
A Mai Nap rejtvénye
Vízszintesen a meghatáro

zásokat, függőlegesen az áb
rába írandó szavakat közöljük 
-  egy kissé összekeverve. 
Megfejtésül, az ábra kitöltése 
után, csupán a vastagított vo
nallal jelölt részben olvasható 
francia színész vezetéknevét 
(Michel) kérjük beküldeni.

Vízszintes: 1. A Pál utcai 
... (Molnár Ferenc) 4. Egyik 
városunk 7. Tova 8. OPA 9. 
Lekvár 10. Női név 11. Sze
mélyes névmás 13. Mester
ember 14. Antal Béla 15. Az 
egyik művészet névelővel 17. 
Időmérő 18. Házikó 19. 
Cseppfolyóssá válik 21. Ha
mis 22. Körletben van! 23. 
Irány 24. Gül Baba lánya 
Huszka Jenő operettjében 
25. Enélkül nem történik sem
mi 27. Folyadék 28. Rendkí
vüli, a szabályostól eltérő.

Függőleges:ÁK, Cl, IL, KI, 
LE, OV, ARAB, ITAL, PAKS, 
RELÉ, KORÁN, LELLE, FEL
TALÁLÓK, SZABADESÉS.

A helyes megfejtést bekül
dők között a Mai Nap Kiadó 
Rt. két darab 500 forintos 
ajándékutalványát és_a Rejt
vényfejtő mini SZÓ-TÁR egy- 
egy kötetét sorsoljuk ki. A 
megfejtéseket egy héten be

lül kérjük címünkre elküldeni: 
Mai Nap, Budapest 1967 
„REJTVÉNY”. A megfejtést 
és a nyertesek nevét két hét 
múlva közöljük.

A két héttel ezelőtti rejtvény

megfejtése: MENSÁROS.
Nyertesek: Bállá Béla (Diósd) 
és Tömösközy Erika (Gödöl
lő).

A nyereményeket postán 
küldjük el.

Az agykárosodott 
csecsemőkért

Nem minden csecsemő fej
lődése zavartalan. Sőt. Van
nak olyan csecsemők, akik
nek értelmes, beszélő, jól 
mozgó emberré válását szü
letés előtt, illetve után elszen
vedett agysérülés fenyegeti. 
A Szabadság-hegyi Gyer
mekgyógyintézet Fejlődés
neurológiai és Neurorehabili- 
tációs osztályának munka- 
csoportja 15 éve foglalkozik 
ilyen csecsemők agyfejlődési 
zavarainak korai diagnoszti
kájával és orvosilag megala
pozott kezelésével. Évente 
mintegy 350 csecsemőt kez
denek el kezelni, akiket közel 
1500 agykárosodásra gya
nús esetből szűrnek ki. Előre 
nem tudható, kit fenyegethet

az agykárosodás veszélye. 
De minél többet tudunk meg 
az emberi agy éréséről, annál 
jobb és eredményesebb korai 
diagnosztikai és kezelési 
módszerek dolgozhatók ki. A 
fejlődés nem állhat meg! 
Ezért kérjük, vegyen részt 
alapítványunkban, és segítse 
elő ezt a fejlődést. Az adomá
nyokat szigorúan könyveljük, 
ön is ellenőrizheti, mi történik 
az adományokkal. A befizeté
seket a korai betegségfelis
merést és a korai kezelést 
elősegítő módszerek, felsze
relések, tapasztalatcserék 
fejlesztésére fordítjuk. Az ala
pítvány évi beszámolót küld 
az ön címére a gyógyítás és a 
kutatás terén elért eredmé
nyekről. Az adományokat a 
következő, Magyar Külkeres
kedelmi Bank Rt.-nél vezetett 
számlaszámra küldhetik: 
203-32332-7007.
Köszönettel és tisztelettel: 

Agykárosodott 
Csecsemők 

Gyógykezelése-Neuro- 
rehabilitáció Alapítvány

Top-Show
m áskor

A Fővárosi Operett 
Színház ezúton is értesíti 
nézőközönségét, hogy a 
szeptember 26-i Top- 
Show című műsor kezdési 
időpontja megváltozott. A 
kezdési időpontok: este 
19 és 21.30 óra.

Fesztivál 
a Fesztiválban

__ Pontosabban: a Budapesti 
Őszi Fesztivál keretén belül 
Soros Fesztivált rendeznek a 
Merlin Színházban. Ízelítőül 
most néhány programot köz
lünk a többnapos rendez
vénysorozatból.

Október 2., péntek: 17 
órakor felvonulás a Károly 
körúton az Uborka-bábokkal. 
18 órakor a színházterem
ben: Szemző Tibor és a Ve
gyes Ensemble „Optimista 
előadás" és „Concertino le
mezjátszóra és vegyes zene
karrá' című műsora. 19 órakor 
ugyanitt Magyar Narancs-est. 
22 órakor a bált Jordán Tamás 
nyitja meg a Szózattal.

