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İİİSSSIII    ÍÍÍ RRR   ÁÁÁLLL DDDÁÁÁSSS   
 
 
 

Legyen életutad járható, 
azt kérem számodra. 

Fagyos, dermesztõ napokon 
valakitõl kapj mindig meleg szavakat. 

Sötét éjszakáidat 
telihold világítsa meg, 

és járható út vezessen mindig házadig, 
s örök hazádig. 

 
Ha bajban vagy, 

Isten ne aludjon bárkádban soha. 
Oltalmazón borítsa föléd tenyerét, 

és útjaid fölfelé vezessenek. 
 

Az idõjárás ne legyen ellenséged, 
hátszéllel járj, 

s a vihar ne sodorjon szakadékba. 
Mire az ördög észbe kap, 

hogy te arra jártál, 
már régen a mennyországban 

legyen otthonod!

 
 
 
A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

II. évf. 7. szám (21)  2005. Június 
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1. Szerda + Kriván Miklósné Kolonics Etelka Szent Paulina 
2. Csütörtök  Szent Marcellinusz pp 
3. Péntek Társulatért Jézus szívének ünnepe 

Lwanga Szent Károly  
4. Szombat Hazánkért Mária Szeplıtelen Szíve 
5. Vasárnap  9h: + Fazekas József, + Lajos Viktória 

este: Püspökúr kinevezésének 18. évf.-ja 
Évközi 10. vasárnap 

Szent Bonifác 
6. Hétfı + Temesvári Jánosné Teréz Szent Norbert 

7. Kedd Egy család betegeiért Szent Róbert 
8. Szerda + Icuért Szent Medárd 
9. Csütörtök + Icuért Szent Efrém 
10. Péntek + Varga József 8. évf. Szent Margit 
11. Szombat + Ábrahám Antal névnapjára Szent Barnabás apostol 
12. Vasárnap 9h: Hívekért 

este: + Szekeres István 
Évközi 11. vasárnap 

13. Hétfı + Szécsi Antal, + Takács Ilona Páduai Szent Antal 
14. Kedd + Papdi Pál, + Hegyesi Ilona Szent Vazul 
15. Szerda  Szent Jolán 
16. Csütörtök  Szent Jusztina 
17. Péntek + Tóth István, Tóth és Farkas szülıkért Szent Adolf 
18. Szombat Az új papokért  
19. Vasárnap 9h: + Kislukács Jenı 1. évf. 

este: + Nagy József , + Tóth Julianna 
Szőz Mária Szeplıtelen 

Szíve 
20. Hétfı  Szent Raffael 
21. Kedd + Édesanyámért Gonzága Szent Alajos 
22. Szerda + Paula Mórus Szent Tamás 
23. Csütörtök   
24. Péntek  Keresztelı Szent János 

születése 
25. Szombat  Szent Vilmos 
26. Vasárnap 9h:  

este: + Nagy Szilveszter, + Szőcs Etelka 
Évközi 13. vasárnap 
Alexandriai Szt Ciril 

27. Hétfı + László és + István Szent László király 
28. Kedd  Szent Laura 
29. Szerda 9h: nincs szentmise!!! 

este: 
Szent Péter és Szent Pál 

apostolok ünnepe 
30. Csütörtök  A római egyház elsı 

szent vértanúi 

Miseszándékok 
Június (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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"Csudatévõ" Páduai Szent Antal, „Szent Antalka";"Csudatévõ" Páduai Szent Antal, „Szent Antalka";"Csudatévõ" Páduai Szent Antal, „Szent Antalka";"Csudatévõ" Páduai Szent Antal, „Szent Antalka";    
a ferences rend tagja,a ferences rend tagja,a ferences rend tagja,a ferences rend tagja,    

az egyház fõ alamizsnamestere; 1 195az egyház fõ alamizsnamestere; 1 195az egyház fõ alamizsnamestere; 1 195az egyház fõ alamizsnamestere; 1 195----1231 .1231 .1231 .1231 .    
 

