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Esni is tudni kell, avagy életkép egy motorkerékpár-versenyről...

A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

Jeles napok kalendáriuma 
Jeles napok kalendáriuma
Jeles napok kalendáriuma 
Jeles napok kalendáriuma
Jeles napok kalendáriuma 
Jeles napok kalendáriuma

Mégsem indítanak 
eljárást Isten ellen
(Kész agybaj)

Egy bíró megszüntette az egy nebraskai tör-
vényhozó által Isten ellen indított eljárást, 

mondván, hogy a Mindenhatónak nem tudná-
nak ajánlott levelet küldeni, mivel nem ismert 
az állandó lakcíme.

Ernie Chambers, az állami törvényhozás 
tagja tavaly jelentette fel Istent, aki szerinte 
megfenyegette őt és omahai választópolgárait, 
félelmet váltott ki belőlük, és „halált, rombolást, 
valamint rettegést hozott a földlakók millióira”.

Chambers azt mondta, azért indította a 
pert, mert fel akarta rá hívni a figyelmet, hogy 
mindenkinek ugyanúgy joga van bírósághoz 
fordulni, akármilyen gazdag vagy szegény is 
legyen.

Kedden azonban Marlon Polk bíró megálla-
pította, hogy az állam törvényei szerint a felpe-
resnek rendelkeznie kell az alperes lakcímével 
ahhoz, hogy az eljárás megindulhasson. „Mivel 

a bíróság úgy találta, hogy nevezett alperes kiértesítése lehetetlen, az eljárást 
nem indítja meg” – írta Polk.

Chambers, aki elvégezte a jogi egyetemet, de nem tette le az ügyvédi vizsgát, 
úgy véli, hibát talált a bíró érvelésében. „Maga a bíróság is elismeri Isten létezé-
sét” – mondta. „Ennek egyenes következménye Isten mindentudásának elisme-
rése is. Mivel pedig Isten mindent tud, erről a perről is tudomást szerzett.”

Chambersnek harminc napja van rá, hogy eldöntse, fellebbez-e. Azt mondja, 
még nem döntötte el, mit tesz.

A felperes, aki rekordnak számító 38 évet töltött el a nebraskai törvényhozás-
ban, jövőre már nem tölti be posztját a terminusokra vonatkozó korlátozások 
miatt. Az ülésszakok idején kihagyja a reggeli imát, és gyakran kritizálja a ke-
resztényeket.

Jeles napok

kalendáriuma

A hét fotója

Nagy fába vágtuk fejszénket: sajtó alá rendeztük, és a 34-es va-
lamint a 35-ös Jó Pajtás poszterének helyén két részletben megje-
lentetjük a Bozóki Antal külmunkatársunk által összeállított JELES 
NAPOK KALENDÁRIUMÁT. Ez a – teljességre törekedő – háromnyel-
vű (magyar, szerb és angol) összeállítás felöleli a legkülönbözőbb 
– gyakran igen furcsának tűnő és számunkra is meglepő – jeles na-
pok, emléknapok dátumok szerinti összességét.
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K i ne rettegett volna már egy-egy ma-
tekdolitól vagy törifeleléstől? Mindig 
arra gondolunk: Sikerül? Nem sike-

rül? A pszichológusok véleménye szerint 
mindenkire jó hatással van a sikerélmény, 
a jó tanulmányi eredmény. A kellemetlen-
ségek, a kudarcok, a félelmek pedig hátrál-
tatják a tanulást, gátolják a megértést és a 
tananyag elsajátítását.

Élményeinket, cselekedeteinket érzel-
mek kísérik. Így van ez a tanulással is. A 
tanulás csak akkor lehet eredményes, ha 
kellemes érzelmekkel jár. Sokszor tanulás 
közben állandóan attól rettegünk, hogy 
sikerül-e majd a feleletünk. Persze könnyű 
tanácsokat osztogatni – gondoljátok. Ho-
gyan lehet dolgozatot írni, úgy felelni, vagy 
tudásfelmérő lapokat úgy megoldani, hogy 
elkerüljük a szorongást?  Teljes mértékben 
bizonyára nem lehet elkerülni, de ne en-
gedjük meg, hogy a szurkolás, az izgalom 
a félelemig erősödjön. Ezt pedig úgy ér-
hetjük el legbiztosabban, ha elsajátítjuk a 
tanulás legmegfelelőbb módszerét, vagyis, 
ha minél többet tudunk. Ugye, ha valamit 
jól megtanultunk, már nem is félünk. Sőt, 
sajnáljuk, ha nem felelhetünk. Amennyiben 
megteszünk mindent, amit elvárnak tőlünk, 
akkor már nem reszketünk a kitűnő, jeles 
vagy jó bizonyítványért.

 Az ügyességekkel is hasonlóképpen va-
gyunk. Gyakorlat teszi a mestert –  tartja a 
közmondás is.

Hogy az óbecsei Samu Mihály iskolá-
ban sikerül-e mindig minden, úgy ahogyan 
azt elképzelték, elmesélik Józsa Zsuzsanna 
és Ferencz Hajnaka magyartanárnők tanít-
ványai: a hatodikos Mester Réka, Szécsé-
nyi Emese, Csonka Balázs, Kiss Valentina, 
Kovács Angéla, Zovko Anita, Horvát Ta-
mara, valamint a nyolcadikos Bálint Brigit-
ta és Kaszás Adrián.

– Tényleg úgy van – szólal meg első-
ként Réka –, mikor megtanultam a föcit, 
bátran jelentkeztem, ki akartam javítani az 
egyeseket. Mert bevallom, nagyon bántott, 
hogy ott díszelgett a naplóban a két horog, 
ugyanis éppen akkor szólított föl a tanár, 
mikor nem készültem. Ez mindig így van. 
Csak egyszer ne készüljek, biztos, fölszólít. 
Meg a bigi egyes! Tanultam én! Csak éppen 
egy másik tananyagot. Mikor már mást szó-
lított föl a tanárnő, hogy mondja el, megle-
pődtem, mert azt én is tudtam volna. Úgy 
örültem, mikor kijavítottam ezeket a fránya 
egyeseket, mert különben jó tanuló vagyok, 
tavaly is színkitűnő voltam. 

– Rám is ösztönzőleg hatott a matek rossz  
jegy – teszi hozzá Valentina –, ugyanis én 

meg az ellenőrzőre nem készültem. Azóta 
mind többet foglalkozom e tantárggyal, s 
meg is szerettem.  Már hármasra javítottam, 
pedig eddig mindig egyesem, kettesem 
volt. Én is bigiből zúgtam be, mint Réka. 
Anyukám nem szidott meg, csak mondta, 
hogy javítsam ki. Már sikerült is.

– Nálunk meg az osztályban senkinek 
sem sikerült a szerb ellenőrző – panaszolja 
el Anita –, ugyanis egyesek beszélgettek 
órán, s ezért írtuk. No, azóta már kijavítot-
tam, meg ötöst kaptam a versre.

– Én jól tudok szerbül – dicsekszik Ta-
mara –, mivel anyukám szerb. Így sikerült 
eljutnom Belgrádba, egy jótékonysági elő-
adásra, mert engem választott ki a szerb-
tanárnő. Nagyon örültem, mert még soha 
sem jártam a fővárosban. Azért velem is 
megtörtént, hogy egyes került a naplóba 
ebből a tantárgyból. Az úgy volt, hogy nem 
tanultam meg időben a verset. Persze azóta 
már sikerült kijavítanom.

Óbecsén nemcsak a Petőfi Sándor Ma-
gyar Kultúrkörben táncolnak a diákok, 
hanem az Orion tánccsoportban is. Így Bri-
gitta és Angéla „mesterek” a táncolásban. 
Sokat gyakorolnak, hetente mindennap 
egy órát. De meg is van az eredménye. 
Adáról nyolc aranyérmet hoztak el a közel-
múltban.

– Nyolc éve táncolok – mondja Brigitta 
–, s szinte bejárom a világot a tánccsoport-
tal, májusban Görögországba megyünk a 
világbajnokságra. Szeptemberben föllép-
tünk itt a Sportközpontban, s olyan sike-
rünk volt, hogy visszatapsoltak bennünket. 
Tóth Ferenc a tánctanárunk, s voltunk már 
vele Olaszországban is, a világbajnokságon. 
Nem mondom, jó érzés a dobogó legfel-
sőbb fokán állni.

– Két éve táncolok – fűzi hozzá Angéla 
–, s én is boldog vagyok, hogy sikert sikerre 
halmozunk. A magyarországi és a görögor-

szági útnak én is örülök, meg természetesen 
a szép eredményeknek is.

Adrián a gólkirály. Igaz, hogy már nyolc 
éve focizik, sokat jár edzésre, de van is értel-
me, meg is van az eredménye.

– Sokfelé jártunk már focizni – emlékezik 
vissza Adrián –, de a döntőre még mindig 
szívesen emlékszem vissza. Én lettem a leg-
jobb góllövő, mert két gólt is rúgtam. Igaz, 
megsérültem, s másnak kellett a 11-est be-
rúgnia.

Balázs meg harmonikázik. Sokat kell 
gyakorolnia, de mivel szereti ezt a hang-
szert, nem esik nehezére. Izgulnia neki is 
akkor kell, ha nem készül föl úgy, ahogyan 
kellene.

– Az úgy volt – kezd a mesélésbe Balázs 
–, hogy mivel beteg voltam, az iskolai föllé-
pés előtt három nappal tudtam meg, hogy 
én is játszok. Azt gondoltam, be tudom én 
gyakorolni a kért darabot. A föllépés előtt 
azonban nagyon izgatott voltam, mert nem 
volt időm rendesen fölkészülni. Sikerült el-
muzsikálni, de a vége felé úgy éreztem, hi-
báztam. Gondolom, rajtam kívül nem vette 
azt észre senki. Meg a tánccsoportban is 
táncolok, s egyszer, mikor Topolyán léptünk 
föl, nem sikerült úgy táncolni, mint a többi-
eknek. Különösen annál a résznél, amikor 
egyformán kellett ugrani... Én nem úgy csi-
náltam... azért mégis megtapsoltak.

– Mi meg a gyermekheti, központi ün-
nepségen ritmikai tánccal léptünk föl –  me-
séli Emese –, s mire ránk került a sor, elszállt 
a bátorságom. A sok nézőtől, a többi föllé-
pőtől, nem tudom miért, de olyan lámpalá-
zam volt, hogy nem akartam táncolni. Pedig 
olyan sokat készültünk... Végül a tesóm be-
szélt rá, közvetlen a föllépés előtt, hogy ne 
féljek, sikerülni fog. S tényleg nagy sikerünk 
volt, nagy tapsot kaptunk. Vastapsot.

Koncz Erzsébet

Sikerül? – 
Nem sikerül!
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K i ne szeretne álmodozni, átadni ma-
gát a képzeletnek, mely szárnyra 
kapva messzire röpíti? Álmai pedig 

mindenkinek vannak, s mivel a fantázia 
nem ismer határokat, könnyen elrugasz-
kodhatunk a valóságtól, és képzeletben 
akár a leglehetetlenebb dolgok is valóra 
válhatnak. A vágyak, az álmok azért vannak, 
hogy néhányat közülük valóra váltsunk, s ha 
ez sikerül, helyére újabbak lépnek, hiszen 
ha nem lennének álmaink, céltalannak, lé-
lekben üresnek éreznénk magunkat és az 
élet sokkal szürkébb lenne. Az ötödikes 
Nagy Beáta, Fekete Petra, Márton Nóra, 
Nagy Torma Norbert, Mándity Krisztián, 
Zsizsik Csaba és Benkó Zoltán, a szabad-
kai Miloš Crnjanski iskola ötödikes tanulói 
mesélnek nektek legnagyobb álmaikról, vá-
gyaikról, melyeket felnőttként szeretnének 
valóra váltani.

Arra a kérdésre, hogy mi az, amit leges-
legjobban szeretne elérni az életben, Csaba 
határozottan kijelentette, állatorvos sze-
retne lenni. Ez az egy vágya van, de ennek 
megvalósításáért szeretne mindent meg-
tenni.

– Nagyon szeretem az állatokat és úgy 
gondolom, képes leszek rá, hogy segítsek 
rajtuk és meggyógyítsam őket. Van otthon 
három kutyám, és ha állatorvoshoz viszem 
őket, figyelem, mit csinálnak velük. Tudom, 
hogy addig még sokat kell tanulni, de nem 
bánom.

Zoli tudós szeretne lenni, de nem ám af-
féle egyszerű tudós ember! Zoli álma, hogy 
minden elképzelhető tudás birtokába jus-
son, hogy segíthessen az embereken.

– Szeretnék mindent tudni, mindent lát-
ni, ismerni, kipróbálni, ami ezen a földön le-
hetséges, bár tudom, hogy ehhez nem elég 
egy emberi élet. Szívesen részt vennék egy 
űrutazáson is, elmennék a Holdra, és szeret-
nék olyan dolgokat is felfedezni, amit ma 
még nem tudunk – meséli Zoli.

Beáta is állatokkal szeretne foglalkozni, 
befogadná a rászoruló állatokat és kutyákat, 
macskákat, papagájokat tartana.

– Lehet, hogy én is állatorvos leszek, mint 
a Csaba. Az biztos, hogy sokat kell tanulni 
ahhoz, hogy az álmom megvalósuljon, de 
bele mernék vágni. Amelyik állatnak szüksé-
ge van rá, azt befogadnám, találnék neki új 
gazdát, másokat gondoznék, ápolnék, kiállí-
tásra vinném őket. Szeretnék még utazni is, 
bejárni az országot és a világot, megnézni a 
természet csodáit és a különleges épülete-
ket – tudjuk meg Beátától.

– Én szeretnék delfinekkel úszni, mert 
szerintem nagyon kedves állatok és bizto-
san nem bántanának. A tengerben nem 
mernék rá vállalkozni, de egy medencében 
már kipróbálnám. Remélem, hogy egyszer 
lesz rá alkalmam. Egyébként is szeretem a 
vízi állatokat, halakat, a kutya pedig a má-
sik kedvencem. Talán nemsokára lesz is egy. 
Csivavát vagy arany retrievert szeretnék. 
Másik vágyam, hogy manikűrös-pedikűrös 
legyek, de érdekel a fodrászat és a kozmeti-
ka is. Ezt tanulással biztosan el tudom majd 
érni – mondja Nóri.

