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Járt nálad?

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

Decemberi
megjelenéseink
39. szám
december 13-án
40–41. kettős szám
december 20-án

A hét fotója
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B

izonyára nem mondok semmi
újat azzal, ha elárulom: hatéves
koromig én is elhittem azt a gyönyörű, szép mesét, hogy: Mikulás.
Előző este – bár nem voltam egy
kifejezetten rendszerető kölyök – szépen összehajtogattam a nadrágom,
pulcsim, felvettem a legszebb pizsamám, és nekiláttam a kedvenc cipőm
suvickolásához. Úgy pizsamában,
ahogy már az imént mondtam.
Akkor még nem voltak mindenféle
tubusos cipőkrémek (legalább is idehaza nálunk), hanem egy kisebb és egy
nagyobb kefe, meg bádogdobozban
valamilyen, petróleumillatú kenőcsszerűség.
Mondjam? Hiába figyelmeztetett
anyu, hogy ezt nem tiszta pizsamában
szokták csinálni, és főleg nem az ágyon
ülve, nem hajlottam a jó szóra.
Mire elkészültem a vakítóan csillogó lábbelivel, mehettem a zuhany alá,
ahol apu lecsutakolta rólam a bűzös,
barna krémet. Anyu meg vitte a mosógépbe a pizsamát és a lepedőt.
Alig valamicskét aludtam azon
az utolsó éjszakán, amikor még vártam Mikulást. De mint mindenkor
korábban, akkor is úgy surrant be,
meg ki, hogy se nem láttam, se nem
hallottam.
Aztán egy évre rá már látták a
szüleim, hogy jobb lesz, ha felvilágosítanak.
(Valld be: ez a történet valamilyen
formában rád is illik!)
Gabi

indenki tudja már, hogy Finnország az
MMivel
„ezer tó országa”.
mindenfelé víz van, amely most

még nincs befagyva, Mikulás (meg Télapó)
persze nem cipelheti a rengeteg ajándékot sem sítalpakon, sem korcsolyán. Mit
tehet hát szorult helyzetében a sietős piros
sapkás? Egyikük kieszelte a fotónkon is látható vízen járó eszközt. Vásárolt két darab
strapabíró, hasáb alakú nejlonzsákot, és
biciklipumpával felfújta ezeket. Motor sem
kell a vízen való gyalogláshoz, csak egy pár,
némileg átalakított síléc. (A lesipuskás fotós
Mikulást akkor kapta lencsevégre, amikor
elmés szerkezetét épp kipróbálta az ezer tó
egyikén.)

A Jó Pajtás és a Mézeskalács
elérhetőségei
(Vágd ki és ragaszd a szekrényed ajtajára!)

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: szerk@jopajtas.info
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

Szép volt Gunarason!
S

zép idő és melegszívű vendéglátók fogadtak bennünket a Jó Pajtás hagyományos,
32. sakkversenyének a mintegy 200 részvevőjét. A Dózsa György iskolában sohasem
volt még ennyi vendég, de olyan körültekintően
felkészültek a fogadásra, a tömeges sakktalálkozóra, a 31 iskola tanulóinak a vetélkedőjére,
hogy nem volt fennakadás, minden úgy ment,
mint a karikacsapás. Csikós Hermina igazgatónő, Orcsik István, a sakk klub elnöke és népes
segítőtáboruk feladata magaslatán állt. Gyorsan
evidentálták a benevezéseket, a gyerekek az
étkeztetésre felállított sátorban elfogyasztották
a reggelit, majd a tornateremben elhelyezett
sakktáblákon „püfölték” egymást, ismerkedtek,
és türelmetlenül várták az igazi csaták kezdetét.
Eközben Brindza István nemzetközi bíró a komputer mellett szorgoskodott, a sorsolást készítette elő, a kísérők megbeszélésén pedig nemcsak
ennek a versenynek a tudnivalóiról esett szó, ha-

Remek szervezés – Zentai, tornyosi és
csúrogi siker a Jó Pajtás sakkversenyén
– Jövőre Apatinban találkozunk
nem már a következőről is. A sziváciak bejelentették, hogy jövőre szeretnének szervezők lenni,
de közölnünk kellett velük, hogy az apatiniak
már megelőzték őket, korábban jelentkeztek,
és el is fogadtuk az ajánlatukat, úgyhogy Szivác
majd 2009-ben láthatja vendégül versenyünkön
a vajdasági sakkreménységeket.
Az ünnepi megnyitó után – amelyen Bábi
Attila, Topolya polgármestere, az igazgatónő
és még néhányan meleg szavakkal üdvözölték,
buzdították az egybegyűlteket – elindították a
sakkórákat és hét fordulón át egész nap tartott

Ostojić pedig legyőzte Rajčóot és utolérte a két
nagy esélyest, így 6-6 ponttal holtverseny alakult
ki közöttük. A versenyszabályzat értelmében
Ágoston érdemelte ki az elsőséget és a serleget,
mert ő erősebb ellenfelekkel mérkőzött mint a
vetélytársai. Nagy sikert ért el még a tornyosi
Kecskeméti Árpád, 5 ponttal 14. lett, az alsósok
között pedig ő a legjobb, az övé lett a serleg. A
lányoknál nem volt ilyen nagy izgalom. A már
eddig is sok sikert elérő csúrogi Petrović Danijela
minden ellenfelét legyőzte, és 7 ponttal lett
ismét bajnok. A tornyosi Lőrincz Renáta csak tőle
kapott ki és döntetlent játszott a szintén jó képességű második helyezett csúrogi Martickival,
a többi ellenfelét, köztük a harmadik csúrogi
lányt is legyőzte, így harmadik lett. A tornyosi
Kecskeméti családba még egy serleg került,
mert a negyedikes Krisztina 5 ponttal az alsósok
bajnoka lett, s a nagyok közül is csak öten előzték
meg. Nagyszerűen szerepeltek a gunarasi lányok
is, Miklós és Horváth 4,5–4,5 pontjával a csapatversenyben megszerezték a harmadik helyet.
Külön dicséretet érdemel még a szegedi másodikos Adžić Anna (a most Szegeden élő újvidéki
Adžić Slobodan FIDE-mester leánya), 3 pontjával
ugyanis a középmezőnyben végzett.

Kókai Péter, a Magyar Szó főszerkesztője
1981-ben tagja volt a zentai November 11.
iskola győztes csapatának

a vetélkedő. A részvevőknek mintegy negyed
része lánysakkozóból állt, amire eddig még
nem volt példa. Külön csoportban versenyeztek
37-en, és még ketten a fiúk mezőnyében próbáltak szerencsét. Az első három fordulóban az
esélyesek könnyen megszerezték a pontokat, de
az ebéd – a finom pörkölt – elfogyasztása után
következett a java, az élmezőnybe tartozók egymás közti erőpróbái kerültek sorra. A negyedik
fordulóban az Ostojić–Ágoston parti remivel
végződött, Daljev, Šekularac meg Radulović is
győzött, és 4–4 ponttal ők kerültek az élre. Az
ötödikben Daljev legyőzte a két évvel ezelőtti
bajnok Šekularacot, és 5 ponttal az élre állt,
Ágoston, Ostojić, Đurnić és a Szegedről érkezett Kószó és fél pont lemaradással követték.
Az utolsó előtti fordulóban Daljev leadott fél
pontot Ostojić ellen, Ágoston pedig értékes győzelemhez jutott sötéttel és beérte az 5,5 pontos
Daljevot. Mögöttük az 5 pontosok nyomultak:
Šekularac, az idősebbik Đurnić, Ostojić, Molnár
Gábor és a fiúk között meglepően jól szereplő
Rajčo Emilija, meg a 4,5-esek közül a másodikos
Kecskeméti, az ötödikes Vrábel és Kószó, a hetedikes Földi stb. A mindent eldöntő utolsó fordulóban Ágoston döntetlent játszott Daljevvel,
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Bábi Attila, Orcsik István és Csikós Hermina az ünnepi megnyitón

FIÚK: Ágoston Áron (November 11., Zenta),
Ostojić Miloš (Október 20., Szivác) és Daljev Ivan
(Csúrog) 6; Đurnić Strahinja (Dositej Obradović,
Újvidék), Földi Sándor (Nikola Tesla, Topolya),
Šekularac Branislav (Kosta Trifković, Újvidék),
Molnár Gábor Roland (Emlékiskola, Zenta),
Dobanovački Nemanja és Šajinović Goran
(Đura Jakšić, Csúrog) 5,5; Kószó Attila (Szeged),
Đurnić Blažo (Dositej Obradović. Újvidék), Kumić
Filip (Csáki Lajos, Topolya), Miljković Viktor
(Ady Endre, Kishegyes), Kecskeméti Árpád (Tömörkény István, Tornyos), Rajčo Emilija (Đura
Jakšić, Csúrog), Bulátovity László (November
11., Zenta), Drašković Milan (Dositej Obradović,
Újvidék), Popov Miloš (Kosta Trifković, Újvidék),
Banović Strahinja (Zdravko Gložanski, Becse),
Vlahović Ljubo (Október 20., Szivác), Živkov
Lazar (Svetozar Marković, Újvidék), Vuković Miloš
(Testvériség-egység, Bezdán) és Kranjac Filip
(Branko Radičević, Újvidék) 5; Raonić Nikola (Október 20. Szivác), Grubišić Dejan (Kosta Trifković,
Újvidék), Petrović Dragan (Đura Jakšić, Csúrog),
Vrábel Máté (Jovan Popović, Csóka), Kopre Goran
(Samu Mihály, Becse), Papp Zsolt (Ady Endre,
Kishegyes) és Banović Ivan (Svetozar Marković,
Újvidék) 4,5; Farkas Sándor (Emlékiskola, Zenta),
Radulović Filip (Branko Radičević, Újvidék), Delić
Jovan (Vasa Stajić, Újvidék), Trujić Nemanja (Kosta Trifković, Újvidék), Drašković Radana (Dositej
Obradović, Újvidék), Valkai Dávid (Kókai Imre,
Temerin), Mihajlović Pavle (Branko Radičević,
Újvidék), Tadin Stefan (Bratstvo, Aradác), Milić
Nemanja (Miloš Crnjanski, Újvidék), Adamov
Milenko (Bratstvo, Aradác), Šćepanović Luka
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Teljesítménylista

A sikeres tornyosi csapat, a serlegekkel a Kecskeméti testvérpár,
közöttük Lőrincz Renáta
(Branko Radičević, Újvidék), Ürmös Dávid
(Kókai Imre, Temerin), Bedov Aleksandar
(Branko Radičević, Újvidék), Világos
Emil (Novak Radonić, Mohol), Kopre
Dragan (Samu Mihály, Becse), Kocsis
Lóránd (Ady Endre, Kishegyes), Nikolić
Dragoljub (Zdravko Gložanski, Becse),
Tóth Kornél (Dózsa György, Gunaras),
Balenović Marko (Kosta Trifković, Újvidék), Čevizović Miloš (Žarko Zrenjanin,
Apatin), Radović Periša (Október 20.,
Szivác), Balzam Endre (Samu Mihály,
Becse), Maćaš Aleksandar (Bratstvo,
Aradác) és Eper Norbert (Ady Endre, Kishegyes) 4 pont stb. Az alsósok bajnoka
Kecskeméti Árpád.
CSAPATVERSENY
Đura Jakšić (Csúrog) 22, Dositej Obradović
(Újvidék) és Október 20. (Szivác) 19,5, Kosta
Trifković (Újvidék) 19, Ady Endre (Kishegyyes)
17,5, Branko Radičević (Újvidék) 17, Csáki Lajos
(Topolya) 15,5, Tömörkény István (Tornyos) 15,
Bratstvo (Aradác), Nikola Tesla (Topolya), November 11. (Zenta) és Samu Mihály (Becse) 14,5, Testvériség-egység (Bezdán) és Emlékiskola (Zenta)
13,5, Miloš Crnjanski (Újvidék) és Dózsa György
(Gunaras) 13, Thurzó Lajos (Zenta) 12,5, Csokonai
Vitéz Mihály (Felsőhegy) 12 pont stb.

Boško Tucakov és Lennert Géza szerkesztő
az eredményes csúrogi gyerekekkel
Tesla, Topolya), Kalmár Mónika (Dózsa György,
Gunaras), Sokić Dragana (Október 20., Szivác),
Gajčin Jasmina (Žarko Zrenjanin, Apatin), Nagy
Perge Diana (Thurzó Lajos, Zenta), Pataki Zsóka
(November 11., Zenta) és Zakić Nađa (Bratstvo,
Aradác) 4 pont stb.
CSAPATVERSENY
Đura Jakšić (Csúrog) 13,5, Tömörkény István (Tornyos) 10,5, Dózsa György (Gunaras) 9,
Bratstvo (Aradác) és November 11. (Zenta) 8,
Október 20. (Szivác) 7,5, Testvériség-egység
(Bezdán), Ady Endre (Kishegyes), Thurzó Lajos
(Zenta) és I. Vajdasági brigád (Újvidék) 6, Petőfi
Sándor (Újvidék) 5 pont stb.
AZ ISKOLÁK ÖSSZESÍTETT CSAPATVERSENYE:
Đura Jakšić (Csúrog) 35,5, Október 20.
(Szivác) 27, Tömörkény István (Tornyos) 25,5, Ady

Endre (Kishegyes) 23,5, November 11.
(Zenta) és Bratstvo (Aradác) 22,5, Dózsa
György (Gunaras) 22, Testvériség-egység
(Bezdán) és Dositej Obradović (Újvidék)
19,5, Kosta Trifković (Újvidék) 19, Nikola
Tesla (Topolya) és Thurzó Lajos (Zenta)
18,5, Samu Mihály (Becse) 18 pont stb.
DÍJAK, ELISMERÉSEK
Az egyéni győztesek (fiúk, lányok,
külön az alsósok) a fiú- és lánycsapatok
első helyezettjei serleget meg oklevelet,
az élmezőnybe tartozó fiúk és lányok
meg csapatok oklevelet, sakk-könyveket
és egyéb ajándékokat kaptak. Külön
jutalomban részesült az iskola és a sakkklub, élükön Csikós Herminával és Orcsik
Istvánnal, továbbá Tucakov Boško (a csúrogi
gyerekek tanítómestere), aki már évtizedek óta
a legtöbb trófeához juttatta tanítványait meg az
iskolát, és a két legfiatalabb részvevő, a még csak
elsős moholi Jakšić Aleksandar és az újvidéki
Jović Stanko.
Ahhoz, hogy az ellátás – reggeli, ebéd stb.
–, a szervezés, meg a díjazás ilyen szinten történhessen, anyai segítségével, adományával
hozzájárult: a topolyai önkormányzat (Bábi Attila, Vékony Károly), a Vox Humana, a gunarasi
Family pékség, a Gold-sistem, a helyi üzletek tulajdonosai, a Vajdasági Sakkszövetség, a szabadkai Šah-Globus, az újvidéki Forum Könyvkiadó és
Horváth József vésnök. Brindza István főbíró
és segítőtársai: Kospenda, Ohnjec, Zavođa,
Lőrincz és Simon szakszerűen levezették a
versenyt.
Találkoztunk, barátkoztunk, szép napot
töltöttünk Gunarason. A viszontlátásra jövőre,
Apatinban.
Piszár József
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LÁNYOK
Petrović Danijela (Đura Jakšić, Csúrog)
7, Marticki Tanja (Đura Jakšić, Csúrog) 6,5,
Lőrincz Renáta (Tömörkény István, Tornyos)
5,5, Milovanović Marica (Đura Jakšić, Csúrog),
Nedeljković Stanislava (Petőfi Sándor, Újvidék)
és Kecskeméti Krisztina (Tömörkény István,
Tornyos) 5, Miklós Adél és Horváth Lolita (Dózsa György, Gunaras) 4,5, Križan Annamarija
(Bratstvo, Aradác), Samardžić Đurđina (November 11., Zenta), Hornjak Tamara (Nikola

A házigazdák sakkozói is jól szerepeltek

Az élgárda: Petrović Danijela, Ágoston Áron, Ostojić Miloš, Daljev Ivan

Képzőművészeti barangolás

A városlakók szemével

A
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(Folytatjuk)

John Constable: Gabonaföld (1826. London)
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NEVEM: Bús Levente
BECENEVEM: Levi
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM:
24000 Szabadka, Slavonska 26.,
063/788-99-01
MELYIK SULIBA JÁROK? Október 10.
Általános Iskola
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Torna,
műszaki, biológia
AMI NEHEZEN MEGY: Fizika,
történelem
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN:
Mesetragacs, Mobilszaki,
Zenebona
KEDVENC SZNÉSZEM: Dol Roongen
KEDVENC FILMJEIM: Get rich or die,
Rockerbál, Könyörtelen játék, Vas
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET? A Vasban.
MIÉRT? Azért, mert akkor én is
versenymotort vezetnék.
KEDVENC KÖNYVEM: Az utolsó mohikán
KEDVENC ÉNEKESEIM: 50 cent, Eminem,
The Game, Yong Buck
KEDVENC EGYÜTTESEM: G-unit
KEDVENC DALAIM: I’ll stil kill, I get
money, How luc do Coffy shop, My
toy soldiers Parti up, Right Thurn,
Make it rain, Yeah
KEDVENC SZÍNEIM: Fekete, kék
KEDVENC ÉTELEM ÉS ITALOM: Pizza,
Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATAIM: Skorpió, bölény,
kutya
MI A NEVE? Toni (kutya)
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM: Lost
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Ősz, tavasz
NO ÉS A SZERELEM? Nincs!
KIBE ESTEM BELE? Senkibe!

18. században a fiatal angol nemesek körében divatba jött a nagy európai
körutazás. Gyakran vittek magukkal fizetett művészeket, akik az érdekesebb látnivalókat, tájakat képekben örökítették meg. Mivel ezeknek a
festőknek gyorsan kellett dolgozniuk, szívesen használtak vízfestéket. Hazatértekor
azután az utazó büszkén mutogatta a festményeket, így váltak divatossá az akvarell
tájképek. Az angol táj párás színeivel ugyancsak hálás témának bizonyult. A szigetország lakói szívesen festették le házukat vagy birtokukat, sőt az akvarellfestés
lassan már hozzátartozott az előkelő családból származó iú hölgyek neveléséhez.
A 18. század végén sok tehetséges akvarellfestő működött, például John Constable
is szívesen alkalmazta ezt a technikát. A művészek azért természetesen továbbra is
festettek olajjal, és az olajfestményeken kamatoztatták az akvarellfestésben szerzett
tapasztalataikat. A színek és a fények erőteljesebbekké váltak. Ezt látjuk Constable
egyik képén, a Gabonaföld című festményen is, amely 1826-ban készült. A mű arról
is tanúskodik, hogy a városi művészek szívesen ábrázoltak vidéki tájat.
Az évszázad közepétől kezdve a városok túlnőttek a hajdani városfalakon. Évszázadokon át változatlan területük sokszorosára nőtt, az épületek mind szorosabban
álltak egymás mellett. Talpalatnyi hely sem maradt a kerteknek. A kirándulás a „zöldbe” bizony már hosszú sétának, vasárnapi szórakozásnak számított.