Páduai  Szent  Antal  ünnepét  a  ferencesrendi  szerzetesek 
ter jesztették  hazánkban.  Közbenjárásáért  hívık és  hitet lenek egyaránt 

könyörögnek .  A „ vi lág  szent je” .  A hét  
második  napja Szent  Antalé .  „ Kilenc 
kedd”  néven fogadalmi  á j tatosság 
kötıdik személyéhez .  Lécpeden a  
csángók keddi  napokon még ma is  
böjtölnek .  (Eredeti leg  a  kedd Szent  
Annáé  volt ,  ô  volt  „ Kedd Asszonya” .)  
A legenda szer int  Szent  Antal  
megjelent  egy bolognai  asszonynak:  
„ Látogasd meg ki lenc  kedden a 
franciskánus  templomban a képemet  -  
mondta neki  -  „ imádkozzál  és  így  majd 
meghallgatásra talá lsz” .  Az 
á j tatosságot  otthon a szentkép elıtt i s  
e l  lehet  végezni .  Csíksomlyón a 
ki lences  áj tatosságot  a diákság 
kezdeményezte .  A névünnepet 

megelızı kilenc  kedden labrum alatt  vonultak föl  a  hegyoldalba épült  
kápolnához .  

A XVIII .  században bontakozik  ki  igazán  Szent  Antal  kultusza ,  a 
balkánon a muzulmánok is  hozzá  könyörögnek .  A horvátok ,  bosnyákok 
és  a  dalmátok beteges  f iúgyermekeiket  a  szent  oltalmába ajánlották,  
ferencrendi  habitusban járatták ıket évekig .  Jószágpatrónus;  
fokozatosan Remete  Szent  Antal  jószágırzı szerepét  vette  á t .  Régen a 
dél i  sz lávok élı á l latokat vi ttek a  ferences  kolostoroknak,  hogy 
„ megáldottként”  v isszavásárolhassák  azokat.  Búcsúvásár ján  a  sokác 
lányok virágot  tûztek  a  nekik tetszı legény kalapjába.  Székesfehérváron 
aprójószággal ,  tojással  ajándékozták  meg a ferences  szerzeteseket .  
Napján  az  ország  számos vidékén nem fogták  be  a  jószágot .  
Gyergyócsomfalván  az  i s tá l ló  ajtajára láncot  akasztottak olyan 
magasan,  hogy az á l lat  könnyen átléphessen  rajta:  „ legyetek  erısek ,  
mint  a  vas,  tartsatok össze ,  mint  a  lánc ,  s  Páduai  Szent  Antal  ırizzen 
meg benneteket  a  vadállatoktól”  -  mondták  a gazdák rí tustevés közben .  
Országszerte  ismerték  „ Szent  Antal  kenyerét” :  fölajánlás  a  szegények 
megsegítésére .  A templomok Szent Antal  szobra mellett i  perselye  a 
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szegényeknek való  adományozás  helye ,  eszköze .  Szegeden 
„ kolduscipókkal  öltöztet ik”  a szent oltárát .  

Az orbánc  népi  neve  „ Szent  Antal  tüze” ,  rá imádkozással  és  szentelt  
gyertyával  gyógyították;  de  i smerték és  használták  az  „ orbáncfüvet”  i s .  
Szeged környékén Antal  nevû ember  cs iholt  kovával tüzet  a  betegre.  
Brassóban f inomlisztet  i s  szórtak a fá jós  tagra ,  a  l i sztes  zacskót azután 
kivitték  az  erdıbe,  hogy a betegséget  az  erdı vegye át .  Sokhelyütt  e  
napon a gyermekeket  Antal  nevû emberhez  vezették ,  aki  kivesszızte 
belılük a betegséget .  Gyimesben az „ égitûztôl”  védett  a  szent :  „ Térj  
meg sátán ,  tér j  meg!  Menj el  a  kısziklára,  oda,  hol  a  fekete  kókisok 
nem kikiri lnek  és  az  emberek nem járkálnak.  Áldott  Páduai  Szent Antal 
tér í tsd  meg és  ırizd  meg a határainkat  és  a  vetéseket  az  égi  háborútól .”  
E szöveg elmondása után  „ fészivel”  (fej szével)  keresztet  karcoltak a 
földre .  Baranya megyében ünnepének hajnalán ,  napkelte  elıtt  f iatal  
férf iak fadarabok összedörzsölésével  tüzet  é lesztettek  a  faluszélén ,  
vagy a harangláb  mellett ,  feszületnél ,  házak kapujában:  „ Szent  Antal 
tüzet” ,  „ ú j  tüzet”  tettek .  Ezen hajtották  át  a  disznót ,  a  lovat  és  a 
marhákat  i s .  Parazsát  széthordták  a faluba,  arról  gyújtottak új  tüzet  a 
házi  tûzhelyekben .  

