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Tápok értékelése felirataik alapj án

Ma már szerencsére nálunk is számos kutya- és macskaeleség van forgalomban. Alaposabb ismeretek
nélkül bizony elég nehéz lehet eligazodni közöttük. Nehéz megállapítani, mitől és miben különbözik
az egyes márkák minősége, éppen ezért sok áIlattartő kizárőlag az ár alapján tud tájékozódni.
Sokan az ál|atorvosukhoz fordulnak segítségért, hogy adjon tanácsot, melyik tápot érdemes használni"
Néhany egyszerű szempont alapján maga a kutya- vagy macskatartó is fel tudja mérni az eleségek
minőségét.

A tápok feliratai fontos információkkal szolgálnak ahhoz, hogy eldönthessiik, milyen nyersanyagokból
áll az eleség, tehát mi alkotja a táp fehérj e-, zsír- és szénhidrát-tartalmát.
Minden tápon kötelező feltüntetni az analizisét (tehát, hogy mennyi fehérjét, zsiít, vitamint, stb,
tartalmaz) és a nyersan}ragok listáját. Ez előirás az Egyestilt Államokban éppúgy, mint az Eurőpai
Közösség országaiban, vagy nálunk. Az analízisből következtetni lehet, hogy a táp milyen életkorú és
megterhelésű állatnak készült, de ez a lista nem arulja el a nyersanyagok minőségét, és így a táp
emészthetőségére sem utal. A legtöbb kölyöktáp például szinte ugyanolyan szánalékban tartalmaz
fehérjét, zsírt, stb, tehát az analízis nem alkalmas alaposabb minőségi összehasonlításra,

Ahhoz, hogy az adott eleség tápértékét fel tudjuk becsülni, fontos eldönteni - különösen a fehérje és a
zsír esetében -, hogy a táp hús- vagy gabona-alapú.
Az állati eredetű fehérjefonások á|talában a teljes aminosav-palettát tartalmazzák, az állatok jobban
kedvelik őket, sőt még a macskák számára szükséges taurint is tartalmazzák. Ezen felül biológiai
értékük is magasabb. (A biológiai érték fejezt ki, hogy az adotttáanyag milyen mértékben emészthető,)
A minőség árát azonban meg kell f,rzetni: az állati fehérjefonások drágábbak, mint a gabonafélék.
Néhany példa állati és növényi fehérjefonásra:

A növényi és azáIlati eredetű zsírok egyaránt hasznosak lehetnek, de a növényi olajok a kívánatosnál
magasabb arányban tartalmazhatnak linoleic savat (omega-6 zsírsav!). A túl magas omega-6
zsírsavszint vagy a kiegyensúlyozatlan omega-6 : omega-3 zsírsavarány erősíti a szervezet gyulladásos
folyamatait , és pl. viszketegséget okozhat.

Allai eredetű Növényi eredetű
szójaliszt
kukoricalisá
búzaliszt
árpalisrt
zabliszt
növényi fehérj e-kivonat

csirkehús
egyéb húsok
hús- és csontliszt
hal és hallisá

Allati eredetű zsírok
faggyú
baromfi zsír
baromfi hús
baromfi liszt
halolaj

Növényi ola_iok
kukorica olaj
lenolaj
napraforgó olaj
szójaolaj

zsírokat is tartalmaznak!feleitstik: a húsok és állati eredetű lisztek



EUKANUBA PREMIUM

1. csirkeliszt
2. kukoricadara
3. csirke
4. rizs]rtszt
5. csirkezsír
6. cukonépapép

A szabályozások szerint a tápok nyersanyaglistáinak minden esetben mennyiségileg csÖkkenŐ

sorrendben kell tartalmazniuk az összetevőket. Ami tehát a listán előrébb szerePel, abból tÖbb van a

tápban.

A nyersanyagok két módszer szerint adhatók meg:

1. Csoportosítva: mint például ,,gabonafélék és gabona-melléktermékek", Ez a módszer nem

tájékoúatjaa vevőt arról, hogy pontósan mi van a termékben. A|azameghatározások lehetővé teszik,

hogy a termék összetétele a piac nyersanyagárainak fiiggvényébenváltozzon.
2. ilészletesen, pl. ,,kukoricáliszt". Ebben az esetben a vásárló biztos lehet abban, hogY mibÓl készÜlt a

termék, és abban is, hogy a gyártő állandó összetételt használ.

