

rétek, virágok nyílnak, a 

patakoknak a vize gazdagabbá, 

dúsabbá válik. A hosszú tél után a tavasz mindig az életet, 

az örömet jelenti számunkra. A bencés szerzetes ANZELM 

GRÜN azt írja az egyik könyvében, hogy Isten a 

nagyböjtben egy forráshoz akar elvezetni minket, az öröm 

forrásához. Ahhoz azonban, hogy ebből a forrásból igyunk, 

el kell ismernünk az igaz szeretetre vágyó szomjúságunkat 

és azt, hogy ezt a szeretetet Jézus adta meg számunkra, aki 

szenvedésével azonosult a mi megpróbáltatásaikkal, és aki 

a mi bűneinkért engesztelő áldozatot mutatott be az 

Atyának.  

Ennek az üzenetnek a hitben való felismerése teszi 

szívünket nyitottá a megváltásból fakadó kegyelem 

befogadására. Nagyböjt számunkra egy olyan kegyelmi 

idő, amely lehetővé teszi ennek a misztériumnak az 

újragondolását és átélését.  

                    Ferenc atya 
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Ismét a Visitatio canonica-ról 
 

Lapunk januári számában Dr. Beran Ferenc plébános atya már közzétette azt a fontos, egyházközségünk egésze 

számára meghatározó jelentőségű hírt, hogy főpásztorunk, Dr. Erdő Péter bíboros úr, az „Apostolorum successores” 

kezdetű dokumentum szellemében, főpásztori kötelességének eleget téve, a főegyházmegyében főpásztori látogatást 

(visitatio canonica) végez.  Arról is szólt, hogy a képviselő testület korábbi ülésén megismerte a főpásztori látogatás 

célját, megbeszélte a látogatás általános irányelveit – és nyomban megkezdte a felkészülést is.  

A látogatást előkészítő, gyakorlatilag mindenre kiterjedő kérdőív kitöltésében nagy segítséget jelent, hogy Dr. 

Harmat Péter – képviselőtestületünk elnökhelyettese – könnyen kezelhető elektronikus eszköz alkalmazásával 

folyamatosan fejleszthető formába emelte át a kérdőív tartalmát. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az egyes csoportok, 

személyek a felelősségi-tevékenységi körükbe tartozó adatokat egymástól függetlenül, de a másikét is mindig látva 

írhassák be a kérdőív megfelelő rubrikáiba. Jól jött ez a megoldás abból a szempontból is, hogy, bár a Főegyházmegye 

időközben valamelyest változtatott a kérdőíven, a korábban már beleírt adatokat „veszteség nélkül” át tudtuk vezetni a 

megújított formátumba. Reményünk szerint a látogatásra való felkészülés jó alkalom lesz arra, hogy a plébánia életéről 

önmagunk számára is átfogó képet kapjunk. Nem arra törekszünk tehát, hogy jobbnak mutassuk magunkat, mint 

amilyenek valójában vagyunk, de arra igen, hogy ezt az alkalmat-lehetőséget is felhasználjuk arra, hogy jobbá váljunk – 

mi újlaki hívek, és együtt az egész közösségünk!  

A főpásztori vizitáció 2011. május 27-én (pénteken) és 29-én lesz (vasárnap) lesz, amelynek keretén belül 29-én 

vasárnap a bíboros úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. A május tehát nemcsak II. János Pál pápa sokunk által már 

annyira várt boldoggá avatását hozza meg számunkra, hanem a Főpásztorunkkal való személyes találkozás, kapcsolataink 

elmélyítésének alkalmát is. Erre gondolva érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy amikor II. János Pál pápát 1978-ban 

megválasztották, ő maga mennyire fontosnak tartotta, hogy Róma püspökeként, amilyen hamar csak lehetett, sorra 

végiglátogassa a hozzá tartozó plébániai közösségeket. Jelezve ezzel, hogy a pásztor és a nyája közötti találkozás nem 

egyszerűen valamiféle formális kötelezettség, hanem a hitbeli találkozás – iránymutatás és elmélyülés – örömteli alkalma. 

Éljünk hát mi is ezzel az alkalommal! 

Kérjük tehát a plébániánkhoz tartozó valamennyi testvérünket, hogy imával és munkás részvétellel mindenki a 

„tehetsége szerint” vegye ki a részét az előkészületekből – amelyek előrehaladásáról a továbbiakban adunk tájékoztatást. 