Jeep Hurricane:
szuperterepjáró
két motorral!
A legújabb Jeep az első
pillantásra talán nem is tűnik olyan
különlegesnek. Pedig ez az egyik
legőrültebb jármű, amit az amerikai
DaimlerChrysler autógyár valaha is
gyártott.
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leginkább a Jeep Wranglerre emlékeztető karosszéria maga
nem különösebben feltűnő, bár nem mindennapi, hogy az
autó hatalmas, majd egy méter átmérőjű, pontosabban 940
mm magas gumiabroncsokon trónol.
Az így elért 363 mm-es hasmagasság eleve tiszteletet parancsoló még a többi terepjáró képességeihez mérten is. Ám mindez
semmi ahhoz az ötletparádéhoz képest, amely a feketésszürkére
fényezett bádoglemezek alatt található.
A Hurricane nem véletlen kapta a nevét: két (igen: kettő!) 5700
köbcentis hajtja. Az egyiket elöl, a másikat pedig hátul találjuk. A
két egyforma motor összesen 670 lóerőt képes egyszerre a kerekekre szabadítani, azaz teljesítményben nincs hiány. De hogy az egyre
drágább benzin fogyasztása ne szálljon az egekbe, a két motor
legtöbbször csak félerővel működik: a pillanatnyi teljesítményszükségletnek megfelelően 4, 8, 12 vagy 16 henger hajtja a járművet.
Mindkét motor csak akkor üzemel teljes erővel, ha a sáros, süppedős, havas, sziklás, emelkedős terep ezt megkívánja. Akkor aztán
nincs mese: mindkét motor teljes gázzal üzemel!

(Mellékes körülménynek hat, hogy ez az óriás akár 5 másodpercen belül képes elérni a 100 km/h-t, aligha akadna bárki, aki ki
merné próbálni ezt a képességét.)
Mindez már önmagában is elég volna, hogy különlegessé tegye
az autót, de a Hurricane olyat is tud, amilyet még nemigen láthattunk egyetlen gépjárműtől sem. Mind a négy kerekét befelé tudja
fordítani, így akár egy helyben is megfordulhat. Emellett az autó
oldalazhat is, egy irányba fordítva összes kerekét.
Erre szokták mondani: ez aztán már tényleg nem semmi!

A Simpson család

ez a legrégebben futó animációs sorozat a
világon.
A mozifilm esetében komputeranimációt
is alkalmaztak az alkotók. A televíziós sorozat valamennyi epizódja hagyományos animációval készült. De a figurák a mozifilmben is szigorúan kézzel rajzoltak maradtak,
nem mozgósítottak hatalmas számtógépes
apparátust. Komputeres animációt kizárólag a háttér megjelenítésekor használtak.
Elkészült tehát a Simpson családról szóló
mozifilm első epizódja. Nem kétséges, hogy
a folytatások sem maradnak el, mert rengeteg anyag áll az alkotók rendelkezésére.
Előre „sárgák”, hadd öntse el a többi stúdiót
a sárga irigység!
B. Z.
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televíziós sorozata. Mindenütt a világon
népszerűek. Szemgolyóik kidülledtek,
szegletes fejüket elnagyolták, felső ajkuk
röhögtetően előrenyúlik – és valamennyien
sárga színűek. Most végre a család rákerült
a mozivászonra is. Ez is nehéz szülés volt. De
az elmúlt évek során gyakran felvetődött az
ötlet: csináljunk a sztoriból, amely több mint
húsz esztendeje fut a televízióban – mozifilmet. Matt Groening, aki az egész Simpson
család szülőatyja, most már elérkezettnek
látta az időt, hogy szövetségre lépve a 20
Century Fox góréival megcsináltassa a
mozifilmet. Összecsődítettek néhány írót,
így a stáblistán tizenegy szövegkönyvíró
neve szerepel! Érdemes megemlíteni, hogy
A Simpson család megalkotója, a már említett Matt Groening a szereplőket a saját
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családtagjai után nevezte el. Simpsonék
1987. április 17-én debütáltak a tévéképernyőn egy-két perces epizóddal, a Tracey
Ullmann Show-ban. 1989-ben már önálló
műsorszámként tűzték műsorra a fél órás
epizódokat a televíziók.
A sorozat sikerét nehéz megfejteni,
de a dolog megy. Sok benne a humor, a
karaktereket jól eltalálták. A sorozat – és a
mozifilm – a tipikus amerikai életmód ügyes
paródiája. A sorozat eddig mintegy 90
televíziós díjat sepert be, csillagot kapott a
hollywoodi Hírességek sétányán. Jelenleg

Ö

sszesen öten teszik ki a Simpson
családot. Homer J. Simpson a pocakos családfő, az apa, aki ritkán
borotválkozik és elhagyta a hajkoronája.
Végtelenül önző és gyerekes. Nem túl okos
és annyira ért mindenhez, mint a tyúk az
ábécéhez. Mégis a springfieldi atomerőműben dolgozik. A családját nagyon szereti, de
kedveli a fánkot is meg a sört. Kocsmázik. A
neje, Marjorie-Marge Simpson egy hatalmas
szívű háziasszony. Gyerekeket nevel és végzi
a házi munkát. Gyakran unatkozik, romantikára vágyik. Jól főz, benevez a szakácsversenyekre. A haja színe kék, gyakran hamis
gyöngysort visel. Bartholomew Jojo-Bart
Simpson a minden lében kanál rosszcsont.
Ő a legidősebb és a legbugyutább gyermek. Tízéves, sokszor tesz rossz fát a tűzre.
Hobbija a csavargás é a rosszalkodás. A suliban sem egy angyal. Ő sem túl eszes. Szeret
gördeszkázni, rajzregényeket olvas, húgával
gyakran hajba kap. Lisa Marie Simpson a
liberális „nagyokos”. Nyolcéves,167-es az
IQ-ja(!) Kiváló tanuló stréber. A világ nagy
kérdései is foglalkoztatják. Hobbiból szaxofonozik. Margaret-Maggie Simpson a család
legértelmesebb tagja. Mindössze egyéves.
Hangját alig halljuk, mert a cumit mindig
a szájában tartja. Minden arra utal, hogy
az IQ-ja még Lisáénál is magasabb lesz. Ő
lövi le az egyik epizódban Mr. Burnst. Szeret
grizzlymedvével játszani...
Ez tehát a Simpson család.
A Time magazin arról számol be, hogy
A Simpson család a 20. század legjobb

Ebbe a családba
nem üt a ménkű,
mert dörzsölt
valamennyi tagja – Ők
a 20. század legjobb
tévésorozatának
a sztárjai – Most
rákerültek
a mozivászonra is!
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Levél a Mikulásnak

i már nem írtok levelet a Mikulásnak,
de azért még most is várjátok, hogy
jöjjön a sok-sok ajándékkal. Kiskorotokban, amíg nem tudtatok írni, legtöbbször lerajzoltátok, mit szeretnétek kapni
tőle, mikor meg már nagyobbak voltatok,
biztosan ti is írtatok neki.
Az óbecsei Zdravko Gložanski iskola
tanulói szívesen emlékeznek vissza a kedves napokra, amikor még hittek a Mikulásmesében. Beszélgetőtársaink: a nyolcadikos
Bakos Anita, Talló Martina, Bohócki Szilvia, az ötödikes Forgó Beáta, Kovács Boglárka, Bata Nathaniel, Horváth Tamás,
Szerda Erik, a hatodikos Nacsa Natália,
Surányi Klaudia, Toldi Tamás, Beretka
Arnold és Kamaszi Krisztina.
– Persze hogy írtunk – dicsekszik Anita
–, mégpedig úgy történt, hogy Mikulás-nap
közeledtével mindig leírtuk egy papírra, mit
szeretnénk, hogy hozzon a Mikulás. Láttam,
hogy anyukám a zsebébe tette a papírt, s
tudtam, hogy nem küldi el neki. Mosolyogtam magamban, mikor megláttam, hogy a
Mikulás mégis azt hozta, amit kértünk. Meg
azt is láttam, amikor vitte ki az ajándékokat,
mert nálunk mindig az udvarban rakta le a
„Mikulás”. Ma már együtt megyünk anyukámmal vásárolni, mert a testvérem még
azt hiszi, hogy a Mikulás hozza az ajándékokat.
– Én mindig lerajzoltam, mit szeretnék
kapni a Mikulástól – teszi hozzá Martina
–, s kitettem az ablakba. Izgatottan vártam,
hogy megérkezzen. Hasonlóan, mint Anita,
ma már anyukámmal vásárolok a kistestvéremnek, aki még azt hiszi, a játékokat a
Mikulás hozza. Együtt örülünk majd.
– Egy alkalommal észrevettem, hogy
anyukám nem küldte el a levelet – mondja
Szilvia –, melyet a Mikulásnak írtam. Bevallom, még rajta is kaptuk a testvéremmel,
ahogy rakta a cipőkbe az édességeket.
– Valami csörgést hallottam én is Mikulás
estéjén – kelti fel kíváncsiságunkat Beáta –,
leszaladtam, hát anyukám éppen az ajándékokat dugta a cipőkbe. Kérdőre vontam.
Először tagadta, de aztán bevallotta. Jót
nevettünk.
– Minden évben nagy izgalommal vártam a Mikulást – mondja sugárzó arccal
Boglárka –, s mindig hozott valami szépet.
Egyszer egy meséskönyvet kaptam. Nagyon szerettem és gyakran olvasgattam.
Egyik nap odajött apukám, s azt mondta,
ezt a könyvet ő vette. Meglepődött, mikor
mosolyogva kérdeztem, hát nem a Mikulás
hozta? Ő is mosolygott, láttam rajta, arra

gondolt, nem kellett volna elárulnia. De
akkor én már mindent tudtam.
– Kiskoromban nálunk is járt a Mikulás
– fűzi hozzá Netti –, mindig a tatám öltözött
be, még csöngője is volt… Egyszer, mikor
jött, kiszaladtam. Valószínűleg, hogy ne
ismerjem föl, elszaladt. Utána eredtem…
Nem értem utol, de a virgácsot, amit hozott,
kidobtam az utcára. Most az én kistestvérem is nagyon várja, ő még nem tudja, hogy
a tatám a Mikulás.
– Magam jöttem rá, hogy a szüleim veszik az ajándékokat – tudjuk meg Tamástól
–, de reggel, mikor megtalálom, nagyon
megörülök. A mai napig sem mondták el,
hogy nekem érdekes legyen.
– Kihallgattam a szüleimet – meséli Erik
–, hogy mit vesznek nekünk a Mikulás-csomagba. Kora reggel ment el apukám bevásárolni, hogy mire mi fölkelünk, a cipőkben
legyen az ajándék. Jót mosolyogtam, hiszen
nem vették észre, hogy én tudom az igazságot.
– Lelepleztem én is a szüleimet – emlékezik Natália –, mert éppen bementem,
amikor rakták a csizmákba a narancsot,
édességet. Mikor kérdőre vontam őket, csak
mosolyogtak, hogy nyomoztam utánuk.
– Mikor már tudtuk, hogy nincs is Mikulás – halljuk Klaudiától –, a testvéremmel
szépen kitisztítottuk a cipőket, s a szüleink
cipőibe mi is raktunk virgácsot, hagymát…
Jót nevettek, hogy megleptük őket.
– A testvéremmel mi is virgácsot, almát,
hagymát, krumplit raktunk a szüleink cipőjébe – mondja kuncogva Arnold –, mikor
már tudtuk, hogy ők szokták beletenni a ki-

tisztított cipőinkbe az ajándékot, mert este
kilestük őket. Másnap aztán jót nevettünk.
– Nálunk is mindig ki kell tisztítani a cipőket – folytatja Krisztina –, meg időben le
is kell feküdni, mert ha nem fogadunk szót,
virgácsot is hoz a Mikulás. Egyszer, mikor
már nagyobbak voltunk, mind a hárman
lefeküdtünk, de nem nyugodtunk, mert
zörgést hallottunk. Meglestük és láttuk,
hogyan kerültek a csizmákba a finomságok.
Toldi Tamáséknál is mindig ki kellett tisztítani a cipőket, mert apukája azt mondta,
különben nem hoz semmit a Mikulás.
– Ilyenkor el kellett menni a mamámékhoz – mondja Tamás –, hogy ne vegyem
észre, ki is a Mikulás. Egyik alkalommal a
mamám megmondta az igazat, s mikor
hazaértem, el is dicsekedtem… Azért megörültem az ajándékoknak.
Végül egy levélről.
A postára érkezik egy levél, melyet a
Mikulásnak címeztek. Mivel a postások nem
tudják, mi legyen vele, úgy döntenek, hogy
fölbontják. Egy kétségbeesett gyermek
kívánságát olvassák: „Drága Mikulás! A
családunk nagyon szegény, így nem tudok
a szüleimnek mit adni karácsonyra. Légy
szíves, küldjél pénzt!” A postások nagyon
megsajnálják, és összedobják neki a pénzt.
De mivel nekik sincs sok, csak a fele jön
össze a kért összegnek, amit el is küldenek.
Az ünnepek után lázasan bontják föl a
Mikulásnak szánt köszönőlevelet, melyben
ez áll: „Nagyon köszönöm, hogy segítettél,
de képzeld, azok a szemét postások a felét
elcsórták.”
Koncz Erzsébet

Díszmadarak
betegségei
A betegségek gyógyításának egyik
legfontosabb eleme, hogy időben
felismerjük a bajt, illetve még ennél is
fontosabb a megelőzés.

A

madarak esetében duplán igaz a régi mondás, miszerint
a tisztaság fél egészség. A madarak székletét legalább
kétnaponta távolítsuk el, kalitkájukat havonta egyszer
mossuk át fertőtlenítőszerrel.
Ha több madarunk van egy kalitkában ügyeljünk arra, hogy az
etető olyan helyen legyen, ahol nem tudnak belepiszkítani. A beteg madár felismerése nagyon fontos, mert a legtöbb betegséget
csak akkor lehet eredményesen gyógyítani, ha idejében kezdjük
meg a gyógykezelést. A beteg madár általában nyugodtabbnak
látszik, mint az egészséges. A hirtelen szelídülés mindig gyanús.
A beteg papagáj kevesebbet mozog, egykedvű, szemét gyakran
csukva tartja, álmos állat benyomását kelti. Az egészséges madár
tollazatát enyhén borzolva egy lábon alszik. A beteg madár ezzel
szemben két lábon alszik, tollazatát erősen borzolja, hogy testét
melegebben tudja tartani. Szeme fénytelen vagy váladékos
lehet, orrnyílásai váladékkal szennyezettek lehetnek, légzése
ilyenkor nehezített, erőltetett, kapkodó.
A beteg madár ápolása
Ha már megtörtént a baj és madarunk megbetegedett, íme
néhány tanács az ápolására. Az első és legfontosabb lépés a
beteg madár elszigetelése az egészségesektől. A kis betegnek
amúgy sincs szüksége sok mozgásra és a nyugalom is jót tesz
neki. Az etető- és itatóedényeket helyezzük el úgy, hogy azt a

madár könnyen elérje. A kalitka aljára homok helyett most újságpapírt terítsünk. Minden betegségre jó hatással van az egyenletes
meleg. A beteg madár melegigénye fokozódik, ezért biztosítsunk
számára 29–32 °C-os hőmérsékletet. Ezt a legkönnyebben úgy
tehetjük meg, hogy a kalitkát letakarjuk, majd egy asztali lámpa
fényét irányítjuk rá (olyat, melyben hagyományos izzó van). A
kalitka belső hőmérsékletét hőmérővel ellenőrizzük.
Gyümölcsöt betegség alatt általában nem adunk, mivel a legtöbb gyógyszert ivóvízben szoktuk adagolni, és ilyenkor minden
más folyadékbeviteli forrást – a kezelés eredményessége érdekében meg kell szüntetni. A legyengült madár szívesebben eszeget
a csíráztatott magvakból, hiszen ezekről a héjat könnyebb lehántani. Ha a madár végképp nem eszik, akkor itassunk vele cukros
teát. Mivel a leggyakoribb betegség a megfázás, a kamillateás
inhalálás jót tehet. Ezt úgy csináljuk, hogy a felforralt kamillateás
edénnyel együtt takarjuk le a madár kalitkáját. Inhalálás közben a
lámpás megvilágításra továbbra is szükség van.
FIGYELEM: minden esetben fontos, hogy kedvencünket lássa
állatorvos! Soha ne kezdjük kedvencünket kezelni, míg szakember
nem látta, mert pusztán szeretetből sokat árthatunk. A megfelelő
kezeléssel, sok odafigyeléssel és szeretettel szinte kilátástalannak
tűnő helyzetből is felgyógyulhat madarunk.

Héra
Aén. Akkor vettük Kishegyesen, amikor én születtem. Bár

z én kutyám neve Héra. Most tízéves, pont annyi, mint

Lássuk csak, hogyan csinálja ezt a gazdi!?
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már nem fiatal, azért még nagyon játékos természetű. Fajtáját
tekintve arany retriever. Aranysárga színű.
Balassa Lilla, Ada

1945-ben szabadalmaztatták
a mikrohullámú sütőt

A

mikrohullámú sütőt annyira megszoktuk már, hogy csak akkor
vesszük észre, mennyire fontos berendezés, amikor nem áll a
rendelkezésünkre. Pedig egy-másfél évtizeddel ezelőtt még erősen
kavargatni kellett az ételt, hogy oda ne égjen, mikor újramelegítjük.
Kinek is juthatott eszébe az az ötlet, hogy márpedig ő ki fog találni egy
dobozt, amibe csak be kell tenni az ebédet, és pár perc alatt felmelegszik?
Nemcsak hogy a háziasszonyok nem álmodoztak ilyesmiről, de a tudósok sem igen törték a fejüket efféle problémákon. Így aztán a mikrohullámú
sütőnek várnia kellett egy szerencsés véletlenre, hogy felfedezzék.
Ez a felfedezés 1945-ben történt., Percy Spencer amerikai mérnök egy
radar kifejlesztésén dolgozott a laboratóriumában. Reggel munkába indu-

láskor egy tábla csokoládét csúsztatott a zsebébe, arra az esetre, ha megéhezne munka közben. A laboratóriumban aztán elő is került a zsebből az
édesség. De mivel nem ette meg egyszerre, a megmaradt csokidarabot
csak úgy ott hagyta az asztalán, egy mikrohullámokat kibocsátó készülék
mellett. Nemsokára arra lett figyelmes, hogy a csokoládé átalakult: cseppfolyós, ragadós csokimassza lett belőle.
(Ehhez tudni kell, hogy a radarok is olyan hullámokkal működnek, amelyek a mikrohullámú tartományba esnek.)
Több se kellett Percy Spencernek és a cégének, egy év sem telt bele, és
előrukkoltak az ételmelegítés egy új eszközével, a mikrohullámú sütővel.
Akkor még ez a szerkentyű körülbelül 350 kilót nyomott, ezért álmodni
sem lehetett arról, hogy boltokban árusítsák. Rettentő súlyának egyik oka
az volt, hogy vízzel hűtötték a masinát, amihez külön víztartályokat kellett
belészerelni.
A mai mikrohullámú sütők már nem víz- hanem léghűtésesek, és „őspéldányukat” csak a hatvanas években kezdték el gyártani. Amerikában már
a múlt század hetvenes éveiben elterjedt, nálunk csak az utóbbi egy-két
évtizedben vált általánossá és nélkülözhetetlen háztartási eszközzé.
Mindezt egy darabka csokinak köszönhetjük.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
DECEMBER 6.
Ma Miklós, Nikolett, Miksa napja van.
MIKULÁS NAPJA
1926 (81 éve történt)

széles körben használt színes televízió megépítője.
1894 (113 éve történt)

Lesseps

1865 (142 éve történt)
Megszületett Jean Julius Christian
Sibelius finn zeneszerző.
1894 (113 éve történt)
Megszületett Elzie (Crisler) Segar
amerikai képregényrajzoló, Popeye
megalkotója.
DECEMBER 9.
Ma Natália, Ábel, Georgina, György,
Valéria, Péter, Györgyi napja van.