Petra nagy vágya a különböző országok 
és kultúrák megismerése.

– Ha elmennék egy nagy körutazásra, 
biztosan megnézném a tengert. Több hely-

re is elmennék, mert szerintem mindenhol 
másmilyen a tengert körülvevő táj, és ezért 
nincs két egyforma tengerpart. A természet 
szépségeit is sorra venném, és érdekelnek 
a világon élő emberek is, hogy milyenek, 
hogy élnek, mik a szokásaik.

Norbi egyrészt a régészet iránt érdek-
lődik, ahol dinoszauruszok maradványait 
kutatná, és szeretné körbejárni a világot, de 
talán ennél is nagyobb vágya, hogy Formu-
la–1-es autóversenyző legyen. Természete-
sen nem érné be annyival, hogy versenye-
ken indul, azokat szeretné meg is nyerni, 
végül pedig világbajnok lenni.

– A tévében rendszeresen nézem a futa-
mokat. A Ferrarinak drukkolok, a csapaton 
belül pedig Kimi Raikkönennek. Szeretnék 
olyan jó lenni, mint ő, és szerintem ehhez 
nagyon sokat kell tanulni és gyakorolni, de 
akkor sikerülhet – bizakodik Norbi, akiből 
lehet, hogy egyszer tényleg Formula–1-es 
versenyző válik, ha igazán akarja.

Krisztián arról álmodozik, hogy nyit majd 
egy állatkertet, ami sokkal nagyobb lesz, 
mint a palicsi Állatkert, és többfajta állat lesz 
látható, mint a mostaniban.

– Az én állatkertemben lennének példá-
ul delfinek, vízilovak, pingvinek, gorillák is. 
Igyekeznék olyan körülményeket biztosí-
tani nekik, mintha szabadon élének. Másik 
álmom egy időgép megépítése. Nem tar-
tom jó ötletnek, hogy visszamenve az idő-
ben megváltoztassuk a múltat, de szívesen 
megnézném, mit tartogat a jövő, így akár 
néhány dolgot jobbá tehetnék, ha előre tu-
dom, mit kell elkerülni.

Kép és szöveg: Sztojánovity Lívia

Ha valóra válna az álmom...
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NEVEM: Mihalek Lóránt (Mihi).
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430 

Ada, Varga János u. 12.,  
064/97-25-299.

ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh Károly 
Általános Iskola, 6. b.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Torna, 
matek, magyar, földrajz, biológia, 
műszaki.

AMI NEHEZEN MEGY: Fizika, szerb.
KEDVENC TANÁRAIM: Bagi Magdolna, 

Máriás Valéria,  Szalai Árpád.
KEDVENC OLDALAM A JÓ PAJTÁSBAN: 

Vicckupac.
KEDVENC FILMJEIM: Texasi láncfűré-

szes, Katakombák, Aki bújt, aki nem.
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM FŐSZE-

REPET ÉS MIÉRT? A Katakombákban, 
mert horrorfilm.

KEDVENC TÉVÉMŰSOROM:  
Hal a tortán.

KEDVENC KÖNYVEM: Vuk.
KEDVENC EGYÜTTESEM: Nightwish.
KEDVNC DALOM: End of all Hope.
KEDVENC ÉTELEIM ÉS ITALOM: Szárma, 

sült krumpli, Pepsi. 
KEDVENC ÁLLATOM: Hörcsög. 
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár.
NO ÉS A SZERELEM: Van.
KIBE ESTEM BELE: Magánügy.

NEVEM: Maletaški Szilvia.
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430 Ada, 

Laze Kostića 27., 064/55-89-432.
SULIM NEVE, OSZTÁLYOM: Cseh Károly Álta-

lános iskola, 5. b.
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar, műsza-

ki, infó, matek, zene, szerb, biosz, rajz, 
német, angol, torna.

AMI NEHEZEN MEGY: Nincs olyan.
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 

Vicckupac, Lexikon, Horoszkóp, Tarka 
oldal, Teszt, Állatkirakat.

KEDVENC FILMJEIM: High School Musical, 
Elveszett ereklyék fosztogatói, Bűbájos 
boszorkák.

KEDVENC KÖNYVEIM: Népmesék, Mókás 
állatok.

KEDVENC ÉNEKESNŐIM: Rihanna, Avrile, 
Shakira, Beyonce, Pink.

KEDVENC SPORTOM: Röplabda.
KEDVENC EGYÜTTESEIM: Rasmus, Fiesta, 

Nox, Black Eyed Peas.

Egy nigériai vallási vezető, akinek 
jelenleg 82 felesége van, elfogadta 

az iszlám bíróság ítéletét, mely szerint 
csak négyet tarthat meg közülük, a 
többiektől el kell válnia.

Bida emirjének képviselője elmond-
ta, hogy a 84 éves Mohammadu Bello 
Abubakar szombaton megígérte, hogy 
engedelmeskedik az ítéletnek. Abu-
bakart a múlt héten a legfőbb nigériai 
iszlám testület, a Jamatu Nasril Islam 
halálra ítélte. Ezt később megváltoztat-
ták, de azzal fenyegették meg a férfit, 

hogy elűzik otthonából. Korábban 
Abubakar még szembeszállt az iszlám 
tudósokkal, és azt mondta, a Korán 
nem határoz meg semmiféle bünte-
tést azokkal szemben, akiknek négynél 
több feleségük van.

„Semmiféle olyan bevett törvényt 
nem szegtem meg, ami miatt el kéne 
kergetni a vidékről... Nem szól törvény 
arról, hogy egy férfi nem vehet felesé-
gül négynél több nőt” – idézte Abuba-
kart az AFP hírügynökség.

„Mindegyik feleségemnek vannak 
gyerekei, néhányukat több mint 30 év-
vel ezelőtt vettem el, és azóta is együtt 
vagyunk. Hogyan is hagyhatnám el 
őket két nap alatt?” – nyilatkozta a férfi 
a helyi újságoknak.

Az egykori tanár és iszlám prédi-
kátor Niger államban él feleségeivel 
és legalább 170 gyerekével. Niger az 
egyik muzulmán többségű állam, ahol 
2000-ben bevezették az iszlám törvé-
nyek szerinti ítélkezést.

Azóta az iszlám bíróságok számos 
embert ítéltek halálra paráznaság mi-
att, azonban egyik ítéletet sem hajtot-
ták végre.

78 nőtől válik  
egy nigériai férfi
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A népmese napja alkalmából mesemon-
dó versenyt szerveztek az óbecsei Nép-
könyvtárban. A döntőre október 14-én 

került sor, ahol már nemcsak az óbecsei legjob-
bak vetélkedtek, hanem itt voltak a bácsföldvári 
és a péterrévei mesekedvelők is. Toll Irén könyv-
táros, a gyermekosztály vezetője köszöntötte a 
versenyzőket, a kísérő tanítókat, s a nagyszámú 
közönséget:

– Mint láthatjátok erre az ünnepi népmese-
mondó versenyre egy kis díszlet is készült. A rene-
szánsz hangulatát a péterrévei óvónők, Mihalecz 
Éva és Beretka Teodóra segítségével varázsoltuk 
ide. Íme a király és a királynő, ti pedig kis hercegek 
és hercegnők lesztek ma, akik mesélnek nekünk. 

Az idei év a reneszánsz, az újjászületés éve. 
Ebben a korban született a magyarok egyik leg-
kiválóbb királya, a kultúra és a művészetek egyik 
legnagyobb pártfogója és művelője: Mátyás ki-
rály. A krónikások szerint nem volt egy kimondott 
szépség. Nagy orra és széles arca volt. Már 12 éve-
sen apja tolmácsaként segédkezett, ugyanis 5-6 
nyelven beszélt.

Függetlenül attól, hogy hol és mikor született 
egy mese, mindig ugyanazt az üzenetet közve-
títi, és ugyanazt a célt szolgálja, azaz az ember 
törekvését a jóra, szépre, igazságosságra. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a Mátyás királyról szó-
ló számos monda, mese, anekdota, szólás. A nép-
hagyományban jó és igazságos királyként jelenik 
meg, aki gyakran álruhában járja az országot és 
így szerez tapasztalatokat.

 Mátyás király – ő maga is bölcs lévén –, sok-
ra becsülte  az okos embereket, nem egy udvari 
embere került ki az egyszerű polgárok, sőt a job-
bágyok közül. Ha úgy látta, bizony megtorolta a 
visszaéléseket, megbüntette a kapzsikat, igazság-
talanokat. Mondta is a nép a halála után: „Meghalt 
Mátyás, oda az igazság.” Ő alapította meg Magyar-
országon az első könyvtárat kb. 2500 kötettel, ami 
abban az időben nagy érték volt, mert a könyve-
ket kézzel írták. 

A mi gyermekosztálynuk is sok szép mesés-
könyvvel rendelkezik, amelyek csak a kis olvasókat 

várják.  A mesékben találkozunk és megismer-
kedhetünk: tündérekkel, manókkal, sárkányokkal, 
királykisasszonyokkal, vitézekkel, óriásokkal... De 
a mese csak akkor kel életre, ha olvassuk, gyakran 
kezünkbe vesszük a könyvet, forgatjuk és mások-
nak is elmeséljük. Megmaradásunk a szülőföldön 
kötelez bennünket arra, hogy a vándortarisznyát 
vállunkra véve, telis-tele szebbnél szebb mesékkel, 
átadjuk azokat az elkövetkező nemzedékeknek.

Szeretettel fogadunk, hívunk és várunk, min-
den olvasni vágyó és mesét kedvelő gyermeket. 
Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami 
évszázadokon át élni segítette az embereket! 
Többek között ezért szerveztük meg mi is ezt a 
népmesemondó versenyt. Elevenítsük fel a mese-
mondás ősi művészetét, hallgassuk meg egymás 
legkedvesebb meséit! Ezúttal szeretnék köszöne-
tet mondani a tanítóknak, hogy időt és fáradságot 
nem sajnálva segítettek felkészíteni benneteket. 
Reméljük a továbbiakban is számíthatunk a köz-
reműködésükre. 

Ma rendezzük meg a községi mesemondó 
versenyt. Ismét meséket fogunk hallani, a legjob-
bakat díjazzuk és a vándorserleget is átadjuk. A 
rajzpályázatra beérkezett 108 igen szép munkát 
Karaba Mária rajztanárnő értékelte. Hát igen ne-
héz feladat elé állítottátok – fejezte be a könyvtá-
ros.

 A döntőbe a következők jutottak: Péterré-
véről Pintér Lilla, Koliger János, Balassa Korné-
lia, Kormányos Sára, Albert Éva és Rabóckai Éva. 
Bácsföldvárról Dosztán Krisztián, Radatovics 
Kinga, Gyurcsik Emese, Gyökér Orsolya, Benkő 
Edina és Virág Antonella. Óbecséről, a Petőfi 
Sándor iskolából Csúzdi Beatrix, Molnár Kinga, 
Kiskomáromi Zsombor, Kocsis Károly, a Zdravko 
Gložanski iskolából Balázs Rita, Bezeg Bettina, a 
Sever Durkić iskolából Acsai Sarolta, és a Samu 
Mihály iskolából Varnyú Adél. 

Szebbnél szebb meséket hallhattunk, melyek 
Mátyás király bölcsességéről, igazságosságáról 
szóltak. Így elhangzott: a Gergő juhász kanala, 
Amikor a terhes szamár találkozik a hatlovas hin-
tóval, Okos Katica, A részeges huszár, Egyszer volt 

Budán kutyavásár, Mátyás király meg az igazmon-
dó juhász, A csóri csóka meg a mája, Miért hívják a 
csizmadiát csizmadiának... című mese. 

Míg a bírálóbizottság értékelte a produkció-
kat, addig a közönség és a versenyzők a szabadkai 
Gyermekszínház Csipet kutya kalandjai című elő-
adásában gyönyörködhettek. 

A háromtagú zsűri: Ferencz Magdolna (a La-
bud Pejović iskoláskor előtti intézmény igazga-
tónője), Rajsli Tünde (a Közgazdsági Középiskola 
magyartanárnője) és se sorok írója (magyartanár) 
a következő döntést hozta:

Az elsősök és másodikosok közül: 1. Pintér Lil-
la, 2. Bezeg Bettina, 3. Kiskomáromi Zsombor.

A harmadikosok, negyedikesek kategóriájá-
ban: 1. Varnyú Adél, 2.  Albert Éva, 3. Balázs Rita.

A díjazottak könyvjutalmat, díszoklevelet kap-
tak, a tanítónők pedig vándorserleget.

Végül kihirdették a rajzpályázat győzteseit is. 
1. a péterrévei Mihalecz Éva óvónő csoportjának 
munkája, 2. az óbecsei B. Varga Angéla (óbecsei 
Testvériség iskola), 3. az óbecsei Szíveli Vivien (új-
falusi óvoda), az óbecsei Strabački Stasija (Labud 
Pejović iskoláskor előtti intézmény), a bácsföldvári 
Kovács Tünde óvodás. Különdíjat kapott a péter-
révei Beretka Teodóra csoportjának munkája.

Végezetül Kinka Erzsébet igazgatónő köszön-
tőjében elmondta, hogy minél többen járjanak a 
könyvtárba, mert nagyon sok szép meséskönyv 
van, s jövőre is legyenek itt a versenyen, addig 
őrizzék a serleget.

Koncz Erzsébet

A mesemondó 
verseny döntője 

a Népkönyvtárban

A győztesek a tanító nénikkel

Csipet kutya kalandjai – a szabadkaiak előadása

Kinka Erzsébet 
igazgatónő  
és Toll Irén 

könyvtáros
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Szent László lányának, Piroskának volt 
egy daliás fia, aki elörökölte nagyap-
ja öles termetét, bátorságát, erejét. 