 

Dr. Fejérdy Tamás 
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„Tavaszi edzőtábor” 
 
 

12
Másnap, amikor Betániát elhagyták, megéhezett. 

13
Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult irányába, hátha 

talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. 
14

Azt mondta 

neki: "Soha senki ne egyen rólad gyümölcsöt!" A tanítványok hallották. 

(…) 
20

Amikor másnap korán reggel elmentek a fügefa mellett, látták, hogy tövestül kiszáradt. 

 (Mk 11) 
 

 

Mellbevágó a Szentírás ezen szakasza! Az ember lázongó igazságérzettel, és értetlenül szemléli a jelenetet. A 

szerencsétlen sorsú fa ártatlan áldozatnak tűnik, hiszen miért is lett volna termés rajta, ha nem volt itt az ideje? Istennek, 

akinek teljessége lakozott az ember Jézus Krisztusban, tudnia kellett, hogy a fán ilyentájt nem lesz gyümölcs, a természet 

a maga rendje szerint működik, hiszen Ő alkotta meg ilyennek. Soha nem tudtam mit kezdeni ezzel az igehellyel, és egy 

idő után letettem arról, hogy megpróbáljam megfejteni. Aztán nemrég olyan helyzetben jutott ismét eszembe a fügefa 

megátkozásának története, ami egészen meglepő: egy fárasztó kendo-edzés után. 

A kendo, a tradicionális japán vívás, a sok évszázad alatt letisztult technikákat és hagyományokat foglalja egységes 

rendszerbe, az európai vívósport Távol-keleti testvére. Rendkívül nehéz, és megerőltető sportág (avagy harcművészet – 

nézőpont kérdése), ami egyaránt igénybe veszi a testet és szellemet. Az utóbbit még inkább, hiszen folyamatos 

összpontosítást, test-tudatosságot, éberséget, határozottságot, győzni akarást és kitartást igényel, miközben még véletlenül 

sem feszítjük meg magunkat, folyamatosan megfelelő lazasággal és rugalmassággal kell dolgoznunk a páncél izzasztó 

burkában. Vívás közben meg kell próbálnunk kiismerni az ellenfelünket, alkalmazkodni hozzá, és kihasználva az általa 

vétett hibákat érvényes találatot elérni, amihez folyamatosan nyomás alatt kell őt tartanunk. 

Természetesen mindezt részemről nem az önmegváltás manapság divatos illúziója motiválja, ahogyan az érett 

középkor filozófiája sem a pogányság iránti érdeklődésből fedezte fel újra az antik szerzőket. A módszerről, a 

gondolkodás és fejlődés eszköztáráról van itt szó, amit kár lenne elvetni csupán azért, mert más kultúrából származik, 

vagy, mert mások másra használták, mint mi.  

A kendo őszinte sportág. Mindenkinek olyan a kendója, amilyen ő maga, semmilyen maszk nem fér be a sisak alá. 

Ebből következően nincs ember a földön, aki tökéletesen kendózna: az ötven éve gyakorló japán mesterek is 

elégedetlenek magukkal, mindig van valami, amin javítaniuk kell. A kendo folyamatos küzdelem önmagunkkal: a 

korlátainkkal, a gyengeségünkkel, a hitetlenségünkkel, az önhittségünkkel, az állhatatlanságunkkal a 

fegyelmezetlenségünkkel, a merevségünkkel, az alázat hiányával, egyszóval mindazzal, ami testi és lelki gyarlóság csak 

létezik bennünk. A kendo önismeretre és a hibák folyamatos javítgatására neveli a művelőit. Élethossziglan. 

És ez az, amikor bevillan a megátkozott és elszáradt fa komor képe: mindent meg kell tennünk, hogy 

felülkerekedjünk saját természetünkön. Az ugyanis eredendően romlott, és nem hivatkozhatunk rá mentségként az utolsó 

napon. Túl kell lépnünk önmagunkon, le kell győzni önmagunkat, ha fejlődni és növekedni akarunk. Tudjuk ugyan, hogy 

saját erőnkből nem érhetünk célba, de Isten nem hagy 

magunkra bennünket, és eredményessé teszi 

törekvéseinket, bármily reménytelennek tűnnek is. 

Talán nem merész feltételezés azt gondolni, hogy ha az 

Üdvözítő csak egy kis zöld bogyót talált volna a fán, 

nem hogy nem átkozta volna el, hanem megáldja. 