Monet
Givernyben 86 éves korában meghalt
Claude Oscar Monet francia impreszszionista festő.
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December 7.
Ma Ambrus, Ányos, Szabin napja van.
1941 (66 éve történt)
A japánok megtámadták a Hawaiiszigeteken lévő amerikai támaszpontot, Pearl Harbort. A légitámadás
következtében két és fél ezer ember
halt meg és sok hajó megsemmisült,
valamint az Amerikai Egyesült Államok belépett a II. világháborúba.
1945 (62 éve történt)
Szabadalmaztatták a mikrohullámú
sütőt.
1977 (30 éve történt)
Meghalt Peter Carl Goldmark magyar
származású amerikai mérnök, az első

1437 (570 éve történt)
A csehországi Znojmóban 69 éves
korában meghalt Zsigmond magyar
király (egyidejűleg német és cseh
király, német-római császár), akinek
Indrében, a La Chénaie-kastélyban uralkodása legvégén tört ki a Budai
89 éves korában, elborult elmével Nagy Antal vezette parasztfelkelés.
meghalt Ferdinand Marie Vicomte de
DECEMBER 10.
Lesseps francia mérnök és diplomata,
Ma Judit, Lívia napja van.
aki a Szuezi- és a Panama-csatorna
építésének vezetője volt.
EZ EMBERI JOGOK NAPJA
1896 (111 éve történt)
DECEMBER 8.
Ma Mária, Mátyás, Emőke napja van.
63 éves korában meghalt Alfred
Nobel svéd kémikus és gyáros, aki
1912 (95 éve történt)
feltalálta a dinamitot, valamint a fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi
és a béke területén elért kiemelkedő
teljesítmények díjazására létrehozta a
Nobel-alapítványt.
1845 (162 éve történt)
Robert Thompson angol mérnök
szabadalmaztatta az első gumiabroncsot.
1901 (106 éve történt)
Karády
Először adtak át Nobel-díjakat.
Megszületett Karády (Kanczler) Kata- 1915 (92 éve történt)
lin színésznő, akit mint filmszínésznőt Elkészült az egymilliomodik Ford
autó.
Zilahy Lajos fedezett fel.

DECEMBER 11.
Ma Árpád, Artúr, Dániel, Szabin napja
van.
1946 (61 éve történt)
Megalapították az UNICEF-et, amelyet a gyermeki jogok védelmére és
a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére hoztak létre.
1843 (164 éve történt)

Koch
Clausthalban megszületett Robert
Koch Nobel-díjas német bakteriológus, aki felfedezte a tuberkulózisbacilust és a kolera kórokozóját.
1844 (163 éve történt)
Dr. Horace Wells először használt érzéstelenítést egy foghúzáshoz.
DECEMBER 12.
Ma Gabriella, Franciska, Johanna,
Bulcsú napja van.
1901 (106 éve történt)
Guglielmo Marconi Nobel-díjas
(1909) fizikus, sikeresen végrehajtotta
azt a kísérletet, mely során az Atlantióceán egyik partjáról a másikra adott
és fogadott rádióadást.

Kiskendőm története

Születésnapi ajándék

Hároméves voltam, és még akkor is cumiztam. Szüleim a „ha nem szoksz
le a cumiról, elgörbülnek a fogaid” mesétől a „ha nem szoksz le a cumiról, nem
kapsz több ajándékot a nyuszitól” ijesztgetésig mindent megpróbáltak, persze
sikertelenül.
Nagyszüleimnél voltam, nagytakarítást tartottunk és a ruhák között találtam
egy kiskutyust ábrázoló, sötétzöld színű kiskendőt. Nagyon megtetszett, s mamám szívesen nekem adta. Hazavittem, és a babáimat takargattam vele. Később
egy egyszerű, könnyen megjegyezhető, rá illő nevet is kapott. Kiskendő. Lassan
úgy fölvitte az isten a dolgát, hogy megengedtem, hogy velem aludjon. Kár, hogy
a szüleim nem gondoltak arra, hogy egy kendővel levehetnek a lábamról, mert
a kendőm még büszkébb lehetett volna magára, hiszen felváltotta a cumimat.
Szüleimnek azt mondtam, hogy azért szoktam le a cumiról, mert Kiskendő azt
mondta, hogy a cumi gyerekeknek való. Amikor először ki kellett mosni, anya
betette a mosógépbe. Nekem ez nem tetszett, ezért mérgesen a mosógép elé
ültem, és néztem, ahogy Kiskendő körbe-körbe forog. De ez még semmi! Aztán
szegény sarkait, amiket én füleinek kereszteltem, csíptetővel odacsatolták a szárítókötélhez, ráadásul még a szél is megtépázta. Soha többet nem engedtem, hogy
anya mosógépben mossa Kiskendőt, fürdés közben én sikáltam meg. Már egy
éve jóban voltam Kiskendővel. Biztos elege lett már szegénynek a sok éjszakai
összebújásból, fürdésből. Még a mai napig sem tudtam megállapítani igazán,
hogy Kiskendő fiú-e vagy lány, így szerintem már a babázás is a feje tetején jött
ki, vagy lehet, hogy még annál is feljebb. E sok használatnak meglett a következménye: Kiskendő elkopott, majd félbe is szakadt. Az én véleményem az volt,
hogy mindenki öregszik, még a kendők is, csak ők korábban. Szüleim is kezdték
„megszeretni”, főleg amikor ott felejtettem nagyszüleimnél, és késő este kellett
apukámnak elmenni érte. Mire elindultam óvodába, Kiskendő teljesen megváltozott, nem is hasonlított egy igazi kendőre, kopott rongydarab lett belőle. Kezdetben a zsebemben rejtőzött el, amíg óvodában voltam, majd amikor új barátokat
szereztem, Kiskendő feledésbe merült.
Anya az emlékdobozba tette, ahol az első levágott hajfürtöm van (ugyanilyen vörös volt), az utolsó cumim és Kiskendő. Abban az időben kevés olyan
kép készült rólam, amelyiken nem Kiskendővel vagyok. Ha előveszem az emlékdobozt, és a képeket, jót mosolygok azon, hogy kiskoromban milyen nagyon
tudtam ragaszkodni egy kendőhöz.
Gregus Ágnes, 7. osztály
Svetozar Marković iskola Bácsföldvár

Az én számomra a szeptemberi hónap nemcsak iskolakezdést jelent.
Imádom ezt a hónapot, őszies hangulatával, a természet kifakult sárguló színével, de legjobban mégis a szülinapom miatt. Szívesen gondolok a kilencedik
szülinapi bulimra, és kedves emlékként őrzöm magamban.
Szombaton tartottuk. Reggel, mint mindig kitakarítottam, összepakoltam
a dolgaimat, majd felfújt lufikkal tettem hangulatosabbá a szobámat. Közben
anyu állandóan ellenőrzött, nehogy kifussunk az időből.
– Réka! Rend van már a szobádban? – kérdezte anyu.
– Igen… majdnem! Kész!
– Gyere, légy szíves, segíts nekem is egy kicsit a szendvicsek elkészítésében!
Amíg én televarázsoltam egy nagy tálat szemet gyönyörködtető paradicsomos szendvicsekkel, addig anyu befejezte a tortát. Elkészültünk. Nagyon
izgultam. Vajon eljönnek mindannyian? Ki lesz az első? Minden rendben lesz?
Egyszer csak kopogtak az ajtón. Megjött az első vendég.
– Szia, Nóra! – üdvözöltem.
– Szia! Boldog szülinapot! – nyújtotta felém az ajándékot.
Nemsokára már gyerekzsivajtól zengett a ház. Nagyon boldog voltam. Már
majdnem mindenki eljött. Mészáros Réka is megérkezett. Ő egy furcsa zacskót
adott a kezembe. Mintha valami mozgott volna benne. Kicsit félve belenéztem.
Amit benne láttam, az fölülmúlhatatlan örömöt szerzett. Egy igazi, aranyos,
barna kiskutya lapult a zacskó aljában. Teste remegett a félelemtől. Nagy, barna
szemével rám pillantott, és én majd elolvadtam az örömtől. Teste meleg volt,
és még mindig remegett. Minden gyerek meg akarta simogatni. Apu a fejét
fogta, amikor meglátta az állatot, hisz az ő gondja lesz a kutyaház elkészítése, és
ráadásul télen nem is tehetjük ki a szabadba.
– Jaj! Te meg mit kaptál? – kérdezte.
– Egy igazi kiskutyát! Hát nem aranyos?
– Deeee!!! – mondta kissé savanyú arckifejezéssel. Én gyorsan nevet is adtam neki. Mivel három mancsa barna és egy fehér, megfelelő név a Tappancs.
Feje sötétbarna, teste világosabb, farka pedig szinte fehér. A szülinapnak vége
lett, a gyerekek elmentek.
Mondanom sem kell, hogy kutyusom egy üres szobában kapott helyet.
Ma már hároméves, kutyaévben huszonegy. A kilencedik szülinapom mindig
emlékezetes marad számomra. Mellesleg apu Tappancs nélkül már nem is
tudna élni.
Tóth Kalocsay Réka, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

A legkedvesebb hangszerem
Az én legkedvesebb hangszerem egy szintetizátor. Ennek a hangját szeretem legjobban.
Hat éve már, hogy az enyém. Nagyon sokat szoktam rajta játszani. Mikor zeneórán kapunk házi feladatot, hogy tanuljuk meg xilofonon játszani, én mindig
eljátszom a szintetizátoron is. Azért szeretek ezen a hangszeren játszani, mert
szép csengő hangja van.
A színe piros, billentyűje fehér és fekete. Árammal működik. Néha az okoz
gondot, ha nincs áram, mert nem bírok rajta muzsikálni, de ez ritkán történik
meg. Mindig este játszom rajta, mert délután tanulok. Anyuékat ilyenkor idegesítem, mert ők néznék a tévét, de tőlem nem hallják. Apu mindig mondja,
hogy szombaton vagy délután muzsikáljak. Én meg azt mondtam neki, ha
Kanizsáról nem hozta volna, nem csinálnék hangzavart. Szegény szintetizátor!
Apu megmentette a biztos haláltól, mert ahonnét hozta, ott ki akarták dobni a
szemétbe. Lehet, hogy apu már sokszor megbánta ezt a tettét, mikor rázendítek
a szintetizátorommal a nótánkra.
Szeretem a hangszeremet, nem adnám oda semennyi pénzért. De ki se
dobnám a szemétbe!
Bata Natália, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Csengettek. Kimentem, és meglepődtem, mert a barátnőm állt a kapuban.
Behívtam. Odakinn elég hűvös volt, így szívesen ittunk volna egy jó meleg
italt. Megkérdeztem, milyen teát szeretne inni. Epres teát kért. Kikészítettem
a hozzávalóakt: vízforraló, cukor, citrom, két adag tea, teáscsészék. Feltettem a
vizet forrni. Amíg a víz forrt, addig én kifacsartam a citromot. Már csak a cukor
hiányzott, azt is belepöttyentettem, és íme kész is a tea. Egy tálcára tettem a
csészéket, és felszolgáltam. A teák mellé tettem egy csomag Plazma kekszet,
majd jó lesz a teába. A barátnőm azt mondta, hogy ilyen finom teát már nagyon
régen ivott. Nekem is ízlett.
A délután nagyon jól telt, mert együtt teázhattunk a legjobb barátnőmmel.
Rózsa Petra, 4. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

Kedvenc tanárom. Novák Hortenzia törökfalui tanuló rajza
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Teát főztem

Kirándulás

„Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!”

Egy szép őszi reggelen kirándulásra indult az osztályunk a többi magyar
nyelvű osztály tanulóival együtt. Beszálltam az autóbuszba, és én a sofőr mögé
ültem. Zenét hallgattam csukott szemmel, és élveztem az utazást.
Először Doroszlóra értünk, és megnéztük a Szent kutat. A Szent kút mellett
van egy templom, ide is betértünk. Megcsodáltuk az oltár és a szentképek
szépségét. Miután kijöttünk a templomból, megettük a reggelinket, a finom
mákos kalácsot. Ezután a tájház látogatása volt soron. A ház elrendezése a paraszti életmódot tükrözi. A szobákban népi bútorok, népviseletek és használati
tárgyak sorakoztak. Osztálytársaimmal Fehér Ferenc író házát is meglátogattuk.
Doroszlón még egy kedves élményem volt, a sétakocsikázás. A fiákert húzó
lovakat simogattuk és etettük.
Kora délután értünk Zomborba, ahol ebéd várt bennünket. A Városi Múzeumban sok érdekes kiállítási tárgyat és festményt figyeltünk meg. Itt található a
hazai festők több remekműve. Miután elhagytuk a múzeumot, utunk a Zombori
Népszínházhoz majd a Vármegyeházához vezetett. Itt nézhettük meg a tanácsteremben Eisenhut Ferenc nagy méretű olajfestményét, amelynek címe: A
zentai csata.
Estefelé, már fáradtan szálltunk föl az autóbuszunkra, de lelkünkben kellemes élményekkel indultunk haza.
Heinermann Rita, 6. osztály
József Attila iskola, Újvidék

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy Máté nevű fiú, aki
nagyon szeretett az erdőben sétálni.
Egyik reggel, amikor az erdőben gyönyörködött, meglátott egy kunyhót. Kíváncsi volt, ki lakik benne. Amikor közelebb ért, látta, hogy az ajtó előtt három
ördög veszekedik. Megkérdezte tőlük:
– Miért veszekedtek?
– Apánk ránk hagyott egy köpönyeget, egy bocskort és egy ostort. Nem
tudunk megegyezni, kié legyen.
– Ha csak ez a baj, ezen gyorsan segíthetek! – mondta Máté. – Gyertek velem
az erdőbe sétálni!
A három ördög és Máté azonnal útnak indultak. Amikor az erdő közepébe
értek, azt mondta a fiú:
– Válasszátok ki a három legmagasabb fát! Aki legelőször felér a tetejére,
azé a köpönyeg, a bocskor és az ostor. Az ördögök a nagy versenyben észre
sem vették, hogy Máté visszament a kunyhóhoz, és elvette a csodatevő tárgyakat. Felhúzta a köpönyeget és a bocskort, az ostorral csattintott egyet és azt
mondta:
„Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!”
Abban a pillanatban egy nagy városban termett. Találkozott egy fiúval,
akit Péternek hívtak. Megkérdezte tőle, hol lehet ebben a városban sok pénzt
keresni.
– Itt a kőművesmunkát fizetik meg a legjobban – mondta Péter.
Máté még aznap elkezdett dolgozni. Nehéz munka volt, de nagyon sok
pénzt keresett.
Úgy meggazdagodott, hogy többé semmire sem volt gondja. Még ma is él,
ha meg nem halt.
Dékány Máté, 5. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Halloween az iskolában
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A Halloween jellegzetesen amerikai hagyomány, mely nem régóta terjedt
el az európai országokban. Mindenszentek előtti éjszakán az emberek rémisztő
jelmezeket öltenek, hogy elijesszék a gonosz szellemeket.
Az idén először a mi iskolánk is szervezett Halloween-partit. Szerdán délelőtt már alig lehetett velünk bírni. Mindenki a délutáni jelmezét tervezgette.
Sajnos, aznap végig zuhogott az eső, így nem sikerült jelmezt szereznem. A tornateremben gyülekeztünk. A belépő egy-egy ajándékcsomag volt, melyekből
aztán tombolán mindenki nyerhetett valamit. Mikor odaértem már számos horrorfilmekből ismert szörnynek öltözött társam várt rám. Egyesek jelmeze olyan
jól sikerült, hogy majdnem megfagyott az ereimben a vér, amikor farkasszemet
néztem velük. Lehetett arcfestést is kérni. Az egyik tanárnőnél választhattunk
álarcot, melyet ő az arcunkra festett. A zene vidám hangulatot teremtett.
Üvöltözve rohangáltunk a teremben, versengve, ki tudja jobban megijeszteni
a másikat. Később énekversenyt is rendeztek. Főleg lányok próbálkoztak a
szerepléssel. Az est fénypontja a tombolahúzás volt. Mindenki izgatottan bontogatta a nyereményét. Miután megnéztük egymás nyereményét, lassacskán
szállingóztunk hazafelé.
Mikor hazaértem, anyura is ráhoztam a szívbajt. A kapuból borzalmas hangon üvöltöttem egy nagyot. Anya persze nem díjazta a viccemet.
Homolya Csaba, 6. osztály
Hunyadi János iskola, Csantavér

Fák. Péter Laura zantai tanuló rajza

Kedvenc könyvem
Hát, hogy is kezdjem ezt a fogalmazást? Biztos sokan kezdik majd így: „Az én
kedvenc könyvem...” Én is így szeretném.
Kiskoromban, elsős lehettem, mindig nézegettem a polcon levő könyveket.
Egy sárga könyvet pillantottam meg, kiemelkedett a többi közül. Nagy, kék betűkkel rá volt írva a kemény borítójára: Vidám állattörténetek kicsiknek. Alatta
egy rajz a Mackó Marci és a szemtelen egerek című történetből.
Ezt a könyvet a nagybácsimtól kaptam kilenc éve. Sok szép és érdekes történet van benne. A kedvencem volt még a Panni cica körül néz című is. Egy cicáról
szól, aki a farmon nézett szét barátjával, a sündisznóval.
Ahogy emlékszem, mindig magammal hordtam a könyvet. Mikor még elsős
voltam, igaz, hogy nem tudtam olvasni, de a képek alapján félig megértettem
a történetet. Vagy ha anya és apa este nem voltak annyira fáradtak, felolvastak
néhány mesét.
Telt-múlt az idő, a második osztályt kezdtem, és majdnem mindennap olvastam, meg rengeteg képet másoltam belőle. Tetszett nekem, hogy színes, és
sok benne a kép. Mert régen, mikor belenéztem a bátyám házi olvasmányaiba,
belezöldültem, mire elolvastam egy oldalt. Le is raktam azt a könyvet. Visszavettem az enyémet és lapozgattam-lapozgattam, nem untam meg soha. Mikor
a tanító bácsi bejelentette egy nap, hogy a jövő héten olvasni fogunk jegyre,
én elővettem a kedvenc könyvemet, és megint elkezdtem „falni a lapokat”. A
testvérem megkérdezte:
– Betti, nem unalmasak már ezek a történetek, nem akarsz újat olvasni?
– Nem én, nekem ezek nagyon érdekesek, örülök, ha naponta elolvasok
párat, nem tudok én olyan gyorsan olvasni, mint te! – mondtam.
– Hát jól van, te tudod! – mondta, és kiment a szobából.
Egy nap takarodó volt, én a könyvemmel akartam elaludni, de apának nem
tetszett, és azt kérdezte:
– Kislányom, miért akarsz a könyveddel aludni?
– Hát... O... Hogy el bírjak aludni!
– És ha véletlenül összegyűröd? Inkább felolvasok neked! – vette ki a könyvet a kezemből, kinyitotta, és elkezdett mesélni.
Panni cica az ablakpárkányon lustálkodott..., és pár perc múlva én is lustálkodtam a puha, meleg ágyikómban.
Nagyon szerettem kiskoromban ezt a könyvet. Néha előveszem, belelapozok, és eszembe jutnak ezek a régi szép idők.
Bakos Bettina, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Kedves Pajtások!
Búcsú volt a falunkban
A szentmihályi búcsút minden évben szeptember végén tartják, mert
ekkor van Szent Mihály napja. Otthon készülődtünk a szép napra. Testvéremmel készítettük a süteményeket, a tortát és a kalácsot. Anyukám főzte
az ebédet.
Megérkeztek a vendégek, szívesen fogadtuk őket, megkínáltuk kaláccsal
és itallal. Nemsokára terítették az asztalt. Megebédeltünk, aztán kimentünk a
búcsúra. Sétáltunk a falu központjában. Sok mindent láttunk. Nyakláncot árultak, gyűrűt és karperecet. Anyukámmal vettünk a cukrásztól cukorkát. Később
felültem a körhintára. Séta közben találkoztunk a rokonokkal. Kaptam tőlük
pénzt és még sok mindent.
A búcsún jól éreztem magam, mert láthattam a rokonokat és elszórakoztam
ezen a szép napon.
Szűcs Szabina, 4. osztály
Sonja Marinković iskola, Szentmihály

