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Cvikipuszi Nikolettának (17. oldal)! Cuppp!
Hogy miért?
A válaszom tömör: mert Avril Lavigne-ről – az
én kedvenc énekesnőmről – kért egy oldalt a Jó
Pajtiba.

Azonnal felhívtam a Zenebona szerkesztőjét,
és puhítgatni kezdtem, engedje meg, hogy ennek
a kérelemnek én tegyek eleget. Rengeteg fotóm
van Avrilről (itt a legkedvencebb!), meg annyi tudnivalót gyűjtöttem be róla, hogy akár egy egész JP-t
megtölthetnék velük.
Ha neked is a kedvenceid közé tartozik a kanadai lány, akkor ne vesztegesd az időt, lapozz a
Zenebona oldalra.
De végül is nem ez a fő hírem. Amit el szeretnék
újságolni, az Klacival, a szomszéd fiúval kapcsolatos (a neve Kelemen László, és ragadványneve
az előbbi kettő egybeolvasztásából keletkezett,
állítólag még az oviban).
Nos, Klaci harmadikos gimista. Van egy bogara:
szereti a különös sportokat. Eddig görikori-hokizott,
rögbizett, sáros domboldalon sízett stb. A nyáron
azt eszelte ki, hogy kipróbálja a Bungee Jumping
nevű sportot.

(Tudomásom szerint ennek még nincs magyar neve, talán gumis toronyugrásnak lehetne
mondani.)
Sokan az őrültek sportjának tartják. Mert a
lényeg ebben az, hogy egy magaslatról (pl. magas hídról, emelődaru csúcsáról) a mélybe veted
magad.
Persze nemcsak úgy madár módjára. A vállalkozó szelleműt egy vastag gumikötél rögzíti az
elrugaszkodás pontjához. A gumi hossza és vastagsága úgy van kiszámítva, hogy a mélybe repülő
személyt egy-két méterrel a víz, vagy a talaj szintje
fölött megállítsa, és rugalmasságának köszönhetően a magasba röpítse.
Mivel itt Újvidéken nincs ugróhely, Klaci Belgrádban próbálta ki az említett ugrást, ahol egy
toronymagas daruról lehet a mélybe repülni.
Nem volt olcsó mulatság, de Klaci egész nyáron
erre gyűjtött.
Most azt híreszteli, fantasztikus élmény volt. Bár
egy egyik barátja szerint egy őszinteségi rohamában kijelentette: köszi, ebből soha többé...
Ui.: sikerült kinyomoznom, hogy a Bungee
jumpingben nemrég új zuhanási rekord
született. Bizonyos A. J. Hackett egy makaói
toronyból ugrott le. 199 métert zuhant a
sportág élő legendája.
Gabi

J

opp Saar Hollandia egyik kisvárosában él. Egy nap azt vette észre
magán, hogy iszonyatosan unatkozik.
– Mit csináljak, mihez kezdjek?
– töprengett emberünk, miközben
megroppant alatta a szék egyik lába,
és Jopp elterült a padlón.
Dühében épp ki akarta hajítani az
ülőalkalmatosságot a szemetes kukába, amikor bepattant az ötlet: a kamrában álló, letört ülésű bringát és a sánta
széket kéne összeházasítani!
Íme a végeredmény.

Mindenféle
szerkentyűk

T

e is észrevetted már, hogy közeleg
a hűvös, szeles, szürke ősz? És jól
jönne már egy új, divatos dzseki?
Van egy jó tippünk: ezt szerezd be!
A fotónkon látható ruházati termék
ún. szoláris kabát. Különlegessége a
gallérba varrt néhány napelem. Ezzel
séta közben vagy a mobilod töltheted
fel, vagy az MP3-as zeneszerkentyű
masinádból szórhatod a zenét.
Továbbá jó még kisebb táskarádió
üzemeltetésére is.
A napelemek felhős időben is elég
áramot termelnek a nyakadon.

10-et összegyűjtünk, ötöst kapunk. Idén is
szeretnék kitűnő lenni.
– Én már összegyűjtöttem tíz pluszt
matekból – dicsekszik Csongor –, ugyanis
szorgalmasan tanulok, s ötöst kaptam. Ez az
első ötösöm. Már elsős koromban megkedveltem ezt a mások számára nehéz tantárgyat, s idén is megyek versenyre. Örülök az
új tantárgyaknak, különösen a németnek.
– Nekem a műszaki tetszett meg
– mondja Dániel –, de szeretem a matekot,
magyart, bigit. A bigitanárnő nagyon kedves. A föcit is szeretem, most a csillagokról,
a bolygókról, üstökösökről tanulunk. Ebben
az iskolaévben is színkitűnő akarok lenni.
– Idén tanulunk először történelmet
– kapcsolódik a beszélgetésbe Krisztián –,
s máris megkedveltem. Igaz, a töritanárnő
egy kicsit szigorú. A föcit, bigit, németet is
megszerettem. Németórán jó, mert sokat
játszunk.
– Engem is érdekel a múlt – teszi hozzá
Tamás –, s töriórán az ókorral foglalkozunk.
Szeretek a régi időkről olvasni, tanulni.
Otthon is vannak ilyen jellegű könyveink.
A földrajzot is megkedveltem. Kezdetben
hiányzott egy kicsit a tanító néni, de az oszi
pótolja.
– Nekem is az új tantárgyak tetszettek
meg – magyarázza Péter –, meg jó, hogy
egyik szaktanteremből a másikba lehet
vándorolni. A műszaki teremben a legjobb.
Most a közlekedésről tanulunk. A bigit is

kedvelem. Megismerkedtünk a mikroszkóppal, a hajszálat néztük. Különben sebész
leszek.
Drapos Csongor osztályelnök, elmondja,
mi is a dolga.
– Rendet kell tartani. Már elsős korunk
óta rosszak vagyunk. (Elevenek!) De ami a
múlt héten történt, az nem volt mindennapi. Sokan összeverekedtek, úgyhogy
az egyik fiúnak haza kellett mennie, mert
annyira megverték. Csúfolódnak, s gyorsan
hajba kapnak, csak úgy püfölik egymást.
Ilyenkor nem könnyű szétválasztani őket.
Lakatos Diana az egyetlen lány az osztályban. Ő nem panaszkodik, őt nem bántják a fiúk, jól kijön velük.
Végül szóljon a biológiatanárnő:
– Végtelenül mozgékony osztály. Ezért
is ültettem őket egyesével a padban. Most
meglepően jól viselkedtek. Különben jó
tanulók voltak eddig, a kilenc tanuló közül
heten kitűnő eredménnyel fejezték be a negyediket. Egyelőre még csak ismerkedtünk
a tantárggyal, laboratóriumi eszközökkel, a
mikroszkóppal kísérleteztünk, majd ezután
kezdünk tanulni. Megismerkednek a követelményekkel, s hiszem azt, hogy alkalmazkodni fognak.
Igen, rend a lelke mindennek, tartja a
közmondás is.
Jó munkát, ötödikesek! Elvégre már nagyok, fölsősök vagytok.
Koncz Erzsébet
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tödikesnek lenni nagyon sok szempontból jó. Talán az tetszik benne,
hogy végre ötödikes lettél. A nagyok közé tarozol! Fölsős vagy! Végre sok
tanár tanít. Számos érdekes tantárgyat is
tanulhatsz. Vándorolhatsz egyik szaktanteremből a másikba. A szünetekben láthatod
a szimpátiádat.
Óbecsén vagyunk, a Sever Đurkić iskolában, s mint mindig, most is Zapletán
Erika magyartanárnő vár rám. Nagyszünet,
vagy ahogyan ők mondják, uzsonnaszünet
van. Biztos mindenkinek ízlik a pizza,
mert az van uzsonnára. A kilenc ötödikes,
ennyien vannak, a szünet végére kerül
elő az ebédlőből. Ma nincs itt az oszijuk,
Jovičević Gabriella földrajztanárnő, így
Kabók Katica biológiatanárnővel, Baranyi
Istvánnal, Klima Péterrel, Dobos Dániellel, Hasznosi Tóth Csongorral, Burnát
Krisztiánnal, Neorcsity Tamással, Drapos
Csongorral, Lakatos Dianával, Budai Tamással a biológiaterembe vonulunk. Szép
a szaktantermük, papagájuk is van. Meg
egy fa, amely mellett le is fényképezem a
társaságot, az egész osztályt!
Közben arról beszélgetünk, miért jó ötödikesnek lenni.
– Tényleg jó ötödikesnek lenni – szólal
meg elsőként István –, a tanárok kedvesek,
sok új tantárgyunk van, különösen a föcit
kedveltem meg. Az oszink tanítja. Ha szorgalmas valaki, sok pluszt lehet kapni, s ha
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Ötödikesnek lenni jó!
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Túl a színes Üveghegyen
Szeptember 28-án gyermekrajz-kiállítás nyílt Zentán
a színház kiállítótermében a Gyermekhét jegyében.
A kiállítók Sambert-Belec Anikó rajztanárnő felsősei
voltak, az Emlékiskolából és a November 11. iskolából. A
megnyitót Szarvák Szuzanna (November 11. iskola, 7.
c) hegedűjátéka tette ünnepélyessé, őt követték az Emlékiskola hatodikosainak versei, fogalmazásai Pap Anita
magyartanárnő válogatásában. A kiállításon az ötödikesek őszi csendéleteitől kezdve a hatodikosok „felhőkbe
látott történetein” és portréin keresztül a hetedikesek
színes sokszögekre szabdalt álomszerű és valós tájképeivel karöltve, a nyolcadikosok őszi gyümölcsarcain,
szecessziós díszein át, sokféle ötlet, technika és gyermekálom keveredett.
Azt hiszem, sokan nem vagyunk még túl „az Üveghegyeken”. Ennek hitében figyelmetekbe ajánlok néhány
gondolatot a kiállításról két felnőttől, valamint a November 11. iskola néhány tanulójától idézek.
Keceli Jenő, fotográfus: – Csodálatos világ az, ami
megelevenedik előttünk, öröm és bánat, mese és valóság. A képek gondolkodásra is késztetnek, mi is voltunk
gyerekek.
Gazsó Lilla, 5. d: – Nekem legjobban a pepita hegyek tetszettek. Élénk színekkel voltak megfestve, így az
egész képet szép színessé varázsolták.
Pásztor Lívia, 5. d: – Nekem azért tetszett a kiállítás,
mert szeretem látni, mit készítenek a nálam idősebb tanulók, így ötleteket gyűjthetek. Nagyon szeretem a tarka, szinte minden színbe öltöztetett képeket, ezért én is
lefestettem egy ilyen hegysort. Bennem ez olyan érzést
keltett, mintha a mesében az Óperenciás-tengeren túl,
az Üveghegyen járnék, holdfényes éjszakán.
Prikidánovics Rita, 5. b: – Nekem leginkább az a
kép tetszett, amelyen egy tanuló a barátnőjét rajzolta
le. Látszott a szemén milyen gyönyörű, fénylő tekintete
barátságot sugallt.
Kovács Diána, 5. d: – Én is egy lányportrét figyeltem
meg jobban. A féltestvéremre, Klaudiára hasonlít. Fekete
a haja és barna a szeme. A képen csíkos, ujjatlan blúzban
van. Szépre sikerült a szeme és a szája. A szemén látom,
hogy őszinte, megbízható.
Józsa Szabolcs, 5. d: – Gyönyörűek voltak a kiállítás
képei. A gyerekek eljátszottak a színekkel. Én először egy
tüzet pillantottam meg, és megtetszettek az égő színek.
Kosik Krisztina, 5. c: – Nekem a tájképek tetszettek
meg. A festmények többsége élénk színű volt. A kiállításról vidám hangulatban tértem haza.
Horváth Adrienne, 5. b: – Főleg egy tájkép volt számomra gyönyörű. Temperafestmény. Valóságosnak tűnt,
láttára nyugalmat éreztem.
Sambert-Belec Anikó rajztanárnő: – Érzelem és értelem harca és egyensúlya minden alkotás. Érzelmeink:
kifeszített szivárványháló, amiben szelíd és vad halak is
ficánkolnak. Az értelem tartja a hálót, amit nem szabad,
hogy elsodorjon a folyó ereje, azaz ne engedjétek, gyerekek, hogy bármi a kedveteket szegje, még mi, sokszor
tapintatlan tanárok se!
S. B. A.
Erre az oldalra, valamint a Rügyfakadás oldalaira a
kiállításon bemutatott munkák közül válogattunk.

Huszák Éva, 6. osztály, November 11. iskola

Kalmár Csongor, 7. osztály, Emlékiskola

Tóth Bojnik Csilla, 6. osztály, Emlékiskola

Képzőművészeti barangolás

A reneszánsz kora

A

őket. A kor egyik legnagyobb művésze Leonardo
da Vinci volt. A legtöbb
ember úgy ismeri őt, mint a
párizsi Louvre-ban található híres arckép, a Mona Lisa
alkotóját. Pedig Leonardo
különösen sokoldalú művész. Arra törekedett, hogy
a természet minél több titkát felfedezze; járatos volt a
várépítésben éppúgy, mint
a mechanikában, tervezett

gépeket, még repülőgépet
is. Növénytanulmányaiban
egyazon növénycsalád rokon fajait ábrázolta egymás
mellett, hogy bemutassa
a levélformák változatait.
Ezzel valami egészen új
jelentkezett a növények
és virágok ábrázolásában:
a tudományos feldolgozás
igénye.

Jó Pajtás

Leonardo da Vinci: Liliom (1480 körül, Windsor Castle)

(Folytatjuk)
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NEVEM: Bicskei Dániel
BECENEVEM: Dancsi
CIMEM, TELEFONSZÁMOM: Orom,
Nagy út 56.; 064/538-98-44
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK:
Kis Ferenc Általános Iskola, 5. osztály
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Matek,
magyar, töri
AMI NEHEZEN MEGY: Nincs.
KEDVENC TANÁRAIM:
Kenyeres Boglárka, Manját Hermina,
Csikós Balázs Mónika
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN:
Lexikon, Mestertragacs, Mobilszaki
KEDVENC SZÍNÉSZEM: Hugh Laurie
KEDVENC FILMJEIM: Harry Potter, Lost
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET? A Harry Potterban.
MIÉRT? Mert érdekes elemeket
tartalmaz.
KEDVENC KÖNYVEM: A Három
Muskotályos
KEDVENC ÉNEKESEIM: 50 Cent,
Madonna
KEDVENC EGYÜTTESEM: Tokio Hotel
KEDVENC DALOM: Dark Chest of
Wonders
KEDVENC SZÍNEIM: Zöld, kék
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza,
Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATAIM: Nyuszi, kutya
NEVÜK: Sára (nyuszi), Blöki (kutya)
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM: Magellán
KEDVENC ÉVSZAKOM: Ősz
NO ÉS A SZERELEM? Van.
KIBE ESTEM BELE? Líviába, Teodórába.

z a folyamat, amely
a 14. és 15. században indult meg, a
16. században változáshoz
vezetett. A kereskedelem
fellendülése következtében a városi polgárok egy
része hamarosan nagyobb
jólétben élt, mint némelyik
földesúr. A kereskedők
természetesen igyekeztek
gazdasági
fölényüket
növelni és érdekeiknek
megfelelően kihasználni.
Ezért a városokban nemcsak a nemesség politikai
hatalmát szorították vissza,
hanem a középkori gondolkodásmódot is igyekeztek legyőzni. Mindez a
világ, a mindennapi élet
tudományos szemléletét
vonta maga után.
Ezen a téren a legnagyobb haladást Itáliában
érte el az iparos és kereskedő polgárság. Olyan
tudósok tevékenykedtek
– humanistáknak nevezték őket –, akik már nem
a teológusok által vallott
tanokat tartották a legfőbb igazságnak, hanem
a valóság megismerésére
törekedtek. Ezek a humanisták a tudományos
gondolkodásra, az ókori
görögök örökségére hivatkoztak. Saját korukat a
tudományok és a művészetek újjászületése, más
szóval a reneszánsz korának tartották. A művészek
tudományos alapossággal
kezdték
tanulmányozni
az emberi testet és az
embert körülvevő világot.
Sőt: egyenesen törekedtek
arra, hogy tudósnak tartsák

A labdaautó

Nissan Pivo 2

E
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z a legújabb japán Nissan tényleg meglepő egy autó. Csupa
üveg, csupa kerék, leginkább arra a mesebeli hintóra hasonlít, amelyben Hamupipőke utazott a bálba.
A Pivo 2 kicsi, még egy több milliós városban is könnyű parkolni
vele. Aprócska szabad aszfaltfelületen is elfér, ráadásul kiszállni belőle nem egy bűvészmutatvány. Az egész kabin ugyanis 90 fokban
elfordítható. Jobbra vagy balra, ahogy tetszik.
A Pivo voltaképpen egyszemélyes városi bevásárlóautó. Szükség
esetén azonban két gyermek is elfér a sofőr mellett levő pótüléseken. Vagy a sofőr meg a piacon vagy az áruházban vásárolt cucc.
Benzinkút? Az meg mi, kérdezheti joggal a Pivo tulajdonosa.
Mert ez a csodabogár nem bűzös löttyre megy, hanem áram hajtja
a villamos motorokat. Igen, jól olvastad: motorokat. Ugyanis minden kereket egy-egy hajtány mozgat, előre, hátra, oldalra. Gazdája
éjszaka a csatlakozóvezetéket a falba dugja, mire – még te alszol
– reggelre feltöltődik az akkumulátor.
Az akku egyébként ugyanaz, mint a mobiltelefonban. Csak persze nagyobb méretű, hogy napközben lehessen vele furikázni.

Biztos van, aki a képek láttán
örömében hasra vágódik.
Ugyanakkor akad majd, aki
unottan lapoz tovább. Nem csoda:
a legújabb Nissan láttán két
csoportra oszlott az autókedvelők
népes tábora. Egyesek lelkesednek
a labda formájú négykerekűért,
mások lemondóan legyintenek.

