
 
 

BELFÖLD 
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT  

 
A 2013 január 8-i birtokúri gyűlés két változást is hozott a vámpírok társadalmában. Történt 

egy kihívás: Maier Krisztiánt, a a hercegi címért párbajra hívta Krausz László, az Budapest birtokura. 
Maier mindenki meglepetésére lemondott a tisztségéről, és hivatalos utódjának nevezte ki Krauszt 
azzal a feltétellel, hogy visszakapja régi, pécsi birtokát. A sors fintora, hogy korábbi kihívója és 
jelenlegi Bajnoka, Zsolnay Emese követte Maiert a Hercegi kinevezése után a pécsi birtokon.  

Krausz László így harc nélkül átvehette a Hercegi címet, és utódjaként az budapesti birtokra 
Atler Karolát nevezte ki. 

Szentpáli Roland, hercegségi szóvivő 

 
JELES NAPOK  - FARSANG

 
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang 
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, 
alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből 
származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot 
szimbolizáló szokásai miatt tiltották. 
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyó keddig tartó utolsó három nap (idén 10-12), ami nagy mulatságok közepette, valójában 
télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei 
karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 
 

ISMERETTERJESZTŐ 
10 CIVILIZÁCIÓ, AMELY REJTÉLYES MÓDON TŰNT EL X - NABTA PLAYA

 
 Maják, inkák, mississippiek, Húsvét-sziget, Indus-völgyi civilizáció - csupán néhány 

olyan kultúra, amely eltűnt a történelem süllyesztőjében, a nagyszámú épített örökségen 
és régészeti leleten túl számos, megválaszolatlan kérdést hagyva maga után.  

 
I.e. 7000 és 6500 között egy városi közösség emelkedett 

ki a Szahara homokjából. Az itt élő emberek marhát 
tenyésztettek, földműveléssel foglalkoztak, agyagedényeket 
készítettek és kőköröket hagytak hátra, bizonyítva ezzel – 
feltételezik a kutatók –, hogy a közösségben csillagjósok is 
felbukkantak. Az archeológusok úgy gondolják, hogy Nabta 
Playa az Egyiptomban néhány ezer évvel később kialakuló 
városok előfutára lehetett. Habár a terület ma rendkívül 
száraz, a civilizáció akkor kezdett felemelkedni, amikor a 
monszunok bőven ellátták vízzel az ottani tavat. 

2013. év Böjtelő havának 9. napja 
81. szám 



 HÍRESSÉG KÉRDEZŐ 
MOLNÁR GELLÉRT  
 

 

 

Sokadik próbálkozásra, nagy örömömre 
végül sikerült elérnem (igaz csak az 
otthonában) a fiatalok kedvelt 
szórakozóhelyének tulajdonosát, Molnár 
Gellértet. Remélem, innen nem fog 
elrohanni – de ha már meghívott a 
lakásába, elnézegetvén a borospoharakat 
és bekeretezett címkéket, megkérdezem: 
honnan ez a nagy szerelem a borászat 
iránt? 
MG: Igazából elsősorban a gasztronómiai 
kultúrkör iránt érzek rajongást... de nem is tudom 
pontosan, hogy miért. Szeretek kísérletezni 
különböző receptekkel, kombinációkkal, még ha 
ezt általában az élő személyzet, vagy barátok 
fogyasztják is el. Innen a borászat iránti 
rajongásom is: a kultúra, az elegancia. Azt 
hiszem, bennünk, régi vágású vámpírokban van 
valamiféle... vonzódás az elegancia, a stílus iránt. 
Persze... most ettől bizonyára meglehetősen sok, 
nálam idősebb testvérem hördül fel, mert 
sztereotipizálom. (Nevet) 
 
VV: Nekem meggyőződésem volt, hogy a lakás tele 
lesz játékkonzolokkal. Remélem, nem kell 
csalódnia az olvasóknak, és a Határtalant is 
legalább ekkora szenvedéllyel vezeti. 
MG: Van játékkonzol, de az a másik lakásban. De 
ettől független az tény, hogy nagyon szeretem a 
Határtalant. Alapvetően én játékos típus vagyok, 
még ha a kreativitásom nem olyan hatalmas, mint 
a fejlesztőstábomé. Annak idején kísérletképpen 
csináltuk a céget, és kicsiben kezdtünk. Az 
üzlettársammal, Sándor Ervinnel (aki sajnos 
azóta már elhunyt), el sem tudtuk képzelni, hogy 
ennyire népszerű lesz. Az első illúziójátékot 
egyébként ő tervezte, még a hetvenes években: 
ennek a feljavított, felújított verziójával 
nemsokára találkozhatnak a tesztelők. A termet a 
felújítás után róla fogjuk elnevezni. Minden évben 
kétszer új projektekkel állunk a nagyközönség elé, 

ilyenkor általában néhány tesztkörre játékosokat is 
keresek itt a HVV hasábjain. 
 