Piroskát Iréné néven avatták utóbb a ke-
leti egyház szentjévé is. Fia Mánuel névre 
hallgatott. Belőle lett a kései Bizánc legna-
gyobb császára, vagyis az ottaniak felfogása 
szerint: a még mindig élő Római Birodalo-
mé. Hiszen a népvándorlás hullámai, a bar-
bár népek támadásai a birodalomnak csak a 
nyugati felét verték szét. 

Így gondolkodott maga Mánuel is. Sőt 
arról ábrándozott, hogy legfőbb ideje volna 
új életre kelteni a birodalom nyugati felét 
is. Az ottani népek már jórészt levetkezték 
egykori barbárságukat. Miért ne lehetnének 
ismét rómaiak, a birodalomhoz tartozók, az 
ő törvényes császári uralma alatt?

Nagy Károly császárságát és német-ró-
mai utódaiét a bizánciak sohasem ismer-
ték el törvényesnek. Barbár bitorlóknak 
tekintették őket. Nem fogadták el a római 

pápát sem, de Mánuel ebben most en-
gedni akart. Sőt egész terve ezen alapult. 
Ő elismeri a pápát, a pápa meg őt. Ő se-
gít egy akolba terelni a keleti és a nyugati 
egyház juhait, a pápa pedig segít az ő tá-
borába vonni a nyugati katolikus királysá-
gokat. Mind a ketten jól járnak. Székhelyét 
ő is Rómába teszi át, s nem engedi, hogy 
a német császárok tovább szorongassák a 
pápát. Együtt uralkodnak, egy szívvel, egy 
akarattal az őket tisztelő, nekik hódoló ke-
resztény világ felett.

Ilyenformán álmodozott Szent László 
daliás unokája. S igyekezett is valóra válta-
ni terveit. Magyarországra is szemet vetett, 
mert erre vitt a fő szárazföldi út nyugat felé. 
Elfoglalni nem tudta persze, ehhez nem volt 
elég ereje, ezért megpróbált beleszólni az 
itteni trónviszályokba. Először Boriszt támo-
gatta, aztán II. Géza két lázadó öccsét, Istvánt 
és Lászlót. Ez rengeteg háborúságot hozott, 
de semmi hasznot. Mánuel végül gondolt 

egy nagyot. Fia úgy sincsen, az Árpád-házi 
magyar rokonságból választ tehát utódot, s 
ezzel fűzi magához Magyarországot.

Akkor már II. Géza nyolc gyermekének a 
legidősebbike ült a trónon, III. István néven. 
Az ő tizenhárom éves Béla öccsét vitte Má-
nuel Bizáncba, és ott csakugyan örökösévé 
tette. A kis magyar királyfi Alexiosz nevet ka-
pott, s a birodalom legkiválóbb bölcseinek 
és fegyverforgatóinak a neveltje lett. Hat 
évig készült az uralkodásra. Csaknem akko-
rára nőtt, mint Mánuel, s fejébe vertek már 
minden tudományt, amire csak szüksége 
lehetett egy császárnak. S akkor jött a várat-
lan fordulat: Mánuelnek egy kései kisfia szü-
letett. A trónörökösi rangot természetesen 
ő kapta meg, már a bölcsőben. Alexiosz egy 
ideig még Bizáncban maradt, néhány év 
múltán azonban hazatért Magyarországra. 
Itt ugyanis megürült a trón: testvérbátyja, 
III. István fiatalon meghalt, méghozzá utód 
nélkül. Az egykori császárjelöltből így lett 
magyar király, de nem I. Alexiosz, hanem III. 
Béla néven, hisz nem vedlett ő át igazi gö-
röggé annyi év alatt sem.

Azzal pedig csak jól járt, hogy elesett a 
császárságtól. Mánuel nyugati  tervei lassan 
mind füstbe mentek. A nagy álmodozó vé-
gül is ott állt egyedül a kelet felől rázúduló 
török támadással szemben. Csak egy ma-
gyar csapat segítette. De ez nem volt elég. 
A döntő ütközetben alulmaradt, s a puszta 
életét is alig bírta megmenteni.

Bizánc, az egykori világhatalom ettől fog-
va csak tengődött. Uralkodóit ha császárnak 
hívták is, kevés király cserélt volna velük.  III. 
Béla például bizonyosan nem.

Varga Domokos: A mogyeriektől 
Mohácsig  

című könyve nyomán

III. Béla király

Miről 
álmodott 
Szent László 
unokája

Mánuel bizánci császár és felesége
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
November 6. 

Ma Lénárd, Énok, Leonárd, Leonarda 
napja van.

Lénárd 
Germán eredetű név, a Leonárd név 
régi magyar alakváltozata. Jelentése: 
erős, mint az oroszlán. 
Énok 
A héber eredetű bibliai Hénoch névből 
származik. Jelentése: a felszentelt. 

1814 (194 éve történt)

Megszületett Adolphe (Antoine) Sax a 
szaxofon feltalálója.

1860 (148 éve történt)
Az Egyesült Államok elnökévé válasz-
tották a köztársaságpárti, rabszolga-
ság-ellenes Abraham Lincolnt, amire 
válaszul 11 déli állam kilépett az Unió-
ból, és új konföderációt alapított.

November 7. 
Ma Rezső, Lázár, Ernő, Karina, Rudolf, 
Florentin, Engelbert, Csenger, Éneás, 

Raul, Rolf, Amaranta napja van.

Ernő 
Magyar nyelvújítási alkotás -ő kicsinyí-
tő képzővel az Erneszt névből, amely 
ófelnémet eredetű. Jelentése: komoly, 
határozott. 
Florentin 
Latin eredetű név, a Florentinus név 
rövidülése. Jelentése: virágzó, tekin-
télyes. 

1917 (91 éve történt)
Oroszországban győzött a nagy októ-
beri szocialista forradalom – pravosz-
láv időszámítás szerint október 25-én 
–, a bolsevikok megdöntötték az ide-
iglenes kormányt.

1810 (198 éve történt)
Gyulán megszületett Erkel Ferenc 
zeneszerző, a nemzeti opera megte-
remtője, a magyar Himnusz megze-
nésítője.

1867 (141 éve történt)
Varsóban megszületett Marie Curie 
(eredeti nevén: Sklodowska) lengyel 
származású francia vegyész és fizikus, 
aki 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel 
és Antoine Becquerellel megosztva 
fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai 
Nobel-díjat kapott.

November 8. 
Ma Zsombor, Kolos, Gotfrid, Hódos, 

Karád, Kasztor napja van.

Zsombor 
Régi magyar személynév, a Zombor 
alakváltozata. Szláv eredetű. Jelenté-
se: bölény. 
Karád 
Török, magyar eredetű név, a Kara név 
-d kicsinyítő képzős származéka. Je-
lentése: fekete. 

1656. november 8. (352 éve történt)

Megszületett Edmond Halley angol 
matematikus és csillagász. Először 
számolta ki a róla elnevezett üstökös 
pályáját. Az üstökös 76 évente tér 
vissza a Föld közelébe. 1672-ben halt 
meg. 

1949 (59 éve történt)

Budapesten megszületett Deák Gyula 
Bill bluesénekes, előadóművész.

November 9. 
Ma Tivadar, Fedor, Teodor, Bozsidár, 

Nátán, Ugron napja van.

Fedor 
A Teodor orosz férfinév megfelelőjé-
ből származik. 
Teodor 
Görög, német, latin eredetű név. Je-
lentése: Isten ajándéka. 

1929 (79 éve történt)

Budapesten megszületett Kertész 
Imre, az egyetlen irodalmi Nobel-díjas 
magyar író.

1944. november 9. (64 éve történt)

Meghalt Radnóti Miklós költő, aki a 
fasizmus áldozata lett. 1909-ben szü-
letett. 

1965. november 9. (43 éve történt)
A nagy áramszünet volt Észak-Ame-
rikában. Kanadában és az Egyesült 
Államok 8 szövetségi államában 14 
órára megszűnt az áramszolgáltatás. 
A kimaradás 80 ezer km2-en 30 millió 
embert érintett. 

November 10. 
Ma Réka, Leó, Tünde, András, 

Florentina, Delinke, Florencia, 
Jusztusz, Mátka, Rusztem, Tibor, 

Virginia napja van.

Mátka 
Újabb keletű magyar névalkotás a ha-
sonló közszóból. Jelentése a szó maga 
(jegyes). 
Rusztem 
Perzsa eredetű név. Jelentése: vidéki. 
1895. november 10. (113 éve történt)
A Zala megyei Pákán megszületett 
Öveges József fizikusprofesszor. Ősei 
apai ágon legalább kétszáz évre vissza-
menően néptanítók voltak, ő maga 
1919-ben szerzett tanítói diplomát. 
Népszerű oktató volt, mert bármely 
bonyolult fizikai dolgot és kísérletet 
az egyszerű emberek nyelvén is képes 
volt elmagyarázni. Több mint harminc 
könyvet írt, igazi népszerűségét azon-
ban közkedvelt rádiós és televíziós so-
rozatainak köszönheti. 
1483. november 10. (525 éve történt)

Eislebenben megszületett Luther 
Márton német teológus. 1517. októ-
ber 31-én Wittenbergben közzétett 
95 tézisével indította el a reformációt, 
amely súlyos tudati válságot okozott a 
nyugati kereszténységben. Az egysé-
ges keresztény egyház evangélikus és 
katolikus egyházra szakadt. 

November 11. 
Ma Márton, Andor, Atád napja van.

Márton 
A latin Martinus név rövidült, magyar 
formája. Jelentése: Mars hadistenhez 
hasonló, harcias, bátor. Szent Márton 
ünnepe.
Atád 
Török, magyar eredetű név, az Ata név 
-d kicsinyítő képzős származéka. Je-
lentése: apa, apácska.   

1791 (217 éve történt)
Megszületett Katona József író, drá-
maíró (Bánk Bán).

1493. november 11. (515 éve történt)

Svájcban, Einsiedelnben megszüle-
tett Phillipus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim német-
svájci alkimista. A gyógyszeres terápia 
és kémia úttörője, aki az orvosságok 
helyes adagolását, a betegségek meg-
előzését és az egészséges életmódot 
tartotta szem előtt. Ismereteit vándor-
útjain professzoroktól, valamint füves-
asszonyoktól, bábáktól és parasztoktól 
szerezte. Nagy hangsúlyt fektetett a 
makrokozmosz és mikrokozmosz össz-
hangjára, úgy tartotta, hogy az em-
berek a világegyetem tükörképei. A 
betegségeket az egyensúly megbom-
lásának tekintette, szerinte az egész-
séges ember tökéletes harmóniában 
egyesíti a három alkímiai alapelemet: 
a ként (férfi), a higanyt (nő) és a sót 
(semleges). 

November 12. 
Ma Jónás, Renátó, Krisztián, Emil, 
Renáta, Emilián, Jozafát, Líviusz, 
Márton, Aba, Abád, Abbás, Abod, 
Bács, Emánuel, Hümér, Keresztély, 

Levente, Tihamér napja van.

Jozafát 
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: 
Jahve ítél. 
Aba 
Török eredetű régi magyar személy-
név, nemzetségnév. Jelentése: apa. 

1840 (168 éve történt)

Megszületett Auguste Rodin francia 
impresszionista szobrász (A csók, A 
gondolkodó).

1910 (98 éve történt)
Elkészült az első kaszkadőrös filmje-
lenet: egy ember égő hőlégballonból 
egy folyóba ugrott.

1984 (24 éve történt)
Megjelent Madonna Like A Virgin című 
LP-je, mely pályafutása első listavezető 
lemeze lett.

Marie 
Curie
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A népmesékben gyakran szerepelnek olyan mesehősök, 
akik értik az állatok „beszédét”. A valóságban ez persze 
nem lehetséges, de azért az állatok is kommunikálnak, 

elsősorban egymással, alkalmanként pedig az emberrel is.
Az állatok egy része a hangjával teremt kapcsolatot társaival. 

Ez főként az emlősökre és a madarakra jellemző, a többiek egyéb 
jelrendszereket használnak. Sok állat például úgy közöl fontos 
dolgokat a környezetével, hogy szagokat bocsájt ki, de sokat 
elárulnak bizonyos mozdulatok vagy a testtartás is. A legintelli-
gensebb emberszabású majom, a csimpánz képes leginkább az 
emberhez hasonlóan kommunikálni. Mégsem volt könnyű „be-
szédbe elegyedni” vele sem, mert a hangképző szerve nem teszi 

lehetővé, hogy szavakat formáljon. Néhány kutatónak azonban 
sikerült megtanítani egy-két példányt a süketnémák jelbeszédé-
re, és ezzel történelmi pillanat érkezett el: létrejött az ember és az 
állat közti beszélgetés.

A madarak énekének általában kétféle jelentése van: egyrészt 
a területbirtoklást, másrészt a párzási hajlamot szokták dalban 
kifejezni, amely az egyszerű melódiától a bonyolult dallamkom-

binációkig terjedhet. Egyes papagájfélék az emberi beszéd, sőt a 
gépi hangok tökéletes utánzására is képesek, mivel hangképző 
szervük alkalmas az emberéhez hasonló artikulációra. A madár-
dal annyiban hasonlít az emberi beszédre, hogy a fajra jellemző 
dallamsort, az „anyanyelvet” a fiókák a szüleiktől sajátítják el. Kü-
lönböző vidékeken ugyanazok a madarak más-más változatban 
fütyülik az alapdallamot, tehát a madaraknál is léteznek nyelvjá-
rások. 

Az énekes bálnák, ezek a nagy testű tengeri emlősök szintén 
hangokkal jeleznek egymásnak, mert a mély vízben nagyon rosz- 
szak a látási viszonyok. Az elefánt meghosszabbodott orrával és 
azzal összenőtt felső ajkával, az ormányával képes trombitálni. 
A békák közül csak a hímek brekegnek, mert nekik fejlettebb a 
hangképző szervük, sőt némelyikük jól látható felfújható hang-
zacskóval is büszkélkedhet. A tücskök ciripelése az alsó és felső 
szárnyak összedörzsöléséből ered. Náluk is csak a hím rovar a 
muzsikus, és ő is csak nyáron zenél. 

Ez itt Peggy. Kiskutyámat 
szülinapomra kaptam. 