Nézzünk egy példát! Hasonlítsuk össze az EUKANUBA Premium és egy átlagos minőségű ÍáP

(nevezzük x-nek) nyersanyag-listáit!

"X" TÁP

1. hús és állati melléktermékek
2. növényi fehérje-kivonatok
3. gabonafelék
4. olajok
5. gabona-melléktermékek
6. tojás és tojás-melléktermékek

Mindkét termék esetében az e|ső hat nyersanyagot soroltuk fel. A nyersanyagok a feldolgozás előtti

súlyuk alapján csökkenő sorrenclben szerepelnek. A legtöbb táp esetében atáP Összességének 60-75 Yo-

át a lista első három vagy négy eleme alkotja.

Nyilvánvaló, hogy az IAMS-termék esetében az első három összetevő kÖzÖtt állati eredetű

Úeriefonások dóminálnak, Egyik termékünk sem tartalmaz növényi fehérje-fonásokat, és minden

összetevő részletes bontásban szerepel.

Egy trükk: A tápgyártók persze törekednek arra, hogy nyersanyag-listáikon a húsféleségek minél

.Űeuu ,rer"peljerrek. Ha a táp nagy arányban tartalmaz növényi alkotókat, az előállítók a

nyersanyagok- megosztásáva| piOUarnát előnyösebb képet festeni. Olvassuk át aZ alábbi

nyeísanyaglistát:

Csirkeliszt, búzaliszt, rizsdara, búzadara, baromfizsír, kukorica glutén liszt, báránYliszt, sÖrélesztŐ,

kálium-klorid, lecitin, szárított alga, szárított tojás...

A csirkelis zt szerepe| az e|ső helyen, ami azíjelenti, hogy ebben a tápban csirkelisztből van a legtÖbb.

Biáos? Vegyük észre a második és a negyedik összetevőt: búzalisá és bűzadara. A bűzát két részre

alkotórészre osztották , igy a csirkeliszt az e|ső helyre kerülhetett.

Az összetevők megos.|árát számos tápon észre lehet venni, a gyártók kiválónak Próbálják átlagos

minő sé gű termékeiket feltüntetni.

Ha további információra lenne szükséged, akár a tápokkal, akár egyéb kutyás témában, fordulj

hozzánktanácsért: Premium Pet Food Kft., Siklósi Istvan (T: 280 7312,280 4858)



Az űJ öszröxoírnpNoszpnnőr

1996. február l-étől hatályos a Szenátus á|tal január 29-én elfogadott szabályzaí "a hallgatóknak
nyújtható támogatásokról, kedvezményekről és az általuk fizetendő díjakról, térítésekről". A terjede|mes művet
kifuggesztettük a HÖK faliújságjára, de itt is közreadunk egy talán jobban olvasható esszenciát.

Alapvető eltérés az eddigiekhez képest, hogy ez a szabá|yzat százalékokkal dolgozik, így várhatóan
évekig érvényes lesz. A hallgatói normatívák - havonta hallgatóként 6500 Ft, melyet a minisztérium július és
augusztus kivételével az egyetemnek a célból utal le, hogy azt maradéktalanul a hallgatóknak kifizesse - összegét
a következőképpen osaja fel: 7oÁ szakmai gyakorlatok idejére biztosított ktiltségtérités,

1 9%o tanulmány i ösáön d íj,
7 4Yo rendszeres pénzbe li j uttatás (alap, szociál is támogatás, j utalom ).

Ez utóbbinak részletes felosztása az Összhallgatói Ertekezlet 1ÖHÉ; feladata, amire várhatóan március 27-én
kerül sor. A HV javaslata a következő: az alaptámogatás legyen vidékieknek továbbra is 4500 Ft, fővárosiaknak
pedig 3500 Ft. Ekkor szociális támogatásra -me|ynek összege l000-4000Ftifő/tró- havonta 235000 Ft marad, ami
azt jelenti, hogy a hallgatóságnak legalább 10oÁ-arészesülhet rendszeres szociális támogatásban.

A tanulmányi ösaöndíj az új szabályzat szerint 3,8l-es átlagtól vagy kreditindextől jár (lsd.1. és 2.
melléklet), Fontos, hogy minden juttatást (pénzbeli+kollégium)kérvényezni kell, azí is, ami alanyi jogon jár, és a
kérvényt időben le kell adni. Eseti szociális támogatást a pótvizsgadijakból nyújtanánk (összege 2000-10000 F0.