Ki korán kel, aranyat lel
Egyszer megbeszéltük a mamámmal, hogy másnap reggel elmegyünk
a gyümölcsösbe. Mama mondta, hogy korán kelünk, idejében feküdjek le!
Nem hallgattam rá. Sokáig néztem a tévét, majd sokáig aludtam. A mama
hiába mondta:
– Induljunk már, gyermekem!
– Nem! – Én csak bámultam, és visszaaludtam. Hosszú unszolásra, végre
felöltöztem, és nagy nehezen elindultunk a Mákosba. Valaki azonban már
megelőzött bennünket! A földiepret leszedték, egy szem nem sok, annyi sem
maradt, még kóstolóba se!
Így tanultam meg, hogy mégiscsak igaz a közmondás: Ki korán kel,
aranyat lel.
Paulik Sarolta, 4. osztály
November 11. iskola, Zenta

A héten főleg elbeszélő fogalmazásokat kaptam tőletek, csak
az óbecsei (Samu Mihály iskola) negyedikesek kalandoztak a mese
világában.
Zentagunarason a szüret volt nagy élmény, az újvidéki József
Attila iskola tanulói jól megszervezett, tartalmas tanulmányi
kiránduláson vettek részt. A lelkiismeretük szólalt meg azoknak az
oromhegyesi hatodikosoknak, akik egy füllentésük következményeiből vonták le a tanulságot, de ennél szebb, egy-egy hangszerhez fűződő élményük is van. A szabadkai (Október 10. iskola) negyedikesek
a teafőzést gyakorolták. A legkülönösebb esemény Csantavéren
történt: Halloween-parti volt az iskolában. Homolya Csaba erről szóló
szellemes fogalmazása pedig már szinte vonzza az óbecsei (Samu
Mihály iskola) tréfás meséket.
Az elbeszéléseket és meséket a következő munkatársaimnak nyugtázom köszönettel:
Csantavér: Homolya Csaba és Tukacs Nikoletta;
Óbecse, Samu Mihály iskola: Gutási Nándor, Jablonszki Ágota,
Lukács Klaudia, Mity Balázs és Nemes Arnold;
Oromhegyes: Bata Natália, Bognár Szabolcs, Csizmadia Réka,
Erdélyi Klaudia, Harmath Erika, Sóti Fanni és Szekeres Mónika (3 írás);
Szabadka, Október 10. iskola: Kispál Klaudia, Lipták Csilla, Rózsa
Petra és Savić Melita;
Újvidék, József Attila iskola: Dobosi Tibor, Heinermann Rita és
Miliszávlyevity Laura;
Zentagunaras: ? Áron, Dudás Dominika, Farkas Valentina, Fekecs
Boglárka és Kőszegi Igor.
Tukacs Nikoletta riportját a Mizujs rovatnak adtam.
A mai Rügyfakadásba pedig épp úgy, mint máskor, a régebben
küldött írásaitok közül is válogattam az ideillőket.
További jó tanulást és alkotókedved kíván üdvözlettel:
Tomán Mária

Dohányt szedtünk
Az idén megbeszélték a szüleim, hogy dohányt ültetünk. Amikor július
közepén megérett, elhatároztuk, hogy elkezdjük szedni.
Egy délután kimentünk a dohányföldre, és beálltunk a sorokba. A szedése
még jó is lett volna, de olyan meleg volt, hogy ott kellett hagyni. Ezért eldöntöttük, hogy másnap korán reggel megyünk, hátha nem lesz olyan meleg. Reggel
öt órakor már kint is voltunk a parcellán, és ahogy reméltük, nem volt meleg,
inkább egy kicsit hideg. Csodálatos volt, mert a nap piros ágyából ébredezett,
és utána a kék nagy semmibe emelkedett. Amikor a sorok végére értünk, traktorral és kocsival mentünk, és adogattuk fel a dohányrakásokat. Aztán bevittük
az udvarba, és leraktuk. Mivel már fáradtak voltunk lepihentünk. Délután új
erőre kaptunk, és felfűztük a dohányleveleket kötelekre. Másnap a köteleket
a pajtában kötöztük fel.
Ma már szép barnára száradtak a levelek a köteleken. A télen pedig majd
bálába rakjuk őket, és átadjuk a gyárnak.
Farkas Valentina, 6. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

Egyszer régen, amikor a nagyanyám kislány volt, elmentem hozzá játszani.
Ő a bölcsőben üldögélt, és egy szakácskönyvet lapozgatott. Odamentem
hozzá, együtt homokoztunk a kiságyban. Egy nagy homokvárat építettünk, és
kíváncsiságból kézen fogva besétáltunk az udvarba. Ott két mérges oroszlán
vicsorgott ránk. Nagyanyám sírva fakadt. Az oroszlánok úgy megijedtek tőle,
hogy uccu neki, beszaladtak a közeli erdőbe. Mi leültünk a mellettünk csobogó
tó mellé. Arra úszott egy cápa. A hátára ültünk és hazanyargaltunk.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Lukács Klaudia, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Görög Váza. Buják Anikó bácskertesi tanuló rajza
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Tréfás mese
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a pletyka hát

án
Szívzörejt állapítottak
meg az énekesnőnél

H

at hét alatt kilenc kilótól szabadult meg Lily Allen. Az ok:
egy orvosi vizsgálat során rendellenes szívzörejt állapítottak meg nála
az doktorok. A Smile című dallal
befutott énekesnő elmondta, hogy
körülbelül három hónappal ezelőtt
derült ki, hogy nincs minden rendben a szívével.

Beyonce a divat
áldozata?

B

eyonce nem tartja magát a divat áldoztának, még akkor sem, ha kívülről szemlélve erre a következtetésre juthatunk.
A 26 éves énekesnő egy korábbi koncertjén hatalmasat bukfencezett a színpad
közepén álló lépcsősorról. A filmező rajongóknak köszönhetően az internetre is felkerül
zuhanást azonban nem az öltözékének tudja
be, hanem az ügyetlenségének. Főként azért,
mert a magánéletben is gyakran történnek
vele hasonló balesetek, függetlenül attól,
éppen milyen ruha van rajta.
– Nemrégiben legurultam a lépcsőkön,
mert a cipőm sarka beleakadt a kabátom szegélyébe. Mivel sokszor estem már le lépcsőről,
így nem foghatom rá kizárólag a kabátomra
– utasítja el Beyonce a divatáldozat jelzőt.

Varga Zsuzsa
hülyeségnek tartja
az autogramosztást

Nicole Scherzinger,
a szégyenlős
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A

szólóban (is) sikeresen próbálkozó énekesnő túlságosan
szexisnek találta a Pussycat Dolls
kosztümjeit.
Nicole bevallotta, hogy a látszat
csal: ő igenis egy komoly, visszafogott
hölgy, aki a karriere kezdetén szörnyen szégyenlős volt, és egy cseppet
sem élvezte, hogy mutogatnia kellett
magát a színpadon.
– Vallásos, szigorú családból származom, a nagyapám pap volt. Amikor
először kellett felvennem azokat a
szexis ruhákat, nagyon kényelmetlenül éreztem magam, sőt, rettegtem,
nehogy a szüleim meglássanak. Attól

– Egész életemben asztmás
voltam, de ez nagyon megijesztett
– elevenítette fel, mit érzett, mikor
közölték vele a hírt.
A 22 éves énekesnőt a történtek
– no meg az orvosok – rádöbbentették, hogy egészségesebb életmódra kell átállnia. Míg korábban szinte
semmennyit sem mozgott, csak
mindenféle édességet rágcsált a
tévé előtt, most hetente háromszor
másfél órát tölt az edzőteremben.
Emellett a bulizást is visszafogta,
és feltett szándéka abbahagyni a
dohányzást is.
Habár örül neki, hogy most
majdnem tíz kilóval könnyebb, mint
másfél hónappal ezelőtt, Lily hangsúlyozta, hogy nem akar beállni a
nullás méretűek táborába.
– Nem értem azokat, akik
csontsoványak, és sanyargatják
magukat. Ez olyan borzasztó!
Csak aztán nehogy meggondolja magát...

féltem, kiborulnának! – mesélte, majd
hozzátette, szerencsére nem volt otthon botrány, és idővel ő is hozzászokott a mesterségével járó cuccokhoz.

E

gy zenész életéhez, akár
szereti, akár nem, hozzá
tartozik az, hogy többször
aláírást kérnek tőle. Varga
Zsuzsa nem rejti véka alá a
véleményét, kerek perec kijelenti, mit gondol erről.
– Az előfordul, hogy
koncert után valaki odajön
a lemezemmel, és arra szeretne egy autogrammot. Ez
még olyan kedves dolog,
szívesen odarittyentem a
nevem. De önmagában az
autogrammkérést-adást hülyeségnek tartom. Szerencsére nagyon ritkán fordul elő,
hogy letámadnak aláírásért
– mondta Zsuzsa, aki elárulta,
hogy a legtöbb aláírásgyűjtő
gyerek. Az énekesnő hozzátette:

– A gyerekeket pedig
szeretni kell, vagy elmagyarázni nekik, hogy miért
lényegtelen dolog, butaság
az aláírásgyűjtés.

Rúzsa Magdi:

Kapcsolat koncert
A nyáron Rúzsa Magdi százezres
közönségnek énekelt Bryan Adams előtt a
Kapcsolat koncerten. A grandiózus fellépés
végre megjelent CD-n és DVD-n is.

A

z idén is számos nemzetközi sztár látogatott Magyarországra, azonban a legnagyobb tömeget az ingyenes Kapcsolat koncert
vonzotta. A már visszatérő vendégnek számító
Bryan Adams előtt Rúzsa Magdi melegítette be
a közönséget, akinek ez a fellépés az eurovíziós
siker után csak hab volt a tortán.
Magdi koncertje végre CD-n és DVD-n is
megjelent, utóbbinak az is érdekessége, hogy
ez az énekesnő első DVD-je.
A bő egyórás koncerten Magdit igencsak
impozáns zenekar kísérte: a gitároknál Jamie
Winchester és Madarász Gábor, a billentyűk
mögött Závodi Gábor, a doboknál Hoffer Péter
és a basszusgitáros Kovács Barnabás volt.
A viszonylag szűkre szabott idő ellenére
igen széles repertoárt hallhatott-láthatott a

közönség, Magdi új dalai és az állandó kedvencek mellett külön Led Zeppelin-, és külön
Queen-dalegyveleg is volt, ahol az énekesnő
újra bizonyíthatta rátermettségét.
A CD-re és a DVD-re egyaránt felkerült a
teljes koncert, azonban utóbbin számos extrát
találunk. A koncertfilm mellett interjúk, Magdi
eddigi klipjei és rövidfilmek színesítik a DVD-t.
Utóbbiak közül az egyik legérdekesebb
felvétel, amikor Magdi és zenekara rögtönzött
koncertet tart egy autópályán. Szintén felkerült a korongra az énekesnő első eurovíziós
fellépése.
Akinek nem volt alkalma élőben élvezni
vagy a tévén nézni Magdi fellépését Bryan
Adams koncertje előtt, feltétlen szerezze be a
koncertkiadványt.

TRACKLISTA:
Intro – I Want Rock And Roll
Új Nap
Hip-Hop
Led Zeppelin Mix
Nem Vagyok Jó Neked
Eltévedt Idegen
Help!
Sweet Child Of Mine
Álomangyal
Cry Baby
Piece Of My Heart
It’s My Life
Szembejövő Sáv
Queen Mix
Aprócska Blues
Csak A Zene
Ederlezi
Most Élsz
Highway to Hell
Vigyázz A Madárra

Fogadni lehet J. Lopez
gyerekének nevére
Bennfentesek szerint a zenész
sztárpárnak ikrei lesznek

Timbaland:
esküvő
és gyerek

E

minem édesanyja, Debbie Nelson megerősítette a hírt: a rappernek új barátnője
van, akit ráadásul ő is örömmel elfogad.
– Marshallnak (ez Eminem valódi neve)
valaki olyanra van szüksége, aki nem a hírnevéért és a pénzéért szereti. Mindaddig,
amíg Marni nem hasonlít Kimre – aki mást
sem okozott a fiamnak, csak szívfájdalmat –,
támogatom őt. Nem szeretnék semmi mást,
csak azt, hogy a fiam boldog legyen – nyilatkozta a híresség mamája a napokban.

H

ogy mik vannak Amerikában! Egy internetes oldal
máris elkezdte kötni a Jennifer Lopez és Marc
Anthony első gyermekének nevére szóló fogadásokat.
– A fogadók többsége úgy tippeli, hogy J-Lo és Marc
Anthony első közös gyermekének neve Marco vagy
Maria lesz.
Az internetes honlap szerint felmerült nevek még
az Antonio, Felipe, Rosario és a Selena is, de a Benre is
lehet fogadni. A játékosok fogadhatnak a baba születésének hónapjára is, itt legtöbben az áprilist tippelik.

A

hír: menyasszonyától megszületett Timbaland első
gyermeke, egy kislány. A pár jövőre
házasodik össze.
A boldog édesanya Monique
Idlett (rendes nevén Timothy
Mosley), aki évek óta dolgozik
Timbaland sajtófelelőseként.
A producer azt is bejelentette,
hogy menyasszonyához immár
két éve fűzik romantikus szálak – a
munkakapcsolat mellett.
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Eminemnek új
barátnője van

Tarkan újra itt!
A

Megjelent a Come Closer
nevű CD-je

nemzetközileg is sikeres török énekes így vélekedik első angol nyelvű albumáról:
– A Come Closert érzéki ritmusok, fülbemászó dallamok és különböző kultúrák keveredése jellemzi.

Jelentkezz, kérj, követelj!
Nem vagyunk gondolatolvasók. Vagyis nem tudjuk, mi, ki motoszkál a fejedben.
Hogyan lehetne jobbítani a helyzeten?
Írd meg a Zenebona szerkesztőjének, melyik énekesről, bandáról szeretné olvasni!
Minden kívánságot teljesítünk.
Mi ugyanis mindent tudunk, csak azt nem, ki a Te kedvenced.
Tehát: várjuk a leveled.

Hol ki a menő?
Német top 10

1. PLAIN WHITE T’S: Hey There Delilah
2. RIHANNA: Don’t Stop The Music
3. CULCHA CANDELA: Hamma
4. SUGABABES: About You Now
5. TIMBALAND: The Way I Are
6. SCOOTER: The Question Is What Is The Question
7. DIE ARZTE: Junge
8. SEAN KINGSTON: Beautiful Girl
9. ICH+ICH: Vom Selben Stern
10. JIMI BLUE: I’m Lovin

MTV European Top 10
1. KANYE WEST: Stronger
2. 50 CENT: Ayo Technology
3. LINKIN PARK: Bleed It Out
4. RIHANNA: Shut Up And
Drive
5. SEAN KINGSTON: Beautiful
Girl
6. TIMBALAND: The Way I Are
7. NELLY FURTADO: Do It
8. RIHANNA: Don’t Stop The
Music
9. KANYE WEST: Good Life
10. NICOLE SCHERZINGER:: Baby
Love
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Jó Pajtás top 10
1. Sugababes:
About You Now
2. Nicole Scherzinger:
Baby Love
3. Avril Lavigne:
Hot
4. Mark:
Földre tévedt angyal
5. 50 Cent ft. Justin T. & Timbaland:
Ayo Technology

Rihanna

Sean
Kingston

6. Rihanna and Ne-Yo:
Hate That I Love You
7. Rihanna:
Shut Up And Drive
8. Mark & Rozman Alexandra:
Szerelemnyár
9. Justin Timberlake & Beyoncé:
Until the End of Time
10. Linkin Park:
Shadow of the Day

Varga Zoltán

Bábel árnyékában

„M

it énekeled ezt a magyar
nótát, te szerb?” – mondja
több alkalommal is Karola

nővér...
Mert kezdhetem akár ezzel is, a pesti
Nyomorék Gyermekek Országos Otthonával, a Mexikói úttal, távol a belső kerületektől, mert az épületek előtt itt már vonat
is jár, ám én gipszben fekve a mozdonyok
füstjét láthatom csak. De egy Sanyi nevű
fiú az ágyán feltérdelve időnként a nyitott
tehervagonok rakományát közvetíti a
többieknek, cukorrépa, cukorrépa, cukorrépa, ismétli minden egyes kocsi után,
idejében tudhatom hát meg, hogy a cukor
répából készül, méghozzá külön e célra
rendeltetettből, ami nyilván eltér a sárgarépától. Ám hogy szerb lennék, az ellen
tiltakozom, nem is beszélek szerbül, apám
viszont igen, Rado bácsival mindig, Slavko
bácsival hol magyarul, hol szerbül, de azért
a négyéves fejembe sehogyan sem fér,
miért ne énekelhetném az Erdélyi indulót,
szajkózva a szövegét is, „nézd, a gúnyhatár;
széttiporva már”, még ha nem is tudom,
mi is az a „tiporvamár”, ami „szép” (mivel a

„szét”-et „szép”-nek értem), talán még a
„gúnyhatár” is az; ekkor csatolják vissza
Erdélyt, néhány pukkanva szerteszikrázó
rakétát a számomra megadatott sötétkék
égdarabon én is látok belőle. Ámde forgalomban van a kórteremben az Erdélyi
indulónak egy másik szövegváltozata is, a
munkaszolgálatos behívók felett kárörvendő „Zsidó induló”, „nézd a vén zsidót, hogy
őrzi a melót”, és a „meló”-ról megint csak
nem tudom, hogy micsoda, sőt a zsidókról
is legfeljebb azt sejthetem, hogy valamilyen
emberek, ugyanúgy, mint a szerbek, németek, esetleg a cigányok még, mivel a „vén”ről már tudom, hogy öreget jelent, no meg
azt is érzem talán, hogy valamiért csúfolják
őket. Ámde miért lenne ehhez köze otthon
Kemény doktor bácsinak, akitől már a közeledtére is rettegek az irtóztató injekciói
miatt? Vagy egy Gyurka nevű kertészinasnak, akit viszont szeretek, de nemsokára
eltűnik majd? Itt meg dr. Zinner Nándornak,
a kórház testegyenész-főorvosának, aki
gipszbe tesz, valamint Singer bácsinak, a
műszerésznek, aki a járógépemet készíti,
talpig vasba öltöztet, járni ugyan nem tudok vele, de állni igen, ha megtámasztanak,
félrevezető fénykép is készül rólam később
otthon, hátam mögött egy parkbeli gesztenyefa törzsével.
De ettől még magyarnak tudhatom
magam.
Akkor is, ha Bánát vegyes nyelvű vidék
ma is, s még inkább az volt hosszú időn át.
Magyarok és szerbek, németek, szlovákok,
románok éltek itt egymás mellett s egymással is változó egyet(nem)értésben, ma
billen e vegyes jelleg véglegesnek látszóan
a szerbség javára. Ami meg szülő- és – életem nagyobb felén át – lakóvárosomat illeti, a később csak Kikindává lefokozott
Nagykikinda háromnyelvű környezetében
(a lakosság egyik fele szerb volt, a másik
magyar és német, fele-fele arányban), úgy
tetszik, épp a többnyelvűséget kellett volna tekintenem természetesnek. Csakhogy
én ezt felháborítónak éreztem inkább.
Aligha valami gyermeki sovinizmusból
fakadóan, legalábbis az ezt életre hívó
minták semmiképp sem voltak jellemzők

közvetlen környezetemre. Hanem mert
személyes sérelemnek éreztem, integritásom elleni támadásnak, amiért létezhetnek a világon olyan nyelvek is, amelyeken
nem értek – azon az egyen kívül, amelyen
viszont értek és beszélek is. Mintha csak
ezeket kimondottan azért találták volna
ki, hogy kirekesszenek valamiből; szüleim néha csakugyan ezt akarják, németül
váltanak szót egymással, apám meg a
kertészetbeli munkásokkal három nyelven
is beszél. A szerb „államnyelv” mivoltáról
meg persze mit sem tudtam még, egyes
el-elkapott morzsalékai, „tako”, „tamo”,
„ovo je”, már a kezdet kezdetén is belém
rögzültek, ám arra, hogy ezek jelentenek
is valamit, sőt, tudhatnám is, hogy mit,
egy ideig szinte nem is gondoltam. Bár ha
ugyanúgy ki lehettem volna téve az utca
hatásának, mint más korombeli gyerek,
fülem és szám bizonyára előbb megnyílik.
Pedig olykor megesett, hogy valaki a másik
két nyelv valamelyikén szólt hozzám, amiért is anyám, hogy az ebből adódó „kuka”
helyzetet elkerüljem, megtanított rá, hogy
kivágjam magam. „Ne znam srpski”, nem
tudok szerbül, mondjam például a szerbül
szólóknak. Ám én ezt, úgy tetszik, oly hiteles akcentussal ejtettem ki a számon, hogy
az érintettek gyakran megütközve néztek
rám, nem hitték, hogy többre nem futja a
tudományomból. Egyszer meg, valószínűleg Bánát német megszállásának éveiben,
valaki benyitott a konyhánkba, mikor én
ott éppen egyedül voltam; először, úgy
emlékszem, szerbül szólt, majd a magam
obligát „ne znam sprski”-jébe ütközve
németre váltott, végül pedig ezt követő
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(Részlet)

„nicht deutsch”-omra, ami egyébként
inkább „niht dejcs”-nek hangzott, tanácstalanul kifordult a helyiségből. Merthogy
ahhoz, hogy tudjak, tanulnom is kell, azt
valamennyire talán sejtettem is már, ám
mintha épp ez támasztott volna bennem
ellenállást, félő, hogy a nyelvek dolgában
különösképpen. Mintha a többnyelvűség
tényét sehogyan sem tudtam volna megemészteni, az meg, amint hamarosan megtudtam, hogy a világon több száz, sőt több
ezer nyelv is létezik, kimondottan ijesztőnek tűnt a szememben, fenyegetőnek és
ésszerűtlennek. Ám hogy a másnyelvűekre
haragudtam volna, netán „gyűlöltem” volna
őket... na nem, a képlet mégiscsak bonyolultabb volt annál, semhogy itt igent vagy
nemet mondhatnék. Amiért is ha valaki
kedves volt hozzám, vagy rokonszenvesnek találtam (ami persze többnyire azt is
jelentette, hogy tudott magyarul), de kisült
róla, hogy nem magyar, nos, ez mindig bizonyos csalódást keltett; vagy ha valakiről
kiderült, hogy felesége vagy férje nem az,
sőt nem tud magyarul... pedig hát megint
csak nem emlékszem, hogy a szüleim valamivel is tápot adtak volna az ilyesminek.