Nagyon kicsi még, most lesz 
három hónapos. Ő egy szál-
kás szőrű tacskó. Szeret ját-
szani és enni. Mivel még ki-
csi, a játék után sokat alszik. 
Számomra nagyon kedves 
kiskutya.

Nagy Csongor, Ada

Az én kutyá-
mat Szkubi-

nak hívják. Öt hó-
napos. Nagyon 
szeret játszani és 
futkározni. Barna 
színű. 

Marić 
Roland, 

Szabadka

Peggy Szkubi

Az állatok 
nyelve
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A fajok egyedszámának megbecslésére alkalmas új eszköz segítsé-
gével megállapították, hogy a ma élő állat- és növényfajok negye-
dét fenyegetheti a kihalás veszélye. Mostanáig a tudósok a földet 

ellepő életformák változatossága miatt alig maroknyi faj egyedszámát tud-
ták megbecsülni.

Az újonnan frissített „Vörös Lista” 44 838 fajjal kapcsolatban tartalmaz 
becsléseket. Ezek többsége emlős, madár vagy kétéltű, de néhány növény 
is van köztük. Ez még mindig csak a világon létező életformák apró töredé-
két jelenti, hiszen összesen szinte biztosan több tízmillió faj létezik, melyek 
közül sok mikroorganizmus.

„A többi faj egyedszámáról nem sokat tudunk” – mondta Jonathan 
Baillie a Londoni Zoológiai Társaság környezetvédelmi programjainak igaz-
gatója a barcelonai Környezetvédelmi Világkongresszuson. „A probléma 
némely ilyen csoport mérete. Hogyan becsüljük meg egy milliósnál is na-
gyobb bogárkolónia egyedszámát?”

Az egyik módszer az, hogy kölcsönvesszük a közvélemény-kutatásoknál 
és tőzsdeindexek kialakításánál alkalmazott technikát, a reprezentatív min-
tavételt. „Vannak politikai, társadalmi és gazdasági indexeink, de nincsenek 
biodiverzitási indexeink a létezésünket meghatározó dolgok számára” 
– mondta Baillie. A tudósok először 1500 véletlenszerűen kiválasztott hüllő 

segítségével tesztelték az elképzelést nagyjából úgy, ahogy a közvélemény-
kutató intézetek kérdeznek meg ezer valószínű szavazót a választások 
előtt. Megállapításaik szerint a világon élő hüllőfajok 22 százaléka haladhat 
a kihalás felé. Amikor ezt az arányt hozzáadták ahhoz, amit eddig is tudtunk 
az emlősökről, a madarakról és a kétéltűekről, kiderült, hogy a szárazföldi 
gerinceseinek 24 százalékát fenyegeti a kihalás veszélye. Ahogyan a tudó-
sok kiterjesztették a módszert más állatokra is, kiderült, hogy a szitakötők 
14, az édesvízi rákok 32, a korallok 33 százaléka fenyegetett.

„Nagy a szórás, de a kérdés, ami felmerül, az, hogy a 25 százalék ösz- 
szességében véve reprezentatív lehet-e a fajok szélesebb körét tekintve” 
– mondta Baillie. „Az, hogy a világon élő minden négy fajból egyet fenye-
get a kihalás veszélye, nem tűnik elképzelhetetlennek. Még nem lehetünk 
biztosak semmiben, mert nem vizsgáltuk meg a gerincteleneket meg a nö-
vényeket, de már ezekkel is elkezdtünk foglalkozni” – tette hozzá.

A fajok negyedét 
kihalás fenyegeti

Borzas gödény

Tigris

Aldabrai 
óriásteknős

Európai 
bölény

Tengeri 
leguán

Ködfoltos párduc
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Kerestük, de nem találtuk
Augusztus 29-én reggel arra ébredtem, hogy az egész ház fel van túrva. Anyu-

kám és a bátyám derékig a szekrénybe bújtak. Kegyetlenül kerestek valamit. 
– Anyu, te nem dolgozol? Mit kerestek?! – kérdeztem tőlük.
– Norbi bizonyítványát! – válaszolta anyukám kissé ingerülten.
A bátyámnak kilencre kellett volna mennie beiratkozni, a bizonyítvány sehol. 
Kitápászkodtam az ágyból, és én is keresni kezdtem. Először a szobámban. 

Átnéztem a polcokat, fiókokat, a könyveket, hátha abba rakta bele valaki. Ami 
csak mozdítható volt, megmozdítottam. Mára szüleim és a tesóm szobája is úgy 
nézett ki, mintha bomba robbant volna. Mindent átnéztünk egyszer, kétszer, 
háromszor… Még mindig sehol semmi.

Norbi elment beiratkozni, bizonyítvány nélkül.
Anyuval tovább kerestük, majdnem délig.
– Hát ez már nem lesz meg! – gondoltuk.
– Micsoda szégyen! – mondta anyu. – Valahogy be kell vallani Norbi osztály-

főnöknőjének is.
Később kiderült, kaptunk egy hét haladékot, és utána, ha nem találjuk, meg 

kell csináltatni a másolatot. Megérdeklődtük, ez 1700 dinárba kerül. A szüleimet 
a szívbaj kerülgette.

– Ezt levonjuk a zsebpénzedből! – fenyegették a bátyámat.
Anyukámnak lelkiismeret furdalása volt, ezért később ezt mondta:
– Felezzük az összeget!
A következő egy hét szabadidő programja e híres papírdarab felkutatása volt.
Megmásztunk érte minden hegyet-völgyet. Már a Holdon is jártunk, de még 

mindig semmi. Eljött a következő hét, nincs más hátra, kérni kell a másolatot. 
Anya akcióba lendült. 

Másnap anyu a befizetett számlákat felvitte a szobába. Mikor lejött, egy da-
rab papírt tartott a kezében, és csak ennyit mondott:

– Megvan!!!
– Hol volt?! – kérdeztük elképedve egyszerre mind a hárman.
– A számlák közt lapult…
Most következett a versenyfutás az idővel. Mindent le kellett mondani (a 

hirdetést stb.)
Sikerült, de ez egy nagyon jó lecke volt mindannyiunk számára. A bizonyít-

vány eltűnése mégis még mindig rejtély.
Budincsevity Brigitta, 7. osztály

Đuro Salaj iskola, Szabadka

Ez már sok!
Vannak napok, melyek olyan rosszul sikerülnek, hogy a végén már nem is 

bosszankodunk, hanem nevethetnékünk támad saját esetlenségünk miatt.
Ilyen volt az a nap is, amikor a konyhába indultam, hogy reggelit készítsek 

magamnak. Véletlenül nekimentem a szemetesládának, és az, mint valami 
bowling-bábu felborult. A fedelének köszönhetően nem hullott ki belőle a sze-
mét, így felállítottam. A reggelimre is olyan művészien vékony kolbászszelete-
ket sikerült vagdosnom, hogy szinte átlátszóak voltak, és alig lehetett érezni a 
szendvicsen az ízt. Azt gondoltam magamban, olyan ügyes vagyok, hogy még 
a profik is megirigyelnek, sőt még anya is örülhet, hiszen spórolós reggelit készí-
tek magamnak, és még csak nem is hizlaló. Elterveztem, hogy a testvéremnek is 
elkészítem a reggelijét és mellé a kedvenc meggykompótját. Le akartam venni a 
polcról az üveget. Nem vettem észre a mögöttem váratlanul, szinte nesztelenül 
settenkedő tesómat, aki nem szándékosan, de nagyon megijesztett. Rémüle-
temben eldobtam az üveget, ami röptében a falnak ütődött, és természetesen 
széttört. A befőtt egy része szép absztrakt festményt hagyott a falon, amit (míg 
anyám meg nem jelent) elkezdtem egy nyirkos törlőkendővel dörzsölni, de saj-
nos, csak még művészibb és nagyobb maszatot sikerült alkotnom. Anyámnak 
bezzeg nem tetszett a freskóm, én meg azt hittem, olyan leszek a szégyentől, 
mint egy odaégett pirítós. De örültem, hogy nem egyedül viszem el a balhét.

Később anya megkért, hogy rakjak el egy csomó poharat a helyére. Néha, 
amikor étteremben vacsorázunk, csodálom a pincéreket, ahogyan egyszerre tíz 
poharat is könnyedén visznek a kezükben. Arra gondoltam, hogy ha ők tudnak 
tízet, akkor én is tudok legalább ötöt vinni. Óvatosan elhelyeztem öt poharat a 
bal kezemben, de sajnos, az egyik megcsúszott, és máris mind lerepült, jó nagy 
csörömpölés kíséretében. Mindenki hanyatt-homlok odarohant, és a tesóm 
csak annyit mondott:

– Hát ez szépen szólt!
Anya pedig meglepetésemre elnevette magát, és ezt mondta:
– Hát legalább nem sérültél meg, de nyugodt lehetsz, ma már több munkát 

nem kapsz, mert ez nem a te napod!
A nap további részében könyvet olvastam, így megelőzve a további szeren-

csétlenségeket. A tesómmal pedig még egy ideig nevettünk e peches napomon. 
Horvát Martina, 5. osztály

Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Tettemmel örömet szereztem
Egy reggel olyan érzésem volt, hogy ez a nap különös lesz számomra.
Apa megkérdezte, nincs-e kedvem kimenni vele a piacra bevásárolni. Több 

mindent szeretne venni, és szüksége van a segítségemre. Kaptam az alkalmon, 
és máris az autó hátsó ülésén találtam magam. A piac bejáratánál egy bácsi 
azt kiabálta, hogy tollat vesz. A zöldségárusok felé vettük az irányt. Uborkát, 
paprikát és káposztát vásároltunk. Apa egy régi barátjával találkozott. Megáll-
tak beszélgetni. Addig a megvásárolt árut elvittem az autóhoz. Egyszer csak 
arra lettem figyelmes, hogy egy néni szétszórta az almát, amit vásárolt. Nagyon 
sírt. Odamentem hozzá és felszedtem. A néni ekkor elmesélte, hogy mi történt. 
Egy fiatalember kiszakította a kezéből a csomagot, és elvette a pénztárcáját. 
Abban volt az összes pénze. Odaszaladtam egy rendőrhöz, aki nagyon közel 
állt hozzánk. Elmeséltem neki a történteket. A néni személyleírást adott a fia-
talemberről. Szerencsére a rendőrök tudták, hogy kiről van szó. Nemsokára a 
néni pénztárcájával tértünk vissza. Ekkor ért oda apa is. A rendőrök elmesélték 
neki, milyen rendes fiú vagyok. Fülig pirultam. A néni nem győzött hálálkodni. 
Szerintem apa öt centit nőtt a büszkeségtől.

Ekkor jöttem rá, hogy dupla örömet tudunk szerezni, ha segítünk másoknak. 
Ez öröm magunknak is, és annak is, akin segítünk.

Pelle Ármin, 6. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Az én kabalám
Az én kabalám egy műanyag játékhernyó volt. Neve: Micike. 
Valamikor három-négyéves koromban kaptam egy Kinder meglepetésto-

jást, s benne egy kicsi, összerakható játékhernyó volt. A gyűrűt, amin egy-egy 
pár láb van, patentszerűen lehet összekapcsolni, s így bármelyik irányban csa-
vargatható. A színe citromsárga és narancssárga. Tíz lába van és két keze. Az 
arca mosolygós, és a fejére egy zöld micit lehet rátenni. Kiskoromban sokszor 
játszottam vele, csavargattam, szétszedtem és összeraktam. Amikor óvodába 
jártam, a kirándulásra vihettünk magunkkal egy kedves játékot. Én mindig 
Micikét vittem. Első osztályban kivették a mandulámat, s a kórházba nem volt 
szabad plüssállatot vinni, akkor is Micike volt a játszótársam.

Ahogy nőttem, lassan elfeledkeztem erről a kedves játékról. Már évek óta 
nem találkoztam vele. Talán a nagy játékosdoboz valamelyik sarkában pihen, és 
arról álmodik, hogy hernyóból pillangóvá válva kirepül a nagyvilágba.

Fekecs Boglárka, 7. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

Ötödikes lettem
A hosszú nyári vakáció véget ért. A kellemes szórakozással és pihenéssel töl-

tött napok a háttérbe szorultak. Ismét átléptem az iskola kapuját. 
Az első napon nagyon izgultam. A folyosó és a tanterem ugyanolyan sze-

retettel várt, mint régen, de a tanító néni már nem volt velünk. Ő egy új ge-
nerációt indít útra, mi pedig ötödikesek lettünk. Minden órán más tanárral 
ismerkedtünk meg, és vándorolunk egyik szaktanteremből a másikba. Szerin-
tem a tanárok és tanárnők kedvesek és igyekeznek jó kapcsolatot teremteni a 
diákokkal. Elmondják a szabályokat, és figyelmeztetnek a tanulás nehézségeire. 
Számomra az idegen nyelvek tanulása a legvonzóbb. Szeretnék minél jobban 
megismerkedni a biológiával és a természettudományokkal is. 

Remélem, hogy ebben sokat segítenek a tanáraim és az osztályfőnököm.
Pávity Edina, 5. osztály

Samu Mihály iskola, Óbecse

Hegyek és síkság. Molnár Keri István bácskertesi tanuló rajza
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Táborozás
– Anyúúú! Elmehetek a táborba?
– Nem! Majd ha nagyobb leszel!
– Majdnem az egész osztály megy!
Így sikerült meggyőznöm a szüleimet.
Sok idő után végre elérkezett a július elseje. Nagy batyukkal felrakodva 

indultunk a pacséri iskola udvarába. Először nem tetszett semmi sem. Apu és 
Tamara apukája felállították a sátrat. A barátnőmmel berendeztük, és a szülők 
elmentek. 

A tisztálkodás és alvás mellett megvolt minden napra a program: reggeli 
és délutáni zümmögés, kézműveskedés, délutáni és esti nagyjáték és a tábor-
tűz. Az utolsó napokon döbbentünk rá, hogy nagy kalandba csöppentünk bele. 
Raktunk tábortüzet, moziztunk, diszkóztunk és még sok érdekes játékot játszot-
tunk.