Őszi–téli
mozifilmelőzetes

Jó Pajtás
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egtörtént a mozifilmkínálat. Most már tudjuk: nem akármilyen őszi–téli hónapok várnak ránk. Borzonghatunk a
földönkívüliektől, akik járványt terjesztenek, a nagy nevettetők a rekeszizmaink ellen intéznek támadást, lesz horror stb.
Valószínűleg sokan várják az újabb francia kalandfilmet, az Asterix
At The Olympic Games címűt. A bretagne-i parányi falucskából
haverjaink, Asterix és Obelix az olimpiára sietnek. Clovis Cornillac
és Gérard Depardieu visszatér! Az úton velük tart a görög hercegnőbe reménytelenül szerelmes Alafolix is. Mindhárman eljutnak
göröghonba, mindhárman elhatározzák, hogy versenyeznek is
az érmekért. Érdekességként említjük meg, hogy a vígjátékban
a sportvilág csillagai, Beckham, Zidane és Schumacher egy-egy
nyúlfarknyi szerepben tiszteletüket teszik. A már látott epizódok
sikeresek voltak, az újabb Nagy Kaland sem okozhat csalódást.
A Bűbáj mesefilm. Ebben az animáció és az élőszereplős vígjáték dominál. A Disney-filmben Giselle egy gyönyörű tündérvilág
lakója, s nem mellesleg egy délceg herceg menyasszonya. Az anyós
azonban nem nézi jó szemmel a románcot. Ezért Narissa királynő a
mágia segítségével New Yorkba, a Manhattanra száműzi Giselle-t.
A hölgy nem veti meg a nyüzsgő nagyvárosi életet, nem akar
visszajutni a tündérvilágba, mert találkozik álmai lovagjával, aki
ajándékokkal és szép szavakkal halmozza el.
A Csillagpor, Neil Gaiman tündérmeséje is végre rákerült a
vászonra! A történet sztárja, Tristan egy angol városka lakója, s
megtudja, hogy létezik egy másik világba vezető átjáró. Egy szépség, Victoria a kezét ígéri a fiúnak, ha elhozza neki a városon túlra
lepottyant hullócsillagot. A csillagért hajtóvadászatot rendeznek,
meg akarja szerezni Stormhold nagyura is és Lamia boszorkánykirálynő (Michelle Pfeiffer) is. A csillag valójában egy érző élőlény
(Claire Danes), aki szerelemre éhes. A Shakespeare kapitány nevű
kalóz szerepében Robert De Niro remekel.
Szenzációóóóó! Donatello, Leonardo, Michelangelo és Raffaello
újra akcióban a Tini Nindzsa Teknőcök című mozifilmben, vagyis
animációban. Ők négyen megérzik, hogy New Yorkban már megint
valami nagyon bűzlik. Max Winters, az őrült mágnás harcosokat és
szörnyeket küld a barátaink nyakára, sőt még egy gonosz átkot is
bevet ellenük. A reményt ezúttal is a csatorarendszer rejti. De a mutánsok is, akárcsak Bruce Willis, drágán adják az életüket.
Megnézhetjük majd hamarosan A nemzet aranya című sorozat
második epizódját Titkok könyve címmel. Indiana Jones-pótlé-

kunk, Nicolas Cage megint kincset hajszol. Most Abraham Lincoln,
amerikai elnök merénylőjének naplójából a hiányzó 18 oldal a csali.
Cage ostor nélkül is legény a talpán, oldalán a német szépséget,
Diane Krugert (Trója), Helen Mirrent, Ed Harrist és Harvey Keitelt
látjuk.
Az arany iránytű egy trilógia első része. Lyra, a tizenkét éves
nagylány Oxford mellett él. Mikor elrabolják a barátját, meg akarja
menteni őt, nem is sejtve, hogy milyen gonosz erőkkel hozhatja öszsze útján a sors. Philipp Pullman regénytrilógiája a Harry Potternél
és a Narniánál is merészebb víziókat ígér. Szereplők: Nicole Kidman,
Daniel Craig és Eva Green.
Nicole Kidman az Invázió című sci-fiben is szerepel. Harc a
földönkívüliekkel, akik el akarják pusztítani Földünket. Kidman
mellett küzd ellenük Daniel Craig (007-es ügynök).
Ennyit azokról a mozifilmekről, amelyek az érdeklődésetekre
számítanak. De a több tucatnyi vígjáték, történelmi alkotás, romantikus mese is megnézhető. A svédasztalt telerakták, kedvünkre
csemegézhetünk, elmehetünk a moziba, de várjuk a DVD-változatot is!
B. Z.
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Sztárparádé: olimpiai versengés,
újabb fantasy-trilógia, lepottyant
csillag, vígjátékok, amennyit akarsz…
– Svédasztalon a legújabb csemegék

Szerelmes SMS-ek

A szerelem olyan, mint egy álom,
néha szép, néha fájdalom. Igazán szeretni csak egy valakit lehet, és pedig azt,
ki téged is szeret.
Este, ha lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldtem hozzád az én csillagom. Egy pillanatra, kérlek, figyelj
rá, mert a nevemben szép álmokat
kíván!

Kezd már az idegeidre menni ez a sok
mobiltelefon, melyekről a Jó Pajtiban olvasol?
No jó, most békén hagyunk ezzel.
Inkább egy sereg szerelmes üzenetet közlünk.
Próbáld ki egyiket-másikat, hátha szerencséd lesz
vele!
Akartam valami szépet írni Neked,
de rá jöttem, hogy nincs értelme, hisz
csak tükörbe kell nézned!
A szerelem az élet. Ha elmulasztod a
szerelmet, elmulasztod az életet.

Csak azt szeretném megkérdezni,
hogy nincs-e izomlázad, mert egész
nap itt motoszkáltál a fejemben.

Este, ha kigyúlnak a csillagok, úgy
fáj, hogy Te ott, Én meg itt vagyok.

Lehet, hogy a világnak Te csak egy
senki vagy, de lehet, hogy egy másik
senkinek Te vagy a világ.

Te vagy szívem kuglóának egyetlen
szem mazsolája.
Ha van, ami most hiányzik nekem,
az az, aki most a telefonján az üzenetem olvassa.

Ha kinézel az ablakon, s felnézel
az égre, rád ragyog majd sok ezer
csillag fénye, köztük én is ott leszek,
s nézek le rád, onnan kívánok neked
jó éjszakát!

Jó Pajtás
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Soha ne felejts el mosolyogni,
még akkor se, ha szomorú vagy, mert
lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba!
Nem kell a szerelem, csak arra kérlek
bocsáss meg nekem!

Minden elmúlik, mint az álom,
elrepül, mint a vándormadár, csak az
emlék marad meg a szívben, halványan, mint a holdsugár!
Olyan csend és magány van itt nélküled, hogy szinte hallom, amit utoljára
akartál mondani.

Tudod, hosszú álom az élet, valaki
rosszat álmodik, valaki szépet. Én azt
szeretném, ha mi együtt álmodnánk
valami szépet, s álmunk soha nem
érne véget.

Azt tanultam, hogy egy nap 24 óra,
egy óra 60 perc, de azt nem tudtam,
hogy egy perc nélküled maga az örökkévalóság.

Féltelek! Ha tehetném, vigyáznám
minden léptedet! Vigyáznék rád, mint
egy angyal. Hisz te vagy az, ki már akkor
hiányzik, mikor ébred a hajnal.

A nevednél csak a mosolyod szebb!
Szerelem csak egy van, de utánzata ezerféle.
Szeretnék boldog lenni, kezedet
fogva mindennek örülni.
Szép, ha két ragyogó csillag egymás
mellett száll, de ahol két szerelmes boldog, ott még a hold is megáll.
Csodák voltak, melyek elmúltak,
de az érzések, ha egy kicsit is emberiek, sohasem hazudnak!

Ez állati!

Tigris

A

tigris teljesen haszontalan állat, igát nem húzatnak vele, a húsát
nem lehet megenni, szarvából elefántcsont tárgyakat nem készítenek, legfeljebb a bőrét használják tigrisbőrnek. Azt egyébként
ő maga is annak használja. Kártevő állat a tigris annyiban, hogy hasznos
háziállatokat megöl, ezt a kárt azonban kiegyenlíti azzal, hogy néhány
haszontalan embert is megöl.
A tigris elsősorban a nagyvárosi állatkertekben fordul elő, ezeken
kívül még található, ha valaki nagyon keresi, India őserdeiben. Néha persze akkor is található, ha valaki nem is nagyon keresi, ez a peches eset.
A tigris az állatok hercege. Tudniillik az oroszlán az állatok királya, s a
tigris rokonságban van vele. Külalakjára nézve elegáns, jóképű. Fess állat.
Fekete stráai, amelyek sárga szőrén párhuzamosan húzódnak, egyszerűen utánozhatatlanok. Belalakját tekintve a tigris kegyetlen és vérengző, de hát ez hozzátartozik az előkelőségéhez. A birka például nem olyan
vérengző, mint a tigris, és ebből következően nem is olyan előkelő állat.
A birka egy demokratikus állat. De hát könnyű is a birkának nem vérengzőnek lenni, amikor őt már a fogai is arra utalják, hogy csakis növényeket
egyen, míg a tigrist a fogai a húsevők közé utalják. Persze erre valaki azt
is mondhatná, hogy mit csinálna a tigris őfensége, ha fogai arra utalnák,
hogy követ egyen? Aztán ennél a vérengzésnél éppen az, ami erkölcsileg megrovandó a tigrisben, hogy míg a többi állat, melyeket azok
fogai szintén vérengzésre utalnak, megelégszik annyi állat megölésével,
amennyi a táplálkozáshoz szükséges, addig a tigris csak úgy ukmukfukk

megöl ötven állatot egyszerre. Az öldöklő hajlandóságának e foka miatt
a tigris bátran összehasonlítható az emberrel. Az ember ugyanis a táplálkozási szükségletén, azon a kis bablevesen és grízes tésztán felül szokott
vérengzeni, mégpedig anélkül, hogy fogai erre utalnák. Mert igenis nem
utalják, mert az ember nem húsevő, hanem vegyes táplálkozású.
A tigris azonban nem eszik meg bármit, ami az útjába kerül. Ezzel is
az emberre hasonlít, hiszen köztünk is vannak olyanok, akik nem esznek
meg mindent.
A járásában azonban nem hasonlít az emberre. A tigris négy lábon jár,
mégsem részeg. Az ember ugyanis két lábon jár, és csak akkor jár négy
lábon – pontosabban négykézláb – ha részeg, vagy még gyerek.
A tigris nagyon cseles állat. Ha állatkertben látjuk, akkor könnyen
összetéveszthetjük egy oroszlánnal, ugyanis a lelke mélyén mindig is
király akart lenni. Ezen megfontolásból, hogy a látogatók annak lássák,
egyszerűen beáll a rácsok mellé úgy, hogy a fekete csíkjai eltűnjenek, és
csak a sárgák látszódjanak.
Mindent összevetve a tigris igen furcsa állat. Hasonlít is az emberre,
meg nem is, de talán ez nem olyan meglepő egy ekkora állatkertben,
mint a Föld?
Nagy Lajos Képtelen természet című könyve nyomán

A macska
„beszélgetése”
az emberrel
az elégedett macska testtartása, amely teljesen
ellazult, szemét félig lecsukja. Egy ellazult macska
nyújtózkodik, lassan kinyújtja és visszahúzza karmait. A lépkedés az elégedettség másik jele, ezt
gyakran dorombolás kíséri.
A macskák fülei szintén sokat elárulnak hangulatukról. Az éber macska hegyezi a fülét, az ideges
hátrarántja azt, egy nagyon ijedt, vagy nagyon
agresszív macska fülei pedig szinte teljesen hátrasimulnak a fejére.
Egy fújó macska, akinek kilátszanak a fogai, elég
riasztó látvány. Ha ez felálló szőrzettel párosul, az
komoly fenyegetést jelent a betolakodó számára.
Az, hogy kedvencünk hogy tartja a farkát, szintén sokat elárul hangulatáról. Az a macska, amelyik
örömmel üdvözöl téged, valószínűleg magasan
tartja a farkát. A farok végének kis csóválása örömet
jelez (az ellazult macskánál), vagy várakozást (a
zsákmány elejtése előtt, vagy egy ételre váró éhes
macskánál). Ha a farkcsóválás erősebbé válik, akkor
az a macska ingerültségét jelzi, ha pedig az egész
farkát mozgatja, akkor készülj fel a támadásra!

Mirci
A cicám neve Mirci. Már régen
nálunk lakik.
Rajta kívül még hat macskám
van, de ő a kedvencem.
A szőre szürke, világos csíkokkal.
Szereti a hasát! Kedvenc eledele a Kitekat. Amúgy nem túl
válogatós.
Guzsvány Nikoletta,
Bácskertes
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A

gazdák többsége azt hiszi, hogy a macska csak dorombolással, nyávogással és
morgással „beszél”. Valójában a macskák
több módon adhatják tudtunkra, amit akarnak.
Használnak hangokat, testtartást, fül-, száj- és
farokmozgást, és különösen jól „csevegnek” más
macskákkal. Az anyamacskák sok hangot használnak a kölykeikkel kapcsolatban.
A dorombolás általában örömet és elégedettséget jelent. Könnyen megkülönböztethető a
mély morgástól, amivel a macska a betolakodókat
fogadja.
A nyávogás több hangból áll, de alapjában véve
a figyelem felkeltésének szándékát jelzi. A hangok
repertoárja széles:
– Rövid, magas hangú nyávogással a macska a
gazdáját keresi.
– Hangosabb, kitartó nyávogással kéri, hogy
nyissuk ki az ajtót, vagy etessük meg.
– Kellemetlen helyzetben dühös, hangos nyávogással jelez.
A macska testbeszéde, melyet testtartásával
jelez, csodálatra méltó. Általában józan ésszel megállapítható belőle, hogy érzi magát, és mit kíván.
Az egyik legkönnyebben felismerhető testhelyzet

1882-ben meghalt Arany János
író, költő, műfordító

K

öltészetünk egyik legnagyobb alakja,
Arany János Nagyszalontán született
1817. március 2-án. Elszegényedett hajdú
családból származott, szüleinek későn született,
utolsó gyermeke.
Korán megtanult olvasni, megismerkedett
a Bibliával és a régi magyar ponyvairodalom
divatos termékeivel. 1823-tól 1832-ig a nagyszalontai elemi iskolában és algimnáziumban

tanult, elmélyedt a vallásos és klasszikus világi
irodalomban. Több nyelven olvasott.
Segédtanítóként próbált enyhíteni szülei szegénységén. 1833-ban Debrecenben diák, 1834ben tanulmányait megszakítva Kisújszálláson
ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben ismét
Debrecenben tanult, festészettel, szobrászattal,
zeneszerzéssel kísérletezett, sőt 1836 februárjában rövid időre színésznek szegődött.
Ezt követően 1839-ig segédtanító a nagyszalontai gimnáziumban, később községi
segédjegyző, majd 1840-től aljegyző. 1840-ben
feleségül vette Ecsery Juliannát.
1842-ben a nagyszalontai gimnázium rektora
lett. 1846-ban jelentek meg elbeszélései az Életképekben. Az elveszett alkotmány című művével
megnyerte a Kisfaludy Társaság víg eposzra
kitűzött pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak

pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludy Társaság
fölemelt pályadíjjal jutalmazta, Aranyt pedig
tagjává választotta.
1847-től szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó
Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc
bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette.1851-ben rövid
ideig nevelő, majd a nagykőrösi református
gimnázium magyar- és latintanára. 1859-ben az
Akadémia tagjai közé választotta. 1860-tól Pesten élt. 1860-tól 1862-ig a Szépirodalmi Figyelőt,
1863-tól 1865-ig a Koszorút szerkesztette. 1865ig a Kisfaludy Társaság igazgatója, 1865-ben a
Magyar Tudományos Akadémia titkára, 1870 és
1879 között főtitkára volt. 1882. október 10-én
Petőfi szobrának leleplezésekor meghűlt, betegségéből már nem épült föl.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Október 18.
Ma Lukács, Ignác napja van.
Lukács
Latin eredeű név, a Lucas névből
származik, jelentése Luciana
tartományból való férfi.
1931 (76 éve történt)
Meghalt Thomas Alva Edison feltaláló, többek között a szénszálas
izzólámpa feltalálója.
1967 (40 éve történt)
127 napos út után szovjet
űrállomás szállt le a Vénuszra,
eljuttatva a szovjet címert és
zászlót a bolygóra.
1871 (136 éve történt)
Londonban 79 éves korában
meghalt Charles Babbage angol matematikus és feltaláló,
aki 1823-ban kezdte el megkonstruálni az első mechanikus
számológépet.
OKTÓBER 19.
Ma Nándor, Sára, Pál, Péter
napja van.
Nándor
Régi magyar személynév, a nándor népnévből származik, a 19.
században felújították vagy újra
alkották a nevet a Ferdinánd
magyarítására. Jelentése dunai
bolgár.
Sára
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: fejedelemnő, hercegnő,
uralkodó asszony. A Sarolta
névhez nincs köze.
Pál
A latin Paulus névből származik.
Jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
1745 (262 éve történt)
Dublinban 79 éves korában,
elborult elmével meghalt
Jonathan Swift ír-angol író (Gulliver utazásai).

területén elért kiemelkedő teljesítmények díjazására létrehozta a
Nobel-alapítványt.
1855 (152 éve történt)
54 éves korában meghalt Vörösmarty Mihály költő és drámaíró.
1878 (129 éve történt)
OKTÓBER 20.
OKTÓBER 21.
Megszületett Krúdy Gyula író,
Ma Vendel, János, Artúr, Irén,
Ma Orsolya, Zsolt, Kende,
hírlapíró.
Ödön, Fülöp napja van.
Klementina napja van.
OKTÓBER 22.
Vendel
Orsolya
Német eredetű, a Wendelin A név eredetére vonatkozóan Ma Előd, Csilla, Mária, Móric,
Kornélia napja van.
név rövidülése, ez pedig a több magyarázat létezik, egyik
Wendelmar névből származik. szerint latin eredetű név, az Előd
Jelentése: a vandálok népéhez Ursula névből származik, jelenté- Magyar eredetű név, kutatások
tartozó.
se: kis medve. Másik magyarázat szerint, az elő szónak a -d kicsiArtúr
szerint német, latin eredetű név, nyítőképzős származéka, e szó
jelentése: első, elöl levő, illetve
Egy angol névből származik, jelentése: ló, paripa.
első rész, kezdet.
jelentése: erős, mint a kőszikla Zsolt
vagy medve.
A Solt név alakváltozata, amely Csilla
Irén
azonos eredetű a Zoltán, vala- Írói névalkotás a csillag szóból. ElőGörög eredetű, jelentése béke.
mint a Zolta és esetleg a Csolt ször Dugonics András Etelka című
Ödön
névvel, az ótörök sultan szóból regényében szerepelt (1788). A
csilla növénynév is, a Scilla nöGermán eredetű név, az Eugén származik. Jelentése: uralkodó.
vénynemzetség magyar nevének,
név magyar alakváltozata. Klementina
Régebbi formája, Ögyén. A 19. Latin eredetű név, Kelemen a csillagvirágnak a változata. A
században tévesen azonosították férfinév nőiesítő továbbképzése. nyelvjárási csilla szó jelentése
pedig: a gyékény és a nád gyenge
az Edmund névvel. Jelentése: az Jelentése: jámbor, szelíd.
hajtása, illetve gyéren növő sás.
öröklött birtokot megőrző.
1833 (174 éve történt)
Móric
1883 (124 éve történt)
Latin eredteű név, a Mauritius
névből származik, ez pedig a
Maurus továbbképzése jelentése: mór, szerecsen.
1882 (125 éve történt)
Meghalt Arany János, író, költő,
műfordító, a Toldi szerzője.
1986 (21 éve történt)
Az amerikai Woods Hallban meghalt Szent-Györgyi Albert, Nobeldíjas magyar orvos és kutató, a
C-vitamin felfedezője.
Stockholmban
megszületett
1797 (210 éve történt)
Alfred Nobel svéd kémikus és
Először ugrottak 3000 láb
Megszületett Lugosi Béla magyar gyáros, aki feltalálta a dinamitot, (majdnem 1000 m) magasról
valamint
a
fi
zikai,
kémiai,
orvosszármazású amerikai filmszínész
ejtőernyővel.
tudományi, irodalmi és a béke
(Drakula).
1937 (70 éve történt)
Cambridge-ben 66 éves korában
meghalt Ernest Rutherford kémiai Nobel-díjas brit atomfizikus,
aki elsőként hajtott végre mesterséges atommag-átalakítást.