Október 3., szombat: 10 
órakor a fesztivál résztvevői
nek labdarúgó-bajnoksága.
16.30-kor az előtérben a So
ros Alapítvány által támoga
tott 30 festőművész tárlatá
nak megnyitója. 17 órától 
Soós András „Áutókoncertje” 
és a Kortárs Zeneműhely be
mutatkozó hangversenye. 19 
órakor a színházteremben 
Magyar Napló-est. Ugyanek
kor kihelyezett színházi elő
adás a Szentkirályi utca 8.- 
ban: Monori Lili és Székely B. 
Miklós adja elő a „Műtét-ana
lízist”. 22 órakor a tanterem
ben a Fekete Doboz Kft. vetí
tése.

Október 4., vasárnap: 17
órakor az étteremben Faragó 
Béla szerzői estje. 19 órakor 
az Arvisura a színházterem
ben adja elő a Szentivánéji 
álmot. 22 órakor a könyv-

Balesetveszélyes 
a Kung-fu labda

Az Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egy szerencsés kimenetelű 
gyermekbaleset kapcsán fel
kérte a Kereskedelmi Minő
ségellenőrző Intézetet a taj
vani import Kung-fu vagy ta
padó labda néven forgalma
zott játék vizsgálatára. A 
különböző színekben kapha
tó műanyag golyó képlékeny 
állagú, 4 cm átmérőjű, gumi
cukorhoz hasonló, de annál 
puhább. A Kermi a vizsgálat 
során megállapította, hogy a 
termék egészségre ártalmas,

mert kioldó színezéket tartal
maz. A terméket magyar 
nyelvű tájékoztató és korcso
port-meghatározás nélkül 
árusítják, megtévesztő külse
je miatt szájba véve fulladást 
okozhat. Ezért a Kermi a 
2/1981. (I. 23.) BkM sz. ren
delet 6. (3) bekezdése alap
ján a Kung-fu tapadó labdák 
árusítását megtiltja, és felszó
lítja a kereskedőket a forgal
mazás haladéktalan meg
szüntetésére.

Kereskedelmi 
Minőségellenőrző Intézet

tárban a Magyar Színházi In
tézet vetítése -  Jeles András: 
A mosoly birodalma.

Október 5., hétfő: 17 óra
kor a tanteremben a Fekete 
Doboz Kft. vetítése. 19 órakor 
a színházteremben József At- 
tila-est. 20.30-kor ÉS-est.
22.30- kor a színházteremben 
Amadinda-Kocsis Zoltán- 
Cage-koncert.

Október 6., kedd: 17 óra
kor a színházteremben az 
Olescher Theater Multimé- 
dea: Kereszteződés című da
rabját láthatják. 17 órakor a 
Fekete Doboz Kft. vetítése.
19.30- kor a színházteremben 
a Színház című folyóirat estje 
(kritikafelolvasó-verseny + 
zenés bábjáték felnőtt értel- 
műeknek).

Október 7., szerda: 17
órakor a tanteremben Ange- 
lus-Achillea Millefolium ma
gánszínház. 17 órakor a szín
házteremben Zsuravszky 
Zoltán: Néptánc. 18 órakor a 
könyvtárban feLugossy Lász- 
ló-Szirtes János: Esti hanyat
lás. 19 órakor a színházte
remben BUKSZ-est. 22 óra
kor ugyanitt a Budapesti Vo
nósok koncertje.

Október 8., csütörtök: 17 
órakor a színházteremben a 
Kolozsvári Nemzeti Színház 
vendégjátéka -  lonescu: Lec
ke. 19 órakor ugyanitt 2000- 
est. 20 órakor a tanteremben 
a Balázs Béla Stúdió vetítése.

Október 9., péntek: 17 
órakor a színházteremben 
Sugár János performance. 19 
órakor ugyanitt a Blindman 
quartett koncertje. 22 órakor 
Természetes Vészek Kollek
tíva.

Október 10., szombat: 16
órakor a tanteremben távol
keleti színházak videón. 19 
órakor a színházteremben a 
Térszínház előadása: Oidi- 
pus. 22.30-kor MERLIN LO
VAGI BÁL.

Október 11., vasárnap: 17
órakor a színházteremben 
Révész László László perfor
mance. 19 órakor ugyanitt 
HOLMI-est. 22 órakor Trio 
Stendhal-koncert.

Október 12., hétfő: 22 óra
kor a színházteremben a Mu
zsikás együttes és Sebestyén 
Márta.

A Fesztivál alatt a Madách 
téren nyolc műalkotás készül 
az Europlakát hirdetőtábláin.
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