Szıkéden azt  tart ják ,  ha napján  es ik  az  esı,  hogy „ Antal  a 
gombát  vet i” .  

Lotharingiai  Károly  Buda ostromához Szent  Antal  napon fogott 
hozzá .  Antal  az  elsı vi lágháború  végéig  a  katonák patrónusa i s ,  de  a 
lovagoké és  a  cserkészeké i s  ô  volt .  Hazánkban minden katolikus 
templomban ott  van szobra és  perselye .  A szent  leggyakoribb jelölés i  
módja:  az  egyik  karján  Kisjézust  tart ja ,  a  másik  kezében pedig  li l iomot.  
Egyik  legendájában,  amikor  egy gazdag ember  házában szá l l t  meg,  késı 
este  a  gazda nagy fényességet  lá tott  Antal  szobaajtaján  kiszüremleni .  A 
kulcslyukon át  belesett ,  s  a szobában a szent  karján  a  gyermek Jézust 
lá tta .  

 
Szegeden a  l i l iom „ szentantalvirág” .  Az asszonyok és a  lányok 
l i l iomszál lal  a  kezükben vesznek részt  a  napján tartott  misén ;  szobrát  
l i l iommal öltöztet ik;  s  l i l iomos gyermekkörmenetet  tartanak,  amely 
után  a  pap megáldja a  gyermekeket .  Az eladólányok kérıt „ tıle 
kérnek” .  Bács-Bodrog vármegyében i s  fér j jósló  napnak tartották  a 
lányok.  

A régiségben Antal  dologti ltó  nap volt ,  az  asszonyoknak nem volt  
szabad l i szthez  nyúlni ,  nehogy kelések  legyenek a kezükön.  

Piros  betûs  ünnepként  tartották  számon ezt  a napot .  Antal  a 
reménytelen ügyek pártfogója és  ô vezet  az  elveszett  tárgyak nyomára i s .  
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Litánia Páduai Szent Antal tiszteletére 

 
Uram irgalmazz! 
Krisztus kegyelmezz! 
Uram irgalmazz! 
 
Krisztus hallgass minket! 
Krisztus hallgass meg minket! 
 
Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk! 
 
Szentséges szőz Mária, Könyörögj érettünk! 
Istennek Szent Anyja, Könyörögj érettünk! 
Szüzeknek Szent Szüze, Könyörögj érettünk! 
 
Páduai Szent Antal, Könyörögj érettünk! 
Istennek hő szolgája, Könyörögj érettünk! 
A ferences rend ékessége, Könyörögj érettünk! 
Az Egyház oszlopa, Könyörögj érettünk! 
Isten kedve szerint való ember, Könyörögj érettünk! 
 
Szent Antal, a tisztaság lilioma, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a szegénység kedvelıje, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, az alázatosság példaképe, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, az engedelmesség mintája, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a türelmesség példája, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, az életszentség csillaga, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a szükségben szenvedık segítıje, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, jószívő pártfogónk, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, te nagy csodatévı, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, az eretnekek térítıje, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a bőnösök buzgó javítója, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, Te apostoli hithirdetı, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a börtönök megnyitója, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a foglyok kiváltója, Könyörögj érettünk! 
Szent Antal, a jövendık látnoka, Könyörögj érettünk! 
 
Minden gonosztól, Ments meg Uram minket! 
Minden bőntıl, Ments meg Uram minket! 
A Sátán cseleitıl, Ments meg Uram minket! 
Az örök haláltól, Ments meg Uram minket! 
 