Nem kaphat alaptámogatást és tanulmányi ösáöndíjat a félévismétlő valamint az előző félévben 20
kreditpontnál kevesebbet e|ért hallgató. Ó a tandíjat a szorgalmi időszak utolsó hetében az egyetem pénztárába
tartozik befizetni (egyébként nem vizsgázhat). Ezen kívül tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatásban sem
részesül (erre a célra évente egyszer külön péná utal le a minisztérium).

Ezentúl nem jár alap- és ösztöndíj a szakmai gyakorlatok idejére, csak napi 250 Ft, illetve még ez sem,
ha a gyakorlat szeptember-június időszakra esik és aúahal|gató a fővárosban vagy állandó lakhelyén teljesíti,

A köaársasági ösztöndíjat illetően is van változás (lsd. 5.o.), valamint újra fizethetünk rendszeres
szociális támogatást azoknak, akik ezt igénylik és családjukban az egy főre eső havi nettó jövedelem a l4500 Ft
ot nem éri el (bővebb információ 6.o.),

A hallgatók által fizetendő térítések közül jelentős változás van a különeljárási díjakban: már szinte
mindenárt fizetni kell, pl. a tanszékek által megszabott határidős feladatok késedelmes teljesitéséért is. Az
ezekből befolyt összeg 75%o-a a kiemelkedő Tudományos Diákköri munkák díjazására,25oÁ-a pedig"rektori
tartalékképzésre" fordítódik.

A tandíjat illetőleg nincs változás.
A kollégiumi e|helyezést szintén kérvényezni kell, a kollégiumi díjat pedig külön csekken, egyénileg kell

befizetni. Ennek 2 hónapig tartó elmulasztása a diákotthoni elhelyezés megszűnését vonja maga után.

Molnár Csilla -

Mint azt fentebb már említettük, mórcius 27-én OHE összehívását tervezzük, melyen az
al áb b iakb an ke ll ene dónt e n i :

- szociális támogatás (rendszeressége, mértéke)
- szenátor választás (2 fő, jelóltekjelentkezését várjuk)
- ósztöndíjrendszer
- egyéb.

A kérdésekfontosságát tekinue, az eddigieknél nagyobb arányú részvételre számítunk.

HV-



A "menedzsment" kifejezés az utóbbi években vált divatos szóhasználattá, sőí, az agrárgazdaságtan c. targy utolsó félévének
elnevezésébe is beéPÜlt.A következőkben "Az állatorvosi magánpraxis üzleti menedzsmentie" előadásokon szerzeít
ismeretanYagot kívánom hétköznapi nyelvre lefordítani, egyben hasznos tanácsokkal ellátni azolvasót.
Lássuk tehát

AZ EGYETEMI VIZSGÁK (ÜZLETI) MENEDZSMENTJET:

Mielőtt az ember belevágna a dolgokba, érdemes gondosan megterveznie a következőket:
l. Meg kell határozni pontosan mi is a cél ?
2. Milyenek az esélyek ?
3. Milyen akadályok nrerülhetnek fet ?
4. Kik tudnak segiteni ?

MÍnt tudjuk, a beszélgetés első öt pelcében minden eldól, ezér1 érdemes megíbgadni az alábbiakat:
- minél jobban igyekezzünk aikalmazkodni a beszélgetőpartner gondoIat menetéhez, stílusához
- keltsünk pozitív hatást. de ne uraljuk a helyzetet
- már az elején teremtsük rneg a szívélyes légkört
- szintén már a legele_jén érdemes megegyezni a tárgyalási tervben
- hangsúlyozzuk a közös pontakat (valami azért biztos akad)
- legyünk egyszerűek, de használiuk a személyes befolyás elemeit.

Mi az. ami feltétlenüI szükséges:
- elózetes tájékozódás
- méíléktaftó, kellemes öltözék
- hozzuk magunkkal a ránk vonatkozó. eddigi eredményességeinket tanusító összes dokumentumokat
- érkezzünk pontosan
- céliainkat közöllük világosan
- sugározzunk önbizalmat és lelkesedést
_ lazítsunk.