Amiért is félő, hogy mégiscsak annak a
sajnos tudományosan is alátámasztható
nézetnek van igaza, miszerint az idegen
alomba tartózóktól való viszolygás valahol
még az embernél is élettani gyökerű, s így
az annyit emlegetett „másság” tiszteletét
külön kell megtanulnunk. Ám az én nyelvi
ősxenofóbiámnak ez idő tájt fura ficamai
is vannak. Például egy gyermekkórus, feltehetőleg a Wiener Sängerknaben hangversenyét hallom a rádión, anyám külön
is felhívja rá a figyelmemet, hogy itt most
kisfiúk énekelnek, tetszik is az énekük, ám
amikor kiderül róla, hogy nem magyarul
hangzik, elbőgöm magam. Nem viselem
el, hogy más nyelven is lehet valami szép,
nem olyan a világ, amilyennek szeretném.
Pedig elvonatkoztatási készségem, úgy
tetszik, idejében kialakul, talán még idő
előtt is. Hatéves korom körül ismertet meg
anyám a Bábel tornyához fűződő nyelvzavar bibliai történetével. Amit nálam két
évvel fiatalabb öcsém viszont tőlem hall,
majd mesél tovább hamarosan egy harmadik korunkbelinek. „Először mindenki
magyarul beszélt” – mondaná, ha én a hivatásos jobban tudó fölényével közbe nem

vágnék: az a bizonyos közös ősnyelv nem
feltétlenül volt magyar is egyben.
Gyermeki „nemzettudatom” viszont
mindenképpen a nyelvre épülve alakul ki,
sőt a helyzet e téren alapjaiban mintha
azóta sem változott volna – alkalmasint
ezért is érzek minden közös nyelv melletti
külön nemzethez tartozást nehezen felfogható különcködésnek, az ilyen nációk
közti viszályt pedig az eltérő nyelvűek
közötti gyűlölködő nacionalizmusnál is félelmetesebb jelenségnek, extra tébolynak:
miért az egész, ha a gondolatcserének nincs
akadálya?... Éppen mert annak idején úgy
képzelem, annyi nép és ország van a világon, ahány nyelv, miközben azt, hogy valaki
magyar legyen, de ne tudjon magyarul, el
sem tudom képzelni. Azt sem, hogy szerb
legyen vagy német, s ne tudjon szerbül, németül. Hiszen akkor hogyan lehetne szerb,
avagy német?... Egyszerű és világos, nem?
Bármennyire megérint is már a némileg
összetettebb valóság. Szüleim egyszer egy
Höfler nevű embert emlegetnek, aki három
napon át azon töpreng, magyarnak tekintse-e magát, avagy németnek. Máskor meg
egy német Fa Gézáról beszélnek.

Kedves Olvasó Tanulók!
V hatodikos Hegedűs Tímea. Szinte minden rovatunkban
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an szenvedélyes olvasója is rovatunknak: a doroszlói

közölt szöveget elolvas, s nagyszerű jártasságra tett szert a
mai modern irodalmi szövegek értelmezésében. Biztos vagyok
benne, hogy sokat tágult ezáltal előtte a világra vetülő horizont.
Elolvasta Lázár Ervin Berzsián és Dideki című meseregényét,
emellett komparatív, azaz összehasonlító módszerrel vizsgálta
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk és Mándy Iván Csutak színre lép
című regényét. S van is alapja az összevetésnek: mindkettő a budapesti grundok, nagyvárosi-külvárosi utcák, terek világát, az
ott bandázó gyerekek élményeit jeleníti meg. S Tímea az anekdota műfaji értelmezését is elvégezte: az anekdota kisepikai
műfaj, csattanóval záruló szellemes történet. Szereplői gyakran
ismert vagy történelmi személyek.
Tímeának megköszönjük értékes munkáját és küldjük a jutalmat!
Vaskos levelet kaptam Bácskertesről is. Molnár Keri István,
Molnár Marika, Molnár László, Balog Tibor, Dobó Márta,
Szőke Kovács Réka hatodikosok és Soód Viola nyolcadikos
tanuló írt. Csáth Géza A varázsló kertje című novelláját értelmezték. „Számomra egy kissé brutális novella, de egy kis fantáziával el
lehet képzelni, amit a Vass fiúk el akartak hitetni az elbeszélővel”
– írja Viola. Meglepően érett észrevétel és megfogalmazás. Igen,
tényleg az, brutális szöveg. Azonban Csáthnak még elborzasztóbb történetei is vannak, pl. a Withmann fiúkról, az anyagyil-

kosokról. A brutalitás témája az irodalomnak: hiszen nem venni
tudomást róla, hazugság és hamisság volna.
Az is csodálatos, ahogy Viola különbséget tesz író és elbeszélő
között. Ez nagyon-nagyon jó iskolai szövegértelmezési gyakorlatokra vall, mert e megkülönböztetést általános iskolában – a
gyakorlatból tudom -- , csak nagyon nehéz tudatosítani.
S nem akárhogy elemeznek a tanulók! Olyan fogalmakról van
tudomásuk, mint a misztikus világszemlélet, a szecessziós kertleírás, a képzeletszerű hangulat, a meseszerű átalakulás.
Legszívesebben most is mindenkit könyvjutalomban részesítenék: mégis, a jók közül a legjobbakat választottam ki. Molnár
Marika hatodikos és Soód Viola nyolcadikos tanuló várhatja a
könyvet!
Tanárotokat is elismerés és megbecsülés illeti! A bácskertesieknek
kérésük is van: Csáth Géza A varázsló halála c. novelláját is olvasni
szeretnék rovatunkban. Biztosan sor kerül rá!
Annyi hely maradt a rovatban, hogy elmondjam: Varga Zoltán
vajdasági író volt, 2000-ben hunyt el; hatvannégy évet élt, ebből
hatvanegyet tolókocsiban töltött. Hároméves korában gyermekparalízisben megvetegedett, s többé nem állt talpra. Tolókocsisan
is teljes életet élt és jelentős irodalmi művekkel, regényekkel,
novellákkal, esszékkel és drámákkal gazdagította irodalmunkat.
Önéletrajzi regényéből olvashattok részletet mai rovatunkban;
1999-ben a Forum kiadásában jelent meg Újvidéken.
Üdvözlettel:
Bence Erika

Merevlemez helyett
flashmemória

M

ozgó alkatrész nélküli merevlemezt fejlesztett ki a SanDisk. A
noteszgépbe szánt, 32 GB-os egység kevesebbet fogyaszt, igaz, 600 dollárba
kerül.
A SanDisk egy 32 GB-os, mozgó alkatrész
nélküli, flashmemórián alapuló merevlemezzel rukkolt elő, amit a noteszgépek
merevlemezeinek helyettesítésére szánnak.
A flashmemória-lemezes noteszgépek már
2008 első felében megjelenhetnek – véli
a SanDisk. Eleinte persze nem lesznek a
legolcsóbbak, hiszen a noteszgép árát 600
dollárral, vagyis közel 120 ezer forinttal
növelné. Ez viszont még mindig a felével
olcsóbb, mint a Samsung tavaly májusban
bejelentett hasonló flashlemeze.

Szakértők szerint a SanDisk lemezének
megjelenése azt jelenti, hogy a noteszgépek gyorsabbak lesznek és kevesebbet
fogyasztanak majd. A flashalapú lemezeket
a katonaságnál és az űrkutatásban már
korábban is használták, de túl drágák voltak ahhoz, hogy a mindennapi életben is
elterjedjenek.
A flashalapú lemezek lényege, hogy
nincs mozgó alkatrész bennük, így sokkal
gyorsabban betöltik az operációs rendszereket. A SanDisk 32 GB-os lemeze például
35 másodperc alatt tölti be a Windows Vista
operációs rendszert, míg egy noteszgép hagyományos merevlemezéről 55 másodperc
alatt áll fel ugyanaz a rendszer.

A 32 GB-os SanDisk flashlemeze (Solid State
Disc)

Az új egység átlagosan 0,12 milliszekundum alatt fér hozzá fájlokhoz, míg a
hagyományos merevlemez esetében ez az
idő 19 milliszekundum. A flashalapú lemezek kevesebbet is fogyasztanak: 0,4 wattot
vesznek fel aktív működésük során, míg a
merevlemezek 1 wattot fogyasztanak.

Az Utolsó vacsora
16 milliárd pixelben

16

milliárd pixel felbontásban digitalizálták a Da Vinci
kódból is elhíresült festményt, amelyet meg is tekinthetünk az interneten. A Haltadefinizione oldalán
több más festmény mellett már az Utolsó vacsora is látható.
Leonardo Da Vinci freskója a Santa Maria delle Grazie-kolostorban született 1494 és 1498 között, évente körülbelül 350 000
látogatója van. Természetesen sokkal többen szeretnék megnézni a képet, ám a mű védelmének érdekében egyszerre csak
25 látogató tekintheti meg azt. Logikus volt tehát, hogy nagy
felbontásban is elérhetővé tegyék.

Így egyrészt sokkal többen nézhetik meg a mesterművet,
másrészt olyan részleteket is láthatnak az érdeklődők, ami élőben
esetleg elkerülné a figyelmüket. Nem utolsó szempont az sem,
hogy így várhatólag az örökkévalóságnak is sikerül megőrizni a
képet.
A digitalizált változatot a Haltadefinizione oldalán tekinthetitek meg:
http://www.haltadefinizione.com/en/
Érdemes megnézni (ha jó internetkapcsolatod van)!
Krisztus teste és vére – digitálisan
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A 16 milliárd pixel begyűjtése

Milánó
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ilánó Észak-Olaszország legnagyobb városa, lakosainak száma kb. 1,3 millió, Lombardia taromány székhelye, Olaszország gazdasági fővárosa. Ha vonattal érkezünk, valószínűleg
a központi pályaudvar lesz érkezésünk helye. Innen indulunk tovább a
Dóm felé, és áthaladunk a híres Galérián. 148 m hosszú, négyemeletnyi
magasságú, üveggel fedett csarnokban elegáns üzletek és vendéglők.
Nagy a forgatag, divatos butikok előttük pedig a kínai árusok valami
bóvli játékautókat árulnak.
Nem is vesszük észre, és máris a Dómnál vagyunk, ahogy kiléptünk
a csarnokból. Óriási építmény, de a homlokzata éppen teljesen be van
állványozva, semmit sem lehet belőle látni, a kapukon kívül. Ámulunk,
ahogy rendes turistáktól el lehet azt várni, amikor egy ilyen remekmű
elé hozza őket a szerencsés sorsuk. Nem fogok most itt semmiféle
technikai adatot közölni a Dómról, már csak azért sem, mert ellentmondásosak az információim. Valahol azt olvastam, hogy a harmadik
legnagyobb templom a világon, a Lonely Planet szerint a negyedik.
Egyik forrásunk több mint 2000 szoborról beszél, a másik 3400-ról. Habár, ha úgy vesszük, a 3400 több mint 2000, ez végül is nem ellentmondásos… Amit viszont biztosan el tudok mondani (ha még létezik ezen
a világon olyasmi, ami biztos), hogy a Dómot hatszáz évig építették a
Veneranda Fabbrica megbízásából, és most restaurálják. Bemegyünk
kicsit szétnézni, és nem utolsó sorban leülni, mert fájnak a sok mászkálástól a lábaink, nem is kicsit. A templom belül nagyon hasonlít a NotreDame-ra, persze díszesebb és nagyobb. Sok a turista, és mindenki
körbejár, némelyik leplezetlen komolytalansággal. Én személy szerint
nem vagyok egy nagy templom- és múzeumrajongó, a milánói dóm
sem volt nagy hatással rám. Annál jobban szerettem a külső díszként
rajta tobzódó szobrok sokaságát. A fiatornyok tetején, a pilléreken, a
kúszóleveles támasztóíveken, az ereszcsatornák nyílásainál és a csipkésen csúcsíves párkányzatokon – mindenütt szobor, minden korszakból;
a gótika ördög- és állatfejei, vízköpő szörnyei, oszlopszentek, kifacsart
tagú barokk alkotások, a pillérek terhét nyögve tartó kariatidák.
Elindulunk a Dómtól, a Via és Piazza dei Mercantin sétálunk. Itt volt a
régi városháza, és most, a boltívek alatti csarnokban gyermekekkel teli
színes forgatag. Játékok, élő szobrok, zsivajgás és karneváli maskarák.
No, ilyenkor már érzi az ember, hogy Itáliában van. A gyerekek szinte kivétel nélkül jelmezben vannak, az olyan picik is, akik még valószínűleg
nem is értik, mi történik velük. De nagyon aranyosak, ahogy katicabogárnak vagy oroszlánnak öltözve tötyögnek.
Merre induljunk tovább? Jó lenne megnézni az Utolsó vacsorát, de
információim szerint hónapokkal előbb foglalni kell jegyet, és e nélkül
a foglalás nélkül semmi esély a bejutásra. Jegyünk nincs, optimizmusunk annál több. Odaérünk, már a bejáratnál tábla áll, miszerint „sold

out”. Bemegyek mégis, gondolom, holnapra tudunk foglalni jegyet.
Egy fiú meg egy lány van a pultnál, a lánnyal beszélek. Azt mondja,
nincs több jegy mára, sőt, a holnapi nap is le van foglalva, teljesen. Azt
ajánlja, jöjjünk vissza másnap reggel és hátha lesz olyan, aki lemondja
a foglalását. Jó.
Másnap vasárnap, mégis fél hétkor kelünk, hogy odajuthassunk
a Cenacolo Vincianóhoz (ez az utolsó vacsora neve olaszul) nyolckor,
nyitásra. Már nyoma sincs a tegnapi „sold out” táblának, pedig azt
mondták, hogy a mai jegyek is elfogytak. Kérek szépen két jegyet,
amit meg is kapok. Egy árva szó nem esik foglalásról, helyről stb. Igaz,
a jegyünk fél tízre szól, de kit érdekel, fő, hogy megvan. Kicsit bámészkodunk az előtérben, és megtudjuk, hogy az utolsó restaurálást 1977
és 1999 között végezték. Egy pár szó a festményről: a Santa Maria delle
Grazie-templom mellett volt egy domonkos rendi kolostor. Leonardo
az étkezőterem falára festette művét. Kicsit más technikával dolgozott,
mint addig. Ő ugyanis nagyrészt freskóval foglalkozott, ez azt jelenti,
hogy a festmény a még nedves falra kerül felfestésre (innen a neve is
fresco – friss). Ennek az az előnye, hogy a mű sokkal jobban megmarad,
hátránya viszont, hogy gyorsan kell dolgozni. Leonardo sok ideig szándékozott dolgozni ezen a festményen, ezért kezdett neki száraz falon,
amin nem kell sietni és könnyebb javítani rajta. A kép keletkezéséről
kortársi beszámolót hagyott ránk Bandello, aki az 1490-es években
itt szerzeteskedett. A mester legtöbbször hajnalban dolgozott, néha
egyhuzamban, ételről-italról megfeledkezve, késő estig, a szokott,
töprengő módjában. Különösen sokat tépelődött Leonardo Jézus és
Júdás arcán. A festmény többi részét már rég befejezte, de még hónapok múlva is ott mélázott a két arc üres foltja előtt, igazgatva itt is,
ott is a ruhákon, az asztalterítőn. A kolostor priorja, aki hiába gyötörte
napról napra a művészt a kép befejezéséért, végül is a herceghez ment
panaszra. Mikor Moro hivatta, a mester mentegetőzött: olyan földöntúlinak érzi Krisztus fejét – mondotta, hogy még nem talált rá megfelelő
kifejezést. Júdással pedig azért késlekedik, mert hiába keresett olyan
modellt, aki Júdás lelki rútságát kifejezhetné. De kezd már hajlani arra,
hogy ezt a tolakodó és erőszakos priort örökíti meg Júdásban – erre
méltóbb jellemet aligha találna. A herceg jól mulatott a tréfán, persze
elmondta a priornak is, aki attól kezdve messze elkerülte a veszedelmes
művészt.
Nos, ennyit a korabeli beszámolóból, végül bebocsátást nyerünk a
terembe, ahol a kép van. Sötétség fogad, és arra gondolok, hogy ezeknek a festményeknek jót tesz ez a félhomály, jól irányított fényekkel.
9×4,5 m a festmény, és tényleg lenyűgöző hatást kelt. Vezetőnk ügyesen magyarázza a tudnivalókat, de csak foszlányokban jut el hozzám az
üzenete. Felsorolja nekünk az apostolok nevét, csak Júdás marad meg
bennem. Ha nem mondták volna meg, hogy ő az, akkor is rájöttem volna, teljesen más a megvilágítás, amiben Leonardo elhelyezte, a pozíciója, minden szinte rá mutat. A köpenye színe is világosabb kék, mint a
Jézus köpenye, vagy a többi apostolé. Megtudjuk, hogy ez a világosabb
kék egy kevésbé értékes színanyag, mint a másik. Remekül van lefestve
a pillanat, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy: „Egyvalaki közületek
elárul engem.” A tizenkét apostol az akkoriban szokásos „háromszöges”
kompozíciós elv szerint és hármas csoportokra bontva reagál a megrendítő kijelentésre. Meglepetés, felháborodás, kétség, szeretet, aggodalom, megrökönyödés, minden arcon más-más indulat, az egyes alakok mozdulatai is ezeket fejezik ki. Fantasztikus, hogy Leonardo még a
fényviszonyokat is figyelembe vette, ugyanis a kép melletti falon ablak
van, és eszerint változnak a fényviszonyok a képen is. Keveset vagyunk
benn, tíz perc a látogatási idő, nagyon kevésnek tűnt...
L. G.