1949 (58 éve történt)
Norman Joseph Woodland és
Bernard Silver szabadalmaztatta
a ma használatos vonalkódok
elődjét, a koncentrikus körökből
álló kódot.

OKTÓBER 23.
Ma Gyöngyi, Gyöngyvér, Ignác,
Koppány, Stefánia napja van.
Gyöngyi
A régi magyar gyöngy szóból
származik. Lehet a Gyöngyvér
név becézése is, amely Arany
János névalkotása (Buda halála).
A költő magyarázata szerint a
jelentése: gyöngytestvér.
Gyöngyvér
Arany János névalkotása (Buda
halála) a régi magyar Gyöngy
névből. A költő magyarázata szerint a jelentése: gyöngytestvér.
Ignác
Latin eredetű név, az Ignatius név
rövidülése. Jelentése: tűz.
Stefánia
Latin eredetű név, az István férfinévnek a latin Stephanus alakjából képzett női név. Jelentése:
virágkoszorú.
1956 (51 éve történt)
Népfelkelés tört ki Magyarországon, ahol a szovjet csapatok
kivonását, szabad választásokat,
többpártrendszert, a sztálinizmussal való szakítást, a cenzúra
eltörlését, a politikai foglyok
szabadon bocsátását és a mezőgazdaság megreformálását
követelték.
OKTÓBER 24.
Ma Salamon, Rafael napja van.
Rafael
Héber eredetű bibliai név, jelentése: Isten meggyógyít.
1632 (375 éve történt)
Megszületett Antonie van
Leeuwenhoek holland természettudós, a mikrobiológia megteremtője, akinek felfedezései:
vörösvérsejtek, baktériumok, hímivarsejtek, harántizmok rostjai.

A varázsceruza

A varázsceruza

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy lány, aki csúnyán rajzolt. Ezt
a kislányt Katának hívták. Kata egyszer kisátált az erdőbe szamócáért. Miközben sétálgatott a szamócabokor felé, elébe gurult egy ceruza. A ceruza
váltogatta a színét. Ez valami csoda lehet – gondolta Kata. Hazaszaladt,
és elújságolta a hírt az anyukájának. Az anyja azt ajánlotta, hogy rögtön
próbálja ki. Kata gyorsan keresett egy füzetet. A füzet régi, szakadt, piszkos,
gyűrött volt. Mikor húzott a füzetbe egy vonalat, a vonal három színű lett
és gyönyörű, elállt a lélegzete a csodálkozástól. Szebbnél-szebb virágokat,
fákat és állatokat tudott rajzolni. Ami még érdekesebb volt, a rajzai mind
életre keltek. Gondolt egyet Kata, megpróbált pénzt rajzolni. Ez is sikerült,
és így lettek gazdagok. Rajzolt jó sok enni- és innivalót és egy új füzetet.
Segített a szegényeknek is. Akinek szüksége volt valamire, ő lerajzolta, és a
rajz testet öltött. Ezt a ceruzát Kata elnevezte varázsceruzának, vigyázott is
rá nagyon. Sajnos a ceruza egyszer kifogyott, Kata azóta is járja az erdőt, de
másikat még nem talált.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, akit Jánosnak hívtak. Egyik
reggel iskolába ment megbotlott egy kőben, és elesett.
Amint fölkelt, leporolta magát, látja ám, hogy egy ceruza fekszik a földön. Azt gondolta, biztosan az övé, kiesett a táskájából. Fel is vette, és ment
az iskolába. A tanár úr már bent volt az órán. János elnézést kért a késésért.
A tanár úr szigorú tekintettel a helyére küldte. Aznap az iskolában egész
idő alatt ezzel a ceruzával írt. Csodálkozott ám Jani, hogy a ceruza szépen
ír, szépen rajzol, mintha nem is az ő keze irányította volna. Jani ekkor rájött,
hogy varázsceruzája van. A varázsceruzával nagyon szép rajzokat készített.
Barátai kérték a varázsceruzát, hogy ők is készítsenek szép rajzokat. De ő
nem adta.
Ha Jani a ceruzát odaadta volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Dudás Dominika, 5. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

A varázsceruza
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány.
Ennek a királylánynak volt egy ceruzája, ezt egy idős asszonytól kapta,
mert segített neki. A ceruza nem akármilyen, hanem varázsceruza.
Gyönyörű meséket írt vele a királylány, hogy mindenki ámult, mikor
olvasta. Egy nap azonban egy gonosz boszorkány ellopta a ceruzát, hogy a
királylány többé ne írhasson szép mesét. Kezdetben meg akarta semmisíteni, később rájött, hogy nem lehet elpusztítani, így hát elhatározta, hogy
gonosz, csúf meséket ír majd. Ördögi terve az volt, hogy a világ gonosz és
sötét legyen. De a ceruza nem engedelmeskedett. Így szólt a boszorkányhoz:
– Én jóra születtem, és nem szolgálok a gonosznak.
A boszorkány minden fortélyt bevetett, de nem sikerült gonosszá tennie a ceruzát. A ceruza varázserejével visszament a királylányhoz. Talán még
most is ők írják a világon a legszebb meséket, ha a ceruza el nem kopott,
vagy a királylány meg nem halt.
Seregély Gabriella, 5. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

Érezteti már leheletét az ősz
Sápadt arccal kel fel a nap,
mögötte szürke az ég,
és az ősz is hideg széllel,
a fákról leveleket tép.

Fekecs László. 5. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

A varázsceruza
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú. Haza felé indult az iskolából,
amikor meglátott egy ceruzát, felvette és hazavitte.
Ki akarta próbálni a ceruzáját, hogy jól fog-e. Elkezdett egy indiánt
rajzolni, és az életre kelt. Nagyon elcsodálkozott. Egyszer csak megszólalt
az indián:
– Nagyon szerencsés vagy te fiú, hogy varázsceruzával rajzoltál. – Köszönöm, hogy életre keltettél, ezért lehet három kívánságod.
A fiú hirtelen nem tudott mit kívánni. Másnap elment az iskolába, elkezdődött a tanítás, ő meg csak azzal foglalkozott, hogy mit is kívánjon. Eszébe
jutott, hogy szeretne egy versenybiciklit. Alig várta már, hogy hazaérjen.
Gyorsan beszaladt a szobájába, kimondta, hogy mit kíván, és a kerékpár ott
termett. Még két kívánsága maradt. Mikor megszólalt az ajtócsengő, a fiú
elbújtatta az indiánt a szekrénybe, és ajtót nyitott. A barátja érkezett. Behívta a szobájába. Amikor a barátja neszt hallott a szekrényből, megkérdezte:
– Mit rejtegetsz?
– Semmit – mondta a fiú.
A barátja nem hitte el, és hirtelen kinyitotta a szekrényt. Meglátta az
indiánt, és nagyon meglepődött. A fiú elmesélte, hogy találkozott az indiánnal, volt három kívánsága, amiből egy már teljesült. Kitalálták, hogy
a második kívánsága egy ezerlapos füzet lesz, amibe kedvére rajzolhat.
A füzet ott is termett. A harmadik kívánság előtt eszébe jutott, hogy az
anyukájának szülinapja van. Úgy gondolta, meglepi valamivel, így egy
gyűrűt kívánt.
Átadta az ajándékot, nagyon megörült az anyuka, de meg is lepődött,
hogy honnan szerezte a gyűrűt. Elmesélte neki a történetet. A fiú nemcsak
magának, hanem másnak is örömet szerzett a kívánságával.
Itt a vége, fuss el véle.
Kiss Klaudia, 5. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

De a szomorkodásnak
legyen most már vége!
Készülni kell az
új tanévre!
Ennek bizonyára
sokan nem örülnek.
Pánikra semmi ok,
egyszer vége lesz az ősznek.

Zubcsik Ágnes, 7. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Ősz. Pomorovacski Szvetlana rajza (November 11. iskola)
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Reggel korán kelek,
iskolába megyek,
ez is egy újabb ok,
hogy szomorú legyek.

A tizennegyedik születésnap

Kedvenceim

Barbara szeptember 27-én töltötte be a tizennegyedik életévét.
Számára ez nagyon fontos esemény volt, és nagyon szerette volna megünnepelni az osztálytársaival, de szülei anyagilag nem álltak úgy, hogy ezt
megengedhessék maguknak. Az iskolában Barbarának nem voltak barátai,
magába zárkózott, nagyon keveset beszélt. Az osztálytársai talán nem is
tudták, hogy születésnapja van, ezért az iskolában nem köszöntötte fel
senki. Nem volt legjobb barátnője, akinek elmondhatta volna a bánatát,
vagy azt, aminek éppen örült. Csak az anyukájára számíthatott.
Az, akit a világon a legjobban szeretett, már meghalt. Az apukája volt az,
de három éve autóbalesetet szenvedett. Barbi azóta ezt nem tudta feldolgozni. Talán ezért is volt ennyire zárkózott.
Aztán a születésnapján végleg elment a kedve az élettől, mert az anyukája sem köszöntötte fel. Bement a szobájába, bezárta az ajtót, lefeküdt
az ágyára, kezében egy képpel. Sírt. A kedvenc képe volt a kezében. Az,
amelyen az apukája és ő vannak.
Nem sokkal később, az anyukája felment a szobájához.
– Barbara!
Nem szólt vissza senki.
– Barbara! Itt vagy? – kérdezte aggódva.
Barbi felkelt az ágyról. Kinyitotta az ajtót, és beengedte az anyukáját.
– Mit csinálsz itt?
– Semmit… – mondta halkan, majd letörölte az arcáról a könnyeket. Az
anya odament hozzá, átölelte, és azt kérdezte mosolyogva:
– Azt hitted, elfelejtettem?
– Miért, talán nem?
– Nem…
– Gyertek be! – kiabált anyukája az ajtóhoz fordulva. Azzal betódult egy
csomó gyerek. Barbi osztálytársai voltak. Barbi nem is sejtette, hogy anyja
meglepetést szervezett neki. Nagyon boldog lett egyszerre. Örült, hogy
eljöttek az osztálytársai, még azok is, akikről azt hitte, levegőnek nézik őt.
Tudta, hogyha az apukája még élne, akkor is megszervezték volna neki
közösen a bulit.
Mikor már mindenki hazament, Barbi odament az anyukájához, aki a
kanapén ült, leült mellé, megölelte, és adott neki egy puszit. Barbi többé
nem volt zárkózott. Szandi, az egyik osztálytársnője lett a legjobb barátnője, akivel nagyon jól megértették egymást. Megbíztak egymásnak.
Barbarának azóta már saját családja van. Elégedett és boldog. örökké
hálás lesz az anyukájának azért a szülinapi buliért.

Legkedvesebb állatom a tengerimalac.
Szülinapomra kaptam egy fiút és egy lányt. Először készítettem nekik
helyet, ahol aludhattak. Raktam nekik tálkákba friss vizet és egy pár kukoricaszemet. Biztos nagyon éhesek lehettek. Két óra múlva megint megnéztem őket, de már jóllaktak.
Pár hét eltelt, és a kis huncutok már nagyon megszokták házikójukat.
Amikor jöttek a hidegebb napok, akkor bent tartottuk őket a konyhában,
s csak egy kicsit engedhettem ki felügyelettel, hogy el ne szökjenek. Eljött
az este, s én még mindig velük foglalkoztam. Pizsamában voltam, és lefekvéshez készülődtem.
Reggel új napra ébredtem, gyorsan kiszaladtam a konyhába megnézni
a malackákat. De bizony nem két malac hevert ott, hanem tizenkettő. Az
éjjel pontosan tíz kicsike született.
Aztán így szaporodtak tovább, s egy tucat tengeri kölyök volt a házban.

Gellér Ágnes, 7. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Szakács Ramóna, 5. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Kedves barátom, Alex!
Amint hazaértem az iskolából, nekifogtam a levélírásnak. Tegnap éjjel
nagyon furcsát álmodtam, muszáj megbeszélnem veled.
A titkos helyünkön játszottunk, mikor hirtelen besötétedett felettünk
az ég, és egy űrhajó szállt alá. Mire észhez tértünk, már beszippantott minket. Reszketve néztük, hogyan távolodunk el a Földtől az idegen sötétség
felé. Hirtelen sok apró marslakó bújt elő. Rövid ideig tanácskoztak, majd
a legkisebb elkérte azt a kisautót, amit még mindig a kezedben tartottál.
Nagyon megtetszett nekik, de nem tudtak vele mit kezdeni. Odamentünk
megmutatni, hogyan kell a kisautóval játszani. Közben nagyokat nevettünk. Nagyon elfáradtunk, ezért megkértük őket, hogy vigyenek minket
haza, mert anyukánk már vár ránk. Hirtelen rázkódni kezdett az űrhajó,
attól féltem, mindjárt szétesik.
– Mikró, ébredj! Elkésel az iskolából! – rázogatott anyukám.
Az iskolába menet megkérdezte tőlem:
– Akarod, hogy elhívjuk Alexet a hétvégén?
Hát nem érdekes? Alig várom a hétvégét! Addig is jó tanulást kívánok
neked!
Sokszor üdvözöl:
Robi
Szabadka, 2007. 03.13.
Dudás Róbert, 4. osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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Az én kutyám
Van nekem egy Bógáncs nevű kutyám,
ajándékba hozta az én apukám.
Fekete volt a kutyus, picike,
külsejéről lett a neve.
Utálja, ha fürdetik,
de szereti, ha etetik.
Ha már jóllakott,
kiszökik és csavarog.
Szeret sokat játszani,
ugatni és futkározni.
Ő védi a házat,
szeretem az én kutyámat.
Ketten. Szabó Ármin rajza (November 11. iskola)

Németh Anett, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Kedves Pajtások!
Egy délután összejött a társaság, és nagy beszélgetésbe
kezdtünk. Nagyon meleg volt, ezért késő estig kinn maradtunk.
Akkorra kissé lehűlt a levegő. Mi fiúk, a fociról beszélgettünk, a
lányok pedig kedvenc dalaikat dúdolgatták. Lassan ránk sötétedett. Körbeültünk, és elkezdtünk régi történeteket mesélni. A
nagy sötétben nem látszott semmi. Nagyon izgalmas volt. Minden percben forogtunk hátra, hogy nem áll-e valaki mögöttünk
ijesztésen készen. Az egyik percben azonban megtörtént, amire
gondoltunk.
– Csönd! Hallgassatok! Valaki itt ólálkodik a bokornál! – mondta
a barátom, aki nagy kerek szemmel figyelt a bokorra.
– Ugyan már, képzelődsz, nincs ott senki! – csitítottuk. A következő percben ismét valami neszre lettünk figyelmesek, ez már
biztos volt, mert én is hallottam.
– Hallgass! Pszt! Csönd! Nyugodj már! Ne lökdöss! – csitítottuk
egymást, miközben mindenki begörcsölt, és a sötétség ellenére
láttuk egymás falfehér arcát. Egyszerre nagy csönd lett. A bokorból hirtelen kiugrott valami nagy fehér izé. Nem is izé volt, hanem
inkább emberi alakra hasonlított. Nagy lett a tolakodás egyik
pillanatról a másikra. Mindenki más irányba szaladt, egyik társunk
már a sarkon állt görnyedve. Az a valaki pedig levette magáról a
fehér lepedőt, és akkor láttuk, hogy a szellem az apukám, akire
legkevésbé számítottam. Kitört a nevetés.
– Hmm! Feri bácsi, maga az? – mondta egyikünk.
– Nahát, most aztán jól ránk ijesztett!
– Igen, rátok fért már, hisz nem lehet tőletek aludni – mondta
apukám, s ő is elnevette magát.
Nekem ez az esemény azért emlékezetes, mert szeretem a
veszélyt és a félelmet.
Zsidai Róbert, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Lili
Az én házikedvencem egy kutya. A neve Lili. Ezt a kiskutyát
faluról kaptam ajándékba. Azért adtam neki ezt a nevet, mert a
kiskutya anyja elpusztult és emlékezni akartam rá. Az anyja is Lili
volt.
Nagyon megkedveltem a kutyust. Lilivel mindig jól eljátszom, és ha szomorú vagyok, akkor ő mindig felvidít, egészen
odasimul hozzám. A kutyám egy kis faházban lakik. Ezt a kisházat apu építette. Lili nagyon okos és bátor kiskutya, de volt
egy rossz tulajdonsága, hogy elhordta a papucsainkat. Lili és
én akkor távolodtunk el egymástól, amikor megkezdődött az
iskolaév. Ekkor már nem játszott velem annyit, mint régebben,
inkább lejárt a kertbe. Egy idő múlva vezetgetni kezdtem és
újból játszottunk.
Majdnem elfelejtettem említeni, hogy ennek a kutyának
barna a bundája, és ugyanolyan a szeme színe is. Lili valójában
nem kövér, csak vastag bundája van. Igaz, nagyon szeret enni.
Amikor látja, hogy viszem neki az ételt, farkcsóválással fejezi ki
örömét. Nagyon pajkos kutya, de érdekes hogy mégsem üldözi
a macskát.
Én azért szeretem a kutyámat, mert mindig megvéd a bajtól, és
hűséges házőrző lett belőle.
Korom Renáta, 4. osztály
Szent Száva iskola, Nagykikinda