Mi az, ami tilos:
- a helykínálás előtt leülni
- engedély nélkül rágyú.|tani
- rágógumit rágni
- túl sokat beszélni és okoskodni
- a partner szavait le.jegyezrri
_ szidni az, előző "beszélgetó-partnereinket''
- ajelenlegit arcba dicsérni
_ közös barátokat, rokonokat stb. emlegetni
- túl korán elóhozakodni a fIzetés (érlsd 1-5-ig való értékelés) kérdésével

Ha tisztában vagyunk a siker kulcsténl,ezőivel (mint a hittel párosult szándék. optimizmus, önbizalom, ambició és a támogató
család megléte), félelemre semmi ok.
Es ne feledjUk: a siker csupán 50%-a niúlik a szakmai tudáson, a másik í'elének a rlegí,eleló önmenedzselés a titka.
Most térjünk át a menedzsment egyik leglényegesebb kérdésére: a fizetési alkura.

Feltétlenül várjuk meg, amíg ezzel a ''munkaadónk'' hozakodik eló.
Ha túl korán kérdez rá, óvatosan hárítsuk el a témát.
Ha számunkra túlságosan keveset a,iánl, ezt azzonnal közöliük vele. Ne legyünk szégyenlősek .

Azonban. ha a kínált érrék rnegí'eleló, akkor se mond,junk rögtön igent, próbáliunk rnig plussz lO%-ot kérni.
SzÓIni kell még egY nagyon .iellegzetes .ielenségról. u n.urotikur- spirálról.Ez a ,enákíutil kellemetlen, hibás
Önmenedzselésból adódó állapot leginkábba sorsdöntó beszélgetés előtti peróekben lép fel. Azegyén egyedül érzi tnagát,
alsóbbrendűnek, tehetségtelennek. Nern tud.ia kií'e.jezni,jogos kivánságait. A dicséretet ii gúnyként iógadja, Ha ezen képtelen
felülemelkedni. szinte biztos a bukás,
Azonban legnagyobb erófeszitéseink ellenére is bekövetkezhet a kudarc. Ne csügged.jünk, hiszen ez tanulságul szolgál, és
egyben az újrakezdés lehetőségeit is nragában hordozza.
Végezetül egy találó mondásra szeI.etném felhívni a figyelmet:

" Ne féliÜnk nagYot lépni. ila ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem.iutunk át a szakadékon.,,
Ezegyátalán nem illik ide, de mindenesetr.e.|ól hangzik.

- Halmay Dóra -



KISSMOLNÁR Kiveséznek, avagy mit várol< az anatómia vizsg eól?

Ködös januári éjszakán háromnegyed ötkor elégedetten bújtam pihe-puha ágyamba. jólesó

érzés töltött el, végiggondolván, mít és hogyan csináltam az elmúlt napokban: l l5 tételból már
l+)-t tanultam meg és csak 27,5 maradt szüzen. Hát nem csodás? A huszon ebból l9 és a
vizsga elótt a maradék 8,5. Mijjaznekem! De pihennem is kellett (egész 80 percet)...

A,z őra kiméletlenül CSÖnÖruCOLT. Amig magamhoz tértem, a csörgés íélálomban a
tÜzoltóparancsnok hangos jajszavától egészen a hajó alatt áthúzott matrózhoz eliutő összecsapódó
gyöngykagylók csilingeló csattanásáig sokféle szerepben tündökölt, mignem tudatosodott bennem,

hogy Hajós doktortól érkezik a hang, amidón íogaít reszeli eló kivégzésemre. Kedélyesen

kipattantam az ágyből,leléptem a keservesen vonyitó kutyámról, majd készülódni kezdtem. Mint
amikor az igaztalanul elitélt megadóan készülödik nyomasztó fogházbüntetésére, összegyű|tvén
ÍogkeÍéiét, beretváját, családi íényképeit... űgy készitettem össze én is csipeszem, szikém,
gumikesztyÜm. Anyám egy végsó, buzditó jótanácsot is adott: vigyenr le a kutyát, különben
seggbe rúg.

A busz kegyesen rázkódott, összetömörítve íejemben a sok izmot, ideget, s helyet csinált a

további testtájaknak. Túl is teljesitettem a tervet, s a l9 tétel helyett )4-nek olvastam el a cimét,
már csak 3,5 hibádzott. S a további elójelek is rendkívül biztatóak voltak. A Bethlen Gábor utcán
papirjaimba mélyedve megalapoztam a szerencsémet egy jólirányzott lépéssel - .gy foxterrier
tegnapi vacsorájába.

Beléptem a kapun, elhagytam az elsó sorompót, mikor motorzúgásra lettem íigyelmes. Egy
Mazda közeledett... Kettétörte az elsó sorompót! Elóször azt hittem, követ! De ó elhúzott
mellettem, átment a jobb lábfejemen, majd elvitte a második sorompót! "Egy jeggyel jobb!" üvöltött
ki Sótonyi és továbbhajtott.