Elérkezett az utolsó nap, sajnos. A barátnőimmel megfogadtuk, hogy jövőre 
újra találkozunk. A nyáron még sok-sok élményem volt, de ezt a tábort soha el 
nem felejtem.

Bacsó Henrietta, 4. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

Szeretek horgászni
Gyakran járok horgászni.
Apukámmal és a testvéremmel szoktam menni. Anyukám ritkán jön ki ve-

lünk.
 A horgászáshoz sok felszerelés kell. Csaliként kukacot, kenyeret, gilisztát és 

mamaligát viszek magammal. Leginkább a kanálison horgászunk. Nekem már 
négyéves korom óta van horgászengedélyem. Eddig a legnagyobb fogásom 
egy félkilós ponty volt, amit a miloševói hídnál fogtam. Egyszer apukámmal 
elmentünk a homokos tóra. Fenekessel horgásztunk, én meg gyorsan húztam 
ki a botot, és belegabalyodott egy csuka. Annyira megijedtem, hogy hátrafelé 
kezdtem szaladni. Egyszer rántott egyet a hal és elúszott. A csuka körülbelül 
kétkilós lehetett. Ezt az eseményt senki sem hitte el, pedig megtörtént.

A horgászathoz türelem kell. Meg kell várni a megfelelő pillanatot a rántás-
hoz vagy a húzáshoz. Szeretek halászni, de a halat nem szeretem enni. 

A horgászást annak ajánlom, aki türelmes és gondolja, hogy szeretettel fog-
ja csinálni.

Szabó Róbert, 6. osztály
Szent Száva iskola, Nagykikinda

Ősz az állatkertben
Verőfényes reggel érkeztünk az állatkert bejáratához. Hűvös idő volt, de a 

napocska büszkén nevetett felénk. 
Sétánk során sok kannavirágot láttunk, rajtuk rengeteg harmatcsepp csil-

logott. A mogyoróbokor szomorúan hervadozott az út mellett. Alig volt rajta 
mogyoró, mert leszüretelték. A szomorúfűz következett, búsan nézett ránk, de 
mi inkább a zöldessárgás leveleire figyeltünk. A borostyánt a természet bar-
náspirosra festette. A barnamedve igen éhes és lusta volt. Itt már többször is 
elhangzott a cuki szó! És végül a tarajos sün következett, aki büszkén mutogatta 
hegyes tüskéit. A látogatást játékkal fejeztük be, sokat fociztunk.

Sajnos, elérkezett az a pillanat, mikor haza kellett mennünk.
Dékány Ákos, 4. osztály

J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Nyolcadikos lettem!
Szeptember elseje van. Délután. Én már nyolcadikosként megyek suliba. 

Csak annyi változott meg, hogy jött egy újabb, fiatalabb generáció: az első-
sök. Most ők a legfiatalabbak. Mi is voltunk kicsik, most meg a legidősebbek 
vagyunk. Mi előbb fogjuk befejezni a tanévet, mint a többiek. Ránk a felvételi 
vizsga vár, és ez nehéz.

De maga a nyolcadik osztály, az nem annyira, legalábbis ezt mondják. 
Szinte mindenki arról mesél, hogy ez az év más, mint a többi. Utolsó év-
ben vagyunk egy osztály. Jövő őszre már szétszóródunk a szélrózsa minden 
irányába. Mindenki a maga célja után megy, más-más iskolába fogunk jár-
ni. Addig pedig igyekeznünk kell jól tanulni, fel kell készülnünk a felvételi 
vizsgára. Emellett, azt hiszem, a sulin kívül is sok időt fogunk együtt tölteni, 
mert tudjuk jól, hogy ilyen többet nem lesz. Vár ránk egy egészen új élet, új 
helyzet, új ismerősök. Addig viszont együtt lehetünk, kirándulhatunk, fociz-
hatunk, beszélgethetünk. Nekem terveim vannak, amiket meg szeretnék va-
lósítani. Az első a félévi kitűnő bizonyítvány. A második egy „mesterhármas”. 
Ezt a versenyekre értem. Célom, hogy mind a három versenyemen dobogón 
végezzek. Ez lenne a nagy mesterhármas. A harmadik az év végi kitűnő bi-
zonyítvány, mert ez feltétel ahhoz, hogy bejussak a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnáziumba.

Remélem, hogy ezt az osztályt, a 8. c-t még sokáig nem felejti el az iskolám, 
és hogy mi huszonhárman még sokáig igazi csapat maradunk!

Bajcsi Áron, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Őszi levelek. Takács Péter szabadkai tanuló rajza

A csintalan macska
Volt egyszer egy macska, aki mindenbe beleütötte az orrát.
Egyik nap ez a csintalan macska megvárta, hogy a gazdasszony el-

aludjon. Akkor felugrott az asztalra, ahol egy tejesköcsögöt talált. Mivel 
kíváncsi természetű volt, beledugta a fejét. Nagyokat kortyolgatott. 
Amikor eloltotta szomját, ki akarta venni az edényből a fejét, de nem 
sikerült. Addig ügyetlenkedett, míg le nem esett a földre. A köcsög 
összetört, a tej kiömlött.

A nagy zajra felébredt a gazdasszony. Mérgében elzavarta a macs-
kát a háztól.

Golić Attila, 3. osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Az ügyetlen cica
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy cica, akit Foltosnak hívtak. 
Egyszer nagyon megéhezett. Bement a konyhába. Az asztalon egy 

edényt pillantott meg. Tej illata csapta meg az orrát. Felugrott az asztal-
ra, és belekukkantott a kancsóba. Bele akart inni, de véletlenül meglök-
te az edényt, s az leesett a földre. Darabokra tört. 

Meghallotta a gazdasszony a nagy csörömpölést. Fogta a seprűt és 
beszaladt a konyhába. Jól elnáspágolta Foltost.

Ha Foltos nem lökte volna le a kancsó tejet, az én mesém is tovább 
tartott volna.

Jurcsák Hajnalka, 3. osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Tarkica és a tejeskancsó
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiscica. Az a cica elhatározta, 

hogy ha addig él is, belenyal a tejeskancsóba.
Egy szép napon a gazdasszony elment a vásárba. A cica fölmá-

szott az asztalra és belenyalt a tejeskancsóba. Elég ügyetlen volt, s 
lelökte a kancsót az asztalról. Az eltört, a tej meg szétfolyt a padlón. 
Ekkor ért haza a gazasszony. Látta, hogy mit művelt a macska, s na-
gyon mérges lett. Szaladt a söprűért. Jól elverte a cicát. Az kiugrott 
az ablakon.

Még most is ott fekszik a napon, és a fájós lábát nyalogatja.
Vukov Johanna, 3. osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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Fogorvosi élményem
Én nem nagyon szeretek fogászhoz menni, de ha lyukas valamelyik fogam 

vagy fáj, akkor erőt veszek magamon, és előkészítem a betegkönyvem.
Általában a rendelőben nem sikerül elsőnek lennem, mert mindig van, 

akinek jobban fáj a foga. Amikor kijön a doktornő segédje, és szólítja a gye-
rekeket, odamegyek hozzá, majd átadom a betegkönyvem. Ezután leülök, 
és nézem a rajzokat a falon és töprengek. „Bár csak nekem is ilyen fogaim 
lennének!” – gondolom magamban. Gondolataimba merülök, de nem so-
káig, mert nyílik az ajtó, és kijön egy kisfiú. Egy perccel később valaki szólít, 
hogy én következem. Erre én felkelek és bemegyek. Rögtön megérzem azt a 
furcsa szagot, ami a fogászaton van. Ezt a szagot akár száz közül is felismer-
ném. Beülök a székbe. 

A doktornő megkérdezi, hogy mi a panaszom. Én azt válaszolom, hogy 
fáj a fogam. Ekkor ő kér egy nagy „á”-t, vagyis, hogy nyissam ki a szám. 
Megnézi a fogaimat, és véleményt mond, majd eldönti, hogy foghúzás 
vagy tömés lesz-e. Ezután megfogja a fúrót, és elkezdi csiszolni a fogam. 
A gondolataim már az ajtón járnak, de végül eszembe jut a fogfájás, ami 
vasárnap délben ebéd közben jön. Ahogy tűnődöm a doktornő leteszi a 
fúrót, és leengedi a széket. Felkelek. A kezembe nyomják a betegköny-
vem. Közlik velem, hogy mikor menjek ellenőrzése. Elköszönök és kime-
gyek az ajtón. 

Jókedvűen sétálok a folyosón, bizonyára a fogaim is jókedvűek.
Balog Virág Ákos, 5. osztály

Cseh Károly iskola, Ada

Kedves Pajtások!
Nemrég a csantavéri Gregus Malvinát dicsértem, aki a rokon 

értelmű szavak stilisztikai (kifejező, hatáskeltő) értékének isme-
retében és gazdag szókincsének köszönhetően megírta a Mérges 
vagyok című nagyszerű fogalmazását. Ma a szabadkai (Jovan 
Jovanović Zmaj iskola) harmadikosokat illeti dicséret hason-
ló okokból kifolyólag. Ők a torkos cicáról szóló történetet fogal-
mazták újra más-más kifejezéssel, és szókincsük gazdagságát bi-
zonyították. Ez kiválóan sikerült. Azért kerültek keretbe az írások, 
mert szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy az ilyenfajta 
stílusgyakorlatok nagyon hasznosak.

Amikor a hetedikes Budincsevity Brigitta (Szabadka, Đuro 
Salaj iskola) fogalmazását olvastam, akaratlanul is Móricz Zsig-
mond Hét krajcár című elbeszélése jutott eszembe. A lázas keresés 
emlékeztetett erre. Igaz, Móricz művészi módon, játékossággal el-
lensúlyozza a tragikus valóságot, míg Brigittáéknál az egész csa-
lád tudatában van az eltűnt bizonyítvány okozta bajoknak, ezért 
olyan nagy a feszültség a rövid fogalmazásban. A bizonyítvány 
előkerülése sem végleges megoldás, mert ekkor kezdődik a ver-
senyfutás az idővel, hogy az anyagi kiadásoktól mentesüljenek. 
Ha jól belegondolunk, így a fogalmazás szerkezeti felépítése is a 
Hét krajcárra emlékeztet. Brigitta már alsós korában szellemes, 
jól megszerkesztett fogalmazásokat küldött a Rügyfakadásnak, 
ezért csak biztathatom, hogy az írást ne hagyja abba. Talán Mó-
ricz Zsigmond is egyetértene velem, ha élne.

A héten küldött jó írásokat a következőknek köszönöm:
Ada: Búcsú Ákos, Hodik Rita (2 írás), Fejel Tóth Dániel, Kőrösi 

Ágota, Solymosi Lehel, Vajagić Viola;
Bácskertes: Koleszár Olga, Lovász Loretta, Marásek Edina, 

Molnár Csilla és Molnár Mária;
Nagykikinda, Fejős Klára iskola: Lakás Valentina, Lőrincz 

Dianna és Molnár Andrea (2 írás);
Szabadka, Jovan Jovanović Zmaj iskola: Dékány Ákos, Fe-

hér Krisztián, Gergić Ena, Golić Attila, Hernyák Kata, Jurcsák Haj-
nalka, Mányi Heléna és Vukov Johanna; Đuro Salaj iskola: Budai 
Árpád, Budincsevity Brigitta, Kószó Tünde és Mulic Beáta;

Topolya, Csáki Lajos iskola: Paul Oszkár és Téglás Anikó;
Zenta, Thurzó Lajos iskola: Búrány Andrea, Dimović Samanta, 

Hajdú Sára, Kincses Endre, Nagy Perge Diana és Rúzsa Dorottya. 
Üdvözlettel:

Tomán Mária

Gyerekhét

Gyerekhét, gyerekhét,
de csodás szép hét!
Sok a vidám arc,
kacagás, nevetés.
Boldogok a gyerekek,
nincs óra rengeteg,
így felelés sem lehet.

Körbejártuk a kontinenseket,
és felfedeztük nevezettességeiket.
Amerika, Afrika, a fekete
emberek hazája,
Ázsia, Ausztrália
a hegyek és a tengerek királya,
Európa pedig a csillagok csillaga.

Koleszár Olga,
Molnár Mária, 

7. osztály
Bácskertes

Kacu

Van egy cicám: Kacu
nagyon aranyos cicu.
Hogyha éhes, szomorú,
végig azt nyávogja: miáúúú.

De ha kint bármilyen
eső és vihar tombol,
Kacu a szobában dorombol.

Papp Noémi, 
4. osztály

Kizúr István iskola, 
Szabadka

Színes vers

Sárga rózsa,
kék liliom,
piros alma,
fehér szirom.
Kertünk dísze
mind a négy, 
Gyere hozzám,
te is kertünk éke légy.

Kapitány Bettina, 
5. osztály

József Attila iskola, 
Újvidék

Az én uzsonnám

Reggel, mikor felkelek,
gondolkodom, mit vigyek?
Almát, körtét, szendvicset,
el kell döntsem, mit egyek.

Eldöntöttem, mit viszek,
elviszem a szendvicset.
Szendvics mellé szörpömet,
így várom a szünetet.

Megeszem a szendvicset,
megiszom a szörpömet.
Finom volt az uzsonnám,
tele lett a pocikám.

Kovács Nikolett, 
5. osztály

Hunyadi János iskola, 
Csantavér

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi. 
Huszár Anikó doroszlói tanuló meseillsuztrációja
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– Évekre eltűntél a világ szeme elől.
– Nézd, én sohasem féltem attól, hogy akár kétéves szünetet is 

tartsak, ha nem találok megfelelő szerepet. Olcsóra, szellemtelenre 
nem adom a bőröm...

– Most találtál magadnak testhezálló szerepet? 
– A Míg a jackpot el nem választ című vígjátékot Tom Vaugham 

rendezte, benne Ashton Kutcher a partnerem. Mit mondjak? Nagy-
szerűen tudtunk együtt dolgozni, élveztük a munka minden percét. 
Ashton kiváló partner volt a viccelődésben, hihetetlen, milyen jókat 
nevetgéltünk, marháskodtunk. A többi kolléga meg az operatőr 
legnagyobb megdöbbenésére állandóan táncra perdültem jóked-
vemben...