VV: Sok energiát emésztenek fel a fejlesztések? A 
programok és játékgépek is egytől egyik 
kifogástalanok, biztos vagyok benne, hogy nem két 
napba telik a tervezésük és kivitelezésük. 
MG: Nem, valóban nem. Egy hatalmas stáb áll 
rendelkezésemre, és a folyamat maga is több 
részből áll. Kéthavonta tartunk értekezletet, 
ilyenkor összeszedjük a felmerülő ötleteket, 
megvitatjuk, hogy miből lehet játékot készíteni, és 
mi az, amit elvetünk. Aztán átnézzük a már 
készülőben lévő játékokat. Kevesen tudják, de a 
legtöbb játékot először én tesztelem, és csak utána 
kerül ki nyilvános tesztelésre. Általában egy évben 
két új terem kerül bemutatásra, de a nem 
sikereseket többnyire lezárjuk vagy átalakítjuk. 
 
VV: Milyen érzés tesztalanynak lenni? Nagy 
kereslet van a tesztelések iránt? Melyik az a 
korosztály, amelyre rá lehet húzni azt, hogy ők 
igazán a Határtalan „fogyasztói”? 
MG: Nagyon izgalmas, én magam ezt a fázist 
szeretem a legjobban. Tudom, hogy ilyenkor még 
nagyon tele van hibákkal a rendszer, de félelmetes 
élmény találkozni azzal, ami alig néhány hónapja 
még csak egy ötlet volt. Én azt hiszem egyébként, 
hogy nincs kifejezetten ilyen korosztály. Tudja, 
hölgyem, nagyjából tizenhat éves kor felett 
bármilyen korosztálynak tudunk megfelelő 
szórakozást nyújtani. Csak elég nyíltnak kell lenni 
hozzá a bennünk élő fiatalt illetően. 
 
VV: Ez tény, nagyjából minden korosztályt 
láthattunk már a Határtalanban. Ha épp nem 
fejleszt, mivel tölti szabadidejét? 
MG: Nagyon szeretek sétálni Budapesten, illetve 
időről időre új éttermeket, pubokat keresek fel. 
Kedvelem a fiatal, friss társaságot egyébként, 
szeretek beszélgetni, kedvelem az emberek 
társaságát. Ezzel együtt szívesen ülök otthon, 
hallgatok zenét, szívok el egy szivart, és iszom egy 
pohár bort. 
 
VV: Ezek szerint hamar Önbe botolhatunk, ha Pest 
utcáit járjuk. Köszönöm az interjút! 
MG: Én is köszönöm! 

 
Hajdú Réka 

 



JÓ§AROK 
SZEMÉLYI JÓSLATOK 
 

Merlina továbbra is várja a kérdéseket, álmokat! 
 

HETI JÓSLAT 
 

Álarc mögé bújik a macska és az egér is. 

 

FARSANGI HOROSZKÓP 

Kos                                                                                  
A hétköznapokban általában komoly, felelősségteljes és 
megbízható. Talán épp ez az oka, hogy a lazulás pillanataiban 
kifordul önmagából, és már-már felelőtlen mutatványokba is 
belevág. Nagy bulizó, de nem szórakoztat, inkább szórakozik, a 
saját kikapcsolódását keresi. Ebbe még egy-egy futó kaland is 
belefér a party közepette, de ebből nagy valószínűséggel nem 
lesz tartós kapcsolat, sőt talán még ismeretség sem. 

Bika                                                                                  
A Bika-szülött visszafogott bulizó, ami nem jelenti azt, hogy 
szeretett partnerével ne táncolna egy kellemeset valami andalító 
dallamra. De a táncparkett nem fog tőle izzani, sőt az is lehet, 
hogy inkább valami kulturális programot választ a zajos 
forgatag előtt vagy helyett. Többféle módját el tudja képzelni a 
partizásnak a tánctól a kocsmai, félhomályos beszélgetésen át 
egészen a múzeumlátogatásig. Az is lehet, hogy a farsangi 
időszakban is felváltva hódol majd ezeknek a lehetőségeknek. 