Amikor beléptem, már mindenki ott volt. A sok gépfe|ű megbotránkozva nézett rám, hogy
ilyen késón jöttem. Boncolással kezdtem, szerencsére külön nekem beszereztek egy mocsári lánrát
és egy igen kivénhedt tengeri medvét, amely bizonyára másnapos hulla lehetett, mivel erósen
bÜzlött és rumszaga volt. Gyerekiáték volt bennük feltárni a nucleus tractus spinalis nervi
trigeminit, és a bal felsó 6-os paranasalis nyírokcsomót - bár ennek lámában csak az occípitalis
lebenyei kifejezettek. Am az igazi erópróba csak most következett. Sikerült |ó tételt húznom:

l . A tibia veIóür-rendszere, ). A marginális fülvénák kapillarizácíója, 3. Bendóméretek, 4. A
csontos kisagysátor és egyéb táborozási lehetóségek. A felelet alatt úgy folytak belólenr a szavak,
mint másból a könnyek folytak volna eme tételek kihúzása esetén. Amikor a búvársas tanulási és

vadászösztön-összefüggéseít taglaltam (NlCKEL-SCHUMMER-SElFERLE szerint), Hajós meglazitván
nyakkendójét kortyolt egy kis narancs-juicet.

fu ünnepélyes eredményhirdetésre fennkölt körülmények között került sor. Amint a külön
nekem kigöngyölitett biborszónyegen végigmasiroztam,lsarnovszky Attila és Szalai Feri

apródruhában fújta harci indulómat. A sok gépíejü irigykedve nézett rám, amikor Hajós
meghatottságtól elfúló hangon ecsetelte szellemi qualitásom elsöpró erejét. §ótonyi megkérdezte,
ugyan hazavihet-e, de Íölduzzadt iobb lábfe|emre pillantván inkább visszautasitottam ezt a
megtiszteltetést.

A Bethlen Gábor utcán hálaadó táncot jártam az emlitett foxitartozék kórül, s boldogan
hazabaktattam. Becsöngettem... vagyis csöngött az a íránya óra reggel hatkor - felkeltem,
felöltöztem és elindultam, hogy kivesézzenek az anatómia tanszéken.

Molnár Jőzseí - Kiss Miklós



P§ZIcHo e

Mit tennél, ha egy nap tudatára ébrednét, hogv parafenomén vagy?
a./ Eltemetném magamban eá a képességet.
b./ Bebizonyitanám az emberiségnek, hogy márpedig nem léteznek parafenomének!
c./ Visszahajlitgatnám az Uri Geller által elhajlitgatott kanalakat.

VáIlalnád-e, hory 2 hónapig nem mosakodsz, ha ezért 100.000.- forintot kapná|?
a.llgen, szeretem ha büdös vagyok. Apénz nem érdekel.
b./ Hol fizetnek? Már rég jár nekem!
c.llgen. Kell a pénz szappanía.

3. Mit kivánnál, ha ery kivánságod teljesülhetne? (Azt nem kir,ánhatod, hogv minden liivánságod teljesüljön.)
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a./ Ne csak szép legyek, hanem okos is.
b./ Nekem is csak annyi lábujjam leryen, mint másnak, a fiilösleg tünjön el.
c./ ...,.,......................,.-t érje véget nem érö hasmenés!

4. Miféle embernek tartod magad?
a.l Átatiio fejnek.
b./ Kicsit kótyagos vagyok, de baromi szép!
c./ Semmilyennek. Utálom magam.

a. / Bambán visszabárnulok.
b,i Megnézem, pulzál-e az A, facialis-sza.

Ki a példaképed?
a./ Aza szép, okos és szerény ember, aki reggelenként a tiikörböl visszanéz. 2p
b.i Sanyi, '74-es szüetésü szombathelyi tenyészbika 0p.
c./Nekem nemkellpéldakép. Tökéletesvagyok. lp.

Mi volt az elsó szó vagy mondat életedben?
a./ "Aűde!"
b.i Sajnos ez nem tür nyomdafestéket.
c./ "Allatojvos akajok lenni!"