– Milyen ez a mozifilm, amelyért ennyire rajongsz? 
– Szóval... engem elhagyott a vőlegényem, Jackt (Ashtont) a sa-

ját apja kirúgta a családi házból. Mindketten Las Vegasban vezetjük 
le a feszültséget, bele is botlunk egymásba. Nos, azt  mondják: „Ami 
Vegasban történik, Vegasban is marad!” Másnap házaspárként ébre-
dünk. Csak egy válás oldaná meg a fájdalmas melléfogást. Igen ám, 
de Jack 3 millió dolcsit nyer a kaszinóban az én utolsó negyeddol-
lárosommal. Mivel egyikünk sem akarja megosztani azt a 3 milliót, 
egy bíró elrendeli, hogy csak hat hónapi házasság után lehessen 
hozzájutni az összeghez, hacsak egyikünk nem akar elválni. Kényes 
egy helyzet! Hol válni próbálunk, hol el akarjuk egymást tenni láb 
alól...

– Tudtommal te nem rajongsz Vegasért.
– Jól tudod. Nem rajongok sem Vegasért, sem a szerencsejáté-

kokért, de szerencseszámom azért van: a tizenhármas. Emlékszel, 
a Maszkkal kezdtem, egy vígjátékkal. Nos, amikor próbafelvételre 
jelentkeztem, az urak sokat haboztak, hümmögtek, többször vissza-
hívtak. Egészen pontosan a tizenharmadik meghallgatáson döntöt-
ték el végre, hogy enyém a szerep, én állhattam Jim Carrey mellé... 
S aztán következett a többi mozifilm: a Féktelen Minnesota (1996), 
az Álljon meg a nászmenet! (1997), a John Malkovich menet (1999), 
a Charlie angyalai (2000), a Vanília égbolt (2001), a Charlie angya-

lai – Teljes gőzzel (2003), a Holiday (2006), és most a Míg jackpot 
el nem választ, eredeti címmel: Waht happens in Vegas (Mi történt 
Vegasban).

– Te másmilyen vagy, mint a többi sztár.
– A többiek kedvelik a társaságot, a nagy felhajtást, én a csendet 

és a nyugalmat szeretem. Régi álmom, hogy teljes magányban tölt-
hessek egy hónapot, hogy senkihez egy szót sem kelljen  szólnom. 
Julia Roberts után második színésznőként léptem be a húszmil-
liósok klubjába: ekkora gázsit kaptam a Charlie angyalai második 
epizódjáért. Tudod, a vagyonom megengedi, hogy fényűzően éljek, 
de engem nem vonz az extravagáns világ, a pénz csak azért fontos 
nekem, mert biztos hátteret nyújt. A legnagyobb értéket számomra 
a barátok jelentik... és a család...

– Nem akartál színésznő lenni, ugye?
– Állatorvosnak készültem, a házunk mindig hangos volt a ku-

tyaugatástól és a macskanyávogástól, még két kígyót is tartottam. 
Aztán összefutottam egy fotóssal, aki becipelt az Elite-be. Végül 
megdumáltak: „ Menj, cicus, Hollywoodba!” Ennyi az egész. Nem 
lettem, nem vagyok ostoba liba, s ami nem készít ki, az megkemé-
nyít. Jól megy a dogom, akár azt is mondhatom, hogy egy spanyol-
kubai-amerikai-német keverékvérű, kék szemű színésznő, aki most 
már nem durcás és nem is csücsörít – befutott, megáll a saját lábán. 
Én mindig tudtam, hogy mihez kezdjek magammal!...

B. Z.

Cameron Diaz
Vígjátékkal, a Míg a jackpot el nem 

választ cíművel tért vissza a sztár, aki 
első nagy szerepét a tizenharmadik 

meghallgatás után kapta meg 
– Legújabb mozifilmjében Ashton 

Kutcher a partnere...
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Az egész karriert áttekintő, két CD-t tar-
talmazó válogatásalbum előássa és 

bemutatja a zenei élet egyik legnagyobb 
legendájának legjobb dalait, és egy spe-
ciális, három lemezes de luxe kiadásban 
még egy extra DVD is megjelenik, melyen 
ritka, illetve még kiadatlan videók látha-
tóak. 

Körülbelül 250 millió eladott album-
mal és kislemezzel a háta mögött a Rock 
and Roll Hall of Fame-be is bejutott Rod 
Stewart az az énekes, akit a sors a rock-
zene legkülönlegesebb hangjával áldott 
meg. A kiadványok sorában megtalálha-
tóak lesznek a gyűjtők számára készült 
változatai az énekes legjobb albumainak, 
a három lemezt tartalmazó csomag egyes 
lemezei a stúdiófelvételekre, az élő kon-
certekre, illetve a ritka felvételekre kon-
centrálnak. Emellett lesznek rajta duettek, 
filmzenék és még sok minden más. 

A különleges zenei csemege novem-
ber 17-én jelent meg SOME GUYS HAVE 
ALL THE LUCK címmel, melyből két kiadás 
készül, egy két CD-t tartalmazó standard 
és egy de luxe változat, melyben megta-
lálható egy bónusz DVD, melyen videók 
láthatóak. A Billboard magazin slágerlistá-
ja szerint minden idők egyik legsikeresebb 
előadójának nem csak egyedi hangszínét, 
hanem kreatív dalszerzői képességét 
is bemutatja a 30 legjobb dal. Időrendi 
sorrendbe szervezve Stewart korai szó-
lókarrierjét számos dal (Maggie May, You 
Wear It Well) mutatja be, és a felejthetet-
len klasszikusokról sem feledkeztek meg, 
mint például az Every Picture Tells A Story 
(1971) és a Never A Dull Moment (1972). 
Az első album első felében hallható a Stay 
With Me is, mely főhajtás Stewart Faces-
ben töltött évei előtt. A lemez második 

része már Rod Stewart a Warner Bros.-nál 
töltött éveire fókuszál, olyan slágerekkel 
mint a Sailing és a lista vezető Tonight’s 
The Night (Gonna Be Alright), a Top 10-
es You’re In My Heart és a Da Ya Think I’m 
Sexy, melyek a listavezető, Blondes Have 
More Fun (1978) című albumon jelentek 
meg eredetileg. 

A második albumon olyan dalok hall-
hatóak, melyeket Stewart a nyolcvanas, 
kilencvenes években vett fel, köztük az In-
fatuation, a Some Guys Have All The Luck, 
a Love Touch, a Forever Young és a Mo-
town Song a Top 10-es, Vagabond Heart 
(1991) című albumról. A legjobb dalok kö-
zött megtalálható Tom Waits Downtown 
Train című dalának feldolgozása, mellyel 
Stewart a listák élére ugrott, valamint a 
Have I Told You Lately és a Reason To Be-
lieve, két kiemelkedő felvétel, melyek az 
MTV Unplugged sorozatához készültek. 
Az összeállítást egy eddig kiadatlan dal, 
a Two Shades Of Blue zárja, melyet 1998-
ban a When We Were The New Boys fel-
vételei során rögzítettek, és Bodin Prince 
Igorja nyújtja hozzá az alapot, mely Kis-
met Stranger In Paradise című dalának is 
a dallamát adta. 

Az új korong de luxe kiadásában meg-
található egy bónusz DVD is 14 videóval, 
melyek az előadó legkedveltebb dalaihoz 
készültek. Az 1975 és 1998 közötti idő-
szakot felölelve néhány olyan felvétel is 
felkerült a DVD-re, melyeket eddig csak 
ritkán, vagy egyáltalán nem is láthattak a 
rajongók. A Sailing a The Killing Of Geor-
gie (Part I & II) A Night On The Town című 
albumról és a She Won’t Dance With Me 
mellett olyan MTV-s korszakból való slá-
gerek klipjét is láthatjuk, mint a Hot Legs 
a Da Ya Think I’m Sexy és a Young Turks. 

Tracklista: 
1. CD 

1. Maggie May 
2. Mandolin Wind 
3. Every Picture Tells A Story 
4. Stay With Me – the Faces 
5. You Wear It Well 
6. Sailing 
7. The Killing Of Georgie, Parts 1 & 2 
8. Tonight’s The Night 
9. The First Cut Is The Deepest 

10. You’re In My Heart 
11. I Was Only Joking 
12. Hot Legs 
13. Da Ya Think I’m Sexy 
14. Passion 
15. Young Turks 

2. CD 
1. Tonight I’m Yours 
2. Baby Jane 
3. Infatuation 
4. Same Guys Have All The Luck 
5. Love Touch 
6. Forever Young 
7. My Heart Can’t Tell You No 
8. Downtown Train 
9. This Old Heart Of Mine – közreműködik: 

Ronald Isley (1989-as verzió) 
10.  I Don’t Want To Talk About It – (1989-as 

verzió) 
11. Rhythm Of My Heart 
12.  The Motown Song – közreműködik: 

Temptations 
13. Tom Traubert’s Blues 
14.  Handbags and Gladrags – Unplugged 

változat (csak nemzetközi kiadáson) 
15.  Have I Told You Lately – Unplugged 

változat 
16.  Reason To Believe – közreműködik: Ronnie 

Wood (Unplugged változat) 
17.  Two Shades Of Blue – korábban nem 

jelent meg (1998)

Rod Stewart különleges 
zenei életműve

1. Things – Miley Cyrus
2. Disturbia – Rihanna
3. I Don’t Care – Fall Out Boy
4. I Kissed a Girl – Katy Perry
5. Burnin’ Up – Jonas Brothers

6. So What – Pink
7.  Keeps Gettin’ Better – Christina 

Aguilera
8. Miss Independent – Ne-Yo
9. When I Grow Up – The Pussycat Dolls

10. Állj meg – SP

Bravo Top 10

Miley 
Cyrus
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Teljes neve (született): Margaret Mary 
Emily Anne Hyra

Született: 1961. november 19-én
Születési hely: Fairfield, Connecticut, 

USA
Szeme színe: kék 
Tanulmányai: Bethel középiskola, 

Connecticut, New York University, 
újságírás 

Lakcím: Kalifornia és Montana
Exférje: Dennis Quaid 
Gyermek: Jack Henry (1992. április) 
Szülei: Harry Jordan tanár és Susan 

Hyra (Susan Jordan) tanár, volt 
színésznő, szereposztó

Testvérei: Andrew, Dana, Annie 
Állatai: barna labrador: Dave; ló: 

Abraham

Meg nem akart hollywoodi aranyoská-
vá válni, amiként ma ismert, hanem 

újságíróként szerett volna dolgozni. Bár 
azt gondolhatnánk, hogy Meg színésznői 
vénáját anyjától örökölte, aki elhagyta a 
15 éves Meget és testvéreit, hogy színész-
nővé váljon.

Miután leérettségizett, a megélheté-
séhez elvállalt néhány reklámszerepet. 
Anyja segítségével vált a Screen Actors 
Guild tagjává, leánykori neve alatt, mint 
Meg Ryan.

Meg első filmes szereplése Candice 
Bergennel az 1981-es Rich and Famous c. 
filmben volt, s ezután döntött úgy, hogy 
az újságírás helyett inkább a színészetet 
választja. Kisebb tévés szerepekkel kez-
dett az After School Specialban, az Amy 
the Angelben, illetve a Charles in Char-
ge c. komédiában. 1984-ig rendszeresen 
szerepelt a mindennap játszott az As the 
World Turns című szappanoperában.

A hírnevet az 1989-es When Harry 
Met Sally... c. film hozta meg neki, mely-
ben főszerepet játszott Billy Crystallel. A 
Meg Ryan/Tom Hanks páros a Joe és a 
vulkán c. filmben startolt (ami nem volt 
egy kasszasiker) – majd ismét együtt 

játszott az 1993-as Sleepless in Seattle c. 
filmben.

Ez utóbbi megőrizte Meget mint A ka-
tegóriás színésznőt. A ’90-es évek elejét 
sikeres filmek jellemezték, mint a When a 
Man Loves a Woman (a kigyógyuló alko-
holista nő szerepében) és a bájos Francia 
csók.

Jelentősebb alakításokat az alábbi fil-
mekben nyújtott: Restoration, Courage 
Under Fire (Denzel Washington és Matt 
Damon mellett) s az Anastasia rajzfilm 
szinkronhangjaként. 1999-ben Meg ismét 
együtt játszott Tom Hanksszel A szerelem 
hálójában c. romantikus vígjátékban.

Meg először az 1987-es Vérbeli hajsza 
c. film forgatásán találkozott Dennis Qua-
iddel. Az együttjárásból házasság lett, 
amely 2000 nyarán kudarcba fulladt, ami-
kor is Hollywood egyik legtartósabb párja 
bejelentette válását. Megről pedig azt 
pletykálták, hogy Russell Crowe-val került 
közeli viszonyban, akivel a Proof Of Life c. 
filmben játszotta a főszerepet.

Meg Ryan bebizonyította, hogy mind a 
mozivásznon, mind az életben szeretetre 
méltó személyiség, s egy biztos, boldog, 
hogy nem az újságírást választotta.

Meg Ryan

A hamburgi technotrió májusban hatalmas bravúrt hajtott 
végre Nagy-Britanniában: az All Around The World nevű 

blackburni kiadó gondozásában napvilágot látott 13. stúdióle-
meze, a Jumping All Over the World az eladási összesítés csúcsá-
ra iratkozott fel. 

A környékünkön tavaly novemberben megjelent album brit 
eladási példányszáma augusztus 22-én elérte a 300 ezret, s ez-
zel a többször átalakult, jelenleg H. P. Baxxter, Rick J. Jordan és 
Michael Simon alkotta formáció pályafutása első platinalemezét 
vehette át a szigetországban. 

A rajongók nem panaszkodhatnak: a trió mostanában (is) ala-
posan ellátja őket hallgatni- és látnivalóval. Új dala, a Jump That 
Rock (Whatever You Want) – amely csak az aktuális album brit 
változatán szerepel – a héten a német kislemezlista 11. helyére 
érkezett meg. A fiúk a Status Quo 1979-es Whatever You Want 
című slágerét öntötték új formába, a rockerek közreműködésé-
vel. A következő napokban, hetekben a Jumping All Over the 

World című nagylemez Standard, Premium és Deluxe változat-
ban is boltokba kerül különböző DVD-kkel, extra ajándékokkal 
kiegészítve. 