Ha vannak mesét előhívó szavak, akkor a varázsceruza és a csodás
köpeny biztosan közéjük tartozik. Ezt a zentagunarasi ötödikesek is
bebizonyították, amikor e két kifejezés köré jobbnál jobb meséket kanyarítottak. Hogy miért esett a választásom a varázsceruzáról szól mesékre? Talán azért, mert a mindennapi élményeitek keverednek bennük
csodás elemekkel, s ettől bizony nagyon megszépülnek.
Az e heti írásokat olvasva örömmel állapítottam meg, hogy
sok varázsceruza-tulajdonos van Doroszlón, Péterrévén, Óbecsén,
Bácskertesen is, íme a névsor:
Bácskertes: Pásti Dóra és Soód Viola;
Doroszló: Diósi Linett (2 írás), Gellér Ágnes (2 írás), Gellér Eszter (2
írás), Kocsis Réka (2 írás), Kovács Renáta, Szitás Emma és Szitás Tamás;
Óbecse, Samu Mihály iskola: Bór Dzsenifer, Horváth Sarolta, Lukács Klaudia, Tóth Emese és Zsidai Róbert;
Péterréve: Albert László, Balassa Anett, Buza Judit, Fábián Dávid,
Gallusz Csilla, Király Edina, Madarász Ádám, Mester Szabolcs, Nagy István, Németh Anett, Pecze Edina, Szenci Anikó, Terék Nóra, Virág Dávid
és Zubcsik Ágnes;
Zentagunaras: Csolics Zoltán, Dudás Dominika, Fekecs László,
Gyetvai Dávid, Homolya Evelin, Kiss Klaudia, Kiss Krisztián, Nagy Eleonóra, Seregély Gabriella, Sóti Krisztián, Szabó Denisz és Zabos Áron.
Ebből a küldeményből is adtam néhány nyári beszámolót a Mizujs
rovatnak, hogy minél több írásotok helyet kapjon a Jó Pajtásban.
Hát elő a varázsceruzákkal! Várom a remekműveket.
Tomán Mária

Pétervárad
Városunk egyik legszebb része Pétervárad.
Gyakran járunk ide kirándulni. A Duna túlsó partján fekszik, ezért hídon át
juthatunk Péterváradra. Legjobban a híres toronyóra körül szeretek játszani.
A természet ott nagyon szép, és a háborúból származó ágyúk is érdekesek.
Egy múzeumot is meg lehet látogatni ott. Sok szép régi házat és építményt is
láthatunk.
A péterváradi kirándulás után mindig fáradtan érünk haza.
Dluhi Csaba, 4. osztály
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

A Tisza. Lévai Ábel rajza (Emlékiskola)
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A nagy fehér izé

Beyonce dalt lopott?
Emondván ellopta tőle az egyik dalát, és világsikerre vitte azt.

gy mostanáig ismeretlen amerikai énekesnő beperelte Beyonce Knowlest,

Jennifer Garmour – vagyis az illető hölgy – bírósági beadványa szerint
Beyonce Knowles Baby Boy című felvételének dalszövege több mint hasonló az
általa jegyzett Got a Little Bit of Love for You című szerzeményéhez.
Garmour már tavaly is próbálkozott beadványával, ám akkor a houstoni
bíróság elutasította őt. Most Texas állam bíróságához fordult. Ügyvédje, Dana
Kirk szerint több „fültanúval” is megnézették a kérdéses dalokat, és véleményük
szerint is felettébb különös a hasonlóság.
Ugyanakkor Knowles ügyvédjei azzal vágtak vissza, hogy egy-egy szerzemény
eredetiségét csak megfelelő szakemberek tudják kimondani. Mindennek pedig
komoly szabályai vannak, így a vádakat is teljességgel alaptalannak tartják.

És Amerikában
ki a menő?
lágerlistás berkekben az elmúlt rövid időSszak is – akárcsak az előző – Kanye Westről
és 50 Centről szólt. Már mindenütt nyilvános-

Novemberben:
Tankcsapda-koncertlemez
z idén tizennyolAcadik életévébe
lépő debreceni trió

ságra hozták a két amerikai előadó párharcát
tükröző lemezeladási eredményeket. Amerikában az elmúlt héten Kanye albuma az első.
Tehát, Egyesült Államok:

novemberben koncertalbummal lepi meg
rajongóit. A lemez a
banda legutóbbi Mindenki vár valamit című
lemezbemutató koncertkörútjának felvétele
lesz. Egyébként ez volt
eddig a csapat leghoszszabb ideig tartó koncertsorozata.
A Mindenki vár
valamit című lemezbemutató koncertturné kis
kihagyásokkal közel 14
hónapig tartott Magyarországon és a határ menti országokban egyaránt.
Több ezren láthatták,
hallhatták a bandát, így

Kislemezek
1. Kanye West:
Stronger
2. Soulja Boy:
Crank That
(Soulja Boy)
3. Timbaland and
Keri Hilson: The
Way I Are
Nagylemezek
1. Kanye West:
Graduation
2. 50 Cent: Curtis
3. Kenny Chesney:
Just Who I Am

nem volt kérdéses, hogy
a sikeres turnéra, novemberben a koronát egy jó
koncertlemezzel teszi fel
a csapat. A Tankcsapda
új albuma az Elektromágnes címet viseli,
amely egyben a lemezen
található új bónusz stú-

diófelvétel címe is. A jó
hír mellé azonban egy
rossz is párosul: a banda
2008 nyaráig nem tervez
újabb koncerteket. Az
év végén azonban még
egy
nyolcállomásos
miniturné vár a közönségre.
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Ki vagy te, Márkypapa?
MMárk, a rapzenével igen régen,

árkypapa, rendes nevén Molnár

még a 90-es évek közepén került kapcsolatba. Dalszövegeket 1996–98 körül
kezdett el írni, bár ekkor ezek még igen
kezdetlegesek voltak. A 2000-es évtől
azonban komolyra fordult a dolog:

ekkor ugyanis öt taggal megalakul a
Dark$ide (amiből később csak hárman
maradtak: Zazu, Norb és Márkypapa).
2007-ben feloszlott a Dark$ide, és
ezután kezdett szólókarrierbe. Az ősz
környékén pedig megjelent Márkypapa a
Könyörtelen 1 életre című lemeze.

Rihanna tarolt a kifutón (is)
sztatlan siker – tömören és velősen egy műgyémántokkal kirakott lila estéOígy lehet jellemezni Rihanna szerep- lyiben lebegett végig a kifutón profikat
lését a Milánói Divathéten.
meghazudtoló magabiztossággal.
Az Umbrella énekesnője a Dsquared2
ruhakölteményeiben kápráztatta el a közönséget. Előbb egy jópofa fekete, majd

Majd ha már nem megy neki az éneklés
(ami egyelőre elképzelhetetlen), biztos
nem kell majd S.O.S. jeleket küldenie…

A Desperado
rajongói
szerint:
Kerek
az élet
Alezárta azt a szavazását,

napokban a Desperado

amelynek célja annak eldöntése volt, hogy melyik legyen
a trió következő kislemeze.
A zenekar immár nem az
első alkalommal bízta a következő klipes nóta kiválasztásának jogát a közönségre,
jó és bevált szokásuktól
ezúttal sem tértek el.
Az
eredmény
már
megszületett: a következő
Desperado-slágervárományos a Kerek az élet című

felvétel lesz, természetesen
a csapat új, Táncolj című albumáról.
A Táncolj, illetve A csillagokban járunk című slágerek
után a Desperado előadásában tehát új dalra számíthatunk a slágerlistákon. A Kerek
az élet című legújabb daluk a
21. század divatos létformájába, az egyedlülélésbe nyújt
betekintést.

38 másodperc alatt elkapkodták a jegyeket
E

gy perc se kellett hozzá, hogy az összes jegy elkeljen a
decemberben turnéra induló Spice Girls egyik koncertjére
– 38 másodperc is elég volt hozzá. Több mint egymillió rajongó
kattant rá a Spice Girls honlapjára, mikor elkezdték a jegyárusítást
az újraegyesült csapat december 15-én rendezendő londoni
koncertjére. Az egyik londoni újság értesülései szerint tekintettel
a hihetetlen érdeklődésre, a szervezők három koncerttel (december 16., 18. és január 2.) növelték meg a „csípős csajok” londoni
fellépéseinek a számát. Londonban ezek szerint összesen már
hat koncertet kell adniuk, hogy minden rajongójuk igényét ki
tudják szolgálni. A The Return of the Spice Girls néven futó turné
december 2-án indul Kanadából és 2008. január 28-án Argentínában ér véget, többek közt Spanyolország, Kína és Ausztrália
érintésével.

Szintén új hír, hogy a Spice Girls együttes hét év után hamarosan új dalt jelentet meg.
Victoria (Posh Spice) Beckham, Melanie (Scary Spice) Brown,
Geri (Ginger Spice) Halliwell, Emma (Baby Spice) Bunton és
Melanie (Sporty Spice) Chisholm már javában készül a nagy
visszatérésre. Lassan a stúdióba is vonulnak, hisz november 19én jelenik meg új daluk. Egy igazán szerelmes, de azért dögös
nótát ígérnek, amelynek már a címét is elárulták. A Headlines
(Friendship Never Ends) címet viselő szerzeményről Halliwell
nyilatkozott a napokban.
(A Spice Girls pályafutása során 55 millió lemezt adtak el. Az
együttes szekere először akkor döccent meg, amikor 1998-ban
épp Geri Halliwell kilépett, majd 2001-ben a többi lány útjai is
szétváltak.)
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Decemberben indul a Spice Girls turnéja

Ali Nikoletta Zentagunarasról írta a Zenebonának:
„Szeretném, ha kedvencemről, Avril Lavigne-ről olvashatnék a Zenebonában.”
Íme, mit tudtunk meg a kanadai énekesnőről!

Vallomása
a gyerekkoráról
NÉV:
Avril Ramona Lavigne
(ejtsd: Évril vagy Ávril Ramóna
Láviny)
FÉRJEZETT NEVE:
Mrs. Deryck Wihebly
BECENEVEK:
Av és Avie
SZÜLETÉSI IDŐ, HELY:
1984. szeptember 27. Napanee,
Ontario, Kanada
KEDVENC SZÍNEK:
Fekete és lila
CSALÁDI ÁLLAPOT:
Férjezett, Deryck Wiheblyvel él
GYEREKEK:
Egyelőre nincs...

Az eddig
megjelent lemezek

„S

züleim kiskoromban nagyon vallásosan és hagyományőrző szabályok
szerint neveltek. Sokáig úgy éreztem, hogy
mindenképpen ki kell törnöm ebből, és kb.
hétéves koromig mindent meg is tettem, hogy
kikészítsem őket!
Ebben az igazi cinkostársam a bátyám,
Matt volt, aki rengeteg balhéból kihúzott és
mindig falazott nekem. Amikor a suliban a csúfolódások célpontja lettem, mert én voltam a
legalacsonyabb és nekem volt a legvastagabb
szemüvegem, akkor tudatosult bennem, hogy
csak a családomra számíthatok.
Bevallom: nem szerettem a sulit. Aztán
egy napon a nagypapám meglátott az utcán,
amint egy padon sírtam, és elbeszélgetett velem. Őszintén elmondtam neki, hogy mi bánt.
A szüleim azonnal kivettek az iskolából,
és attól kezdve egy magánsuliba jártam, ahol
színészetre és énekre jelentkeztem. Nagyon
szerettem, és a tanáromnak köszönhetően
több tehetségkutató versenyen is részt vettem. Végre a saját lábamra álltam, és nemcsak
a bátyámat utánoztam. Addig ugyanis kizárólag azt csináltam, amit ő, azaz a jéghokin és a

kosárlabdán kívül semmi más nem érdekelt.
A dalokkal azonban egy egészen új szakasza
kezdődött az életemnek! Megtanultam kezelni
a hangomat, és rájöttem, hogy a dalírás olyan,
mint egy nagymosás: kitisztítod magadból a
gondolatokat és az érzéseket!
Amikor 2003-ban meghalt a nagypapám,
éppen Dublinban koncerteztem, és sajnos
nem tudtam elmenni a temetésére. Nagyon
fájt, hogy elveszítettem. A sírjánál töltött
órák után írtam a Slipped Away című dalt, és
megfogadtam, én is olyan családot szeretnék,
amilyen nekem van, mert tudom, hogy nélkülük semmi sem sikerült volna!”

Nagylemezek:

Az új albumról
– csak röviden

Let go (Hajrá)
Under My Skin (A bőröm alatt)
The Best Damn Thing (A legkirályibb
dolog)

DVD-ék:
My World

Avril Lavigne
filmen
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THE FLOCK 2007
Avril Lavigne egy fiatal nő szerepét
játssza.
MEGETETETT TÁRSADALOM 2006
Avril Lavigne Alice szerepét játssza.
TÚL A SÖVÉNYEN 2006
Avril Lavigne Heather szerepét játssza.

A

legújabb album 2007. 04. 17-én került
a lemezboltok polcaira. Aki már hallotta, össze tudja hasonlítani az előző két
koronggal. Aki még nem, az menjen el, és
szerezzen be egyet.
Érdekességek a lemezről:
* A When You’re Gone-t Avril eredetileg
Derycknek írta, és a hírek szerint ebből a
számból készül a videoklip. Ha a pletykák
igazak, akkor egy erdőben forgatják.
* Az I have don’t to try című dal első 1520 másodpercében nem a megszokott poprock-punk van, hanem hiphopdallamok.
Sőt, Avril még rappel is!!
* A Keep Holding on az Eragon egyik
betétdala.

Avril Lavigne a
huszonharmadikat
ünnepli

Aber 27-én született Kanadában. A
vril Ramona Lavigne 1984. szeptem-

pop-rock-énekes, dalszerző, modell és
színésznő gyermekként római katolikus
neveltetésben részesült. Zenei tehetségét kétéves korában fedezték fel, amikor
– anyja elmondása alapján – Avril egy
alkalommal egyedül kezdett el énekelni
a templomban.
Avril 2006. július 15-én ment férjhez
Deryck Whibley-hez. Harmadik albumát,
a The Best Damn Thing-et már párjával
közösen készítette.