Szent Antal érdemei által, Ments meg Uram minket! 
Szent Antal hısies erényei által, Ments meg Uram minket! 
Szent Antal szeretete által, Ments meg Uram minket! 
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Szent Antal buzgósága által, Ments meg Uram minket! 
Szent Antal fáradhatatlan munkássága által, Ments meg Uram minket! 
Szent Antal csodatettei által, Ments meg Uram minket! 
Szent Antal dicsı halála által, Ments meg Uram minket! 
A végítélet napján, Ments meg Uram minket! 
 
Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megmenteni méltóztassál, 
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Hogy minden szükségben megsegíteni méltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Hogy halálunk küzdelmeiben megvédeni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Hogy országodba fölvenni máltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Hogy az ítéletkor Szent Antal közbenjárására irgalmazni méltóztassál, 
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bőneit, Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bőneit, Hallgass meg minket! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bőneit, Irgalmazz nekünk! 
 
Imádkozzál érettünk, Szent Antal! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 
 
 

Könyörögjünk! Kérünk, Uram, Szent Antal közbenjárására adj népednek mindenkor 
segítséget, hogy a földön kegyelmedben, a mennyben pedig örömeidben és szeretetedben 
részesüljünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen 
 
 
 

Páduai Szent Antal a pápaPáduai Szent Antal a pápaPáduai Szent Antal a pápaPáduai Szent Antal a pápai udvarban prédikáli udvarban prédikáli udvarban prédikáli udvarban prédikál    
 

A Szentlélek választott edénye, Szent Ferenc tanítványa és társa, Páduai Szent 
Antal, akit Szent Ferenc az õ püspökének szokott nevezni, egy alkalommal a pápai 
udvarban a pápa és a bíborosok elõtt prédikált. A bíborosok testülete sokféle 
nemzet fiaiból állt, voltak köztük görögök, olaszok, franciák, németek, szlávok, 
angolok és még más anyanyelvûek. Szent Antal áthatva a Szentlélek tüzétõl olyan 
hatásosan, meggyõzõen, buzgón, világosan és érthetõen fejtegette az Isten szavát, 
hogy a jelenlevõk, bár más nyelvet beszéltek, mint õ, oly világosan értették 
minden mondatát, mintha saját nyelvükön szólt volna. Fölöttébb elcsodálkoztak 
hát mindnyájan, mert úgy tûnt nekik, mintha megújult volna a régi pünkösdi 
csoda, amikor az apostolok eltelve a Szentlélekkel különféle nyelveken kezdtek 
prédikálni. Álmélkodva kérdezték egymástól a bíborosok:  
- Hát nem Hispániából való a mi szónokunk? Hogyan van az mégis, hogy 
mindannyian úgy értjük beszédét, mintha hazai nyelvünkön szólna? 
A pápa is, elgondolkozva és elcsodálkozva szavainak mélységén, így szólt:  

- Ez valóban a testamentum õrzõje és a Szentírás tárháza.  
Krisztus dicséretére. Ámen. 
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PÁDUAI SZENT ANTAL A HALAKNAK PRÉDIKÁL 
 
 
 
 
 

Antal prédikálna, 

Ha hallgatót találna; 

Inkább szól halaknak, 

mintsem a falaknak; 

Lemegy hát a tóhoz, 

És itt kezd a szóhoz. 

 

Jönnek a nagy pontyok 

s a kis halporontyok, 

Mind-mind száját tátva 

Figyel a barátra: 

Tetszett a prédikálás, 

Ponty-pereputty hálás. 

 

Ragadozó csukák, 

rabláshoz nem buták, 

Úszva arra mentek 

hallgatni a szentet: 

Tetszett a prédikálás, 

Csuka-csapat hálás. 

 

És a falánk harcsák 

Illendınek tartják, 

Hogy a beszéd végett 

Hagyják az ebédet. 

Tetszett a prédikálás, 

Harcsa-horda hálás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csík és a viza, 

Nemes halak biz'a, 

Íme nem mulasztják 

A szónoklat malasztját: 

Tetszett a prédikálás, 

A csík-csoport hálás. 