Listamustra 2008/42

Tovább robog a Scooter
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K akuk Marci jelenleg piaci polgár, 
vagyis, magyarán csavargó. Ott 
őgyeleg egész áldott nap a szülő-

városkája piacán, és segít a vásári kofáknak 
sátraikat cipelni, meg a kupeceknek visz el 
egy-egy levelet  a kávéházból, vagy a képe-
ket hordja utánuk városszerte. Úgy él egyik 
napról a másikra, mint a piac verebei. Amit 
keres, azt beissza a pálinkás butikokban, 
vagy elpecsenyézi a lacikonyhán.

De Kakuk Marci eredetileg a rendesen 
tisztálkodó társadalomból származik. Igaz, 
hogy még nagyon kora ifjúságában búcsút 
mondott annak. A komaságot azonban sok 
mindenben tartja vele most is. Így külsejé-
ben is például.

Kakuk Marci gubát, kucsmát nem venne 
magára semmiért. Kakuk Marci zsakettben 
járt és köcsögkalapban. Zsakettjét ugyan 
már kifordítva is az ócskásoktól vette előző 
tulajdonosa, és Kakuk Marci már attól az 
ószerestől, akinek az adta el. Köcsögkalap-
jának karimáját pedig úgy használja, mint 
a katonák a csákójuk kantárját. Azaz fele le 
van szakadva, és ha fúj a szél, álla alá húz-
za, ha meg szép az idő, akkor fölhajtja. Így a 
köcsögnek elöl dupla a karimája, hátul kari-
mátlan. Igen gyakorlatias eszme.

A lábai, azok már, sajnos, jobban, sőt 
végleg elrugaszkodtak a jobbszőrűek rend-
jéből. Ugyanis ezeken paraszti bocskort vi-
sel. Vagy sárcipőket. Már ha sárosak.

Ám Kakuk Marci, ha csavargó is, nem 
annyira züllött, alja egyén. Sem nem tolvaj, 
még csak nem is iszákos túlságosan, sőt 
még azt sem lehet egészen ráfogni, hogy 
dologkerülő. Szíve pedig?  Sohsem romlot-
tabb a Kakuk Marci szíve  másokénál! Csak 
valahogy, mintha eleve csavargónak lett 
volna rendelve a Magasságoktól.

Egyáltalán mindenki alapjában derék 
fickónak tartja őt szülővárosában. Derék 
fickónak, s amellett különös és mulatságos 
fickónak. Érdemes azonban megfigyelni: 
miért?

Külsejénél fogva? Részben meglehet. 
Bár ezer Kakuk Marcihoz hasonló alak közül 
kilencszázkilencvenkilenc inkább undort 
vagy szánalmat keltene. De ahogy Kakuk 
Marci, anélkül hogy valaha is pályázna hol-
mi bohóckodásra vagy élcelődésre, mégis 
szinte kényszerű vidámságot terjeszt maga 
körül, azt egész mással éri el. Valami fura 

őszinteséggel és egykedvűséggel, amely 
nem méltat rejtegetendőnek semmi hibát, 
semmi gyöngét, anélkül hogy vásott vagy 
keresett volna. Ez a furcsa tárgyilagosság, 
ez okoz személye körül derültséget.

Sőt egész biztos, hogy nem őt teszi nevet-
ni valóvá. Nem, hanem sokkal inkább annak 
tényét, mennyi áltatás és alakoskodásban le-
ledzenek még a legegyszerűbb lelkek is.

Mert hogy csajbókosnak és együgyűnek 
is tartanák kissé Kakuk Marcit? No, igen. 
Többen tartják annak. Csakhogy ez az, ami 
merőben igaztalan. Igaztalan és inkább 
azokra vall fogyatékossággal, mint Kakuk 
Marcira.

Különben már a pofája oly sajátos Ka-
kuk Marcinak. Olyan, mintha nem is volna 
képes kifejezni valami indulatot. Hosszúkás, 
kopószerű s egyforma hamuszürke min-
dig. Mégsem visszariasztó. Holott hozzá 
még jókissé bandzsít is. Tehát szemeiből 
is nehéz kifürkészni valamit. Hadonászni, 
handabandázni sem szokott. Ha beszél, 
tartása is olyan, mintha önmaga egész má-
son tűnődne, mint amiről szó van. Nevetni 
meg éppen nagy ritkán szokott. Akkor már 
pukkadoznak és kékülnek körüle, mikor az 
ő bal szeme és jobb ajkszegletében is meg-
jelenik valami hasonlíthatatlan hunyorgás. 
És ehhez néhány kuncogást hallat, mint mi-
kor a malacoknak a fejét vakarják, s halkan 
csökögnek.

Egyáltalán Kakuk Marcinak csak a szaván 
indulhatni el. Úgyhogy talán maga is azért 
vált körülményeihez képest valamilyes 
mesterévé a szavaknak, hogy ennélfogva 
mulatságos fickónak tartsák.

Hogy a neve? Hát ha ki nem találták, a 
neve úgy ragadt rá, hogy Kakuk Marci köz-
ismerten nagy barátja a szépnemnek. De 
mint a kakuk, maga nem rakott fészket, ha-
nem másokéra járogat.

Egyebekben igazán érdemes meghall-
gatni tőle ifjúsága történetét. Egész biztos, 
hogy bárkiben értés és elnézés támad ön-
kéntelen sorsa iránt.

Értés, elnézés, édes istenem! Való-e elő-
ször is az, hogy Kakuk Marci kétségtelen alja 
társadalmi helyzete mellett annyira sajná-
latra méltó boldogtalan volna? Tudja isten! 
Nehéz megállapítani a boldogtalanság jel-
legét. Sőt bajos még a nyomorúságét is.

Kakuk Marci is szeret dicsekedni, például, 
gyermekségével. Azaz azzal az idővel, ami-
kor még maga is a polgári társadalom tagja 
volt, akármilyen apró is.

Pedig voltaképp Kakuk Marci gyermek-
sége jóval nagyobb  ínséget ismert a mos-
taninál, a rongyokénál. A koszlottság és a 
foltok ínségét. Azt az ínséget, amit takargat-
ni, titkolni kell, és titkolni nem lehet, mint 
– ahogy mondják – a köhögést.

Kakuk Marcinak apja is, anyja is ivott. Me-
lyikük jobban? Hát apja rendszeresen, anyja 
időszakonként. De körülbelül megitták azt a 
mennyiséget, aminek ára, ha meg is marad, 
akkor is szűkölködniök kell.

Kakuk Marci apja végrehajtó volt a vá-
rosnál. Azaz hogy ezt Kakuk Marci csak a 
rövidség kevéért mondja így. Valójában 
apja csupán segédje volt a városi végre-
hajtónak. Hivatalos szabatossággal kife-
jezve, a kisegítő napidíjas  rangjában. De 
hát mégiscsak valami rangban és ha nem 
szürke, akkor legalább sárganeműben. Úr-
féle volt, szellemi munkás. Sőt tényleg nem 
is kivetett egyén.

Elvégre a közfelfogás szerint csak dicsé-
retére szolgálhatott, hogy kedvelte a tár-
saséletet, és egyik legkimaradhatatlanabb 
tagja volt a városi Polgár Egyletnek.

Igaz, hogy otthon egész családja sokszor 
kéthatos értékűt sem zabált naponta, de 
ő maga azért kifizette vagy felíratta az esti 
hathatosnyi cehhet a lityi borért és ásvány-
vízért az Egyletben. Míg a napidíja minde-
nestül egy pengő volt. Amiből következik, 
hogy...

Azaz ebből sok minden következett, pél-
dául családjára, de magára a végrehajtóra 
főként az, hogy napi cehhen kívül nemigen 
ihatott többet. Kivéve persze, ha más fize-
tett neki.

Mivel azonban sem mulatságos, sem 
eszes egyén nem volt, hát csak egyetlen 

Tersánszky Józsi Jenő

Kakuk Marci ifjúsága
(Részlet)
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N oha Kakuk Marci, Tersánszky Jó-
zsi Jenő (1888–1969) csavargó 

hőse először a Ruszka Gyuriék karácsonya 
című elbeszélésében tűnik fel, az 1921-ben 
keletkezett Kakuk Marci ifjúsága című 
kisregényében mutatja be először. Ebben 
megismerjük  a társadalom perifériájára 
szorult, hányatott életű, ugyanakkor derűs 
életszeretetével és tisztalelkűségével szim-
pátiánkat is kiváltó pikareszk hős gyermek-
korát – ami nem tipikus és nem is irigylésre 
méltó. Tersánszky két évtizedig  írta a laza 
fűzért alkotó regénysorozatát Kakuk Mar-
ci kalandjairól. Ma a 20. századi magyar 
irodalom legismertebb és legnépszerűbb 
csavargója, bohóca. Távoli Don Quijote-
rokon. A hős kicsit alteregó is – Tersánszky 
Józsi Jenő, ha nem is élte meg a társadalmi 
lét alattiságnak azt a fokozatát, amit hőse, 
élete és teremtett alakjának életútja között 
van átfedés. Tersánszky Józsi Jenő főmun-
katársa volt az először száz évvel, 1908-ban 
napvilágot látott Nyugatnak, a múlt szá-
zad és irodalmunk emblematikus jelentő-
ségű folyóiratának. E folyóirat lapjain ért 
jelentős íróvá. 

Nézz utána a pikareszkregény fogalmá-
nak! Milyen regényeket sorolunk e típusba?

Jó olvasást! Jó munkát!
Bence Erika

Levél érkezett rovatunkba Szenttamás-
ról! Drobnyik Aranka és Horváth Futó 
Hargita magyartanárok diákjai jelent-
keztek. Závada Pál Idegen testünk és Gion 
Nándor Ez a nap a miénk című regényének 
(illetve a közölt részleteknek) összevető vizs-
gálatát végezték el. De még hogyan! Próbál-
ja csak valaki még egyszer lebecsülni a mai 
diákok olvasási és értelmezési készségeit! 
Ezek a levelek bizonyítják az ellenkezőjét 
Volt ki önálló elemzést végzett (így Habina 
Martina, Kiss Natália, Szekrény Orsolya és 
Milacski Hermina nyolcadikosok, illetve Ha-
bina Melinda, Jagity Henrietta  és Kiss Hanna 
hatodikosok), s voltak, akik társukkal együtt 
próbáltak megküzdeni a feladattal (köz-
tük: Kraszulyák Orsolya és Faggyas Emma, 
Bacsa Mónika és Tojzán Zsana, Kraszulyák 
Zsolna és Zsemlye Zsanetta, Kuszli Dorina és 
Szabados Noémi, Kiss Tamás és Szabó Emil 
– nem mindenki írta oda, hogy hanyadikos, 
ezért mellőzöm ezt az adatot). Igazán baj-
ban voltam, amikor választani kellett, kinek 
a leveléből idézzek, hiszen – bár különböző 
módon: a feminista hozzáállástól a törté-
nelmi tapasztalat értelmezéséig próbálkoz-

tak az elemzéssel – mindannyiuk levelének 
van figyelemfelkeltő mozzanata. 

Szekrény Orsolya nemcsak hasonlósá-
got, de különbségeket is észlel (természete-
sen!) a két mű között: „Závada Pál regénye 
levelezést tartalmaz, így formailag eltér a 
Gion-regénytől.” 

„Dániel Ferenc, a csángó kedvetlenül 
beszélt, nem volt benne semmi öröm – nem 
tudta, életben maradhatnak-e,vagy a halál-
ba vezet útjuk” – fogalmazza meg a Gion-
regény egyik megrendítő jelentését Kiss 
Hanna. „A két író nem igaz történetet, de 
igaz érzelmeket írt le” – olvashatjuk Kuszli 
Dorina és Szabados Noémi értelmezésében. 
Nagyon szép a mondat második része – az 
első tagmondattal talán vitatkozhatnánk, 
hiszen mi az, hogy igaz vagy hamis az 
irodalomban. S úgy került be az irodalmi 
köztudatba, hogy a Rojtos Gallaiak, Gion 
történelmi tetralógiájának szereplői valós 
személyek voltak Szenttamáson. Tudjátok 
mit hiányolok leveleitekből: a Szenttamás-
tartalmak felfedését.

Szekrény Orsolya, Milacski Hermina 
és Kiss Hanna könyvjutalmat kap.

tulajdonát vethette latba, hogy kielégítse 
szenvedélyét. Ez volt a kitartás. Kitartani a 
végletekig! Nem is olyan jelentéktelen do-
log ez.

A végrehajtó a polgárok egyletében 
estéről estére, mint a pók a hálójában a 
legyekre, úgy várt egy sarokban a mulató 
társaságokra, míg lerészegednek.  Akkor 
mindig akadt köztük barátkozó, ismerkedő 
természetű, aki odahívta az asztalhoz. Vagy 
akadt barátságtalan természetű, aki elri-
asztotta magától a társaságát, és valakivel 
komiszkodni akart, s ez hívta oda a végre-
hajtót. Meg akadt, akit haza kellett cipelni. 
Szóval, valahogy akadt potya, csak ki kellett 
várni.

A végrehajtó valóságos kuvikja volt a 
mámornak. A képe mindig nyúzott az éj-
szakázástól, és sárga, szürke meg zöld a 
sok zárt levegőtől. De az irodát azért sosem 
mulasztotta el. Két éjjel virrasztani és nap-
pal körmölni, fel sem vette. Így tehát nem is 
tartotta senki züllött egyénnek. Sőt elnézést 
és magyarázatot is találtak rá, miért nem 
szívleli családja körét.

Feleségének sokkal gonoszabb híre volt. 
Való, hogy túlságba is ment olykor. Ha egy-

szer beleszagolt az italba, képes volt érte 
leadni fejéről a kendőt és hazulról az ágyte-
rítőket. Képes volt megszökni családjától, s 
napokig odakujtorogni.

Marcika ment az iskolába, és a kis pajtásai 
ujjongva adták elő, hogyan látták édesany-
ját ott fetrengeni az utcán, egy fal tövében.