Régi dolgainkról
(Részlet)
Az utókor a Ferenc-csatornának rendszerint csak áldást hozó jelentőségét méltatja.
Hogy viszont mennyi bajjal, gonddal, kudarccal járt a munka nyolc év alatt, amíg épült,
s aztán még egynéhány évtizedig, kevesen
tudják. A hatalmas mű nemcsak a műszaki
költségvetés előirányzatát kívánta meg.
Nemcsak azt kellett tudni, hozzávetőlegesen
legalább, hogy mennyi pénzt igényel az óriási
vállalkozás. Arra is gondolni kellett, hogy akik
ezt a pénzt előteremtik, részben a kincstár,
részben a társulat részvényesei, a busás haszon reményében ringatózzanak.
Kiss József azonban nemcsak jó mérnök
volt, közgazdasági érzéke is kibontakozott a
lelkesedésben, amit az egész vidékre oly nagy
jelentőséggel bíró mesterséges folyó megépítése váltott ki belőle. Erre nézve mi sem
jellemzőbb, mint az a tény, hogy a magyar és
osztrák főurak, akik társulatának első részvényesei lettek, szívesen adtak pénzt és vállaltak
nem kis kockázatot az ismeretlen kincstári
mérnök tervéhez. Igaz, hogy ez a terv elnyerte
akkor már a legfőbb hely bizalmát, s a császári
szabadalom biztosítani látszott a kivitelezés
sikerét és az előrelátott hasznot. Az ötventagú
társulat névsorában épp ezért ilyen nevekkel
találkozik az érdeklődő: Zichy, Batthyány, Esterházy, Apponyi, Kollonits és így tovább.
Később derült ki, hogy az előkelő urakban
sokkal több volt a nyerészkedési vágy, mint
a realitás iránti érzék Kiss Józsefben s Gábor
öccsében. Az álom ezzel a világraszóló tervvel elragadta őket, s így nem számoltak az
esetleges bajokkal, amelyekből pedig bőven
kijutott. A kincstár katonaságot ígért, de a
közben újra kitört francia háborúk elvonták
a hadsereg erőit. Helyettük rabokat, politikai
foglyokat vezényeltek Dél-Bácskába. S mivel
ezek a foglyok – akik között állítólag magas
rangú személyek is voltak, így egy olasz
püspök is – , kényszerből dolgoztak, a munkálatok lassan és vontatottan haladtak. Többe
is került minden, mint ahogyan előrelátták. A
foglyokért felelősséget kellett vállalni, s hogy
szökésüket megakadályozzák, szögesdróttal
kerítették körül azokat a szakaszokat, ahol a
munka folyt. S mindezért a Kiss testvéreket
tették felelőssé. 1797-ben, amikor pedig a
bajok már elhárultak, megfosztották őket az
irányítás, a vezetés tisztségétől, s a további
munkálatokat új emberekre bízták. Így aztán
a csatorna befejezése nélkülük ment végbe,

s a hajózás megindulásának is csupán néma
szemlélői maradtak. A mór megtette kötelességét!
Igen, de közben a Duna is medret változtatott Monostornál, s holtága már nem tudott
annyi vizet adni a csatornának, amennyi a
zavartalan hajózáshoz kellett volna. A partok
is beszakadoztak, mert nem voltak eléggé
megerősítve, s pázsit se nőtt még rajtuk, hogy
megkötötte volna a földet. A vontató lovak
is sokat rontottak a friss talajon. Mert azért
hajóztak rajta, vitték a búzát, és hozták a sót.
Haszon is volt, csak talán nem annyi, amennyit
a Kiss testvérek ígértek. A tőkések viszont türelmetlenek, a részvényesek alig várták, hogy
leteljen a huszonöt évre kötött szerződés, s
átengedjék a kincstárnak a gondot és a felelősséget. De még csaknem húsz évig kellett
várniuk, amíg Ferenc császár 1841-ben visszavette az állam birtokába a csatornát.
Akkor épült meg az új szakasz is a batinai
zsilippel, s tulajdonképpen akkor vált valóra
az álom, amely a Kiss testvéreket megszállva
tartotta. Mert akkor már olyan jövedelmet
hozott az itt lebonyolított hajózás, hogy újabb
ágak kiépítésére is gondolni lehetett. Közben
lezajlott a magyar szabadságharc, s a kiegyezés után megjelent Bácska történelmének
színpadán a legendás hírű Türr István. Vele
kezdődött új fejezete a csatornai hajózásnak.
Mert csakhamar kiderült, hogy a közlegényből
császári tisztté, majd forradalmi tábornokká

Fenyvesi Ottó (1954) ma Magyarországon élő vajdasági költő. Költészete a
vajdasági magyar irodalmat „olvassa”.
Itt közölt költeménye (a budapesti Élet
és Irodalom című irodalmi lap internetes
oldalairól töltöttem le) Herceg Jánosról
szól. Megrázó – ezt mondtam, amikor
elolvastam. Nem Zombor miatt, nem Herceg miatt. A pusztulás átható árnyékától,
ami a – versritmus (itt: gondolatritmus)
nyomatékosította – „teljesség igényével
élni akarók” világára vetül. Veszteséglajstrom ez a vers. Rekviem egy volt, szebb
világért.
Herceg János írói opusát az összefoglalás szándéka helyezte figyelmünk
középpontjába.
Szeptemberi
első
számunkban Majtényi Mihály csatornaregényéből emeltünk ki részletet, amely
kiindulópontul szolgált a témában való
irodalmi kutakodásunkhoz. Ezt zárjuk
Herceg János csatornáról szóló esszésorozatának most közölt darabjával. Régi
dolgainkról című esszékötete 1993-ban
jelent meg a Forum Könyvkiadó gondozásában Újvidéken.
Figyeljétek meg a kisesszé lezárását.
Egy fenomenális történelmi anekdota.
Nézz utána, értelmezd: milyen műfaj az
anekdota, melyek szervező elvei, melyek
jellemzői!
Jó munkát kívánok!
Bence Erika
előlépett bajai fiú a pénzügyekhez is jó érzékkel rendelkezik.
Türr István a maga európai tekintélyét s
példátlan otthoni népszerűségét arra használta fel, hogy új társulatot szervezzen, megépítse a bajai tápcsatornát, s a Kissztapártól
Újvidékig terjedő öntözőcsatornát, az ún. kiskanálist. De ő már hetvenöt évre kötött bérleti
szerződést az állammal, európai, főleg angol
tőkét is érdekeltté téve ebben a vállalkozásban. És a csatorna történetének ez a szakasza
már belenyúlik a legújabb időkbe.
Különben az idők változásáról beszélt az az
ünnepi pillanat is, amikor 1872. május 5-én a
róla elnevezett kiskanális kezdő kapavágását
Ferenc József király és császár tette meg, annak a Türr Istvánnak jelenlétében, akit halálra
ítéltetett, s akit csak Viktória angol királynő
közbenjárása mentett meg az akasztófától.
Most oda kellett lépnie ehhez a forradalmi tábornokhoz, s azt mondani ország-világ előtt:
Ich gratuliere Ihnen...
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Herceg János

Kedves Olvasó
Tanulók!

Fenyvesi Ottó

Halott vajdaságiakat
olvasva
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Herceg János
Csak a kőangyalok maradtak.
Az elvadult celtiszek, a bogyófák
és a honfoglaló Belgrád Áruház.
Eltűnt a hajnalban karikázó péklegény.
Eltűnt a fenyves, a vizesember, a mázoló,
eltűntek a nagy keblű kofák és a tréfamesterek.
A teljesség igényével élni akarók.
Hol vannak már azok a lányok,
kik harmatos virággal várták a legényt?
A bő szoknyás doroszlói lányok?
Hol van már Santa Maria della Salute?
Örök álmát alussza költő és vértanú.
Elment az író, a festő,
a néhai polgármester, aki hajnalban kelt, hogy
a városházára menet ellenőrizhesse az elültetett
facsemeték és bokrok fejlődését.
Csihás Benőnek hívták.
A festőt Kónyovics Milánnak.
Az írót Herceg Jánosnak.
Lázá Kosztitynak a költőt.
Schweidel Józsefnek a vértanút.
Nyomukban ott sorakoznak, akik a krónika
végtelen emlékezetében feljegyeztettek.
Módos polgárok és a zombori betyárok.
Korits Gáspár főispán, Brankovics, a városkapitány,
Czedler János honvédhadnagy, Koczik Pál,
aki utcányi telket osztott szét a szegények között,
Hubert Lipót pápai prelátus, Falcione Anna,
Franz Gfeller építészmester, Húsvéth Lajos festő,
Bitterman Nándor nyomdász, a Gergurov-,
a Pálánácski-, a Frey-, a Szemző-, a Thurszky-famíliák.
Koporsós Gyuri, a szoknyapecér,
a bölcs Gyuró Vosztár, Holpert Jóska, a kereskedő.
Koszta Sztrájnics, a bohém népművelő,
Szlávi Szilárd, a púpos szalmahajú, a dadogós.
A sok unatkozó borissza, a folyton mesélők.
A régi kávéházi nép, a gőzfürdőbe induló urak.
Eltűntek mind. A törzsközönség.
Löwyné a Párizsi utcából, kinek földig ért a haja,
Auschwitz pokla megfosztotta őt büszke ékességétől.
Huszár Sándor, az elvetélt költő, egy nő miatt
Pestre távozott. Az anyja elment utána,
hiába kérlelte, nem akart hazajönni,
inkább a szeretőjével kinyitották a gázcsapot.

Csak a kőangyalok maradtak.
És a fák. A nagy Celtis australiaticusok.
A pravoszláv (Szent György) és a katolikus
(Szentháromság) tér között a főutca.
Itt maradt a kétpólusú világ, ahol a jó
nyomában ott sündörög a rossz.
Valamikor minden becsületes zombori
polgár három nyelvet beszélt: a magyart,
a németet és a szerb-bunyevácot.
A hivatalokban pedig még latinul is tudtak.
Credo quia absurdum.
Hisszük, mert képtelenség.
Rímekbe szállnak a madarak.
A terekről eltűntek a szobrok.
Éppúgy eltűnt a bácskai származású
Schweidel bronzba öntött mása, mint
ahogy Sándor király lovas szobra.
De eltűnt Flórián és Szent György is.
Eltűntek az artézi kutak. A ferencesek.
A régi címerek. A megyeház padlásáról
a galambok. A teljesség igényével élni akarók.
Eltűntek. Valaki követ gördített a szájukra.
Csak az angyalok maradtak.
Ott ülnek mind csendben
a karmeliták templomában.
Eltűnt Lázá Kosztity utolsó éveinek titka.
Elvitte a bácskai szent folyó, a Mosztonga vize.
Eltűnt a sok lefüggönyözött ház.
Rímekbe veszett egy mesebeli vármegye.
Csak a kőangyalok maradtak.
A néma szemtanúk.
A Paradicsomból kiűzöttek.
Az egymásra boruló bogyófák és gesztenyék.
Az alagútszerű utak és utcák.
A nagykörút. Zombor. Nembor.
Átokra mégsem fakadunk.
Tegyünk úgy, mintha nem.
Oly sok vétkünkért bűnhődünk.
Santa Maria della Salute.
Herceg János (1909–1995) író. Iskoláit szülővárosában,
Zomborban végezte. Különböző lapok munkatársa. A Kalangya
főszerkesztője volt 1941-tol 1944-ig. Az Újvidéki Rádióban dolgozott az irodalmi műsorok szerkesztőjeként. 1981-től tagja volt
a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiának.

Készítsünk
fotómozaikot!

lehet kisebb felbontású, a végeredmény minőségét úgysem ez határozza
meg, hanem a kisképek sokszínűsége.
A második fülön azt kell megadnunk, hány mozaikdarabból álljon a
fotó, illetve hogy mekkora legyen a mozaikot alkotó cellák végleges mérete: ezeket a Cell Width és Cell Height értékek átállításával szabályozhatjuk.
A cellák legfeljebb 96×96 pixeles méretűek lehetnek, ám mivel általában
nem négyzet alakú képekkel dolgozunk, ezt az értéket arányosítanunk kell;
általában a 96×65-ös méret megfelelő szokott lenni.
Ezt követően a készülő teljes mozaik nagyságát kell meghatároznunk.
Ennek értékét szabadon választhatjuk meg. Ha túl nagy értéket adnánk
meg, amellyel már nem tud mit kezdeni a program, úgyis figyelmeztetni
fog minket. Aszerint, hogy álló vagy fekvő képet készítünk, a hosszabb
oldalnak megfelelő értéket állítsuk be először,
majd igazítsuk hozzá a másik adatot. Mivel a
képernyő közepén a szoftver mutatja a kívánt
mozaik, valamint az általunk beállított paraméterekkel készíthető kép méretét és oldalainak
arányait, könnyedén összehozhatjuk a megfelelő
értékeket. A kívánt és számított képek minimális
méretkülönbsége esetén már nem érdemes
tovább bajlódni a beállításokkal, de komolyabb,
20-30 pixeles eltéréskor feltétlenül korrigáljunk.
Ha tökéletes munkát szeretnénk végezni, és a
teljes egyezőségre törekszünk, akkor előfordulhat, hogy kismértékben a cellák méretét is meg
kell változtatnunk.
Miután ezzel megvagyunk, lépjünk a következő fülre, ahol is a mozaikdarabok elrendezése
állítható be. Itt ki-ki saját ízlése szerint választhat
a felkínáltak közül: véleményünk szerint az alapállapot is kiváló végeredménnyel kecsegtet.
Ezek után már csak az utolsó fül maradt hátra,
ahol még egyszer áttekinthetjük a beállításokat,
majd a Create Photo Mosaic gombra kattintva indíthatjuk el a tényleges képkészítést. A folyamat
hossza a PC erején túl számos tényezőtől függ:
előfordul, hogy a program 30-40 másodperc
alatt végez, de volt rá eset, hogy tesztgépünk
más beállításokkal 15 percig is számolgatott. A
képgenerálás végeztével elénk tárul a végeredmény – ha elnyerte tetszésünket, akkor a Save
gombra kattintva elmenthetjük. Ne szegje kedvünk, ha kezdetben gyengébb végeredménnyel
szembesülünk: némi gyakorlás után bárkiből
profi mozaikkészítő válhat.
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a különleges, egyedi ajándékot szeretnénk készíteni szeretteinknek, ismerőseinknek, de nem jut eszünkbe semmilyen kreatív ötlet, akkor lepjük meg őket egy személyre szóló fényképmozaikkal!
A képek elkészítéséhez sem komoly számítógépes tudás, sem különösebb
képszerkesztői ismeretek nem szükségesek – mindössze pár perc szabad
idő és az Easy Mosaic program.
Ajándéknak kitűnő ötlet a fényképmozaik, mivel nem kell számítógépzseninek lenni az elkészítéséhez, és művészi véna sem kell hozzá, tekintve,
hogy az alapbeállítások elvégzését követően az Easy Mosaic program
önállóan dolgozik. A vele készített képek nem a hagyományos értelemben
vett mozaikok, annál sokkal érdekesebb összeállítások. A végeredmény
persze itt is hasonló: sok pici, apró darabkából áll össze az egész, ezúttal
azonban minden egyes rész egy önálló kis kép. Távolról a nagy kiindulási
kép figyelhető meg, míg közel hajolva láthatóvá válik, hogy a kis darabok
mindegyike egy-egy önálló mű.
A program telepítése után a képek néhány lépésben elkészíthetők.
Elsőként válasszuk ki azt a képet, amelyiket szeretnénk nagyban viszontlátni. Hacsak nem utcai óriásplakátot készítünk, fontos szempont, hogy
lehetőleg ne túl aprólékos, részletgazdag felvételt – például csoportképet
– válasszunk, mert a fontos, apró részletek a mozaikká változtatáskor biztosan elvesznek. Remek választás lehet például egy portré elkészítése. A
következő lépésben meg kell adnunk azon könyvtár elérhetőségét, amely
a nagykép kirakásához felhasználandó fotókat
tartalmazza. Ahhoz, hogy a végeredmény minél
közelebb álljon az eredeti képhez, legalább 200
darab fotóra van szükség, amelyből a szoftver
majd kiválasztja a megfelelőket. Természetesen
ennél kevesebből is jó minőségű mozaik készíthető, ám ekkor fennáll a veszélye annak, hogy
egy-egy kiskép túl sokszor fog szerepelni.
A kisképek kiválasztásánál az is fontos kritérium, hogy mindenféle színvilágú fotó legyen
köztük, illetve egy-egy színvilágot lehetőleg több
fotó is képviseljen, így nem lesz unalmas az elkészült mozaik. Az sem gond, ha valakinek esetleg
nem állna rendelkezésére a kellő mennyiségű
alapanyag: ilyenkor az Easy Mosaichoz adott saját
gyűjteményt használhatjuk. Ezekből a virágokból építkezve, általában kiváló végeredményre
számíthatunk, ám a mozaik kétségkívül akkor a
leghatásosabb, ha a nagykép és a kisképek témája megegyezik – vagy éppen homlokegyenest
különböző. Amennyiben saját fotókból indulunk
ki, mielőtt még továbblépnénk, ajánlott a képeket átméretezni; ezt akár az ingyenes IrfanView
képnézegetővel is könnyedén megtehetjük. Ez a
lépés azért fontos, mert a több megapixeles képek csak lassítják a folyamatot, és sokat kell várni
a végeredményre, ráadásul a kész képen úgyis kis
méretben szerepelnek a kiindulási fotók.
Miután mindezzel megvagyunk, kezdődhet
a mozaikgyártás! A New ikonra kattintva négy
egyszerű lépésben készíthetjük el művünket. Az
első fülön a Load main image gombra kattintva
kiválasztjuk a nagyképet, amelyet mozaikként
szeretnénk viszontlátni. Esetünkben a főkép is

A helytörténeti múzeum

Mátyusföldön,
Galántán...
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odály, Galánta, Galántai táncok...
Hányszor leírtuk, említettük ezeket
a szavakat, mostanában különösen,
amikor kerek Kodály-évforduló van... Így hát
nem gondolkoztam kétszer, amikor kiderült:
a Vajdaság a tenyerünkön című fotókiállítás
megnyitójára kéne Galántára utazni.
A szokásos vízummizéria (hiszen a vízumokat azért találták ki, hogy az emberek utazását
megnehezítsék, bármit is bizonygatnak a
konzul és nagykövet urak) miatt két útitársam
sajnos lemondta az utazást, s magam vágtam
neki a félezer kilométeres útnak.
Ha azt mondom, 550 kilométer, akkor az
sok is meg kevés is. Ha Montenegró, vagyis a
tenger felé indulok, akkor sok, ha hajnalban
indulok, estefelé látom meg a tengert, 11-12
órányi utazás után. Ha viszont észak felé, akkor nem sok: Újvidék–magyar határ (fél-autópálya teljes áron) – M5-ös autópálya–M0-ás
autóút–M1-es autópálya. Szinte Komáromig
autópályán robogok, és persze nagyon gyorsan elérem a Szlovák Köztársaság határát.
Ahol viszont csak pillantást vetnek rám,
talán azt sem veszik észre: nem ugyanabból
az országból van az autó, amelyből a vezető
útlevele... Révkomárom (Komárno), Érsekújvár (Nove Zamky), aztán egy alig észrevehető
letérő balra, majd tovább a szép, széles úton
Galántáig. Hét óra út, a két országhatárt, a
matrica-vásárlást és egy tankolást is beleszámolva. Bizony ezt teszik, autópályák és
gyorsforgalmi utak...
Vendéglátóm, Madarász Péter, a Galántai
Népművelési Központ munkatársa három
óra körül fölhív. Megnyugtatom: már Szlovákiában vagyok, ha nem szakad rám az ég
(fekete volt az ég alja, ítéletidő volt valahol
a környéken), időben odaérek. Knapp Margit
igazgatónővel türelmetlenül várnak, azonnal
tovább is indulunk a szomszédos Diószegre
(Sladkovičovo), s a gyönyörű szép Inovatech
Művelődési Házban a szép számú vendég
előtt meg is nyitjuk Vajdaságunkat a vajdasági
fotósok szemével bemutató fotókiállítást. Enynyit az útról és a protokollról.
Másnap aztán szemrevételeztük Galántát
és a Helytörténeti Múzeumot, majd kirán-

