11. gorski tek in pohod na Murovico
Tematska križanka o Juriju Vegi
Za udeležence tradicionalnega pohoda na Murovico ob občinskem prazniku smo letos
pripravili tematsko križanko o Juriju Vegi. Izmed vseh prijavljenih pohodnikov, ki jo bodo
pravilno rešeno oddali na vrhu Murovice do 10.30, bomo med razglasitvijo rezultatov
teka ob koncu proslave pri Vegovem domu v Zagorici izžrebali nekaj praktičnih nagrad.

Vodoravno: 1 po rdečem
burgundcu znana pokrajina v jz.
Franciji med Girondo in
Biskajskim zalivom, 6 pred leti
zelo popularna ameriška pevka
(Britney), 12 najpomembnejše
Vegovo matematično delo, 14
avstrijska kraljica, ki je vladala
za časa Jurija Vege, 15
sredozemska riba srebrne barve,
16 zavezujoči znesek, plačan ob
sklenitvi kupčije, 17 ime
novinarja in kulturnika Babačića,
18 knjižni izraz za favno, 20 kraj
pod Sveto Trojico v domžalski
občini, 22 »sredina« povesti, 23
čas, ki ima pregovorno svojo moč,
24 čvrsto tkivo, ki utrjuje sklep,
27 razpečevalec drog, 29 kratka,
duhovita zgodbica o znameniti
osebnosti, 32 star izraz za strica
po materini strani, 33 grška črka,
ki označuje gostoto v fiziki, 34
poslovni vodja moštva, skupine
ali posameznika v poklicnem
športu ali šovbiznisu (izvirno
ang.), 36 gibanje zraka navzgor v
dimniku, 38 vojaška profesija
Jurija Vege, 43 država, ki je bila
pod diktaturo Sadama Huseina,
45 kopenski del Ekvatorialne
Gvineje v Afriki, ki se danes
imenuje Mbini, 46 pogovorni
izraz za desetino litra, 48 poldrag
kamen z belimi in črnimi
progami, 50 ime drugega
generalnega sekretarja OZN
Hammarskjölda, 51 neimenovana
stvar, 'tisto tam', 52 ime igralcev
Guinnessa in Baldwina, 53
vlačilna priobalna ribiška mreža,
potegalka, 55 velik afriški ptič
tekač, 56 naša avtorica besedil popevk (Elza), 58 organ izza očal, 59
pri tenisu servis, ki ga nasprotnik ne brani, 60 priprava za
zapenjanje oblačila, 61 cevast prostor pod zemeljskim površjem, 63
začetnici imena in priimka generala nekdanje JLA, ki je doma v
Kamnici pri Dolskem, 65 prvotni priimek Jurija Vege, 67 veda o
gibanju izstrelkov v zraku, ki jo je obvladoval Vega, 70 klicana
barva pri kartah, ki jemlje, 71 nebesno telo, na katerem se krater
imenuje po Vegi, 72 poldrag kamen, navadno zelene barve.
Navpično: 1 kraj onstran Ciclja, kamor je Vega hodil v
nedeljsko šolo, 2 ščit grških bogov, zlasti Zevsa in Atene, 3
dolgoletni izraelski politik, vojaški poveljnik (Moše, 1915-81), 4
brezalkoholna pijača, v stari reklami 'najboljša ta hip', 5 ime citrarke
Galič, 6 vonj iztrebkov, 7 ameriški književnik, glavni predstavnik
romantike (Edgar Allan), 8 staroveški cerkveni zgodovinar in škof
iz Cezareje v Palestini, 9 žgana pijača z izvlečki janeža; latinski
izraz za janež, 10 slovenski pevec (Gianni), 11 albansko mesto ob
istoimenskem jezeru, 12 nekdanji ruski hokejski zvezdnik (Igor),
13 katran, 14 staro artilerijsko orožje, s katerim je streljal Vega,

ime in priimek:

______________

19 znamka kozmetike za ženske, 21 ogabnost, 25 količina lesa, ki je
za določeno dobo odmerjena za posek, 26 Vegova rojstna vas, 28
samo, zgolj, 30 ljudstvo v Kambodži, 31 glavno mesto Bangladeša,
35 pisec pripovednih del v verzih, 37 višja šola, na kateri je Vega
zaključil izobraževanje v Ljubljani in postal navigacijski
inženir, 39 začetnici igralca in pevca Mlakarja, 40 po nazorih in
navadah drugačen, običajno vase zaprt človek, 41 strokovnjakinja
za zgradbo telesa živih bitij, 42 glavno mesto Latvije, 44 odkritelj
Amerike (Krištof), 46 reka, v kateri so našli truplo Jurija Vege,
47 kajak za enega veslača, 49 češki dirigent in skladatelj (Oskar,
1874-1930), 52 oče v arabskih lastnih imenih, 54 gorski travnik v
gorenjskem okolju, 57 tekočina, ki jo izločajo ledvice, 60 pristajalni
pomol z vsemi priključki v marini, 62 žuželka s tankim
rumenkastim telesom, ki skeleče piči, 64 avtor geografskega in
zgodovinskega orisa vzhodnega dela Ljubljanskega polja v
Sitarjevi knjigi o Juriju Vegi (Gorazd), 66 medmet, ki posnema
glas sove, 68 simbol za lutecij, 69 naseljen hrvaški otok ob Dugem
otoku.
Avtor: Marko Bokalič