Kendós berkekben az a mondás járja, hogy a 

legjobb vívó az, aki rendszeresen eljár edzésre. Ha 

lelkiismeretesen követi az edzői utasításokat, 

óhatatlanul fejlődni fog. Használjuk fel hát jól a hit és 

a lélek tavaszi edzőtáborát, a nagyböjt kegyelmi idejét! 

Ha így teszünk, nem kell mitől tartanunk, mert a lehető 

legjobb Mesterünk van! 

Balogh András 
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Újlaki emlékek nyomában (XVII.) 
 

12.§ A figyelő tornyokon a riadó harangkongatással eszközöltetik és pedig következő módon: Belváros: egy, 

Ferenczváros: kettő, Józsefváros: három, Terézváros: négy, Lipótváros: öt, Buda: hat. Ó Buda és Újlak hét kongatással. 

Az egyes jelek ismétlése közt csekély nyugidő hagyandó.(...) 

A toronyőrök által adott riadójelt, csak azon városrész r. k. plébánia-templom tornya veheti át, melynek területén a 

tűz kiütött. A kongatás rendszerint egy negyedóránál tovább nem tarthat. 

Budapest Főváros Tűzrendészeti Szabályrendelete 193/1881. közgy. sz.  

(Forrás: Dr. Hadnagy Imre József: A tűzoltás története) 

 

Az iparosodás kezdeti szakaszában Magyarországon a malomipar megújulását a gőzgép elterjedése indította el. Az 

első gőzmalom a Széchenyi István kezdeményezésére 1839 – 1842 között épült pesti József Hengermalom volt. Az 1850-

es évektől a gőzmalmok rohamosan szaporodtak, 1863-tól egy évtized alatt számuk több mint háromszorosára nőtt. 

A kiegyezés után a bécsi uralkodóház a jelzáloghitel-piac ösztönzésébe fogott, amivel az iparosítást kívánta 

elősegíteni. A gazdaságtörténetben „Gründerzeit”-nek mondott években egymást érték az új cégalapítások, s aki csak 

tehette, vállakozást indított vagy építkezett. Az „alapítási láz” az iparra is átterjedt: míg 1867 előtt alig néhány 

részvénytársaság működött Magyarországon, ezt az 1860-as, 1870-es években az alapítások egész sora követte. Az 1867 –

1873 között alakult mintegy 170 részvénytársaság egyharmada malomipari vállalkozás volt. A legkorábbi alapításokban a 

hazai termény-nagykereskedők által létesített városi malmoknak jóval nagyobb szerep jutott, mint a nagybirtokosok 

gőzmalmainak. 

A nagy gőzmalmok többsége a fővárosban épült, mivel rendelkezésükre állt a dunai szállítás lehetősége, a gabona 

beszerzését pedig megkönnyítették az itt épült gabonaraktárak és az egyre nagyobb szerephez jutó budapesti 

gabonatőzsde. 1867-re Pest a maga tíz gőzmalmával – amelyek összteljesítménye 1,5 – 2 millió mázsát tett ki – az egész 

Habsburg birodalom liszttermelésének élére került. A magyar malmok hétféle lisztet őröltek a másutt szokásos négyféle 

helyett. 1862-ben a londoni kiállítás zsűrije a magyar lisztet a világon a legjobb minőségűnek ítélte. [Malomipar 1894/8. 

sz.] Ebben döntő szerepe volt az őrlés és az osztályozás gépesítésének, valamint MECHWART ANDRÁS találmányának, a 

hengerszéknek. 

A malomalapítás Újlakot is elérte, a városrész története évtizedekig szorosan egybekapcsolódott az itt épült 

malommal. [Fénykép a FSZEK Budapest Gyűjteményéből] 

 

     A Lujza malom építése 

A LLUUJJZZAA GGŐŐZZMMAALLOOMM  Részvénytársaságot 1867-ben, a II. kerület Lajos utca 

57. szám alatt alapították, majd 1895-ben kibővítették. Ez a malom 325 

munkást foglalkoztatott, a gépeit 2 gőzgép, összesen 1000 lóerő munkabírással 

hajtotta. Főleg búzalisztet és búzakorpát őrölt. A Lujza malom őrlő 

helyiségeinek korszerű hengerszékeit Edvi Illés Aladár könyve (Budapest 

műszaki útmutatója, 1896) örökítette meg. 