 
Halak és halacskák, 
Okosak és csacskák, 

Emelik fejüket, 
Egyikük sem süket: 

Jóisten nevében 
Csüngnek a beszéden. 

 
Vége a beszédnek, 

Halak hazatérnek; 

Csuka ragadozik, 

Bujálkodik a csík. 

Csüngtek a beszéden, 

S élnek úgy, mint régen. 

 

Rák tovább is lassú, 

Harcsa hájas hasú, 

Zabál a ponty egyre 

Szent szókat feledve. 

Csüngtek a beszéden, 

S élnek úgy, mint régen. 

 
 

Fordította: Kunszery 
Gyula 
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Mások öröme 
 
 
Naponta hallod mások örömét: 

- Nézd, vettem ezt a szép szoknyát! 

- Gyızött a Fradi! 

- A jövı hónapban új lakásba költözünk. 

- Gyermeket várok. 

- A szomszéd Kati férjhez ment. 

- Meggyógyultam. Jobban vagyok. 

- Láttad tegnap este a filmet? Nagyszerő volt! 

- A hétvégét a Mátrában töltjük. 

- Képzeld, jutalmat kaptam. 

- Gyermekemet felvették az egyetemre. 

- Megdicsértek. 

Naponta hallod az emberek mindennapi örömeit. Lelkesedéssel mondják társaid, ami jó 

érte ıket. Míg mondják, szemükben fény, arcukon mosoly és lelkükben várakozás: örüljetek 

vele. 

Tudsz örülni mások örömének? Az öröm örömet vált ki. Ha neked éppen nincs örömed, 

van másnak. Megosztja veled. Ha neked van, mondd el te is. A mások öröme a tiéd is lehet. 

 
 

Találkozások 
 
 
Mindennap megtörténik. Valakivel találkozol. Régi ismerıs, régi barát, szívedben titkolt 

szerelem. Vagy más élményed vele, emlékként él emlékezetedben. 

Minden találkozás feltámadás. Feltámadása énünk majdnem halálban alvó rétegeinek. 

A találkozások sem véletlenek. Nyomot hagynak. Érzéseket ébresztenek, reményt 

gyújtanak, rég felejtett múltunkra fényt derítenek. A találkozások újjászületések. 

Lehetnek csalódások. İ volt, akit szerettem? A barátom? a szerelmesem? az ellenségem? 

Csalódás, de csak akkor, ha nem ismerjük a szív törvényeit. Egyik ember a másiknak adott 

idıben majdnem mindent jelent. İrizzük ıt, ıket, mint fák ırzik törzsük győrőiben az éveket. 

De most, most más, akire szükségem van. Akit szeretni tudok, aki majdnem a minden 

nekem. Csalódás nélkül nézzük hát, akivel találkozunk, és ha nem értjük most, értettük akkor. 

A találkozás perceiben régi önmagunkkal találkozunk. Önismeretünk mélyül. Különös öröm. 

Találkozás. Valóságra ébredünk. Ez is lehet. Neked mi? Mind lehet. Menj az utcán, utazz 

vonaton, járd a várost, talán találkozol azzal, akire rég nem gondoltál. Minden találkozás 

öröm. (Ha éppen haragosod, ellenséged s utálod? A szeretet fölényével gyızz önmagadon. 

Öröm!) 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Egy kopott, ócska Trabant áll a tilosban. Amikor a Egy kopott, ócska Trabant áll a tilosban. Amikor a Egy kopott, ócska Trabant áll a tilosban. Amikor a Egy kopott, ócska Trabant áll a tilosban. Amikor a 
tulaj megérkezik, odalép hozzá a rendôr:tulaj megérkezik, odalép hozzá a rendôr:tulaj megérkezik, odalép hozzá a rendôr:tulaj megérkezik, odalép hozzá a rendôr:    