A neogótikus kastély

dultunk a Duna-ágon megőrzött oszlopos
vízimalomhoz is.
Maga Galánta Nyugat-Szlovákiában, a
fővárostól, Pozsonytól (Bratislava) mintegy
40 kilométerre északkeletre található. A Mátyusföld központja, a Nagyszombati kerület
Galántai járásának székhelye. Nagyszombattól
(Trnava) 26 km-re délkeletre fekszik.
A város területén már az újkőkorban éltek
emberek. 1237-ben IV. Béla király oklevelében
említik először Galantha néven. Több nemesi
család birtoka, később története szorosan
kapcsolódik az Esterházyakhoz, akik 1421-ben
telepedtek le itt. 1570-ben a településnek
már vásártartási joga volt. Fejlődése is nagyrészt az Esterházy családnak köszönhető. Két
kastélyuk közül a régebbit 1647–48-ban fallal,
vizesárokkal erősítették meg, majd a 18. század második felében barokkizálták, az 1890-es

években reneszánsz stílusban átalakították.
1992-ben restaurálták, ma közművelődési célokat szolgál. Másik kastélya a 16. században
épült, 1860-ban átalakították. Galánta a 17.
században mezőváros lett, ekkor már kórház
is működött a településen. 1635-ben II. Ferdinánd királytól további kiváltságokat kapott.
A 18. században kézműipara fejlődött dinamikusan, ekkor alakultak céhei is. 1850-ben a
vasút is elérte a várost, bankok, bíróság, közhivatalok létesültek. 1910-ben 3274 lakosából
2933 magyar, 202 szlovák és 115 német volt. A
trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye
Galántai járásának székhelye volt. Magyar
lakosságának felét 1945 után kitelepítették.
2001-ben 16 365 lakosából 9877 szlovák
(60,4%), 6022 magyar (36,8%), 175 cigány és
114 cseh volt.
Lennert Géza

Galánta nevezetességei és hírességei
* I. István királynak szentelt romai katolikus templomát 1797–1805 között építették klasszicizáló
barokk stílusban.
* A temetői úton álló Nepomuki Szent János-kápolna 1827-ben épült klasszicista stílusban.
* Egykori kegykápolnája a Mátyusföld jelentős búcsújáró helye volt. A kápolna melletti szentkútnál a régi időkben egy szegény asszony beteg gyermeke meggyógyult. 1950-ben a kápolnát
lebontották, felszerelését a plébániatemplomba vitték, a búcsújárás megszűnt.
* Két Esterházy kastélya közül a reneszánsz stílusút 1600 körül építtette Esterházy Ferenc. Ma
házasságkötő terem és galéria működik benne.
* A neogótikus kastélyt 1633-ban Esterházy Dániel és Pál építtette. 1736-ban barokk stílusban
építették át. A 19. század második felében kapta mai formáját, amikor Esterházy József neogótikus stílusban építtette át. A kastélyt hatalmas park övezi.
* Galántán lakott gyermekkorában Kodály Zoltán, akinek apja itt volt állomásfőnök. Az itteni
népzene ihlette a Galántai táncokat. A nagy zeneszerző szobrát 1982-ben avatták fel az újabb
kastéllyal szembeni parkban.
* Itt született 1583. április 8-án gróf Esterházy Miklós nádor, a család hatalmának megalapozója.

Hangulatjavító ízek

A

legújabb kutatások szerint bizonyos
élelmiszerekkel szabályozhatjuk hangulatunkat, erőt vehetünk a rajtunk időnként
eluralkodó rosszkedven.

Vaj – erősíti az idegeket
A karcsúsító diéta árnyoldala, hogy az élettől is elveszi a kedvünket. A koplalás velejárója
a fokozott idegesség, rosszkedv, amely zsiradékkal egyensúlyozható. Elég vajjal vékonyan
megkenni a pirítóst és máris jobban érezzük
magunkat. Ha csak egy kicsit is emelkedik a
koleszterinszintünk, kevésbé vagyunk ingerlékenyek. A vaj az idegek balzsama.

Petrezselyem – megtáltosít
Aki nem akar petrezselymet árulni, egyen
belőle minél többet. Már a rómaiak is bőségesen adtak petrezselymet a gladiátoroknak,
hogy erősítsék a küzdőszellemüket. A petrezselyem fokozza a bátorságot, az akaraterőt.
Megtáltosít. Ezt a kiváló tulajdonságát részben
magas C-vitamin-tartalmának köszönheti
– ami lendületet ad –, továbbá az Apiolnak,
amely annyira feldob bennünket, hogy nem
rettenünk vissza semmitől.

Hagyma – a természet aszpirinja
A hagymában bőségesen fellelhető mustárolaj úgy hat a szervezetre, akár az aszpirin.
Az Allicin nevű illóolaj gyulladásgátló és görcsoldó. Ősi gyógyszer fejfájásra és izületi bántalmakra. A belőle főzött forró lével kenegessük,
borogassuk a fájó testrészeket.

Sajt – vidámít

Chili és bors – erősítik az
érzelmeket

Együnk minél több sajtot. Egészséges és a
diétás étkezéshez is kiváló. Szépít is – táplálja,
kisimítja a bőrt, erősíti a hajat. Végül, és nem
utolsósorban – vidámít. Olyan fehérjékben
gazdag, amelyek elűzik a rosszkedvünket. És a
mosolynál, derűnél még nem találtak fel hatásosabb szépítőszert.

A chiliben található Capsaicin rokon a borsban lévő Piperinnel. Mindkét anyagra jellemző,
hogy csípős, égeti a szánkat, ugyanakkor
csillapítja a fájdalmakat. Enyhítik a testi és lelki
szenvedéseket, erősítik az érzelmeket.

Aludj jól!

H

Ha rossz alvó vagy:
– Lefekvés előtt ne idegesítsd fel magad.
– Az ágy alvásra való. Tilos a vetett ágyban
tévézni, enni, inni vagy olvasni.
– Sose szunyókálj napközben.
– Légy óvatos az élénkítőszerekkel. Délután
ne igyál kólát. Este egy csésze hársfatea
segíthet.
– Ne törd a fejed a másnapi feladatokon,
rögtönzésen elalvás előtt.
– A hálószobában kerüld a rikító, élénk
színeket. És lehetőleg sötétíts be.
– Lefekvés előtt legalább egy órával már ne
végezz megerőltető munkát.
– Törődj az étrendeddel. A túró, a burgonya
vagy a tészta segíti az elalvást.
(Sz. K.)

Okos táska

F

iatal kanadai tervezők igazi különlegességgel lepték meg a divatot követő, ám
rendkívül feledékeny hölgyeket. Egy okos
válltáskáról van szó, amely figyelmezteti
tulajdonosát, ha a három legfontosabb személyes tárgyát, a pénztárcáját, a kulcsát és a
mobiltelefonját elfelejtette indulás előtt bepakolni. A táskába szerelt érzékelők ugyanis
felismerik ezeket a tárgyakat, és továbbítják
az információt a táska külsején lévő fénykijelzőnek, amely felvillantja a hiányzó tárgy
képét. Az ügyes táska másik változata saját
érzelemvilággal rendelkezik. Az érzékelőkkel behálózott táska elején lévő világító arc
folyton változik. Ha például gazdája kinyitja
a táskát, megdöbbent arckifejezést mutat,
ha az oldalán fogják meg, mosolyog, ha az
elején érnek hozzá, egy szívet villant fel.
Felmerül a kérdés, mekkora sikere lenne
az iskolatáska változatnak, ha mondjuk
arra figyelmeztetné a feledékeny tinit, elfelejtette betenni a biológiakönyvet, vagy
az íróasztalán maradt a gondosan megírt
fogalmazás…

Étvágycsináló

Brokkolipogácsa
Brokkoliból finom pogácsákat is süthetünk. Ehhez főzzünk meg 75 deka brokkolit
és három hámozott burgonyát sós vízben.
Csöpögtessük le, majd tegyük őket tálba.
Adjunk hozzá egy felvert tojást, egy vízben
áztatott és kicsavart zsemlét, egy kis fej
apróra vágott vöröshagymát, és ízlés szerint
fűszereket. Pl. pirospaprikát, borsot, ételízesítőt. Dolgozzuk össze a hozzávalókat, majd
pihentessük néhány percig. Később formázzunk belőle kis pogácsákat, forgassuk zsemlemorzsába, majd helyezzük őket kiolajozott
tepsibe, egymástól ujjnyi távolságra. Süssük
140 fokon kb. 30 percig, majd forgassuk meg,
hogy a másik oldala is megpiruljon. Húsokhoz kiváló köret, de önmagában is finom.
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ogy könnyebben tudj elaludni,
ágybabújás előtt nyomogasd a következő négy pontot:
1. az alsó karon, a csukló fölött háromujjnyira
elhelyezkedő akupresszúrás pontot,
2. a csuklón, belül, a kisujj irányába eső
pontot,
3. a két szem közötti pontot,
4. a mellcsont közepén lévő pontot.

Görög hét Bácskertesen

A

z idei Gyermekheti rendezvények Bácskertesen az antik görögök
és az olimpiai játékok jegyében teltek. A főszervező Banda Irén, a
József Attila iskola pszichológusa volt.
A Gyermekhetet megelőző héten készültek a díszletek. Kartonból
gyártott görög oszlopokat állítottak fel, a pannókra antik vázákat és ógörög sportolókat ábrázoló rajzok kerültek. A megnyitón hiteles jelmezben
megjelent Zeusz, Héra, Aphrodité, Pallasz Athéné, Héphaisztosz, akik az
Olimposzon eljátszották Prométheusz történetét. Héphaisztosz visszaszerezte a tüzet, és ebből lett az olimpiai láng iskolánk részére, ami egész
héten át égett. A látványos színdarab után a kijelölt, görög isteneknek
öltözött csapatkapitányok kiválasztották csapattagjaikat. Megalakult a
Zeusz, Pallasz Athéné, Héphaisztosz, Dionüszosz, Apolló, Aphrodité és
Artemisz csapat. Ezt követően mindenki szirtakit táncolt, ünnepelve
ezzel az olimpiai játékok kezdetét.

Másnap maratoni futóversenyt rendeztek, amelynek kezdetén hét
isten, kezében a lobogó fáklyával és az olimpiai zászlóval befutott a
pályára.
Harmadnap tőzsdét játszottak, amelynek részjátékai diszkoszvetés,
lengővödör, célbavívás stb. voltak. Ebben a játékban a Dionüszosz csapat győzött.
A negyedik nap téli olimpiát szerveztek. A versenyszámok közül megemlíthető a szánkózás (szalmával kitömött zsákokon húzták egymást a
csapattagok), curling (szappannal megrajzolt körbe kellett beletalálni),
hópehelykészítés (ollóval kellett minél pontosabban kivágni a díszes
hópelyheket), korcsolyázás, illetve éremkészítés agyagból. Activityt is
játszottak, aztán képkirakót (Egerszegi Krisztina híres magyar úszó képét
kellett darabokból összerakni). Ennek a napnak az Apolló csapat lett a
győztese.
A görög hét utolsó napján Héphaisztosz eloltotta az olimpiai lángot.
Délután a tanulók nyárson sütöttek maguknak ennivalót, este pedig közösen megnézték a Bazi nagy görög lagzi című népszerű filmet.
6. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Gyermekhét
Oromhegyesen

A

Kis Ferenc iskolában gazdag programmal tették emlékezetessé az idei Gyermekhetet. Hétfőn futóverseny
és sportjátékok voltak. Kedden az elsősöket felvették a
Gyermekszövetségbe, a felsősök pedig stafétajátékokkal
szórakoztak. Szerdán megemlékeztek az állatok világnapjáról, madárijesztőket készítettek, délután pedig lubickoltak
egyet a magyarkanizsai gyógyfürdőben. Csütörtökön aszfaltrajzokat készítettek. Pénteken társasjátékokat játszottak,
csereberevásárt rendeztek és sportjátékokban mérték össze
erejüket. Ezenkívül minden tagozat bográcsos ebédet főzött
magának.
Szekeres Mónika, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Bemutattam
úszótudományom
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Gyermekheti programok közül számomra a szerdai volt
a legszebb. Fürödni mentünk Magyarkanizsára. Sajnos
elég későn jött értünk a busz, már mindannyian izgatottan
vártuk. Odaérve gyorsan lezuhanyoztunk és már futottunk is
fürödni. Játszottunk, úszkáltunk a vízben. Végre én is bemutathattam frissen szerzett tudományomat. A nyáron ugyanis
egy tanfolyamon megtanultam úszni. Most örömmel csobbantam bele a mély vízbe, hiszen tudtam, most már nem
süllyedhetek el. Az idő a jó társaságban gyorsan elmúlt és
indulni kellett haza. Szomorú búcsút vettünk a fürdőtől.
Bognár Szabolcs, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Mit jelent a
nyolcadikosoknak a
Gyermekhét?

M

inden tanár tudja, hogy iskolánk 8. osztálya nem kimondottan a legkomolyabb és legnyugodtabb társaság. Mégis sok mindent komolyan tudunk venni. Így vagyunk a Gyermekhéttel kapcsolatban is. Az osztály többsége
szerint ezen a héten az a jó, hogy az órák rövidebbek és lazábbak. Mégis néhányan megértették a lényeget, vagy csak hiszik, hogy megértették. Őszerintük a
Gyermekhét lényege nem az iskolaórák rövidsége és lazasága, hanem az, hogy
a gyerekek megértsék, milyen fontos az összetartás, hogy megbízzunk társainkban, hogy jobban összekovácsolódjon ez a mi kis csapatunk. Mivel kevesen
vagyunk, meg kell tanulnunk összetartani a nehéz helyzetekben, és megvédeni
egymást, ha valaki szavakkal vagy fizikailag bántalmaz valamelyikünket. Az öszszetartást, az összekovácsolódást bizony nem könnyű elérni, főleg nem komoly
beszédekkel és magyarázkodással.
Ezen a héten a tanárok inkább különféle játékokat találnak ki, hogy mi, gyerekek ne rohanjunk haza tanítás után, hanem élvezzük egy kicsit ezt a nekünk
szánt hetet. A fiatalabbaknak talán bonyolultnak tűnik, amit itt leírtam, de majd
az évek múlásával megértik, hogy ezen a héten próbálnak minket arra ösztönözni, hogy összetartsunk.
Nekünk, nyolcadikosoknak ez a véleményünk a Gyermekhétről.
Péter Rudolf, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

1. Megágyazol reggelente?
a) Igen, mindig.
b) Nem.
c) Soha.
2. A fogkrémtubus kupakját
mindig visszazárod?
a) Igen.
b) Nem.
c) Néha.
3. Mit teszel, ha reggel azt látod,
hogy az ingedről hiányzik egy
gomb?
a) Fölveszek egy másikat.
b) Szólok anyunak, hogy varrja
föl.
c) Nem törődök vele, felveszem.
4. Tartasz a zsebedben
emlékeztető cédulákat?
a) Csak akkor, ha nagyon fontos
dologról van szó.
b) Nem.
c) Igen.
5. Mindig tudod, hova tetted le
a kulcsodat?
a) Igen, mindig ugyanarra a
helyre teszem.
b) Nem.
c) Sokszor keresgélem.

6. Ügyelsz rá, hogy a
kenyérmorzsa ne hulljon le az
asztalról?
a) Csak akkor, ha vendégek is
vannak nálunk.
b) Igen, sőt összetakarítom.
c) Nem törődöm vele.
7. Gyűjtöd az üres dezodoros
flakonokat, képecskéket,
csokipapírt, gyufásdobozt?
a) Nem.
b) Néha.
c) Igen.
8. Segítesz otthon a
takarításban?
a) Gyakran.
b) Igen.
c) Nem, mert ez az anyukám
dolga.
9. Hordasz magadnál fésűt?
a) Mindig.
b) Néha.
c) Soha.
10. Gyűjtöd a kiolvasott régi
újságokat?
a) Ritkán.
b) Igen.
c) Nem.
PONTOZÁS
Minden a válasz 4 pontot ér.
Minden b válasz 6 pontot ér,
és minden c válasz 2 pontot ér.

Precíz, pontos
személy vagy, és
ezt a környezeted
már túlzásnak ítéli
meg, vagy inkább
azt kifogásolják,
hogy rendetlen
vagy? Ha őszintén
válaszolsz az
alábbi kérdésekre,
megtudhatod
a választ.