Az Eiffel-torony akrobatái
A
19. század vége felé a franciák a forradalom 100. évfordulójának megünneplésére
hatalmas kiállítással készültek. A kiállítás bejáratának Gustave Eiffel magas tornyot tervezett,
ami megfelelő jelképe a forradalomnak. Az
1887-ben elkezdett építkezést számos kétkedés kísérte. Egy matematikus megjósolta,
hogy a 229 méteres magasságban a torony le
fog dőlni. A matematikus tévedett, s a torony
1889-ben a Párizsi Világkiállítás idejére felépült, s azóta is áll.
Mint minden magas épület, ez is vonzza
a magamutogatásra hajlamos embereket.
Két évvel az átadás után egy párizsi pék 363
lépcsőfok magasságra mászott fel – gólyalá-

bakon. 1911-ben egy francia szabó a legfelső
korlátról elrugaszkodva repülni készült saját
maga tervezte rugós denevérszárnyaival, de
lezuhant. Tizenegy évvel később egy francia
újságíró az első emeleti lépcsőfok tetejéről
egészen a földszintig gurult a kerékpárján.
Egy francia fiatalember 1926-ban, egy amerikai pilóta pedig Párizs amerikai elfoglalásakor
(1944-ben) megpróbált helikopterrel átrepülni
a toronylábak között. Sajnos, csak az utóbbinak
sikerült, a francia fiatalember gépe a lábnak
ütközött. 1968-ban egy tehenet vontattak fel a
toronyba, hogy így buzdítsanak a tejtermékek
vásárlására. S az őrületnek még valószínűleg
nincs vége.

Őseink ékszerei

onfoglaló őseink asszonyai az
európai kortársak nagy megrökönyödésére csaknem teljesen
egyformán öltözködtek a férfiakkal.
Ugyanúgy kétrészes „öltönyben” jártak,
alul összefogott szárú, buggyos nadrágot, térdig érő kazakot és süvegszerű
fejfedőt viseltek, mint apáik és párjaik.
Nincs mit csodálkozni ezen, hiszen
ők ugyanúgy lóra pattantak naponta
többször, mint a férfiak, ha kellett. A
nők azonban akkor is nők voltak: a
régészeti feltárásokból kiderült, hogy
a női kazak karcsúbbra volt svájfolva, a

Különös pénzek
A

pénz a történelem folyamán igen változatos formákban jelent meg. Lehetett nehéz, mint a kő, vagy
könnyű, mint a toll. Egyes törzsi társadalmakban még a
19. században is tárgyakat használtak fizetési eszközként:
ékszert, csigát, szerszámot, élelmiszert, szövetet. A törzsi
társadalmakban a házasságkötéskor fizetendő megváltást,
a kártérítést és a pénzbüntetést rótták le ilyen pénzzel.
A csendes-óceáni Yap-szigetén kis méretű példánynak
számítottak a 60 cm–1 m átmérőjű kerek, közepén lyukas
kőkorongok, az igazán nagy értéket képviselő „pénz” elérte
a 4 m átmérőt is. Számos beszámoló tanúskodik arról, hogy
a 19. században Afrikában a házassági szerződés megkötésekor vasból készült ásókkal fizettek, de az ókori Kínában
is fizetési eszköz volt. Etiópiában – az 1920-as évekig – a
kősórudakat nemcsak főzéshez, de pénzként is használták.
A rudakat sásba csomagolták, hogy megvédjék a töréstől. A
csendes-óceáni Santa Cruz-sziget lakói tollpénzzel fizettek
az óceánjáró kenukért, de ezt adták nászajándékként is. Ezt
a „pénzt” apró, egymáshoz ragasztott vörös tollakból készítették, és növényi rostból készült tekercsekhez kötötték,
amelyek hossza akár a tíz métert is elérhette. Minél fényesebbek voltak a tollak, annál értékesebb volt a tekercs.
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széleit pedig szőrmével, finom
fémveretekkel díszítették.
A honfoglalás kori sírokban
nagyon szép pártákat is találtak. Ezek általában széles pántból álltak, amelyről a homlokra
csüngő díszek lógtak. A lányok
fejdísze a fejtetőn nyitott volt,
és csak asszonykorukban kötötték be a fejüket. Nagy divat volt
a haj ékesítése, gyöngyöket,
fémkarikákat, kagylókorongokat, átfúrt pénzérméket fűztek
a hajfonataikba. Nagyon jellegzetesek voltak a mellkorongnak nevezett hajfonatdíszek,
melyek a két varkocsba fűzött
szíjon lógtak le egészen a mellig. A gyönyörűen megmunkált aranyozott ezüst
korongok járás vagy lovaglás közben
átvették a mozgás ritmusát, és nemcsak
szépen csillogtak, hanem csilingelő
hangot is adtak. Az asszonyok lovainak
szerszámai, nyergei is finomabban díszítettebbek voltak, mint a férfiaké.
Bár a nők ékszereit ugyanazok a
mesterek készítették, mint a férfiakét,
mégis nagy különbség tapasztalható
közöttük: a férfiaké mindig egyszerűbbek voltak, a női ékszereken pompás
állatfigurák, mitologikus alakok, bonyolult motívumok láthatók. Nagyon
érdekes, hogy a nyugat-európai hódító
hadjáratok közben szerzett ékszereket
sohasem öltötték magukra, hanem
beolvasztották, és alapanyagul használták fel. Magyar sírokból sohasem
kerültek elő idegen ékszerek, a honfoglaló magyarok csak a saját ötvöseik által
készített, saját jelképeikkel díszített
tárgyakat voltak hajlandók viselni.

A zsírégető alma titkának tudói
tizenharmadik életév környékén elkezHallgatom őket, hogy milyen komoly dolA
dünk gondolkodni a pályaválasztás le- gokat mesélnek a munkájukról. Nekem pedig
hetőségeiről. Mindannyian színésznők, menő közben egy vicces kis történet jut az eszembe,
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Talma
a csúcson
A magyar motorversenyző világbajnok lett,
ezzel sporttörténelmet írt.
Talmácsi Gábor az idén a Moto GP 125 köbcentiméteres kategóriába világbajnok lett. Tíz
ponttal többet gyűjtött, mint nagy riválisa, a spanyol Hector Faubel, aki hazai pályán versenyzett.
Mindketten rászolgáltak a világbajnoki címre, de
Talmácsi lett a jobb. Mivel több tapasztalata volt,
mint csapattársának, aki olykor nem a legsportszerűbb módon próbálta leszorítani a pályáról,
de Talma visszaverte ezeket a támadásokat.
Ennek ellenére tízpontos fölénnyel nyerte meg a
versenyt. 11 körrel leintése előtt Faubel hibázott,
kisodródott az ideális ívről, és így Talmácsi átvette
a vezetést. A hajrára az üldözők megközelítették
őket, de nem sikerült lekörözni a két versenyzőt.
Az utolsó kör elején Talma vezetett, de csapattársa
megelőzte és ezzel a spanyol versenyző elsőnek
haladt át a célvonalon.
Talmácsi Gábor 1981. május 28-án született.
A motorok iránt már kicsi kora óta érdeklődött,
hiszen négyéves kora óta motorozik, azon a járművön, amit apja készített a számára.
A magyar bajnokságon 50 és 80 köbcentiméteres géposztályban indult, de már akkor
kiemelkedő tehetség volt, ez az eredményein is
meglátszott.
Talma először 2000-ben a Cseh Nagydíjon
indult, ekkor, az első világbajnokságán, csak egy
futamon vett részt, majd 2001-től állandó résztvevője volt a GP-nek. 2009-ben pedig egy újabb álma
teljesült, hiszen szerződése szerint a 250 köbcentiméteres kategóriában versenyezhet.
Talmácsi mindig kihozza a maximumot magából. Világbajnokként 26 évesen sporttörténelmet
írt. Pályafutása teljes, és ezt már senki nem veheti
el tőle.
Első futama: Cseh Nagydíj, 2000
Első dobogós helyezése: Kína Nagydíj, 2005
Beküldték a palicsi tudósítók

futballisták, sztárügyvédek vagy F1-es pilóták
szeretnénk lenni, a „régimódi” foglalkozások
bizony kívül rekedtek az érdeklődési körünkön, nem is tudunk róluk sokat. A kispiaci Csík
család is egy ilyen szakmát űz, generációk óta
gyümölcsészettel foglalkoznak. A gyümölcsöskert titkairól, munkájuk érdekességeiről
faggattam őket.
Úgy látszik a gyümölcsevés tényleg hasznos a fejlődéshez, hisz Tibi, a család legfiatalabb tagja huszonéves korára szép szál legény,
két méter magasra nőtt.
– Nem kell létra, a földről is kényelmesen
elérem, bár néha nyújtózkodok a fa koronáján
ringó vérpiros almákért, azok a legfinomabbak – mondja Tibi. – Gyerekkorom óta apuék
szakmáját szerettem volna folytatni, hisz a szüleim és a nagyszüleim is gyümölcstermesztők
voltak, és talán ez is közrejátszott a pályaválasztásban. Ez a szakma is olyan, mint a többi.
Van jó és rossz oldala is. Szeretem ezt csinálni.
A gyümölcstermesztésben az a jó, hogy így a
magam ura vagyok, senki sem parancsol. Én
határozom meg az időbeosztásomat, nem
kell bemennem a munkahelyre. Szabadok az
ünnepek, a friss levegőn vagyok és több időt
tölthetek a családommal.
– Régen szőlészettel foglalkoztunk, de nem
volt gazdaságos a termelés, így tértünk át a
gyümölcsészetre – kapcsolódik a beszélgetésbe Ilonka néni, Tibi édesanyja. – Szeretni is kell
a munkát, nemcsak a haszonra gondolni. Én is
így vagyok a mi „szakmánkkal” szívvel, lélekkel
ápolom a fákat, mint egy kisgyereket, ők pedig
a terméssel meghálálják a törődést.

melyet meg is osztok velük. A múltkor anyuval
a piacon sétáltunk, ahol egy idős bácsi mosolyogva kínálgatta portékáját, melyet zsírégető
almaként árult a dundi nőknek, mesélem, s az
egész Csík család nevet.
– Ügyes reklámszakember volt az öregúr –
véleményezi történetem Imre bácsi, a családfő
–, csakhogy jól felültette a hölgyeket. Minden
alma zsírégető az almasav miatt, különösen, ha
sonka helyett eszi az ember.
Majd Imre bácsi körbevezetett a gazdasági
udvarban, ahol megmutatta a legérdekesebb
gépeit, eszközeit. Kipróbálhattam a traktor
irányítását, megcsodáltam a nagy vízágyút,
amely egy óriási kerékre hasonlít gumitömlővel körültekerve, ennek a nyári szárazságban
veszi hasznát a gyümölcsös öntözésekor. Láttam még nyesőző gépet is, amely úgymond a
lusta gazda eszköze.
Mónika, a család legfiatalabb nőtagja már
mással foglalkozik, de időnként ő is besegít a
családi vállalkozásba. Szerinte a gyümölcstermesztés előnyei, hogy egyenesen a fáról tömheted magad degeszre a válogatott finomságokkal, illetve néhány órás kinti munka után már
nem kell pénzt kiadni a drága szoláriumért.
A viccet félretéve nekem az a véleményem,
hogy ez egy nehéz és komoly foglalkozás.
Ahhoz, hogy valakiből igazán jó gazda legyen,
a kedvező időjárás mellett ismernie kell a gyümölcstermesztés csínját-bínját, és mint minden
más felelősségteljes szakma esetében, ma már
megfelelő szakiskolai végzettség is kell hozzá.
Korsós Brigitta, 7. osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Csantavér kis csillaga

U

tasi Árpád, iskolánk tanulója részt vett az RTL Klub tehetségkutató versenyén. Ezért beszélgettem el vele.
Mesemondói pályafutása négy évvel ezelőtt kezdődött. Alsós tanítónője, Zélity Edit ajánlotta mesemondásra.
Aradszky Hajnal Piroska elkezdett vele foglalkozni. Árpi
első meséje a Hazugságra hazugság, melyet mai napig
emleget. Nem szóról szóra tanulja a meséket, hanem saját
személyére szabja őket.
Amikor telefonhívást kapott Budapestről, amelyben
értesítették, hogy a 4000 jelentkező közül bejutott a műsorba, csak azt hajtogatta: Benne leszek a tévében!
Hogy telt az utazásuk? Árpiékat taxival vitték a határig, ahol átsétáltak. Minden zökkenőmentesen történt. A
magyar határnál egy autó várta őket, amely Budapestre
szállította őt. Elmondása szerint Budapest egyik legszebb
pontja a Hősök tere, ott is a kedvence, Árpád vezér. Fellépésére szombaton került sor. Reggel 7.30-kor indultak
taxival a stúdióba. Mindenhol reflektorok és kamerák vették körül. A zsűri pontszámai alapján Árpi az ötödik helyet
érte el, ám a végeredményben, a tévénézők szavazataival
együtt elsőként jutott tovább. Fábry Sándor zsűritag ezt
írta autógrammként: „Utasi Árpád barátomnak, hogyha
szólíthatom így. Fábry Sándor” Árpi legfőbb vágya, hogy
színész lehessen. A jövendő mesemondók számára pedig
ezt üzeni: „Tanuljon sokat, aki mesemondó szeretne lenni.
Sok szerencsét mindenkinek!”
Tukacs Nikoletta, 7. osztály
Hunyadi János iskola, Csantavér

Lakiteleki
sikereink

N

ovember 7-én és 8-án
Lakiteleken újra megszervezték az iúsági Ki mit
tud? versenyt. A versenyzők
különböző helyekről érkeztek,
összesen 7 iskola tanulói mutatták be tudásukat. Többféle
kategóri volt. Az ének–zene
kategóriában a bácskertesi József Attila iskola tanulói újabb
sikereket értek el. A helyezések: I. Kuruc Adrianna (népdaléneklés), II. Molnár László
(klarinét), III. Dienes Blanka
(fuvola). Különdíjasok: Koleszár
Olga (népmesemondás), Csizmadia Dávid és Janovics Anna
duó (szaxofon és zongora),
Antalovics Krisztián (ének),
Molnár Csilla (ének). Sok szép
emlékkel indultunk haza.
Kuruc Adrianna,
6. osztály
József Attila iskola,
Bácskertes

Tudsz
alakoskodni?
2. Képes vagy uralkodni az
érzelmeiden?
a) Nem, minden meglátszik
rajtam.
b) Bizonyos mértékig.
c) Minden körülmények között
3. Megbízol a barátaidban?
a) Egyáltalán nem.
b) Természetesen.
c) Bizonyos mértékig.
4. Szoktál túlozni?
a) Csak ha úgy érzem, szükség
van rá.
b) Nem, soha.
c) Igen, a túlzás kiemeli a
lényeget.
5. Mi keserít el leginkább?
a) Ha nem tudok segíteni.
b) Ha nem készültem az órára.
c) Ha megbántom a szüleimet.

6. Szoktál füllenteni?
a) Nem, soha.
b) Nem jellemző.
c) Előfordul.
7. Türelmesnek tartod magad?
a) Igen.
b) A legkevésbé sem.
c) A helyzettől függ.
8. Hogyan reagálsz mások
ostobaságára?
a) Jókat kuncogok rajtuk.
b) Szóvá teszem.
c) Éreztetem velük.

Értékelés

PONTOZÁS
a

b

c

1.

2

1

3

2.

1

2

3

3.

3

1

2

4.

2

1

3

5.

1

3

2

6.

1

2

3

7.

1

3

2

8.

2

1

3

8 és 10 pont között: Abban a szerencsés, de nem könnyű helyzetben
vagy, hogy nem kell tekintettel lenned
a környezetedre. Soha nem alakoskodsz, sőt a képmutatást mélyen
elítéled, az alakoskodókat mesziről
elkerülöd.
11 és 16 pont között: Fontos ügyekben nagy tehetséggel alkalmazkodsz
a környezetedhez. Természetesen
bizonyos elvi álláspontok terén szükségét érzed, hogy kiállj a véleményed
mellett, de általában ezzel is a saját
érdekeidet véded.
17 és 24 pont között: Minden körülmények között képes vagy nagyszerűen alkalmazkodni, igazi túlélő típus
vagy. Mindenkit meggyőzöl bármiről,
aminek szükségét érzed, általában
közkedvelt vagy, sok a barátod.
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1. Szoktál hízelegni a
szüleidnek?
a) Ha szükségét látom.
b) Semmi szín alatt.
c) Nem okoz gondot.

Sokszor kerülünk
olyan helyzetbe,
amikor úgy kell
viselkednünk,
akaratunk ellenére,
ahogy a környezet
megkívánja. Nehéz
megtalálni a helyes
viselkedési módot,
és magunknak
sem könnyű
eldönteni, hogy ez
alakoskodásnak
minősül-e. Válaszolj
az alábbi kérdésekre,
és megtudod,
képes vagy-e
minden helyzetben
megfelelően
viselkedni.

Válaszol: Bori Mária pszichológus
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok, szerelmes és boldogtalan. Ismerős ugye?
Nem tudom, mit tegyek, mert van egy nálam 3 évvel idősebb fiú, akibe
teljesen belezúgtam! Az egyik ismerősünkön keresztül megkérdeztem
tőle, hogy akarna-e velem járni, azt válaszolta, hogy túl fiatal vagyok
hozzá, nem akar járni velem. A közös barátnőnk rá akarta beszélni, hogy
mégis próbálja meg, erre ő azt válaszolta, hogy 2-3 év múlva számításba
jöhet. Úgy érzem, hogy belebolondulok ebbe a helyzetbe. Megfogadtam, hogy igenis járni fogok vele. Megpróbáltam mindent, még szexisen
is kezdtem öltözködni, aminek az lett a vége, hogy bámul mindenki, és
ő is! De még mindig semmi! Szerintem azért nem akar járni velem, mert
velem nem fekhet le. Én erre még nem készültem fel. Kedves Bizalmas sorok, várjam ki a 2-3 évet, amíg az enyém lesz? Vagy az már haladás, hogy
néz? Azt is észrevettem, hogy ilyenkor mindig olyan szomorú a képe, és
ezt nem értem. Kérlek, segíts, mit tegyek? Továbbra is várjak?
Szivi”
Válasz:
Kedves Szivi!
Én úgy látom, hogy ez a fiú egy igazán érett és józanul gondolkodó személy, aki nem akarja mindenáron kihasználni az alkalmat.
Tulajdonképpen az is a döntése hátterében lehet, hogy nem
akart téged megbántani, mert nem tetszel neki. Az is igaz lehet,
hogy tetszel neki, de túl fiatalnak tart. Esetleg attól tart, hogy
a kortársai piszkálni fogják, hogy egy „taknyossal” barátkozik.
Az ilyen szekálás pedig igen durva és fájó lehet. Te mit tehetsz?
Azt, hogy éled tovább is a megszokott életedet: iskolába jársz,
tanulsz, és sokat, de sokat barátkozol a társaiddal. Lefoglalod
magad mindennapos testedzéssel (ami az alakodat tovább
szépíti), nyelvtanulással, tánccal, tanulással… Sorolhatnám még a
lehetőségeket, ha tudnám, mi áll a rendelkezésedre. Két dolog történhet: 1. így elmúlik az a néhány év, és a fiú talán majd járni fog veled, 2.
az idő múlásával újabb kedves fiúk kerülnek a közeledbe, akik szintén megdobogtatják a szívedet, és ez a fiú az emlékeid közé kerül. Semmi esetre
se ess túlzásba a szexis öltözködéseddel, mert igencsak groteszk
képet mutatnak az ilyen „magukat áruló” tinik. Sőt, azok figyelmét
is felkeltheted, akikét nem szeretnéd. És az is megtörténhet, hogy
a fiúban az eredeti elképzelésedtől ellentétes reakciót váltasz ki:
elutasítót. Én azt ajánlom, hogy továbbra is legyél az, ami vagy:
egy 13 éves, kedves és vidám tinilány.
„Kedves Bori Mária!
Én egy 14 éves lány vagyok. Két éve ismerek egy fiút, aki jelenleg osztálytársam. Eleinte csak kedveltem, de most már igazán
bele vagyok zúgva. Ha órán ránézek, csak azt látom, hogy bámul.
Az az igazság, hogy nem merem elmondani neki, mit érzek iránta,
mert félek a reagálástól. Nem tudnám elviselni, ha elmondaná mindenkinek. Kérem, segítsen! Hogyan közeledjek hozzá?!
Dócsi”
Válasz:
Kedves Dócsi!
Ha hiszed, ha nem nyert ügyed van! És nem kell amiatt sem izgulnod, hogy
a többieknek elmondja, mert biztosan észrevették már, hogy vonzódtok
egymáshoz. (Tudod, a bámulás!) Persze azért egy kis türelem és tapintat
nem árt a továbbiakban. Mivel azt írod, hogy a fiú bámul, ez annak a jele,
hogy félig-meddig „megpuhult”, vagyis úgy látszik te is tetszel neki. (Különben rád sem nézne!) Mit tehetsz? Bámuljad te is! Mosolyogj rá, legyél kedves vele, viselkedj barátságosan, és hagyd, hogy ő tegye meg a következő
lépést, akkor, amikor ő is megérett rá. Addig is barátkozzatok, együtt mindannyian, az egész osztály. Szervezzetek szülinapot, bulit, közös mozi- vagy
színházlátogatást, közös labdajátékot stb. Mi történhet? Vagy megteszi a
lépést és többet lesztek együtt, kettesben is, vagy az idő múlásával rájöttök, hogy ez még sem az, amit szerettetek volna. Közben élvezitek a közös
együttléteket az osztállyal.