Ikrek                                                                              
Ő a klasszikus bulizó, aki imádja a zenét, a táncot, a társaságot, 
boldoggá teszi, ha kiöltözhet, csilloghat. Az Ikrek remek 
hangulatfelelős, mellette nem laposodik el egyetlen házibuli 
sem. Ennek ellenére – vagy talán épp ezért – óvatosabban 
kellene bánnia az alkohollal, mert olykor bizony túllő a célon, és 
lerészegedik. Ez ugyan az adott pillanatban még szórakoztató 
lehet, de ne feledje, hogy másnap talán már nem lesz olyan 
vicces a party-képeket nézegetni. 

Rák                                                                                 
Egyszerre zárkózott és kitárulkozó, unalmas és szórakoztató. 
Hogyan? Meg kell találni a hozzá vezető utat, s akkor, 
feloldódva az egyik legkellemesebb partner barátságban, 
szerelemben, buliban egyaránt. Szereti a táncot, de csak, ha 
kedvére való a zene, szereti a társaságot, de csak, ha ő választja 
ki a tagjait. Amennyiben mindez adott, a Rák és a társasága is 
remek buli részese lehet, amit még sokáig nem felejtenek el. 

Oroszlán                                                                          
Fontos számára, hogy a középpontban legyen, és kitűnjön a 
társaságból. Ezért nagy gondot fordít a megjelenésére, 
elegánsan, illatosan, kifogástalan frizurával indul el szórakozni. 
Szereti a zenét, a ritmust, a party-hangulatot, mégsem igazi 
bulizó. A nagy tömeg, az ittas emberek idegesítik, táncolni nem 
igazán tud. Egy előkelő helyen, luxuskörülmények között 
érezheti talán a legjobban magát. 

Szűz                                                                                  
Egy igazi Szűz-szülöttnek nem kell különösebb alkalom ahhoz, 
hogy bulizzon egy nagyot. Rajong a táncos mulatságokért, 
hiszen remek táncos, és a hétköznapok unalmas rutinja után itt 
igazán megmutathatja, mi rejlik benne. Csinos, izgalmas, 
elbűvölő – kívül és belül egyaránt. Akad is hódolója bőven, de 
ők most nem elcsábítani akarják, csupán jól érezni magukat a 
társaságában. Ez sikerül is, s talán egy új, tartós barátsággal 
gazdagodnak farsangkor. 

Mérleg                                                                               
Szereti a nagy társaságot, a vendégséget, a zenét is, de a táncos 
helyek zavarják, inkább kerüli őket. A Mérleget ehelyett sokkal 
jobban vonzza egy hangulatos beszélgetés baráti körben vagy 
valami nagy, családi összejövetel. Kissé önző, ezért ráveszi 
barátait, rokonait, hogy oda menjenek, ahol ő jól érzi magát, de ezt 
utólag már senki sem fogja bánni. Különösen a Mérleg nem, aki a 
csillagok állása szerint megismerkedik valakivel farsangkor, vagy 
új alapokra helyezi meglévő kapcsolatát a következő pár hétben. 

Skorpió                                                                           
A Skorpió már tapasztalatból tudja, hogy mindig azok lesznek a 
legjobb bulik, ahova semmi kedve elmenni. Tehát, ha sikerül 
legyőznie kezdeti vonakodását, fergeteges szórakozásban lesz 
része, s persze ki más lenne a társaság középpontja, mint ő? A 
Skorpió nem egy nagy táncos, pedig jó a mozgása. Ha van, aki 
táncba csábítja, nem fog csalódni, de a Skorpió szülöttének 
fontosabb, hogy ragyogó elméjével, lehengerlő humorával 
kápráztassa el közönségét. A látszat ellenére annyira nyitott, hogy 
egy-két óra elteltével mindenki a barátjának érzi magát. 