Értékelés
20 és 32 pont között: Biztosan
sokszor korholtak már azért, hogy
rendetlen vagy. Te nem tartod
fontosnak, hogy rend legyen körülötted, pedig többet törődhetnél a
környezeteddel, rendet rakhatnál a
szobádban, a szekrényedben.
34 és 42 pont között: Téged
az aranyközép és az egészséges
egyensúly jellemez. Szereted a rendet a környezetedben, de kerülöd
a túlzásokat. Néha nehezedre esik
bizonyos dolgokat elvégezni, de
lelkiismereted nem engedi, hogy
teljesen elhanyagold a teendőidet
és megőrizd a rendet a szobádban.
De tudsz lazítani is, ha kell.
44 és 60 pont között: Precíz és
pontos vagy, néha a környezeted
már túlzásnak ítéli ezt. Igényes
vagy, és ezt másoktól is elvárod.
Néha azonban nem árt enyhíteni
a szigorodon, be kell látnod, hogy
nem mindenki olyan pontos és
rendszerető, mint te vagy.
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Rendszeretet
vagy mánia

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bori Mária!
Én egy14 éves fiú vagyok. Azt mondják, hogy szimpatikus is. A
gondom az, hogy szerelmes lettem egy lányba, de nem tudok a közelébe férkőzni. Az idén jött az osztályomba. Nagyon szép barna
haja van, és a szeme olyan mélybarna, hogy elveszel benne! Mindenki barátkozni szeretne vele, és állandóan van körülötte valaki.
Úgy gondolom, hogy ha jobban ismerném, többet tudnék róla,
vagy ha valamilyen kis ajándékot adnék neki, akkor észrevenné,
hogy én is ott vagyok. Pl. ha tudnám, melyik a kedvenc színe,
akkor olyan színű kis ajándékot vennék neki. Nagyon szerelmes
vagyok belé, csak rá gondolok! Az egészről a lány semmit sem tud.
Mit tegyek, hogy észrevegyen és a közelébe férkőzhessek? Hogy
megszeressen engem? Kérem, adjon tanácsot!
Help!”
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Válasz:
Kedves Help!
Először is, tudd meg, hogy nagyon megörültem a
levelednek, mert az utóbbi időben, szinte csak
lányok fordultak hozzánk problémáikkal. Úgy
látszik egyre bátrabbak lesztek, és ti fiúk is megkerestek bennünket gondjaitokkal.
Sajnálom, hogy nem úgy alakulnak első
pillanatban számodra a dolgok, ahogy szeretnéd, de az élet ilyen! Nem mennek a dolgok
simán, gördülékenyen, és ez a jó benne, mert
megtanuljuk feltalálni magunkat különféle
helyzetekben, és mindegyikből – jóból és rosszból is – tapasztalatot vonhatunk le, megtanulunk
valami újat, amire életünk végéig szükségünk lesz.
Én úgy látom, hogy te nagyon is jó helyzetben vagy a
szimpátiáddal kapcsolatosan: 1. most jött az osztályotokba,
2. egy hónapja ismeritek egymást, 3. egy osztályba jártok,
és gyakran van alkalmad együtt lenni vele, 4. előtted még
majdnem az egész tanév, 5. az osztálytársaidon keresztül
ezt-azt megtudhatsz róla, 6. jól megismerheted, ha
figyeled a viselkedését az órákon és a szünetekben…
Hogy mit kell tenned? Egy kicsit gyakorolni vele, a
környezeteddel és önmagaddal szemben a türelmet.
Taktikusan kell viselkedned, nehogy a többiek rátok
szálljanak. Különben nagyon sokat megtudhatsz majd
róla az elkövetkező hónapokban. Ha segítőkész, kedves,
figyelmes leszel vele és a többi lánnyal is az osztályban,
hamar fölfigyel majd rád. Első lépésnek jó, ha köszönsz neki
és a lányoknak, ha találkoztok. Ha kell segíts neki bármiben,
ha módod van rá. Vegyél részt azokban a tevékenységekben is,
amelyekre ő is jelentkezett. Ne húzd ki magad a közös akciókból,
amit az osztályban szerveztek, és meglátod egy-kettőre sok mindent
megtudhatsz róla: mit szeret, mit nem szeret, milyen a természete,
kikkel szeret barátkozni és kikkel nem. Ha még szerveztek közös bulit
azok számára, akik az adott hónapban ünneplik a születésnapjukat
az osztályodban, még inkább a közelébe kerülhetsz, és még közelebb kerülhet egymáshoz az egész osztály is. (Dupla haszon!)
„Kedves Bizalmas sorok!
Én 11 éves vagyok és szerelmes! A gondom az, hogy 7 éves korom
óta szerettek egy fiút, és ő is szeretett engem. Nemrégiben összevesztünk. Most a legjobb barátjába zúgtam bele, és itt a baj! A
régi szerelmem már nem szeretem, de amikor találkozunk, még
mindig nagyot dobban a szívem, és olyasmit érzek, mint régen.
Még egy dolog van. Az, hogy a barátnőm is az új szerelmembe
szerelmes. Mit tegyek, mindkét esetben? Kérlek, segíts!
Mici”

Válasz:
Kedves Mici!
Az érzelmek igen bonyolult és összetett dolgok, és sokszor összekuszálják az
életünket. Te is így vagy most. Azt, amit te érzel, amikor találkozol a régi fiúval,
inkább izgatottságnak nevezhetjük, mert nagy a valószínűsége, hogy még
fontos számodra, nem vagy közömbös iránta. Hogy miért, azt neked kell majd
felfedezni, idővel. Ilyen összekuszált helyzetben jó mindent a múló időre hagyni.
Később tisztábban lehet látni a dolgokat és az érzelmek is kikristályosodnak.
Nem kell erőltetni semmit. Türelmesnek kell lenned a fiúkkal, a barátnőddel és
önmagaddal is. Barátkoznod is kell mindenkivel, akit emlegetsz a leveledben, és
persze másokkal is. A közös együttlét, barátkozás alkalmat ad arra, hogy jobban
megismerjétek egymást, hogy biztos legyél az ő, és saját érzéseidben is. Idővel
majd kiderül, hogy ki kibe szerelmes. És az sem lesz baj, ha a szerelem színpadára
újabb szereplők is kerülnek, mert általában ez történik. Növekedtek, változtok,
váltakoznak körülöttetek az emberek és ezzel együtt a szimpátiák, szerelmek is.
„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves vagyok, és több gondom-bajom is van. Pontba szedtem
őket, hogy könnyebb legyen:
1. A szobámban nem vagyok egyedül, megosztom a húgommal, de ő
mindig széthagyja a cuccait, játékait és nekem kell összerakodnom.
Mit tegyek, hogy ne mindig nekem kelljen pakolnom?
2. Szerelmes vagyok egy srácba, de ő nem szeret engem.
3. Azt tudom, hogy egy másik fiú szeret, az is tetszik egy kicsit, de
emez jobban. Mit csináljak? Kit szeressek?
4. Baj van a családommal is. Úgy érzem, mintha nem tartoznám közéjük. A két húgomnak mindent szabad, nekem meg semmit sem!
Kérlek, adj tanácsot, mit tegyek? Előre is köszönöm a választ.
Boldogtalan”
Válasz:
Kedves Boldogtalan!
Nagyon rosszul érezheted magadat a saját bőrödben. Nagyon is jól
tudom, milyen megosztani a szobádat a testvéreddel. Sokszor jó
lenne, ha egyedül lennénk, máskor előnyös, ha van még valaki a
szobában, pl. éjszaka, amikor megijedünk valamitől. De menjünk sorjában a kérdéseiddel!
1. Mivel ketten élvezitek a szobát, jó lenne, ha szüleiddel
és a testvéreddel közösen megbeszélnétek az együttélés
szabályait, a „szobakódexet” vagy ahogyan neveznétek. Leírnátok a beosztást, hogy ki mikor takarít, és mikor végzitek
a közös takarítást a szobátokban, milyen viselkedést vártok
el egymástól. A szabályzatot nem tiltó formában kell megfogalmazni, hogy kinek mit nem szabad, hanem pl.: „A játékokat,
játék után a helyére rakom.” A szabályzatnak tartalmaznia kell
azt is, hogy ha nem tartja be valamelyikőtök a megbeszélteket,
milyen következményekkel jár az ilyen viselkedés: zsebpénzmegvonás, dupla takarítás stb.
2., 3. Ha nem szeret bennünket valaki, akkor nem kell erőltetni a dolgokat. Barátkozzunk, töltsük együtt az időt azokkal, akiknek szimpatikusak vagyunk, akikkel
jól érezzük magunkat. Nemhiába mondják azt, hogy: Ne szaladj olyan kocsi után,
amelyik nem vesz fel!
4. Azt, hogy ki mikor jött a világra, nem tudjuk megváltoztatni. Így el kell fogadni,
hogy idősebb testvér vagy, hogy a felnőttek másmilyen viselkedést várnak el tőled, mint a kicsiktől. A serdülők gyakran úgy érzik, hogy nem szeretik őket eléggé.
Ők másként látják, érzik és élik meg a helyzetet, mint a család többi tagja. Így, ha a
húgaid írnák ezt a levelet, az lehetne benne, hogy téged szeretnek jobban, mert
te születtél meg előbb, téged másként szeretnek. Próbálj beszélni a szüleiddel
arról, ahogyan érzed magadat. Előtte azonban gondold át, milyen viselkedés
felelne meg számodra, hogy úgy érezzed magadat, közéjük tartozol, szeretnek
tégedet. Fogalmazd meg azt, hogy ők „mi módon szeressenek tégedet”, hogy az
neked jó legyen. Vesd papírra és pipázd ki azt, ami már létezik, amit már megkapsz tőlük. Azt is gondold át, hogy te mit teszel, hogyan mutatod ki a szüleidnek
és a húgaidnak, hogy összetartoztok.

Süsü
és a zsoldosok

A második marcona zsoldos leintette:
– Ugyan már, te anyámasszony
katonája! Rémeket látsz! Hajtsd a
köszörűt!
Süsü lassan nyúlt a lepkéért. Két ujjal megfogta a sisakot, leemelte a lepkével együtt, s gyönyörködve nézte.
Na, a második zsoldos katona végre
megfordult, mivel fázott a feje. Tátogott, nem bírt elfutni, csak állt, mint
akit megbéklyózott a rémület. A fogai
vacogtak, amint kinyögte:
– Irgalmazz nyomorult életemnek!
A lepke elrepült. Süsü dühösen
összevissza gyűrte a sisakot, s a lepke
után csörtetett.
A marcona zsoldos, mikor látta,
hogy Süsü összevissza gyűri a sisakot,

mintha csak papír lenne, elájult. Az
összegyűrt sisak pont az arcára esett,
úgyhogy mikor kinyitotta a szemét,
nem látott semmit.
– Végem van! – motyogta. – Már
biztos meghaltam, azért van ilyen
sötét!
Az első marcona zsoldos Süsü után
nézett, majd a földön fekvő másik
marconára.
– Na, ez szörnyethalt a rémülettől!
– gondolta.
A földön fekvő is ugyanezt mondta
vacogva:
– Meghaltam! Meghaltam.
Az első marcona zsoldos szomorúan indult útnak. Kisvártatva megállt,
és erősen törte a fejét.
– Hát persze! – csapott a homlokára. – Aki meghalt, nem mondja, hogy
meghaltam.
Visszarohant a földön fekvőhöz,
levette az arcáról a sisakot.
– Nyisd ki a szemed! – szólt rá.
A földön fekvő marcona óvatosan
először csak az egyik szemét nyitotta
ki, utána a másikat is. Majd hirtelen
felpattant s futott, mint a nyúl.
– Ha nem haltam meg, akkor fussunk!
A másik marcona zsoldost se kellett
biztatni, futott utána, mint egy másik
nyúl.
Csukás István
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patak partján állt egy lábbal
hajtható köszörű. Két zsoldos
fente rajta a kardját. Félelmetesen marcona volt mind a kettő, meg
torzonborz! Csillogott-villogott rajtuk
a páncél. Csörgött-zörgött a fejükön
a sisak.
A köszörű visított, a két marcona
énekelt:
Sziklakőből az ágyunk,
puha ágyra nem vágyunk!
Senki fiát nem szánjuk
ha meglátjuk, levágjuk!
Mikor véget ért a dal, abbahagyták
a köszörülést, megnézték a kard élét.
Hát olyan éles volt, mint a borotva! Az
egyik marcona zsoldos jobbra-balra
suhintott, s egyből levágott egy ágat
a bokorról, egy szamárkóró fejét, meg
egy sás buzogányát!
Süsü lábujjhegyen lépkedett, átgázolt a bokrokon, szemét egy röpködő
lepkén tartotta. A lepke libegett-lebegett, majd rászállt a második marcona
zsoldos sisakjára.
A zsoldosok brummogva énekeltek, a kard meg visított a köszörűn,
volt nagy zenebona!
Süsü közelebb lopakodott:
– SSS! PSSSZ! SSS!
Vagyis azt akarta mondani, hogy
hagyják már abba egy percre a nagy
brummogást, meg kardvisíttatást,
mert elriasztják a lepkét!
Az első marcona zsoldos felnézett.
Rögtön a torkán akadt a szó, némán
tátogott, mint a hal a parton, majd
csuklott egyet, s így kiáltott:
– Jaj! Egy sárkány! Jaj!
A második marcona zsoldos csodálkozva nézett rá, hogy mit rikácsol,
csuklik meg kiabál?
– Ott! Ott! – mutogatott az első.
– Egy sárkány!

Őszi díszek
Ákarton, olló, ragasztó, festék kell hoz-

ztatott csuhé, kukoricaszemek, drót,

zá, persze némi kézügyesség, s máris elkészülhetnek a képen látható őszi díszek.

Ügyelj a
tisztaságra!
Anaponta
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természetes, hogy
mosdunk,
zuhanyozunk, tisztán tartjuk
testünket. Ám ugyanígy
kellene ügyelnünk környezetünk tisztaságára és a rendre
is. Ez egyaránt vonatkozik
otthonunkra, de a tágabb
környezetünkre is. Illetve,
kellene, hogy vonatkozzon,
de látva a sok szemetet, piszkot, bizony úgy gondoljuk,
nem árt jobban odafigyelni
a higiéniára, mégpedig saját
érdekünkben.
Alapvető dolog, hogy
az utcán nem szemetelünk,
sőt, nyugodtan szóljunk rá a
szemetelő emberekre, akár
az utcán, akár a parkokban
vagy a lépcsőházakban
tapasztalunk ilyet. Az emberek rendszerint ilyenkor
megsértődnek, pedig nincs
okuk rá, a figyelmeztető jól
cselekedett. Illetlenség utcán
enni, de ha már előfordul,
akkor a zacskót, papírt, ételmaradékot mindenképpen
a szeméttartóba dobjuk. A
legnagyobb
otrombaság
az autóból a szemetet, a

csokipapírt, a kólásdobozt az
úttestre vagy az árokba dobni. Ha társasházban lakunk,
különösen ügyeljünk a közös
helyiségek, így a lépcsőház, a
pince, a folyosó tisztaságára,
illetlenség kisajátítani a raktárhelyiségeket, a folyosókat,
a közös erkélyeket, azokhoz
minden lakónak joga van.
Alapvető dolog, hogy ahogy
a lakásunkat tisztán tartjuk,
ugyanúgy takarítjuk a lépcsőházat, a lakásunk bejárata előtti térséget is. Nem
illik összefirkálni a falakat, a
földre dobni a szórólapokat,
elrontani a zárakat, kifeszíteni
mások postaládáját, összetörni a csengő gombját.
(T-z)

Szólásmagyarázat

Lusta, mint a lajhár

Mki saját fajunkról, meg kell említenünk, hogy az állatvilág

ielőtt azonban még túlságosan lesújtó vélemény alakulna

egyes képviselői nemcsak az ily „nemes”, de a kevésbé kívánatos tulajdonságokat tekintve is képesek lekörözni bennünket.
Vegyük például egyik alapvető és sokat ostorozott jellemhibánkat, a lustaságot. Bár valóban sokan hajlunk a semmittevésre,
összehasonlítva magunkat a lajhárokkal, nem is tűnik olyan
tragikusnak a helyzet.
A lajhár például napi tizenkilenc órát tölt egy-egy ágon lógva alvással, szunyókálással, a maradék időben pedig rendkívül
lassan mozogva eszeget. Mozgása olyan, mintha lassított felvételt látnánk. Mivel életének nagy részét egy helyben lógva tölti,
gyakran az algák is megtelepszenek bundájában, a molyok pedig előszeretettel költöznek belé, sokszor jelentős kárt okozva.
Szóval az egész úgy néz ki, mint egy fára lógatott zöldesfehér,
molyrágta télikabát. Gyakori eset, hogy az állatkerti látogatók
reklamálnak, mert azt hiszik, kitömött példánnyal van dolguk.

Keresztrejtvény
1

2

3

4

5

10

6

7

8

11

13

12

14

17

20

21

23

24

25

28

18

22

26

29

32

Vízszintes sorok: 1. A poén első része (folytatás a függőleges 9. sorban), 10. Sajátod, 11. 502 római számmal, 12.
Góc kétharmada, 13. Dühös, 16. Európai nemzet, 17. Ilyen
könyv is van, 19. Hangtalanul ázik, 21. Adriai városka, 23.
Bánáti helység, 26. Vagy, angolul, 27. Véka egyneműi, 28.
Erezete, 29. Nagymama becézve, 31. A. E. 32. Tűznyelv, 34.
Nem használ.
Függőleges sorok: 2. Egy, németül, 3. A hét egyik napja,
4. Idegen férfinév, 5. Bácskai helység, 6. Húros hangszeren,
7. Folyó, spanyolul, 8. Patás állat, 10. A poén befejező része
(folytatás a vízszintes 36. sorban), 14. Hangtalan Ilona, 15.
Halkan mond, 18. Adriai fürdőhely, 20. Például reggel ötkor,
22. Hatalmas (ék. h.), 24. Ez a lelke mindennek, 25. Amerícium, 30. Határ, de a szélei nélkül! 33. Gőz kétharmada, 35.
Rimánkodni kezd.

15

16

19

9

27

30

31

33

34

– Szeretni kell az állatokat, ők is Isten teremtményei
– magyarázza a tisztelendő bácsi a gyerekeknek. – Neked melyik a kedvenc állatod, Tibike?
– ...
A gyerek válasza a rejtvényben.

35

36

Betűrejtvények
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Skandináv rejtvény (31.)
Ebben a rejtvényben egy magyar író (1883–1954) nevét és egyik művének címét kell
megfejtenetek. Ha figyelmesen olvassátok az Állatkirakat oldalt, nem lesz nehéz rájönnötök,
kiről, illetve miről van szó.
KITEVŐ
(MATEK)

NYUGAT

BIKAVIADAL
RÉSZVEVŐJE

NORD

BÜSZKE
TARTÁSÚ

LEKÖSZÖN

HOVA
ELEJE
KIS
JÁNOS

IDŐSZERŰ

FOKOZATOSAN

BESZÉL A
KACSA

ÉSZAK

1

TANTÁL

NŐI NÉV

VIETNÁM

KERESZTÜL

-RA, -...

EGY

50

BABASÍRÁS

TILTÓSZÓ

GÁL
LÁSZLÓ

HANGTALANUL KEN
KOROM,
SZERBÜL

MESTERKEDIK

..., BABA
DOKTOR

NÉMET SZ.
NÉVMÁS
DÉR ZOLTÁN
REGÉNYE

SZERB
MUTATÓSZÓ

NUMERO

ELME

NEM IDE

O. D. I.

BŐ

ÁLLATLAKÁS

Ö
JELEN
IDŐBEN

JÓSZÍVŰ

SUGÁR

R

KIS SEBESSÉGGEL

DÉL
THAIFÖLD

HITEGET
(ÉK. H.)
TÉLI
SPORT

JAPÁN

VATIKÁN

ZAMBIA
DÍNOMDÁNOM ELEJE

RÁDIÓTELEVÍZIÓ
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TOLNAI
OTTÓ

Anagramma
BATÁR

T

SZIKE

Kicsi sarok

Regényhős

ZENÉL

Z

TÜZES

T

BADAR

B
P

PERES

A

VAKAR

L
T

Á

REZES
TELEL
SEREG

R

ÓCSKA

Ó

A jobb oldali szavak betűiből képezz új szavakat és írd be őket
a rácsba! A kiemelt oszlopban egy nagy erdélyi mesemondó
nevének kell kialakulnia.