„Kedves Bori Mária!
Számomra egy nagyon nagy problémával fordulok hozzád. Jó lenne, ha
tanácsot tudnál adni, mit tegyek. Tizenkét éves lány vagyok. Megtetszett egy fiú az osztályomból, és jártunk is. De én egyszerűen, minden
ok nélkül, szakítottam vele. Nem tudom, miért. Most másik lánnyal jár,
legalábbis én úgy látom. Én meg nagyon boldogtalan vagyok, mert
rájöttem, hogy hibáztam, amikor szakítottam vele. Nem tudom, hogyan
szerezhetném vissza. Éjjel sírok utána, és leromlottak az osztályzataim
is, mert nem tudok tanulni. Kérlek, segíts!
MZ/X”
Válasz:
Kedves MZ/X!
Mit tehetsz? Hagyd abba a sírást! Töröld le a könnyeidet! Szedd magad
rendbe! Tedd föl a legszebb mosolyodat és kezdjél el újra beszélgetni a
fiúval. Jó kezdet, ha azt mondod neki: Szia! Mit csinálsz a napokban? Utána, ha alkalmad lesz rá (amikor kettesben lesztek),
elmondhatod neki, hogy megbántad a szakítást, és bocsánatot kérsz tőle. A többi már a fiútól függ! Vagy megbocsát és újra barátkoztok, vagy pedig kiderül, hogy már
késő, nagyon megbántottad, és új szimpátia után kell
nézned. Előtted az élet, fiúból, szépből és kedvesből
pedig, hála istennek, van elég!
„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 12 éves lány vagyok. Negyedik osztályos korom óta olvasom a Jó Pajtást. Most meg eljött az idő,
hogy tanácsot kérjek én is, mert nem tudom, mitévő
legyek. Két évvel ezelőtt beleestem egy nálam 2 évvel
idősebb fiúba. Tudja, hogy szeretem, de ő nem szeret engem! Amikor a közelében vagyok, zavarba jövök és valami
butaságot csinálok. Mindig rá gondolok, róla álmodozok,
még az órákon is! Próbáltam elfelejteni, de nem sikerült.
Az idén fejezi a 8.osztályt, és talán többé soha nem
látom. Nem tudom, érdemes-e levelet írni neki. Nem
tudom, hogyan fog reagálni, mert ő olyan viszszahúzódó, nem fogad el senkitől semmit. Félek,
hogy a levelemet olvasatlanul a szemétbe dobja.
Kérlek, segíts! Mi tegyek?
Lizi”
Válasz:
Kedves Lizi!
A szerelem, ami megszületett bennünk, sokszor roszszul hat ránk. Ahelyett, hogy szárnyra kapnánk és szárnyalnánk, megmutatva a legjobb énünket, az ellenkezője
történik meg: Esetlenek leszünk a szimpátiánk közelében, és
balekoknak érezzük magunkat. Próbáld meg mesterségesen előidézni
a szárnyalást, ahogyan a színészek teszik. Viselkedj úgy, mint a boldog,
magabiztos emberek, és belül is megszületik az érzés. Egyszer csak azt
veszed észre, hogy igazából szárnyra kaptál. Foglald le magadat hasznos
dolgokkal! Sétálj a barátnőiddel rendszeresen, iratkozz be velük tánctanfolyamra, kézimunkaszakkörre, a művelődési egyesület valamelyik
szakosztályába, olvass, szórakozz! Legyél kedves a fiúval, köszönj neki
a folyosón, és menj tovább. Tudnod kell, hogy a lányok előbb érnek be,
mint a fiúk, és a te szimpátiád még nem érett meg bármilyen kapcsolatra.
Ha vonzónak tart, előbb-utóbb megteszi a lépést. Ha nem, hát Istenem!
Megtörténhet az is, hogy idővel, ha aktív részese vagy a közösségi életnek, megismerkedsz számodra még érdekesebb fiúkkal, akik még jobban
fognak tetszeni, mint ez a srác. Ez csak akkor történhet meg, ha nem
zárkózol be a négy fal közé.
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égkristálytű borosta az arcán, deres
halánték, sasorr, sastekintet. Zúzmara szállt a trónterem falára, amikor
December tábornok behóviharzott, pára
csapódott a drágakövekre, megtompult
az aranylemezek fénye.
– Győzelem! – rikoltott December tábornok, szájából kivillogtak a szép fehér,
lapos fogak.
A trónszékhez lépett, teli tüdőből ráfújt – November tábornok maradványai
fáradt pernyeként szétlebegtek, elenyésztek a semmibe.
December tábornok a trónra huppant
– a királyi szék nagyot nyögött.
– Én vagyok a király! – ordított December tábornok.
Az alattvalók mélyen meghajoltak.
– Király vagyok – ismételte December
tábornok, s az alattvalókból halkan, sziszegve, mint a téli szél, elősustorgott:
– Éljen a király!
A terem kárpitjai mögül fagykígyók
csusszantak elő, törékeny szárnyú didergések és vaskos vacogások lebegtek a
mennyezet alatt.
– És most már soha többé... senkinek!
– mondta December tábornok. – Ez a trón
már örökre az enyém.
Hahotázott.
Égdörgés decemberben? De furcsa!
A hang végighömpölygött a tájon,
forgolódott a völgyekben, felágaskodott
a hegycsúcsokon – aztán magába szívta
a palaszürke ég.
De akkor egy icike-picike „jaj”,
sóhajnyi se, csak akkora, mint egy
pilleszárnymoccanás. Aztán még egy,
megint egy és újra, újra.
– Támadnak! – kiáltott rémülten az
Első Ezredes. – Már elesett öt másodperckatonám.
December tábornok felbődült a trónon, jégcsapszakálla nőtt.

– Egyetlen katonámat nem adom!
Egyetlen másodpercemet sem! Minden
erővel védekezni!
Az ablakhoz ugrott, végigtekintett
glédába állított hadseregén.
– Nem adjuk meg magunkat!
– Hurrá! – zúgta a sereg, felemelt kézzel vivátoztak a másodperc-hadosztályok,
a percezredek, az óra-századok és a napszakaszok. – Hurrá!
A nagy zaj elnyelte e haldokló másodperc-katonák kiáltásait.
December tábornok szeme végigpásztázta katonái fegyverzetét: a fagypikákat,
zúzmaravetőket, hóvihartankokat, fényelhárítókat, jégpáncélosokat és széllökőket.
– Nem győzhetnek le – mormolta elégedetten.
Ekkor egy hangos jajkiáltás, a hadsereg
elnémult, és végig a suttogás: – Elesett az
első nap! Ott elöl már bomolnak a sorok,
hallatszik a fegyverek csettegése, süvítése, pattogása, rianások pendülnek.
– Elveszünk! – siránkozik az Első Ezredes; már csont és bőr, félelem piroslik a
szemében, menekülne, de December tábornok vállon ragadja, az első sorba löki.
– Harcolj, kutya, még nincs veszve
semmi!
S az Első Ezredes ott, a sor elején, puff,
elzuhan. Egy hét már Hősi halott.
– Tovább! – rikkant December tábornok, és csatasorba állnak a Második
Ezredes katonái.
Mintha most csitulna a harci zaj, csak
kis jajok, csak aprócska jajdulások.
– Ki törődik velük? Kicsoda?! – üvölti
December tábornok.
– Csak hulljatok, másodpercek, adjátok értem a véreteket! Csak én maradjak
meg! Ti se érdekeltek! – vicsorogja az
ezredeseknek.
És ott kinn újra feldübörög a csata.
Piff-paff, esnek el a napok, a hős csütörtökök vakmerő szerdák és lánglelkű
péntekek.

Reszket December tábornok, üvölt
December tábornok, tombol December
tábornok. Az utakat hó fújja be, elakadnak a vonatok, nyögnek a háztetők a
fehér súly alatt.
– Nem adom meg magam! – vicsorog
December tábornok rongyos csizmában,
széthasadt mentében.
Jég a bordája, jég a térde, jég a szíve,
Jégtábornok.
Roszog a jég, csukladozik. Már csak
egy napja van, egyetlenegy.
De mi ez? Az emberek táncolnak,
jókedvűen járják az utcákat, fújják a
trombitát.
– Mi ez? – kérdezi December tábornok
a trónusára rogyva: már jártányi ereje
sincsen.
– Téged búcsúztatnak – mondják az
utolsó órák –, és Január tábornokot köszöntik. Ő lesz az új király.
– Nem lehet – liheg December tábornok –, ez az én trónusom!
Markolná a karfát, de az erő már elcsorgott ujjaiból, csak ordítani tud még
egy utolsót, azt is szánalmasan, egyre
halkulón.
– Én December... december... december... ember...
– Látod – súgja neki az utolsó perc
–, ha ajándékba adtad volna a napokat,
órákat, másodperceket... Ha szép hókristályokkal, vastag hóbundával, szánkózó
gyerekekkel...
És meghal. Vele pusztul kínba dermedt
királya is.
Hallottad, Január?
Lázár Ervin
Horváth Klára illusztrációja
pika = lándzsához hasonló hosszú nyelű
szúrófegyver
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Decemberi
tábornok

Hol élnek a tündérek?

M

ondhatni földünk minden táján megtalálhatók. A régi görögök azt tartották,
hogy a másodrendű istenségek között a
tündérek alkotják a legnépesebb csoportot.
És különböző néven ugyan, de az indián és

eszkimó regékben is éppúgy felbukkannak,
mint az ázsiai, afrikai mesékben, vagy az ír és
skót mondákban. Közép-Európában meg valósággal hemzsegnek. Ha eredeti valójukban
mutatkoznak, káprázatosan szépek, de torz
alakban vagy ráncos arcú öreg anyóka képében is képesek megjelenni.
Az utóbbi jelmezt különösen kedvelik, mivel
megadatott nekik az örök iúság, s épp ezért
„játékból szívesen bújnak az öregség bőrébe”.
Szeretik a zöld színt, az éneket, táncot, a zenét.
Elvarázsolni az embert nekik semmiség, s az
sem ritka, hogy szerelemre gyúlnak egy-egy
halandó iránt. De hatnak néhány természetfölötti lényre is . A 17. század végén egy Kirk nevű

Szólásmagyarázat

skót pap, a kis Abersboyle település lelkésze
könyvet írt róluk. A mű fennmaradt kéziratát
aztán Sir Walter Scott nyomtatta ki 1815-ben.
A tiszteletes úr azt állítja, hogy beszámolója
hiteles, mert úgynevezett kettőslátók, azaz
szellemeket is látók elbeszélésein alapul, akik
a tündérek titkos államaiban szabadon közlekedhetnek, és jól ismerik a jobbára láthatatlan
lények tetteit és természetét. A pap egyébként,
alighogy befejezte művét, meghalt. A nép
szerint a tündérek álltak bosszút rajta, mert
elárulta titkaikat. Amihez azért hadd fűzzük
hozzá: amikor a „bosszú” beteljesedett rajta,
96 éves volt.
(D–v)

Tudtad?

Szidja, mint
a bokrot

27 Jó Pajtás

A

kíméletlen, kegyetlen szidás kifejezése ebben
a formában is igen régi, már a 17. század elején is feljegyezték. Adataink vannak arról, hogy a
régiek tudatában a „bokor” szó úgy szerepelt, mint
aminek nem szoktak irgalmazni, mint amit ütöttek-vertek, ahol éppen értek.
Felvetődik a kérdés, vajon miért tekintették a
régiek a bokrot olyan növénynek, amely ki van
szolgáltatva bárki kénye-kedvének? Egyik magyarázat, hogy a bokor nem általában cserjét jelentett,
hanem útszéli vagy az erdőben az ember útját álló
növényt, amely, különösen, ha tüskés, megtépi az
embert. Ezt nem szokták kímélni, hanem inkább
törik, irtják, bottal verik – és szidják is.
A másik magyarázat szerint eleinknél a bokor
szónak megvolt a maga másik jelentése is: gyomot, dudvát értettek alatta, és olyan jelentése is
volt, amilyen a nem ritkán alávaló, hitvány értelemben használt „gaz” szónak van. Amit a bokor
nem gazdasági szempontból vett értéktelensége
miatt kapott, hanem ősi babonás hiedelem alapján. A primitív népek ugyanis a fát, bokrot rossz
szellemek, főleg betegségdémonok lakásának
képzelték. Egyes vidékeken élt például az a hiedelem, hogy elmúlik a hideglelés, ha a beteg egy
bodzabokorhoz megy, s azt mondja neki: „Bodza,
engem a hideg lel, és ha engem el nem hagy, Isten
uccse kiváglak”, aztán baltával csakugyan ki is
vágja a bokrot, nyilván azért, mert betegsége okozóját látja benne. Ennek a manapság is meglevő
babonás mondásnak: „újság hasamba, hideglelés
pokolba”, régen élt egy másik változata is: „újság
hasamba, hideglelés bokorba”.
Akkor, amikor még az ilyen babonák és babonás mondások általánosan elterjedtek voltak,
valóban kifejlődhetett a „bokor” szó „hitvány, gaz”
jelentése, s ez érthetővé is tenné, miért ütöttékverték, és miért szidták a bokrot.

Hányféle költöző madár van?

Valóban segít az alma?

Voltaképpen háromféle. Az első
csoportba tartoznak az úgynevezett
kóbor madarak, így a varjak, cinkék,
pintyek, költöző kedvük a táplálékszerzési lehetőségektől függ. A második
csoport a vándormadarak, amelyek
többéves, nem szabályos időszakban
keresnek föl valamely élelemben gazdag vidéket, ilyen például a pásztormadár. A harmadik csoport a vonuló
madaraké, ezek csoportokba verődve,
határozott útvonalon és körülbelül
meghatározható időben vonulnak
melegebb égtájakra, illetve szabályos
időközökben térnek vissza, mint a
gólya, a fecske. A madárvonulásra már
az ókorban felfigyeltek, de magyarázatot nem találtak rá. Így olyan mesék
jártak, hogy a madarak egy része
ősszel a Holdba szál. Ma is sok kérdés
tisztázatlan még a madárvonulással
kapcsolatosan, de a madárgyűrűzés
segítségével sikerült feltérképezni a
vonulás irányát.

Angol nyelvterületen hódít egy szólás, amely
szerint napi egy alma távol tartja az orvost. Az
állításban sok igazság van. Az almában található
kálium fokozza a veseműködést, ezáltal frissíti a
vért. A spirulina nevű antioxidáns pedig gátolja
a rák és a krónikus megbetegedések kialakulását. Nem árt tudni, hogy mindkét anyagból az
alma héjában van a legtöbb, tehát a hámozást
el kell felejteni.

Hogyan készíthetünk esőmérő
műszert?
A lehullott eső megmérésére a csapadékmérő műszer szolgál. Házilag is készíthetünk
esőmérőt, és ehhez egy palackra, egy tölcsérre
és egy megfelelő állványra van szükség. Az
eső a tölcséren át az üvegbe folyik, és az üveg
oldalán mérhetjük meg annak mennyiségét egy
milliméter-beosztásos papírcsíkon. Az üvegbe
előzőleg öntsünk egy kis vizet, hogy vízszintes
síkot kapjunk. A mérőt olyan helyre kell felállítani, ahol az eső beesését semmi sem akadályozza. Egy milliméternyi eső annyit jelent, hogy 1
négyzetméternyi területre 1 liter víz esett.

Egy kis matek
– Jóska, ha adsz egy dinárt, mind a kettőnknek egyforma nagyságú összeg lesz a zsebében.
– Inkább te adj nekem egyet, mert akkor kétszer
annyi pénzem lesz, mint neked.
Ha kíváncsi vagy, mennyi pénze volt Jóskának és
mennyi Péternek, rakd be a rácsba a megadott szavakat, betűcsoportokat.
Kétbetűsek: AD, AN, SE.
Hárombetűsek: ADA, ADÓ, EST, KEL, KTA, ONE, SEM, TAR,
TEA, TOR.
Négybetűsek: ÁMOR, DOEN, EGER, EHET, NÉMA, NYÖG,
TEKE.
Ötbetűsek: ÁLLAT, LASSU, ZENÉL.
Hatbetűsek: KENDER, RETTEG, TESSÉK, UNSZOL.
Hétbetűs: SZÁMSOR.
Kilencbetűs: HAJÓLAPÁT.
Tizenegy betűs: HALÁSZTANYA.

Betűrejtvények
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Skandináv rejtvény (38.)
Ebben a rejtvényben a mai nappal kapcsolatos, igen fontos személyek
nevét kell megfejtenetek.
SPANYOL
NŐI NÉV
DÉLI 12
ÓRA

RÉSZÉRE
KÉN

DE

ARTISTA

BÁNÁTI
HELYSÉG

TOMÁN
LÁSZLÓ

IDOMÍTÓ

50

ÉGÉSI
TERMÉK

HANGTALAN
MUNKA

1

DOKTOR
FORDÍTOTT
NÉVELŐ

2

AFRIKAI
ORSZÁG
NEMCSAK
ÉN

KELET
KIS PATAK

PÉNZINTÉZET

ÉDESSÉG

ÁLLATKERT

EGYEZKEDÉS

CSELT
ALKALMAZ

HÜVELYES

AUSZTRIA
PADBAN
VAN!
TÁBLAKÉP

NEHÉZ
FELFOGÁSÚ

CS

TERKA
A 3.
ISMERETLEN

NÉVELŐ

MÁRTA
EGYNEMŰI

IDŐMÉRŐ

EGY

IGEVÉGZŐDÉS
ARRA A
HELYRE

DEHOGY!
TESZ
RIDEG
SÁNDOR

MIKSZÁTH
KÁLMÁN
REGÉNYE

MÉTER

LUXEMBURG

1001
I. E.

VIDÁM
TÖRTÉNET

VIGYÁZÓ

TEMPUS

URÁN
PARÁNY

ZÉRÓ

RÉGI

1000
ANCSA
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KÁIN
TESTVÉRE

Decemberi kitöltőcske
1

2

3

4

5

6

7

8

Kicsi sarok

Találós kérdés
1
2

A december a nagy várakozások időszaka. Mi az, amire nagyon
várnak a gyerekek a hónap elején? Ha nem tudod, töltsd ki a rejtvényt.
Meghatározások: 1. A végtag része, 2. Ember tájszóval, 3. ...ríva, 4. Döf a bika, 5. Rövid, 6. Jó modor, 7. Testrésze, 8. Okos.