Nyilas                                                                               
Általában aktív bulizó, táncol, énekel, igyekszik ezer fokon tartani 
a hangulatot. Mostanában azonban fáradékony, talán beteg is, 
ezért ebben a farsangi időszakban többször marad otthon, 
kihagyva ígéretes bulikat. Szerencsére ért hozzá, hogyan vegye rá 
szeretteit, hogy tartsanak vele, ezért nem lesz magányos, sőt 
kifejezetten hasznosan tud töltekezni ezekből a csendes órákból. 
Buli helyett inkább vígjátékokat néz, vagy a párjával romantikázik. 
Azért a 2013-as farsangot sem hagyja ki teljesen, legalább egy 
mulatságra ellátogat majd, de csak a szezon vége felé. 

Bak                                                                                   
Szerelmi bánat vagy más lelki nyavalya tartja távol minden 
vidámságtól ezekben a hetekben. Rosszkedvű, csalódott, 
elhagyatottnak érzi magát. Viszont ha begubózik, és kifelé nem 
kommunikálja érzéseit, a barátai sem tudnak a segítségére sietni. 
Az első lépést neki kell megtennie, ami lehet egyetlen telefonhívás 
is: „Át tudnál jönni hozzám?” Ha ezt megteszi, máris könnyebb 
lesz. Azért a nagy összejövetelek helyett most válasszon inkább 
kisebb házibulikat, ezekben nem fog csalódni! 

Vízöntő                                                                          
Igazi egyéniség, extravagáns buli-frizurával, egyedi ruhával és 
kiegészítőkkel. Nem nagy táncos, inkább a parkett széléről nézi a 
többiek idétlenkedéseit. A Vízöntő két tánc között azonban jó 
beszélgetőpartner, érti, és jól alkalmazza a hallgatás művészetét, 
de kezdeményezni is tud, ha arra van szükség. Megbízható, 
biztosan nem kürtöli tele a várost senki lerészegedésével, de ő 
maga mereven ügyel arra, hogy semmiféle kihágást vagy 
kellemetlenséget ne kövessen el. Nem a buli lelke, inkább hasznos 
tartozéka. 

Halak                                                                                
Minden buliba kell egy Halak-szülött! Ő az, aki gátlástalanul 
táncol akkor is, ha fogalma sincs az adott ritmusról, vicces 
történetekkel szórakoztatja beszélgetőtársait, észrevétlenül issza le 
magát, elsőként érkezik és utolsóként hagyja el a helyszínt, és 
eközben garantáltan megtalálja a hangot mindenkivel. Lehet, hogy 
mostanában egyéb elfoglaltságai miatt kihagy egy-két bulit, de 
ezeket a farsangi időszak végéig biztosan pótolja. 

 
 
 
 



PROGRAMAJÁNLÓ 
MOZIPREMIER FEBRUÁR 14-ÉN 
 
Lenyűgöző teremtmények (12) 

Ethan Wate érettségi előtt 
álló fiatal srác, akit hónapok óta 
egy gyönyörű lány kísért az 
álmaiban. Hamarosan kiderül, 
hogy a lányt Lena Duchannes-
nek hívják, és épp nemrég 
költözött a város legrégebbi, 
egyben leghírhedtebb 
ültetvényére. Amikor megismerik 
egymást, felfedezik, hogy egy 
közös, sötét titok lappang 
családjaik között, amely az egész 
várossal kapcsolatban van.  
 
Szép remények (12) 

Az árva Pip egy titokzatos 
jótevőnek köszönhetően esélyt 
kap, hogy kiemelkedjen a 
szegénységből. London újdonsült 
úriembereként az elkényeztetett 
és gyönyörű Estella után ered, 
akit már gyermekkora óta szeret. 
A lányt viszont egy óriási titok 
veszi körül, ami szörnyű 
következményekkel lehet Pipre.  
 
Die Hard - Drágább, mint az életed (16) 

John McClane – aki 
mindig a rossz helyen és a rossz 
időben bukkan fel – élete 
legnagyobb kihívása előtt áll: 
Ezúttal nemzetközi terepen kell 
helyt állnia, amikor régóta 
elhidegült fiát, Jack-et túszul 
ejtik egy orosz maffiavezér 
kiszabadítása közben. Az idősebb 
és ifjú McClane csakis egymásra 
számíthat az idegen országban, az 
életben maradás mellett pedig 
még a világot is meg kell menteniük egy újabb 
diktátortól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPT 
HARASZT  
 
A hagyományos orosz, farsangi receptet csak 
felnőtteknek ajánljuk. 
 