Se eleje, se vége
S

A

L

Á

T

T
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O
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R

Ó
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Í
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N
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Ó
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Se eleje, se vége
Pótold a hiányzó
betűket, csak arra
vigyázz, hogy
értelmes szavak
alakuljanak ki! A
kiemelt oszlopban
egy európai
szigetország és
fővárosának neve
lesz olvasható.
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– Jean, mondja meg
a házmesternek, hogy
hívjon fel telefonon!
– De, uram, a házmesternek nincs is telefonja!
– ...
A vicc poénját megtudod, ha a lóugrás szabályai szerint fejted meg a
rejtvényt.

ÁDÁM
BÉLA
CILI
GÉZA
NÓRA
OTTÓ
SÁRI

Plusz egy szó
. . . káposzta

. . . . üveg

. . . . . őr

. . . ének

. . . szó

. . . vas

Hat összetett szó első tagját leválasztottuk. Neked kell
visszarakni őket. Helyes megfejtés esetén az összetett szavak
kezdőbetűinek összeolvasásával egy háziállat nevét kapod.
Ezek az összetett szavak előtagjai:
CÍM, EKE, ELLEN, KAR, KEL, SZEM.

A 30. szám megfejtései
Berakós rejtvény

Körszámtan

– Jó, de szép nagyok
legyenek!

A keresett szám 2,
mert a szemben lévő számok
egyike a másiknak
a duplája.

Betűrejtvények

Lóugrásban
N

I

Egy közismert Fekete
István-regény hősének
neve kerül a kiemelt
oszlopba, ha a megadott
neveket más sorrendben
írod be a rácsba.

1. zongora, 2. szerepel,
3. párolog, 4. szüretel
Fele így, fele úgy
Móricz
Szóláncok
1. állat, 2. ének,
3. ember, 4. kötő

Játék a szavakkal
1. Iván, 2. Erik, 3. Andor, 4.
Bea, 5. Tomi, 6. Lajos, 7. Lívia,
8. Ágnes
A 29. skandináv rejtvény
helyes megfejtése:

ÉRT

NO THANX,
A FEKETE NAP
GYERMEKEI.

Rózsafajták

Könyvjutalmat kap

1. őszirózsa, 2. tubarózsa, 3.
futórózsa

Budincsevity Brigitta,
Szabadka

Szóbetoldó

(FOLYTATJUK)
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Aranykoporsó

MÓRA FERENC regénye nyomán
írta CS. HORVÁTH TIBOR,
rajzolta FAZEKAS ATTILA

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Álmaid ezen a héten valóra válhatnak. Távoli,
rég nem látott ismerőseiddel vedd fel a kapcsolatot. Ha most kellően kitartó és következetes
vagy, igyekezeted jutalma semmiképpen nem
marad el. Inkább csak a háttérből szemléld az
eseményeket, szólni csak akkor szólj, ha kikérik
a véleményedet. Különben maradj csöndben,
mert esetleg butaságokat hordhatsz össze.

Egy családi vita során valaki nagyon felboszszanthat, és emiatt meggondolatlan dolgokat
mondhatsz neki. Ha nem vagy biztos egy
terved sikerében, kérd ki mások véleményét.
Egy őszinte beszélgetés során érdekességeket
tudhatsz meg egyik barátodról.

Bika (IV. 21.–V. 20.)

A hét sok meglepetéssel szolgálhat, ezért
készülj fel arra, hogy gyors döntéseket kell
hoznod, melyeket nem tudsz kétszer átgondolni. Légy magabiztos és akkor nagy haszonra tehetsz szert. Újfajta problémával kell
szembenézned, melynek megoldásához nagy
odafigyelésre lesz szükséged. Egyszerre csak
egy feladatra koncentrálj, ne légy szétszórt.

Légy körültekintő, mert ezzel sok későbbi
kényelmetlenségtől óvod meg magad. Terveid
befejezéséhez kérd egy tapasztalt felnőtt segítségét. Váratlanul olyan döntést kell hoznod,
amely nagy hatással lehet a jövődre. Hagyatkozz megérzéseidre! Ismerőseidnek, barátaidnak szükségük lehet rád, ezért légy a közelben.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Ébernek kell lenned, ha lépést akarsz tartani
a suliban. Egy szerencsés helyzetnek köszönhetően megismerkedsz valakivel, aki sokat
segíthet neked. Légy határozott és ne engedd
ki a kezeid közül ezt a lehetőséget. Az elmaradt
feladataid befejezésére is szentelj időt, mert a
felhalmozódott teendők miatt már egy ideje
nem tudsz kellőképpen teljesíteni. A hét végén
kellemes hangulatban töltesz néhány órát a
szimpátiáddal.

Barátod komoly sikereket érhet el, és ez
büszkeséggel tölt el téged. A hétvégén elmész
a barátaiddal egy szórakozóhelyre, ahol végre
kitombolhatod magad. Ha most nem fordítasz
kellő időt egy otthoni probléma megoldására,
később sokkal nehezebben fogsz boldogulni
vele. Közeli barátod sokat segíthet, hiszen ő
már került hasonló helyzetbe.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

Magabiztos fellépéseddel sikerülhet lenyűgözni barátaidat, így a társlgásban mind
sikeresebb lehetsz. Ne félj belevágni egy kockázatos manőverbe, hiszen remek formában
vagy, így azt könnyen végrehajthatod. Öszszeütközésbe kerülhetsz a szimpátiáddal, de
szerencsére hamar sikerül tisztázni a dolgot.

Megpróbálsz eltűnni a kíváncsi szemek elől,
mert úgy érzed, hogy az új terved csak akkor
lesz eredményes, ha azt teljes titokban készíted
elő. Ne utasíts vissza egy ígéretes feladatot.
Átnézed korábban hozott döntéseidet és találsz
néhány hibát, melyeket igyekszel minél hamarabb kijavítani.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Túl sokat vársz el az egyik barátodtól, ezért
hamarosan csalódnod kell benne. Légy elővigyázatos, kerüld az olyan megállapodásokat,
melyeknek nem látod tisztán a következményeit. Egyik barátod kritizálja a stílusodat és ezzel
komoly vitát robbanthattok ki. Ne akarj mindig
te irányítani, hagyd, hogy egyes problémák maguktól megoldódjanak.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
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Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Ezen a héten személyes kapcsolataid kerülnek előtérbe, mivel sok ismerősöd úgy érzi,
elhanyagolod őket. Próbáld megtalálni az
egyensúlyt, különben elveszíthetsz néhány nagyon fontos barátot. Egyik reggel rossz kedvvel
ébredsz és ez az egész napra rányomja a bélyegét. Ha nem bízol eléggé saját képességeidben,
nem fogod elérni hosszú távú céljaidat.

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Ha társulsz valakivel, sokkal hamarabb
elérheted célkitűzéseidet. Egyik ismerősöd
felelőtlen dologra készül, és rád vár a feladat,
hogy lebeszéld róla. Gyűjts be minden információt az adott üggyel kapcsolatban mielőtt
döntést hozol, mert egy megtévesztő hír
könnyen veszélybe sodorhat. Ne hallgass a
pletykákra. Élvezd a hét végét.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Ezen a héten minden a terveid szerint
alakul és nem kell váratlan meglepetésektől
tartanod. Rég nem látott barátod meglátogat
és a nap nagy részét együtt töltitek. Egy feladatot azonban csak akkor tudsz megoldani,
ha minden apró részletére odafigyelsz. Kerüld
a felelőtlen kijelentéseket, ne ígérj olyat, amit
nem biztos, hogy meg tudsz tartani.

Szerelem

Hogylét

Sirályvásárlás

Nem reggelizem, mert rád gondolok,
nem ebédelek, mert rád gondolok, nem
vacsorázom, mert rád gondolok. Nem
alszom, mert éhes vagyok!

Két régi barát találkozik:
– Hát, Géza, meg sem kérded, hogy
vagyok?
– Na, hogy megy a sorod, Béla?
– Ne is kérdezd!

Egy turista sétál a tengerparton.
Egyszer csak meglát egy táblát: Sirályok
eladók. Érdekli a dolog, ezért odalép az
árushoz:
– Mennyibe kerül egy sirály?
– Tíz dollár bármelyik.
A turista átnyújt egy tízdollárost. Az
árus elteszi, majd felmutat az égre:
– Az ott a magáé!

Kiképzésen vesznek részt a katonák.
A százados folyamatosan ugyanazokat a
parancsszavakat ismételgeti:
– Repülő! Hasra! Fel! Repülő! Hasra!
Fel!
Körülbelül negyedóra múlva az egyik
újonc lihegve odaáll a százados elé:
– Százados úrnak jelentem, az ellenség
bombázórepülőjét lelőttük!
– Igeeen?! Akkor futás, katona, keresse
meg a roncsokat!

Sebességi mámor
A stoppost felveszi egy gazdag, középkorú házaspár. A fiatalember beszáll az
autóba, és kényelmesen elhelyezkedik a
hátsó ülésen. Közben lassacskán besötétedik a sztrádán. A stoppos egyszer csak
észreveszi, hogy a sebességmérő elkezd
vészesen felfelé kúszni. Kétszáznál a vezető felesége hátraszól:
– Ne izguljon, a férjem álmában is elvezetné ezen az úton a kocsit! Ugye, igaz,
János? János! János!

Jó hallás
– Melyik állatnak van a legjobb hallása?
– Nem tudom.
– A kutyának.
– Hát ezt meg honnan veszed?
– Onnan, hogy a kutyám azonnal
elkezd szűkölni, mihelyt a zongorához
közeledek.

Miért? Azért!
– Miért tesz a rendőr maga mellé
lefekvés előtt egy teli és egy üres vizespoharat?
– Mert ha felkel éjjel, lehet, hogy szomjas lesz, de lehet, hogy nem.

Jean-vicc
– Jean, miért tett erős paprikát a kávémba?
– De uram, ön egy erős feketét akart
inni.

Vessen magára!

Szegény gyerek

– Mit tegyünk, főorvos úr? Minden készen áll a műtéthez, de a beteg még nem
érkezett meg.
– Az az ő baja. Elkezdjük nélküle.

– Anya, borzasztóan fáj a torkom meg
a hasam is!
– Ó, te szegény gyerek! Miből is írtok
dolgozatot ma?

– Komolyan mondod, Fifi, hogy neked csak egy fára van szükséged?

Énekóra
Az énektanár az újgazdagék csemetéjéhez:
– Sajnos, nem adhatok énekórákat.
Magának egyáltalán nincs hangja!
– S ha az apám megduplázná a maga
által kért tandíjat?
– Tényleg? Mondja még egyszer! Mintha máris jobban csengene a hangja!

Repülőn
– Uram, az ön jegye Budapestre szól, a
repülő pedig Belgrádba megy.
– És a kapitány is tudja, hogy rossz
irányba haladunk?

Bíróságon
– Kovács úr, felismeri a vádlottban azt
az embert, aki ellopta a kocsiját? – kérdezi
a sértettől a bíró.
– A védő úr beszéde után már abban
sem vagyok biztos, hogy valaha volt
autóm.

– Biztos, hogy ez az utazási iroda meglepetése?
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Jópofa

Rutinos megoldás

Elváltak?

Nyuszika kétségbeesve

Biciklizik egy öregember az úton. Egyszer csak megállítja a rendőr:
– Tudja, öreg, hogy lapos a hátsó
gumi?
– Tudom, én eresztettem le.
– Miért?
– Mert túl magas volt az első.

– Kovácsháziékat keresem. Itt laknak?
– Nem, viszont lakik az első emeleten
egy Kovács, a negyediken pedig egy Házi.
– Akkor ezek szerint elváltak.

A nyuszika annyira reménytelennek
látja az életét, hogy öngyilkos akar lenni.
Leugrik a tizedikről, és zuhanás közben
számolja az emeleteket:
– Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy,
három, kettő, egy, kettő, egy, kettő… A
mindenit, beakadt a nadrágtartóm!

Reklamáció
– Kérem, délután vettem önöktől egy
rekamiét.
– Igen. És?
– Este összedőlt.
– Bizonyára ráfeküdt valaki!

Így is jó
– Uram, ön az, akinek ellopták az
esernyőjét? – kérdi a pincér az egyik
vendégtől.
– Igen. Megtalálták?
– Nem. Elállt az eső.

Megelőző csapás
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Két barátnő találkozik a cukrászdában.
– Kinek viszed ezt a gyönyörű tejszínhabos tortát? – kérdi az egyik.
– A húgomnak.
– Születésnapja van?
– Nem, csak túlságosan karcsú.

Meseváltozat
Piroska kosárkával a karján megy az
erdőben. Igen ám, de egyszer csak kilép
a róla szóló meséből, és vár egy egész
esztendőt. Amikor visszatér, és eljut végre
a nagymamája házához, a farkas már rettenetesen éhes. A kislány leül az ágyra, és
megkérdezi a türelmetlen ordast:
– Nagymama, miért olyan nagy a
füled?
Mire a farkas korgó gyomorral:
– A számmal kezdd! Kérlek, a számmal
kezdd!

Őrület
– Adj kölcsön egy ezrest, mert közel
állok a megőrüléshez!
– Ha tőlem kérsz pénzt, akkor már meg
is őrültél!

– Mit gondolsz, tud ez a Kovács titkot
tartani?
– De még mennyire! A múlt nyáron
fizetésemelést kapott, de a neje még
mindig nem tudja.

Zab
– Hallotta, János bácsi? Olcsóbb lett
a zab! – újságolja az öreg székelynek a
szomszédja.
– Örvend-é?
Az öreg megvonja a vállát:
– Örvendjen a ló!

Magyarázat

Durván
– Elnézést! – Szólítja meg a szálloda recepciósát az egyik vendég. – Durván meg
tudná mondani, mennyi lesz a számlám?
– Huszonhétezer, te szemét!

– Az a te bajod, nagymama, hogy túl sok krimit nézel…

Titoktartó

– Apuci, miért kukorékolnak a kakasok
már kora hajnalban?
– Tudod, fiam – válaszol az apa – sietniük kell, ha valami mondanivalójuk van,
mert aztán felébrednek a tyúkok is.

– Pistikém, majdnem itthon felejtetted a mai uzsonnádat!

Doroszló

Gazdag program a Gyermekhéten

A

doroszlói Petőfi Sándor Áltolános Iskola oktatói kara a
Gyermekhét alkalmából az idén is gazdag programot
állított össze tanulói számára.
A részletekről Varga Szabó Szilvia, az iskola zene- és műszaki
tanára tájékoztatott.
– A gyermekhét, a melengető őszi napsugárnak is köszönhetően, igazán kiváló hangulatban telt el. A hét első napján,
tehát hétfőn, paprikásfőzés volt a feladat, de a nem versenyszerű
vetélkedőben, volt aki rostélyost vagy valami mást készített a
saját tetszése szerint, amit aztán jó étvággyal fogyasztottak a
gyerekek. Kedden a rajztanárnő segítségével a felsősök falfestéssel foglalkoztak, az alsósok az aszfaltra való rajzolással fejezték
ki kreativitásukat, rajztehetségüket. Szerdán vetélkedőt rendeztünk, amelyben a gyerekek csoportokra osztva magyar nyelvből,

történelemből, földrajzból és más tantárgyakból feltett kérdésekre válaszoltak a tesztlapokon. Csütörtökön sportvetélkedő
volt soron. Különböző labdajátékok, kosárlabda-, foci- és röplabda-mérkőzéseket játszottak, amelyekben a tanáraik is részt
vettek. Pénteken került sor az őszi futóverseny lebonyolítására,
éspedig a Rozmaring utca felső szakaszán. Külön-külön a fiuk és
a lányok, a kortól függően rövidebb, illetve hosszabb távon mérték össze gyorsaságukat. A győztesek: 1. osztály: Dékány Áron,
Marija Mažidrada; 2. osztály: Novák Konrád, Bence Regina; 3.
osztály: Janus Benyamin, Ignác Szilvia; 4. osztály: Janković Simo,
Pertl Jelena; 5. osztály: Dékány Máté, Anita Munjas; 6. osztály:
Nebojša Barać, Jelena Arsić; 7. osztály: Vinkovics Attila, Milica
Kokotović; 8. osztály: Edi Grozdek, Nataša Petrović.
Dautbegovics Zoltán

Megvannak
Túr Pista
és barátai!

A Jó Pajtás és a Mézeskalács
elérhetőségei

Az alábbi pontos leírást Topolyáról kaptuk. Katona Katalin címére
hamarosan megérkezik a jutalom:

Cím: Jó Pajtás és Mézeskalács szerkesztősége
21000 NOVI SAD, Vojvode Mišića 1/III.
Telefon (szerkesztőség): 021/ 475-4008 (csak telefon!)
Fax (szerkesztőség): 021/ 475-4009 (csak fax!)
e-mail: jopajtas.szerk@magyar-szo.co.yu
és amicus@nadlanu.com
URL: http://www.jopajtas.info
Telefon és fax (terjesztési ügyekben): 021/ 557-304
e-mail: terjesztes@magyar-szo.co.yu
Folyószámla: 340-15329-18 Erste Bank Novi Sad

Az 1. ember a kép aljától mérve 7,5
cm-re, a kép jobb szélétől pedig 8,5
cm-re van. A 2. a kép jobb alsó sarkában
levő sziklák mögül látszik ki. A 3. turista
a kép aljától 2 cm-re, a kép jobb szélétől
mérve pedig 9 cm-re helyezkedik el. A
cica farkincája a kép aljától 4 mm-re, a
kép bal szélétől pedig 11,5 cm-re van.
Túr Pista a kép fölső szélétől mérve 3
cm-re, a bal szélétől 12,5 cm-re van.
Katona Katalin, 6. osztály, Nikola
Tesla iskola, Topolya

CIP – Katalogizacija u
publikaciji
Biblioteka
Matice srpske,
Novi Sad

(Vágd ki és ragaszd a szekrényed ajtajára!)

A Jó Pajtás megjelenését támogatja:

82+79(02.053.2)
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