Nincsen bennem semmi élet,
mégis lábon állok én meg.
Végtagoknak enyhet adok,
ha beállnak a zord napok.

3

Mi az?

4

Ha érdekel a válasz,
fejtsd meg a rejtvényt, és
megtalálod az átlóban.

5

Meghatározások:

Anagramma

1. Tojásból kel ki (az első négyzetben kétjegyű betű),
2. Nem szabad, 3. Illatos virág, 4. Kerti növény, 5. Vándormadár.

Vártad?

LOVAG
ORSÓK
LENÉZ

1
2
3

DARÁZS

SZ

TALÁL
Képezz a jobb oldali szavak betűiből új szavakat,
és írd be őket az ábrába! Ha jól csináltad,
akkor az átlóban egy közlekedési eszköz neve válik
olvashatóvá.
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Lóugrásban

4
5
6
7

Meghatározások:
1. Mord
2. Kis Ibolya
3. Fonási kellék
4. Férfinév
5. Lel
6. Ekével dolgozik
7. Bevásárlóeszköz
Ha jól sikerült a megfejtés, akkor annak a
személynek a neve alakul
ki a kiemelt oszlopban,
akinek a mai látogatását
vártad.

A 37. szám megfejtései

NY
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Á

NY
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L

A

S

S

– Oké, ha jön, akkor átadom.

ADÓ

Betűrejtvények

Számjáték

R

Á

K

S

NY

1. zongora, 2. lant,
3. gordonka, 4. nagybőgő

6+1+5; 6+2+4; 4+3+5.

O

D

R

Ő

Z

Keresztszavak

kereszt

Vízszintesen:
veszteség, szitakötő, letelepül

A 36. skandináv rejtvény helyes
megfejtése:

Függőlegesen:
gesztenye, tartalmas, érdekesek

ESZEM, ISZOM, JÓL ÉLEK, SENKIVEL SEM
CSERÉLEK.

K

A

T

I

Á

A rejtvényben egy szabadkai születésű
magyar író nevét és egyik regényének címét
kell megtalálnod, ha a lóugrás szabályai szerint
olvasod össze a betűket.

Berakós rejtvény

Kitöltőcske
Zombor, Pacsér

Szóbetoldó

Összetett szavak

Könyvjutalmat kap:
Karácsonyi Áron,
Ada
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(FOLYTATJUK)

Aranykoporsó

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

Kos (III. 21.–IV. 20.)
A héten váratlan konfliktusok nehezíthetik
a mindennapokat, ráadásul ezt önmagadnak
köszönheted, mert könnyen megeshet, hogy
meggondolatlanul bele akarod ütni az orrod
mások dolgába. Ezzel legfeljebb csak saját magadnak okozol nehézséget, netán még egy-két
ellenséget is szerzel. Húzódj vissza, és inkább a
feladataid megoldására szánj az átlagosnál több
időt!

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Az elmúlt hetek kimerültsége, esetleges
betegeskedések után most fellélegezhetsz és
lenyugodhatsz, hisz lezárul ez a kimondottan
problémásnak mondható időszak. Új dolgok
vehetik kezdetüket, új barátokra tehetsz szert.
Jó az esély arra, hogy a hosszú távú tervek megkezdését ezekre a napokra időzítsd.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

A most következő napok karriered egyengetésének kedveznek, különösen a keddi és
a szerdai nap. Ha tanulsz, akkor most nagyon
fogékonnyá válsz, de sikeres vizsgák letételére is
kiváló időszak következik. Olyan eredményeket
érhetsz el, amelyekkel több sikert könyvelhetsz
el, mint ahogy vártad. Ráadásul a következő
hetek is ilyen sikeresnek mutatkoznak.

Lezárult számodra egy igazán mozgalmas
időszak. Az elmúlt napok eredményeit és sikertelenségeit át kellene gondolnod, s levonni
a következtetést. Nem nehézségmentes ez a
hét sem, kellőképpen túl vagy terhelve. Te sem
vagy hibátlan, inkább dolgozd fel az esetleges
kudarcokat, s keress újabb utakat. Most jó az
esély arra, hogy sikerrel új hobbiba kezdj.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Légy a megszokottnál is határozottabb és
öntudatosabb, most csak ez vihet előrébb és
hozhat pozitív eredményeket a számodra. Nem
várhatod, hogy külső segítség által oldódjanak
meg a problémáid, itt az idő, hogy lépéseket
tegyél saját boldogulásod érdekében. Jelentős
próbatételek elé kell állnod ezen a héten, ne
futamodj meg, a csillagok most a segítségedre
lesznek.

A csillagok állása hozzásegít ahhoz, hogy
feltöltődj, tele legyél erővel és energiával, könynyedén és problémamentesen el tudd végezni
a feladataidat. A következő napokban megvalósíthatod mindazt, amire eddig nem jutott időd.
Régi terveid megvalósításának is most jött el az
ideje. Vágj bele!

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
A hét lelkileg megterhelő lehet, de ahogy
közeledik a hétvége, kedved annál jobb lesz,
sokkal többet fogsz mosolyogni, több sikerélmény ér, kiegyensúlyozottá válsz. A hét első
napjaiban meg kell oldanod néhány hirtelen
adódó problémát, s az is könnyen megesik, hogy
olyan ember segítségét kell kérned ezekben az
ügyekben, akit nem kedvelsz túlzottan. Mégis
ez a kényszerhelyzet oldhatja fel köztetek az
ellentétet.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Odaadásodért, fáradhatatlanságodért, kitartásodért és sikereidért cserébe végre te is segítséget kaphatsz. Nagyszerű eredményeket érhetsz el
a suliban, de otthon is. Az egyetlen negatív dolog
ezen a héten, hogy gyorsabban járhat a szád,
mint kellene, és gondolkodás nélkül mondod ki
azt, ami a fejedben jár, így könnyen megbánthatsz másokat.

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

A héten könnyen megeshet, hogy döntéshelyzetbe kerülsz, s a kérdés, amit neked szegeznek, nem várhat a válasszal. Gondold át már
most, mi is lehetne ez. Most nem engedheted
meg magadnak a tétovázást, ezzel a bizonytalanságodra hívnád fel a figyelmet. Inkább mondj
igent, hosszú ideig nem kínálkozik még egy ilyen
kiváló lehetőség.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Nagyszerű napok várnak rád! Olyan lehetőségek adódnak, melyekre régóta vártál. A
hét első napjaiban a suliban jöhetnek nagyon
pozitív fordulatok, a hét közepén a jegyedbe
lépő Vénusz stabil alapokat kínál azokhoz a
tervekhez, melyek már régóta megvalósításra
várnak. Aggodalomra nincs okod szívügyeidet
illetően, nyugodt napok várnak rád, bár nem
lesz hiány romantikából.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Eljött a változás ideje, fontos módosításokra lenne szükséged. Erre a hétfőtől csütörtökig
tartó időszak a legalkalmasabb. Bármilyen
terved is legyen, az most könnyen megvalósítható. Merd megtenni az első lépéseket, és
a sikerek mellett hosszú távú eredményeket
is elérhetsz.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Az e heti körülmények kifejezetten a különféle emberi kapcsolatok javításának, jobbá tételének kedveznek. Régi sérelmek orvoslására,
új barátságok kialakítására, régi ismerősökkel
való kapcsolatfelvételre kiváló a hét. Mozdulj
ki otthonról, hívd fel vagy keresd meg, lepd
meg barátaidat, nem fogsz csalódni, örömmel
fogadnak.

Mit csinál?

Mérnökök

Semmi macera

A kisfiú megkérdi az anyukájától:
– Anyu, ugye Isten adja meg a napi kenyerünket?
– Igen, kisfiam.
– És anyu, ugye a Jézuska hozza a játékokat?
– Igen, kisfiam.
– És anyu, akkor apu mi a csudát csinál
egész nap?

– Mi a különbség a mérnökök és a normál emberek között?
– ???
– Ha egy berendezés minden funkciója
működik, akkor a normál emberek azt gondolják, semmit sem kell vele tenni. Ha egy
berendezés minden funkciója működik, a
mérnökök azt gondolják, hogy a berendezésnek egyszerűen nincs még elegendő
funkciója, tehát tovább kell fejleszteni.

– Samuka, mondj egy kétjegyű számot!
– kéri a tanító.
– Huszonnyolc.
– Jó. Most mondd ezt fordítva!
Samuka hallgat.
– Hát nyolcvankettő, te szamár! Pistike,
te is mondj egy kétjegyű számot!
– Harminckilenc.
– Jó. Most mondd fordítva.
Pistike hallgat.
– Buta vagy! Hát kilencvenhárom. Móricka, te is mondj egy kétjegyű számot!
– Engem nem fog a tanító úr szekírozni:
harminchárom!

Szomszédasszonyok

A híres fotóst vendégségbe hívják. A
vacsora után a háziasszony beszélgetésbe
elegyedik vele:
– Gratulálok a képeihez, nagyon impozánsak! Biztosan jó fényképezőgépe van.
Erre a fotós:
– Gratulálok a vacsorához, nagyon finom
volt! Biztosan nagyon jó fazekai vannak.

A két szomszédasszonyról sok mindent
el lehet mondani, de azt nem, hogy kedvelnék egymást.
– Mit bámulsz már negyedórája – kérdi
az egyik. – Te nem szoktál ruhát teregetni?
– Dehogynem – jön a válasz a szomszédból. – Csakhogy én előbb mindig kimosom.

Bacilusok

Nemeslelkűség

Pistike kenyeret majszol, és véletlenül
elejti. Mikor felveszi, és már éppen harapna
bele, az anyja rászól:
– Pistike, ne egyél belőle! Teli van bacilusokkal!
Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret,
majd megszólal:
– Persze, a Jézuska, a Télapó meg a
bacilusok! Mindig beszéltek róluk, de még
egyiket se láttam!

– Jean, látja azokat a legyeket a falon?
– Látom, uram.
– Akkor menjen oda hozzájuk, és közölje
velük, hogy hess!

Egy vidéki kisvárosban, ahol csupa nagyothalló ember lakik, bírósági tárgyalást
tartanak. Azt mondja az alperes:
– Ez az ember ellopta az órámat!
– Tévedés! – tiltakozik a felperes –, mert
én meggyőződéses antialkoholista vagyok.
A bíró kihirdeti az ítéletet:
– A kutat mindkettőjüknek joga van
használni!

Védelem

Álláshirdetés

Az ismert zsebes ügyvédje azt mondja
védőbeszédében:
– Figyelembe kell venni, hogy a vádlott
estében csupán egyszerű zsebtolvajlásról
van szó.
A vádlott erre méltatlankodva közbekiált:
– Mi az, hogy egyszerű? Próbálná meg
maga!

A cég igazgatója behívja az újonnan
felvett munkatársat:
– Már megbocsásson, de ön az önéletrajzában azt állította, hogy öt év szakmai gyakorlata van, viszont most a tudomásomra
jutott, hogy ez az első munkahelye.
– Elnézést főnök, de a hirdetésükben azt
írták, képzelőerővel rendelkező alkalmazottat keresnek.

Eszkimók
– Hogyan öltözködnek az eszkimók?
– ???
– Nagyon gyorsan.

– Gyurika, csak a gyertyát kell meggyújtani, nem a koszorút!

Süketek egymás között

– Ez a minimum, farkas koma, a szarvasomért...

32 Jó Pajtás

Fotós

Konkurencia

Ajándék

Vetélkedő

A kakas összehívja a tyúkokat. Kicsomagolja a díszdobozt, és kiveszi belőle a
strucctojást.
– Na nem akarlak kritizálni benneteket
lányok, de nem árt, ha látjátok, mire képes
a külföldi konkurencia!

Mikulás érkezik az óvodába. Egy aranyos
kislány odamegy hozzá, s a Mikulás megkérdi tőle:
– Na, kislány, jó voltál?
– Persze.
– És milyen ajándékot szeretnél?
– Miért, nem kaptad meg az emailemet?

A szőke nő bekerül a „Legyen ön is milliomos” című műsorba, de az első kérdésnél
már elakad. Igénybe veszi a telefonos segítséget, felhívja az anyját:
– Szia, anya! Bekerültem a játékba, de az
első kérdésnél megakadtam. Azt szeretném
kérdezni, hogy a számítógép vagy a közönség segítségét vegyem igénybe?

Favágók

Nyuszika

Két székely favágó üldögél a tűz mellett. Hosszas hallgatás után megszólal a
fiatalabb:
– Bátyám, van másik nadrágja?
– Van, fiam.
Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:
– Akkor ez hadd égjen!

Megy a farkas az utcán, s meglátja a
nyuszikát a sarkon egy nagy baseballütővel.
Megkérdezi:
– Mit állsz itt, nyuszika?
– Bosszút!

Megbízhatatlan
Az apa így panaszkodik a barátjának:
– Nem tudom elképzelni, mihez kezdjek
a fiammal, teljesen megbízhatatlan.
– Szerezz neki állást a meteorológiai
intézetben – javasolja a barátja.

Szenvedély
Az ötórai teán egy lelkes fiatalember már
ötödször kéri fel táncolni ugyanazt a nőt.
– Ugye, magának szenvedélye a tánc?
– kérdi a nő.
– A legnagyobb szenvedélyem.
– Akkor miért nem tanul meg?

Találós kérdés
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A rendőr vonaton utazik. Odamegy
hozzá a kalauz, és miután kezelte a jegyét,
megkérdezi:
– Ki az? Az apám fia, de nem én vagyok?
– Nem tudom.
– Az öcsém, te buta!
A rendőr bemegy az őrszobára, és megkérdezi a társát:
– Ki az? Az apám fia, és nem én vagyok?
– Nem tudom.
– A kalauz öccse, te buta!

Élelmes gyerek
Pistike térdel az ágya mellett és kiabál:
– Jézuska, én nagyon jó voltam egész
évben, kérlek hozzál nekem villanyvasutat
vagy biciklit, vagy videojátékot!
A bátyja csendesíti:
– Minek ordítasz? A Jézuska nem süket.
– A Jézuska lehet, hogy nem, de a nagyi a
szomszéd szobában igen.

Úszásoktatás
Úszóedző a tanulónak:
– Mindig számold meg, hogy hányszor
buksz a víz alá, és hányszor jössz fel. Ha az
eredmény nem osztható kettővel, nehogy
levegőt végy!

– Mondtam, gyerekek, hogy nagyon kicsi lesz az idei Mikulás!

Felfedezés
A híres tudós tanítványa sugárzó örömmel szalad a mesteréhez:
– Heuréka! Megtaláltam a tökéletes oldószert. Az összes ismert anyagot oldja!
– Hmm. Ez felvet egy érdekes problémát!
– És mit?
– Miben akarja tartani?

Vásárban
A skót és a fia vásárba mennek. A gyerek
próbálja kérlelni az apját, hogy vegyen neki
valamit.
– Apa, nem veszünk almát?
– Jaj, hagyjál már, azt hiszed, ingyen
van?
– Apa, légy szíves!
– Jó, menj oda piszkálni, hátha hozzád
vágnak egyet.

– Látom, az idén is próbálkozol, Gulliver!

A XIV. vajdasági magyar ünnepi
játékok gálaműsorán

S

zavak és akkordok címmel tartották
meg Óbecsén, a Népkönyvtár olvasótermében a vajdasági, valamint
a Kárpát-medencei vers-, és prózamondóversenyek győzteseinek gálaműsorát.
Dupák Orsolya könyvtáros köszöntötte a
szépszámú közönséget, majd föllépett az A
Prima Vista együttes, amely nemrég ünnepelte fönnállásának 10. évfordulóját.
Az általános iskolások közül elsőként
Csőke László 5. osztályos tanuló mutatkozott be, aki Hajdújárásról érkezett, s a 2007es Szép Szó tábor 1. helyezettje. Pap József:
Osztályfőnöki órán című versét szavalta.
Bácsfeketehegyről jött a hetedikes Farkas Beatrix, ő a Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Verseny 2. helyezettje. Mindenki
tetszését elnyerte Nagy Lajos A teve című
szövegének előadásával, mely nemrégen a
Jó Pajtás Állatkirakat oldalán jelent meg.
Hogy mennyire fontos a versválasztás,
bizonyítja a bácskossuthfalvi Nemes Bence
hetedikes szavaló, aki Varró Dániel kortárs
magyar költő a Büdös Pizsamázó című
versét szavalta. Ő az Anyám Fekete Rózsa
Vers- és Prózamondó Verseny 2. díjasa.
A péterrévei nyolcadikos Szalma Judit a
Karinthy Frigyes Színjátszó Kör tagja, a Szép
Szó tábor első helyezettje. Most Radnóti-verset szavalt. Az óbecsei, szintén nyolcadikos
Rókus Zoltán, a Petőfi Sándor iskola tanulója
a Himnusz és a Szózat előadásának versenyén, Szabadkán 1. díjat szerzett. Ezúttal
Vörösmarty Mihály Szózatát hallhattuk tőle.
Ezután Szarka Ákos bácsfeketehegyi hetedikes tanuló mutatkozott be, aki a Dudás
Kálmán Vers- és Prózamondó Verseny 1.
helyezettje. Petőcz András: Karácsony volt,
majdnem karácsony című versét mondta.
CIP – Katalogizacija u
publikaciji
Biblioteka
Matice srpske,
Novi Sad

A fogalmazási verseny győztesei

Pistyák István, a KMV többszörös győztese következett: énekelt verseket adott elő.
A Népkönyvtár már hagyományossá
vált könyvhónapi fogalmazási versenyének
eredményhirdetésével zárult a műsor. Az
ötödikesek, hatodikosok kategóriájában:
1. Horváth Sarolta (Samu Mihály Ált. Isk.),
2. Ördög Valentina (Petőfi Sándor Ált. Isk.),
3. Nagy Krisztián (Zravko Gložanski Ált.
Isk.), 4. Baranyi István (Sever Đurkić Ált.
Isk.). A hetedikesk, nyolcadikosok közül: 1.
Máriás Mónika (Petőfi Sándor Ált. Isk.), 2.
Palotás Mihály (Zdravko Gložanski Ált. Isk.),
3. Nagy-Pál Anita (Sever Đurkić Ált. Isk.),
4. Ördög Emese (Samu Mihály Ált. Isk). A
díjazottaknak Toll Irén könyvtáros adta át
a könyvjutalmat. A pályázaton részt vevő
tanulók mindannyian tagsági könyvecskét
kaptak a 2008-as évre.
Végezetül Kinka Erzsébet, a könyvtár
igazgatónője üdvözölte a közönséget,

majd záróbeszédében elmondta, hogy
nagy megtiszteltetés, hogy ennek a rangos
rendezvénynek, a XIV. Vajdasági Magyar
Ünnepi Játékok zenés-irodalmi gálaműsorának házigazdái lehettek. Továbbá fölhívta
a fiatalok figyelmét a könyvek, a versek
szeretetére:
– Mindig szerettem szavalni – mondta –,
kedvelem a verseket… Ugyanilyen értékesek számomra a prózai művek is. Szeretek
olvasni, ám bevallom, az utóbbi időben
mind kevesebb időm van rá, de majdcsak
helyére kerülnek itt nálunk is a dolgok, és
több időm lesz a kortárs írók könyveinek
olvasására… Kedves fiatalok, mondhatom,
hogy mindannyiunk számára egy szép estét
szereztetek, kívánom, hogy még sok sikerben legyen részetek, s menjetek tovább
ezen a úton!
Koncz Erzsébet
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