A malom alapítója, WAHRMANN MÓR kiváló gazdasági és pénzügyi 

szakember volt. Az 1860-as években 

„derék törekvése, hogy a közgazdaság 

terén nagyobb társulásokat hozzon 

létre, a Pannonia-gőzmalom-

részvénytársaság sikeres alapításában 

hozta meg első gyümölcsét. (...) A 

józanság, bölcseség és munkásság, jellemének e három fővonása ritkán találkozik 

oly szerencsés vegyületben, mint ő nála” – állt az 1892-ben róla írt nekrológban. 

Egyéniségén azonban nyomokat hagyott nejének: Gold Lujzának halála, akivel 

csak négy évig élt. A szeretett hitves nevét egyik nagyobb ipari-alapításánál, a 

Lujza-gőzmalomban örökítette meg. [Vasárnapi Ujság 1892. 49. szám] 

Az Evező utca és a Szépvölgyi út közötti területen lévő Lujza Gőzmalom 

több mint öt évtizeden át nemcsak hozzátartozott az újlaki városképhez, de jó néhány környékbeli lakosnak biztosított 

megélhetést is. Bár ezt a malmot is kedvezőtlenül érintette az 1880-as évek végétől kialakuló gabonapiaci és malomipari 

túltermelési válság, a malom még a XX. század első két évtizedében működött. A megszűnését nem gazdasági okok 

idézték elő. 1921. október 18-án a hatemeletes épületben tüzet fogott a liszt- és búzaraktár, és a Lujza Gőzmalom leégett. 

Budapesten 1870. február 1-től (a tűzoltóság megalakulásától) sorrendben ez volt a tizenharmadik malmi tűzeset. 

 

Dr. Ráday Lóránt 
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Miserend: 

Újlaki plébániatemplom:  

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna: vasárnap 11
00

 

Szent István kápolna: hétköznapokon: 17
30

 

                                   vasárnap 9
00

 és 11
00 

Gyóntatás:  

hétfő, kedd, szerda: esti szentmise előtt  

               csütörtök: esti szentmise után 

                   péntek: 17.
 30

 - 18.
 30

 

                vasárnap: 10.
 00

 - 11.
 30

 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden 

hónap első szombatján az esti szentmisék után ½ 

8–ig. 

Zsolozsma: kedd, péntek 7
00

; vasárnap 17
30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00 

(vasárnap a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét. 

Minden hónap első hétfőjén, az esti szentmise után 

papokért imádkozunk a Szent Erzsébet hittan 

teremben. 

Plébániánk rendszeres programjai: 

Iroda (Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  

hétfőn és pénteken 10
00

 – 12
00

,  

kedden, szerdán és csütörtökön 16
00

 – 18
00

.  

Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 17
00

 – 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 – 10
30

 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 10
00

 órakor a 

                      Szent Erzsébet teremben. 

  2011. Március 

 
„Nem kívánom a bûnös halálát, hanem hogy 

megtérjen és éljen…” 
 

4. P.           Szent Kázmér 

6. V.           ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP 

7. H.          Szent Perpétua és Felicitász 

8. K.           Istenes Szent János 

9. Sze.        HAMVAZÓSZERDA 

                   Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos 

13. V.         NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

15. K.        Hofbauer Szent Kelemen 

17. Cs.       Szent Patrik 

18. P.         Jeruzsálemi Szent Cirill 

19. Szo.      Szent József 

20. V.         NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

21. H.        Szent Benedek, Flüei Szent Miklós 

23. Sze.     Mongrovejói Szent Turibiusz 

25. P.         Urunk megtestesülésének hírüladása 

                  Szent Izsák 

20. V.         NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

                  Szent Rupert 

30. Sze.     Climacus Szent János 

31. Cs.      Szent Ámosz, Szent Benjamin 

 

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 órai szentmise után, a Szent Erzsébet teremben. 

Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 19
00 

–21
00 

a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 
                                       

 

Hírdetések: 
 

Nagyböjti lelkigyakorlat 

Dr. Udvardy György püspök-helynök atya nagyböjti triduumot 

tart. Az elmélkedések április 4-én (hétfőn), 5-én (kedden), és 

6-án (szerdán), az esti 6 órakor kezdődő szentmise keretén 

belül lesznek. 

 

Nagyböjt keddi és pénteki napjain a reggeli szentmise után 

együtt imádkozzuk a laudest (reggeli dicséretet), pénteki 

napokon este ½ 6-kor keresztút a templomban. 

 

A Margit-szigeti Szent Mihály kápolnában első vasárnap, 

március 6-án, és március 18-án (pénteken) délután 4 órakor 

lesznek szentmisék. Március 18-án a szentmisét Szent Margit 

vesperás (esti dicséret) követi. 
 