7. Mít vinnél magaddal ery lakatlan szigetre?
a./ (ló)herét
b,/ Defoe: Robinson Crusoe c. könwét.
c./ Homokozójátékot.

8. Egyik reggel, mikor felébredsz, észreveszed, hogy a leginkább utátt érfolyamtársad alakját öltötted magadra.
Mit csinálnál?

a.l Gyorsan visszafeküdnék aludni,
b./ Ha kimennék azutcára, eltakarnám az arcomat
c./ Mazochista lennék.

9. Mi köt az eg;retemhez?
a. / A barátok haverok jelenléte.
b./ A menza.
c./ Az épületekbelsö térkiképzése, esztétikai gyönyör, a kulturális kielégültség érzése. lp.

Tegyük fel, hory nem sikerült ery nehéz vizsgád. Tanárod éppen készül beirni az indexbe az eg]i€st, mikor
észreveszed,, hog5i a következó mozdulattal biztosan bele fog könyökölni egy rágópacsniba" Mit csinálsz?

a.lUgy teszek, mintha nem venném észre. 0p.
b./ Udvarias hangon firyelmeztetem. 2p.
c,/ Melléragasztom a sajátomat, azt gondolva, hogy ez direkt ery megunt rágógumik

odaragaszíására szolgáló hely. {p.
Délutáni tanulóitlödet hirtelen mepavarja egi ablakon bebámuló szamár. Ilogy fogadod?
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/Ertékelés az utolsó oldalon./
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c,/ Barátságosan köszönök neki, hiszen egyik éfolyamtársamat vélem benne felfedezni. 4p.
12. Tegyük fel, hogy a nyári hóségben egy szál köpenyben végze| rektális vizsgálatot. Egyszer csak az ütepeden

megpattan az alsőgatyád (bugyid) gumija Mit teszel?
a./ Káromkodom. 0p
b./ Combjaim közé szoriíísával és csipöm ütemes mozgatásával megpróbálom

ery ideig fenn tartani.
c./ Megkérem a szaksegédet, hory tartsa, amig végzek.

Mihez kezdesz az es/etem elvégzése után?
a./ Kimegyek a kapun.
b./ Ujra járom, olyan jó balhé!
c./ Nlugdijba megyek.
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A pszico-teszt értékelése:

0-17 pont:
l8_34 pont:

35-52 pont:

Te az a tipus vagy, aki kitölt minden hüye pszicho-tesztet. Eppen ezértpontszámaid nem értékelhetök.
Te az átlagemberek csoportj ába tartozol. Faarccal szemléled avilágoí, bár közömbösséged néha csak álca.
Köáü baleseteknél az elsö sorban állsz a szörnlúlködök között. Az újságokban leginkább a gyilkossági
hirek és az "olcsó burgonya érkezett" fejlécü cikkek érdekelnek.
Gratuláok! Te koegzisztáltad a bodegát! De ha szkreccseled a periboloszt, ne reziszálj, mert mindez csak
abból ered, hogy matrikuláris ludüta vagy.

Halmay Dóra

Ha a megjelölt betüket beirod az alábbi négyzetekbe, ogy bolcs megállapitást kapsz megfejtésül.

Meghatároások:

vizszintes:
l.Magad 3,Abecsületeneshet 7.Ö.A.9.Esztendö 1l.Börtönörfelesége 14.Nöinév 15.Hazaiváros,vissza
16, Talőzár 20. Ilyen kocsma isvan 22. Ki szokott lógni 23. Vissza: Vuk apja 24. Nyári ryiimölcs 26. Gyerrneküípszer
29.Ostobanöcske 30.Arrafele! 3l.Közérdeküközlemény 33.Vizelet,bizalmasan 35.Zörög,hafujjaaszél 36. Fitosorr

Függöleees:
2. Napszak régiesen 3. Felakasztott ketyegö szerkezet 4. Vissza: töle izesebb az étel 5. Lantos Sebestyén 6. Néma tt,z| 'l.

Tartós, elny0hetetlen 8. Az egyik sziilö megszólitása 10. Bizonyos személy 12. A "Két nap u élet" c. regény irója 13. BetÜ
kiejwe I4.Egy másik budapesü eryetem 17. Üres gól! 18. }Iátsó végíag szeret benne á.r,nll 19. Két befü kiejwe 21. Rossz
sebészkezétboitja 23. Gyakorinöinév,becézve 25.Lecsapódottvizgőz 27.O|asznévelö 28.Egészenkiscsirke 30.

Sóhaj 31. Üres hús! 32. Részvénytársaság 34. Pipe egmemü
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