- Jó napot, uram! Ön tilosbJó napot, uram! Ön tilosbJó napot, uram! Ön tilosbJó napot, uram! Ön tilosban áll. Ötezer forint.an áll. Ötezer forint.an áll. Ötezer forint.an áll. Ötezer forint.    
- Biztos úr, már öné is a kocsi!Biztos úr, már öné is a kocsi!Biztos úr, már öné is a kocsi!Biztos úr, már öné is a kocsi!    

y 
Két kiéhezett, csavargó hangya bóklászik a sivatagban. Szembejön velük 

egy teve. Megszólal az egyik hangya: 
- Én gáncsolok, te ütöd! 

y 
Egy fiatal elmegy az öreg székelyhez: 

- János bácsi! Mit adott a lovának, amikor az beteg volt? 

- Petróleumot, fiam. 
Másnap: 

- János bácsi, mit tett velem? Petróleumot adtam a lovamnak és 
megdöglött! 

- Hát az enyém is! 

y 

Hittan óra elıtt két fiú verekszik: 
- Megmondalak a plébános bácsinak, hogy kıvel dobáltál. 
- Te kezdted! 
- Igen, de én nem találtalak el! 

Egyházközségi hírek: 

 

Viccek: 

Június 5-én, vasárnap, KIRÁNDULÁS volt 
Sarkadra autóbusszal, az elsıáldozók és szüleik 
számára. Mindenki jól érezte magát. 
Augusztusban a sarkadi hittanosokat várjuk 
szeretettel Röszkén. 

Június 12-én lesz templomunk védıszentjének, 
Páduai Szent Antalnak a búcsúja. 

A szentmisét és a szentbeszédet 
P. Amászka László minorita atya végzi. 

Június 29-én Péter és Pál apostolok ünnepén 
reggel NEM lesz szentmise!! 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Papp Tünde 
Lektorálta: Kartal József plébános 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket Június 26-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 

Elızı rejtvényünkre, két helyes megfejtés érkezett meg. 

A beküldık: Börcsök Andrea, Füle Csaba 
Az áprilisi rejtvényünk megfejtése: 

„F iam,  te  va ló jában  nem érzéke lheted  Istent ,  ped ig  i tt  van . ”  

Re j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !    

Kétbet ősek: 
AR, ÁL, ÁL, BB, BT, LÁ, LA, MD, 
İJ, RA, SK, TO, TT 

Hárombet ősek: 
ÁGÁ, EBL, ERİ, GÁT, JOL, MAE, 
NEM, RZV, TOL, ZLI 

Négybet ősek: 
ÁBRA, ARAT, EMMA, ESTE, 
MÁNY, OKIT, ÜTÉS 

Ötbetősek: 
ADTAM, ÁLTAL, ÁMBÁR, 
EMBER, LATIN, REMEK, ROMÁK 

Hatbetősek: 
ATANÁZ, ÁRASZT, DARÁNY, 
DURMOL, LANKÁS, LÁTTAM, 
MÉLYRE, MILYEN, RAKÉTA 

Hétbetősek: 
ALTATÁS, MÁSZKÁL, TALÁLAT  

Nyolcbet ősek : 
JÁTSZOTT, LABDÁKAT 

Kilencbet ősek: 
VÉGIGMEGY 

Tízbetősek: 
GAZDASÁGOS, RAJZ- ASZTAL 
 

Japánban egy turista, miközben a 

golfklubokat látogatta, arra a következtetésre 

jutott, hogy a jó ütıhordók és labdaszedık 

általában nık. Egyszer azonban késın érkezett 

a pályára, és egy tíz év körüli fiút kellett 

felfogadnia. A fiú semmit sem tudott a pályáról 

vagy a játékról, és angolul is csak három szót 

tudott. Ennek a három szónak köszönhetıen 

azonban a turista szabadságának hátralevı 

részében ezt a fiút alkalmazta. Minden egyes 

ütés után, az eredménytıl függetlenül, a 

kissrác felugrott, és teljes átéléssel ezt 

kiáltotta: 

-......................! 

Az alábbi szavak és betőcsoportok 
három kivételével elhelyezhetık az 
ábrában. A kimaradt három szóból az 
alábbi történet befejezése állítható össze. 
 