 
 
Hozzávalók: 
200 g liszt 
2 tojás 
1 ek vodka 
½ kk só 
400 ml olaj a sütéshez 
porcukor, esetleg méz, vagy lekvár a tálaláshoz 
 
Elkészítés: 

A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, 
a vodkát, a tojásokat és kemény tésztát gyúrunk. Egy 
tiszta konyharuhát benedvesítünk, kicsavarjuk 
belőle a vizet és a tésztát a nedves konyharuhával 
bugyolálva 40 percig pihentetjük 
szobahőmérsékleten. 

Lisztezett felületen több részletben olyan 
vékonyra nyújtjuk a tésztát, amennyire csak tudjuk. 
Négy különböző átmérőjű, kerek szaggatóval 
mindegyik méretből ugyanannyi tésztakorongot 
gyártunk. Mindegyik haraszt négy, egymásra 
helyezett, eltérő átmérőjű korongból áll, mégpedig 
úgy, hogy alulra helyezzük a legnagyobbat és az 
egyre kisebb átmérőjűeket tesszük rá. Az így 
elkészített tésztatornyok közepét ujjunkkal 
benyomjuk, ezáltal összetapasztjuk az egymásra 
helyezett tésztakorongokat, majd a széleket 
bevagdossuk (hét vágással nyolc egyenlő részt 
kapunk). A szaggatók méretétől függ, hogy hány 
harasztot tudunk készíteni. (Nekem tíz darab lett 
belőle.) 

Serpenyőben az olajat felhevítjük és két-
három adagban aranyszínűre sütjük a harasztokat. 
Megvárjuk míg kissé kihűlnek, porcukorral 
meghintjük vagy mézet csurgatunk rájuk és tálaljuk. 



APRÓ 
HIRDETÉSEK  
  

Nekrológ 
Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, 
édesapa, férj, testvér, rokon és barát  

Sokoray Eugén 
életének 45. évében, 2013. február 6-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása 2013. február 11-én, 13 órakor 
lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben.  
A gyászoló család:  

neje, három fia, testvére és édesanyja 
 
Kínál 

Eladásra kínálom nagy és változatos 
babagyűjteményem, melyben vannak igazi 
ritkaságok is. Lehetőleg egyben, de megbeszélés 
alapján külön-külön is értékesíteném a 
darabokat. Kaolia Villő 

 
Kínál 

Problémája van a pálcájával? Baleset történt, 
vagy csak elöregedett és már nem működik olyan 
jól? Van megoldás! Keresse a Roth famíliát 
mentális üzenetben, s a lehető leghamarabbi 
időpontban állunk rendelkezésére, hogy 
megoldjuk problémáját. 

 
Társkereső 

Szexi, 23 éves, orosz vadmacska szeretné, ha 
valaki tartós simi-simi mellett megszelídítené. 
Persze nem könnyű feladat megzabolázni, ha 
könnyen feladod, akkor ne is próbálkozz! Csak ha 
tényleg komolyan gondolod, akkor jelentkezz! 
Üzenetet a szerkesztőségen keresztül.  

 
Társkereső 

163/28 telt, házias, értelmiségi hölgy keres 
nemdohányzó, kompromisszumokra kész társat 
28-45 éves, egzisztenciájában stabil férfi 
személyében. Levelek és mentális üzenetek a 
szerkesztőségbe. 

 
Kínál 

A Hegyalja úton impozáns, galériás üzlethelyiség 
kiadó! Érdeklődni Závodyéknál, a 
szerkesztőségen megadott elérhetőségen. 
 

Kínál 
Ének- és zongoraoktatást vállalok kezdőtől 
egészen a haladó szintig. Érdeklődni kizárólag 
telefonon. Antal Rudolf 

 
 

Kínál 
Komponensre van szüksége? Bájitalt kell 

főznie, de nem tud? Az Arany Szalamandra Patika - 
és Gyógynövénybolt egész napos nyitva tartással 
várja vásárlóit Budapest szívében, a Váci utcától 
nem messze. Komponensek, gyógyfüvek, teák, 
alacsony áron, barátságos kiszolgálással! 

 
Kínál 

Bájitalra lenne szüksége? Ritka a komponens? 
Bonyolult a recept? Az sem akadály. Forduljon 
bizalommal hozzám. Rendszeres főzést is vállalok, 
akár közepesen nagy tételben is. Holdkontrollra 
lycantrópoknak kedvezmény. Érdeklődni: Surányi 
Arnold, cím a szerkesztőnél. 