                
Családi események: 
 

 

A keresztség szentségében 

részesültek: 
 

Február 13: Tóth Ádám 

Bernát,  

február 20: Gere Szonja, 

február 27: Devich Boldizsár 
 

Halottaink: 

 
Bíró Lászlóné (86),  

Ondruss Antalné (91),  

Guba Dezső (82) 
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1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános, cikkeket-híreket az ujlakiplebanos@gmail.com címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a. 
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Fejtőrő 
  

Játékos kedvű kedves testvéreink számára ezúttal egy fejtörővel kedveskedünk.  

A rejtvény megfejtése Lukács evangéliumának gondolata. (a szerk.) 

Vízszintesek: 1. A megfejtés első része 14. 

Nedű 15. Róka 16. Azonos betűk 17. A hunok 
fejedelme 19. Rádium 20. Értekezik 22. 
Rénium 23. Magas hegységek sziklarégióiban 
honos állat 25. Kötőszó 2. Stroncium 27. 
Gyűrű alakú korallzátony 29. Ritmikus 
sportgimnasztika 30. Kaparászik 33. 

Gyarmatosít 35. ...piskótatallér 36. Az első 
gyilkosság áldozata 38. Fél Anna (!) 39. 
Otthon 40. Ollós állat 41. Kén, Jód, Urán 42. 
Táncdal 45. Vissza ás(!) 46. Ismertető 48. 
Feltárás 51. Részvénytársaság 52. Város a 
Fülöp-szigetek középső részén (San Miguel 

közelében) 53. Ütős hangszer 54. Páros 

bábeli(!) 56. Üzleti 58. Tapad 60. 
Drámaszerző 63. Valóban 65. Amnesztiában 
van része 67. Alumínium 68. Gyár 69. 
Azonban 71. Benzinkútfajta 73. Ropogtat 75. 
Fűszernövény termése, kedvelt ételízesítő 78. 
Doktor 80. Egyenruhában van (!) 81. Kúszni 

kezd(!) 82. Páratlanul őrá (!) 83. Csirke 85. 
Szél, szegély 86. Kihajt, rügyezik 88. Régi 89. 
EEE(!) 91. Korszak 93. Jód, Oxigén, Trícium, 
Ittrium 94. A megfejtés harmadik része 95. 
Páros kőfal(!)  

Függőlegesek: 2. Táplál 3. Kaszáló 4. 
Melengeti 5. Tantál, Argon 6. Evezni kezd(!) 
7. Károly becézve 8. Filmnegatív 
fényérzékenységének értéke 9. Azonos betűk 

10. A tó is ilyen 11. Gorilla része(!) 12. A 

megfejtés negyedik része 13. Páros század(!) 
17. A megfejtés második része 18. Kóstol 21. 
Előidő 24. A vándorló zsidók hírnökei ilyen 
gyümölcsöt hoztak Kánaán földjéről 28. 
Füstölgő kénsav 31. Fél alma (!) 32. Kupac 
34. Tövises cserje fehér, ritkábban piros 

virággal 35. Nedves 37. Német kérem 39. 
Hélium 42. Szilárd, erős 43. Bolygó vége(!) 44. Dajka 47. A könyökén jön ki 49. Névleges tulajdonos 50. Hosszúkás 
alakú, vékony héjú sárgadinnye 53. Párosan sűríti(!) 55. Valamilyennek tart 57. Ragyogás, csillogás 59. Ének 61. 
Fémbevonat 62. A fél ábra(!) 64. A nagy varázsló 66. Majdnem göngyölít(!) 67. Az egyik szülő 70. Ausztráliai 
futómadár 72. Rajongó 74. Angol zöld 76. Égtáj 77. Fákon, épületeken fészkelő madár 79. Hasadék 84. Egybecsengés 
87. Tollashoz, teniszhez is szükséges 90. Azonos betűk (!) 92. Vés 

 

 

Dömötör Ilona: Hóvirág 
 

Már újra van virág.  

Gyöngécske, hófehér.  

Parányi, reszkető,  

de elmegy már a tél.  

 

Deres kövek közül  

kibújt az új remény,  

piciny hajnalharang  

gyötrelmek éjjelén.  

 

 

 

Fagyos hetek után  

jött, mint a gyógyulás.  

Azt mondja: lesz öröm,  

lehet megújulás.  

 

Lélek, ne csüggedezz!  

Hallgass el, rút panasz!  

Él még a szeretet.  

Van Isten.  

Lesz tavasz. 

  