 
Kínál 

Korrepetálást vállal általános szintű közismereti 
tantárgyakból illetve mágiaelméleti alapokból 
martioni diák. További részletek kissárkány 
jeligén. 

 
Keres-Kínál 

Nincs hobbija?  
Nyomasztja felgyorsult világunk személytelensége? 
Szeretné értékesen, meghitt, hangulatos 
környezetben tölteni a szabadidejét? 
Leülne pár órára csak azért, hogy egy jó könyvbe 
mélyedjen?  

Akkor az Antikvárium Klub csak 
Önnek szól. 

A szöveg ma már szinte csak a monitorról 
jön, papírterméket mind kevesebbet veszünk a 
kezünkbe. A budapesti antikvárium és olvasókör 
szeretettel vár mindenkit, aki szeret olvasni, 
művelődni, szereti a régi atmoszférát, és szívesen 
merülne kötetlen beszélgetésbe akármilyen 
témakörben egy csésze tea, vagy kakaó 
társaságában. 

(Ugyanitt könyvek, teljes könyvtárak, 
térképek, metszetek, plakátok, képes levelezőlapok, 
fotók, kéziratok és egyéb papírrégiségek vásárlása) 

 
Kínál 

Elege van már a visszautasításokból?  
Hiába a sok munkaerő, egyik sem ér el eredményt? 
Új a cég és nem tudja, hogy hogyan adhatná el a 
termékét? 
Cégének szüksége van egy jogi tapasztalatokkal 
rendelkező, sokoldalú üzletkötőre? 

Akkor én vagyok az Ön embere.  
Céltudatos és tapasztalt vagyok. Elsődleges 

profilom az új ügyfelek felkutatása, de kiválóan 
értek a meglévő ügyfélkörrel való 
kapcsolattartáshoz, illetve a további forgalom 
generálásához körükben.  

Jelentkezni a szerkesztőségben. 



IDŐJÁRÁS 
FOLYTATÓDIK A VÁLTOZÉKONY IDŐJÁRÁS  

 
Vasárnap erősen felhős lesz 

hazánk felett az ég, és főleg 

délen és keleten fordulhat elő 

többfelé havazás, az északias 

szél gyengének ígérkezik. 

Hétfőn átmenetileg napos, 

száraz idő várható, azonban a 

jövő hét közepén várhatóan egy 

újabb ciklon okoz majd egyre 

többfelé csapadékot, azonban 

ennek halmazállapota és 

mennyisége még meglehetősen 

bizonytalan. 

 
 

NÉVNAPOK A HÉTEN 
BOLDOG NÉVNAPOT! 
 

9  Abigél, Alex 
10  Elvira 
11  Bertold, Marietta 
12  Lídia, Lívia 
13  Ella, Linda 
14  Bálint, Valentin 
15  Georgina, Kolos 
 
 
 
 
 

LAPZÁRTA 
CSÜTÖRTÖK ESTE (LEVELEK, KÉRÉSEK, MEGFEJTÉSEK) 
 
(Kérdéseiket a szerkesztőség címére küldjék el: varazsvilag@alomvilag.hu 
"Jóssarok" témával, és egyéni jeligével ellátva. Csak az ilyen módon 
beküldött kérdésekre áll módjában jósnőnknek válaszolni.) 

 

VALUTA 
ÁRFOLYAMOK 

 
1 USD (amerikai dollár) = 217 HUF 

1 GBP (angol font) = 342 HUF 
1 EUR (euró) = 290 HUF 

1 IMC (tallér) = 2493 HUF 
 

KÉSZÍTŐK 
 
 

Felelős Szerkesztő: Faragó Borbála  
Újságírók: Siklós Bence 

Haisz K. Szilvia 
Penn Anna 

Kollár Dorina 
 

Képregény: Ada - LFG.hu 
 

Forrás: 
 metnet, ezo.tv, mult-kor.hu, filmtrailer.hu, nosalty.hu, 

jelesnapok.oszk.hu, tudtad.osztod.hu 
 

//Ada, Carrie, Manassé// 

 
Elérhetőség: varazsvilag@alomvilag.hu 

 
 

 

KÉPREGÉNY  
CÁPA

 

 