Csak szerencse, hogy Marcikának azt a 
különös rugékony kedélyt adta a természet. 
Valahogy érzéketlen volt a szégyen, a kínos, 
a megalázó iránt, anélkül hogy különben 
arcátlan lett volna, mint ez rendesen ezzel 
szokott járni. Különös s nem oly sűrű tulaj-
don ez.

A nagy Kakuk Marciból teljességgel hi-
telesnek képzelhető el, ahogy meséli, hogy 
ilyenkor csak vállat rántott kis pajtásainak:

-- Hát mit mondjátok nekem? Én nem te-
hetek róla. Rájön, és nem bírunk vele.

Nem volt ízetlen, hogy vele röhögjön kis 
pajtásaival. Azaz hogy nem volt gyáva, hogy 
ezzel segítse túl magát zavarán. De nem volt 
ingerült sem, rebbent sem.

Éppígy mesél egyéb családi körülmé-
nyekről is. Azt állítja például, hogy ő maga 
egyáltalán nem hallotta szüleit beszélni 
egymással. Sőt nénje is azt mondta neki, 

hogy ő is csak egész kicsi volt, mikor még 
szüleik beszéltek egymással.

Hogy hogyan érintkeztek mégis egymás-
sal? Hát nekik, gyermekeiknek szóltak:

Mondd meg anyádnak ezt meg ezt!
Persze, ha nem így:
Mondd meg annak a tolvaj tekergőnek, 

aki megette az életemet!
És viszont:
Mondd meg annak a dögnek!
Ezek természetesen a legenyhébb kife-

jezések.
A végrehajtó csak jött-ment otthon, 

mint valami vendég. Letette a kanalat, és 
már nyúlt a kalapjáért. A gyermekek csak 
anyjukkal voltak, föltéve ha arra még rá 
nem jött a hava, és el nem szökött. Akkor a 
Jóisten viselte gondjukat. Előtte tudvalevő, 
hogy kedvesek az árvák és ínségesek.

Mindezt nyugodtan s a legnagyobb 
határozottsággal bizonygatja Kakuk Mar-
ci. Soha, az ő füle hallatára apja, anyja egy 
kukkot nem szóltak egymáshoz. És erre 
mint a világon legegyszerűbb dolgot teszi 
hozzá:

-- Nem beszéltek azok soha. Pedig még 
utánam született a kisebb testvérem.

Kedves Olvasó Tanulók!



Jó
 P

aj
tá

s
�0

A Wine egy olyan program, amivel lehetőség nyílik a Microsoft 
Windows programok futtatására (beleértve a DOS, Windows 
3.x és Win32 futtatható állományokat) Unix alapú rendsze-

rek (pl. Linux) alatt. A Wine egy szabad felhasználású szoftver, neve 
egyébként szójáték, jelentése: bor, a rövidítés pedig ezt takarja: 
Wine Is Not an Emulator.

A Wine nem egy emulátor, hanem egy kompatibilitást biztosí-
tó szoftverréteg, amely a windowsos alkalmazások által meghívott 
DLL-ek alternatív használatát biztosítja, de akár a Windows saját 
DLL-jeit is képes használni, amennyiben a felhasználó rendelkezik 
velük.

A következő platformokon érhető el: Linux, FreeBSD, Sun Solaris, 
NetBSD.

A szoftver elsősorban azoknak jelenthet megoldást, akik Linuxot 
szeretnének használni az asztali gépükön, azonban egyes, számuk-
ra kritikus fontosságú szoftverek nem készültek el a szabad operáci-
ós rendszerre, és csak Windowson működnek.

A projekt hivatalos indulásától számított tizenötödik évfordulón, 
június 6-án jelent meg a Wine 1.0 változata. 11.226 windows-app-
likácó futtatható rajta, office, grafika, játékok, zene, videó, internet 
stb.

Érdemes lenne kipróbálni a nemrég emlegetett Puppy Linux-
szal vagy a most nagyon divatos SuseLinux 11-gyel, melyről sok jót 
hallani...

Indítható CD-ről, USB pendrájvról, no meg természetesen me-
revlemezről!

A fejlesztők weblapja:
http://www.winehq.org/
Innen tölthető le a Wine 1.0 (itt választhatod ki, melyik Linux-

disztribúcióhoz valót kéred):
http://www.winehq.org/site/download 

Windows programok 
használata Windows nélkül?!
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A da Vinci-kód megjelenése óta turis-
ták hada lepte el a skóciai Rosslyn-
kápolnát, melynek felépítése 40 évig 

tartott, és a végeredmény olyan kultikus hely 
lett, amely a világ egyetlen templomára sem 
hasonlít. 

Earl William Sinclair, a kápolna megren-
delője, és Sir Gilbert Haye, az építési mun-
kák felügyelője 1446-ban kezdték építeni a 
kápolnát. A kor híres kőművesei telepedtek 
le az erdős völgyben, hogy felépítsék a kő-
könyvtárat, amely gazdag szimbolikájával 
és képeivel szinte él. A Rosslyn-kastélyban 
már ekkor is Európa egyik legcsodálatosabb 
könyvgyűjteménye foglalt helyet – akkor hát 
mit akarhatott elérni Sinclair és Haye azzal, 
hogy a tudásukat kőben örökítik meg?

Talán megérezték, hogy sötét idők jön-
nek, amikor a templomokat felgyújtják, a 
misztikusokat üldözik, az ezoterikus tudást 
pedig eretnekségnek nyilvánítják. A Sinc-
laireket valóban elérte a végzet, a kastélyt 
megostromolták, a nagy könyvtárat pedig 
széthordták. A Rosslyn-kápolna azonban át-
vészelte a templomok felégetését, Cromwell 
ostromát, valamint John Knox és a kálviniz-
mus gyűlöletét. A 19. századra a kápolna már 
romokban állt, és feledésbe is merült volna, 
ha nem kelti fel Viktória királynő figyelmét.

A Rosslyn-kápolna A da Vinci-kód című 
kalandregény utolsó lapjairól tett szert újke-
letű világhírre: a kápolna falain, padlóján és 
alaprajzában ugyanis a titokfejtők számos 

rejtélyes szimbólumot vélnek felfedezni. A 
bosszantó vagy éppen mulatságos történeti 
pontatlanságairól elhíresült ponyvaregény 
közvetve bár, de immár fizikailag is képes 
kárt okozni: lelkes rajongói akkora csapa-
tokban tódulnak a középkori műemlékhez, 
hogy veszélybe sodorják állapotát.

A kápolna fenntartói őszintén aggódnak 
a finom, 15. századi kőfaragványok állapotá-
ért: a folytonos tapogatás és az emberek le-
heletének páratartalma miatt ugyanis tönk-
remehetnek a díszítmények. A da Vinci-kód 
2003. júliusi megjelenése óta 56 százalékkal 
emelkedett a misztikumot árasztó épületbe 
látogatók száma. Csupán a megjelenés hó-
napjában kilencezren keresték fel Rosslynt. 
A kápolnát gondozók ezért úgy döntöttek: 
a nyári turistaroham miatt bevezetik az új 
szabályozást, melynek értelmében csak 
óránként, vezetett túrák formájában léphet-
nek látogatók a templomba. A fenntartók 
eleinte örülhettek a növekvő érdeklődésnek, 
hiszen könnyebben összegyűlhetett a kápol-
na felújításához szükséges 3 millió font. A 
szakadatlan tülekedés azonban épp azokat 
a műalkotásokat teheti tönkre, amelyekre az 
emberek kíváncsiak.

Stuart Beattie, az épületet gondozó Ross-
lyn Chapel Trust projektvezetője a Daily Re-
cordnak azt mondta: „Nem volna ekkora a 
baj, ha az év tizenkét hónapjára egyenlően el 
tudnánk osztani a látogatókat, de a helyzet 
az, hogy nyáron hatalmas tömegben érkez-
nek. Természetesen nagyon örülünk a plusz-
bevételnek, de ha túl sok ember tapogatja 
össze a homokkő-faragványokat, félő, hogy 
azok tartós kárt szenvednek.”

Dan Brown amerikai író A da Vinci-kód 
című regénye 2003 nyara óta 17 millió pél-
dányban kelt el, és magyar nyelven is sikert 
aratott. Alapötlete egyáltalán nem új; a rejté-
lyek kedvelői számtalan forrásból hallhatták 
azt az alternatív Jézus-történetet, mely sze-
rint a Megváltó halála előtt Mária Magdol-

nával gyermeket nemzett. A feltevés szerint 
Magdolna a kislánnyal francia földre mene-
kült, ahol a helyi zsidó közösség fogadta be 
és tisztelte őket királyi vérből származó csa-
ládként. A leány vagy leszármazottai később 
beházasodtak a Meroving-házba, így Jézus 
vérvonala része lett az európai uralkodóhá-
zaknak. Az elmélet szerint a katolikus egy-
ház természetesen mindent megtesz, hogy 
a világ elől eltitkolja Jézus úgymond „valódi 
történetét”, s titkos társaságai révén még a 
gyilkosságtól sem riad vissza.

Brown regénye mindössze a történet 
legutóbbi kalandos, népszerű feldolgozása. 
Megjelenésekor rengetegen hinni kezdtek 
a Vatikánt, a szabadkőművességet, a Temp-
lomos lovagrendet és más, rejtélyes társa-
ságokat magában foglaló összeesküvés-el-
méletekben. De sokan voltak azok is, akik 
valóságos sportot űztek a történetileg felet-
tébb ingatag lábakon álló, ám kétségkívül 
érdekes sztori ténybeli tévedéseinek, követ-
kezetlenségeinek kipellengérezéséből.

Rosslyn
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Ködösítsünk? Inkább mégse: a november ál-
talában nem tartozik a legkellemesebb hó-

napok közé. Szél, köd, eső… Ezekkel a természeti 
jelenségekkel a legjobb meleg kályha mellé bújva 
találkozni. 

A köd voltaképpen nem más, mint a levegő-
ben levő vízszemcsék felhalmozódása, az a hely-
zet, amikor a felhő a föld közvetlen közelében 
keletkezik. De milyen látásviszonyok között be-
szélünk ködről? Akkor, amikor a látástávolság egy 
kilométer alatt van.

Ködnek nevezzük a csillagászatban a halvány, 
határozatlan körvonalú égitesteket, köztük az 
úgynevezett extragalaxisokat. Galaxisok a néhány 
százmillió vagy százmilliárd csillagot tartalmazó, 
dinamikai és fejlődési szempontból összetartozó 
csillagrendszerek. Extrának nevezzük őket, ha a 
Tejútrendszer kívül helyezkednek el. 

A Lutra, a Vuk és a Tüskevár írójának lebilin-
cselő vadásztörténetei Köd címmel jelentek meg. 
Talán nem is kellene ideírni, hogy a szerző Fekete 
István. 

Világszerte egyre több helyen mindennapossá 
válik az igen kellemetlen füstköd. Az angol erede-
tű nemzetközi neve szmog.

November negyedik csütörtökje a hálaadás napja, az Egyesült Államok 
talán legnagyobb ünnepe. A hagyomány 1621 őszére nyúlik vissza, 

amikor amerikai telepesek megvendégeltek kilencven indiánt és azok törzs-
főnökeit, így fejezve ki hálájukat, hogy az őslakosok megismertették őket a 
jószágokkal és a növények termesztésével, s ezzel megmentették a népet az 
éhínségtől. A házigazdák vadpulykát, pisztrángot, kagylót, kukoricát, tököt, 
zöldségeket és szárított gyümölcsöket tálaltak fel a lakomán, a vendégek 
pedig szarvashússal köszönték meg a szíveslátást. A telepesek az ünnepi 
találkozón Istennek is hálát adtak, amiért az előző évi éhínség után sikerült 
bő termést betakarítaniuk. A hálaadás ünnepén azóta is pulykát tálalnak fő 
fogásként az amerikai családoknál.

November 11-e vidám idők, a farsang és a lampionos mulat-
ságok beköszöntét jelenti. No, nem a ludaknak, hiszen nekik 

ilyenkor az asztalon van a helyük, akárcsak a Márton-kenyérnek.
Az ősi néphit szerint a Márton-napi mulatság célja, hogy elűz-

ze a rossz szellemeket és termékennyé tegye a földet. Aki pedig 
szívének választottjával együtt átugorja a Márton-napi tüzet, az 
elkövetkező esztendőben kiváló egészségnek és anyagi jólétnek 
örvendhet. A középkorban szinte minden utcában, később már 
csak a települések központjában, jobbára a templom előtti té-
ren lobbantak fel a Márton-napi lángok, hogy gátat vessenek az  
ősszel szokásos „pogány mesterkedéseknek”. Aki elment a tűz-

höz, az egyház áldásával ugrándozhatott. A papok, Szent Márton 
jótékonyságára emlékezve, gyakorta ajándékoztak a rászorulók-
nak külön erre a célra sütött Márton-cipókat is.

A 16. század óta a tíz év fölötti gyerekek is felvonulhatnak 
lampionjaikkal az utcákon, éneküket gyümölccsel, dióval és 
süteménnyel jutalmazzák a felnőttek. A fényes felvonulás után 
mindenki összejöhet egy pohár forralt borra és egy szelet Már-
ton-kenyérre a főtéren lángoló tűz körül, a libasült pedig otthon 
várja a mulatságból hazatérőket. 

Ha nagyon szerelmes vagy, és egy perc-
re sem bírsz elszakadni a kedvesedtől, 

akkor íme egy megoldás: kesztyű pároknak! 
A bolondos kézmelegítő télig még elké-
szülhet. Horgolhatod, kötheted, persze, ha 
megkörnyékezed a nagyit, talán már Miku-
lásra beledughatjátok fázós kezeteket.

Márton-napi lángok

Egy kis 
ködösítés

Hálaadás

Télig 
elkészülhet
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Egyre közeledik november 15-e, a Jó Pajtás 33. sakktornájának az idő-
pontja. Nagy a készülődés, a csapatok kialakítása a vajdasági iskolák 

egy részében, különösen ahol fejlett a sakkélet, és válogató versenyeket 
rendeznek, hogy kijelölhessék és idejében benevezhessék a legjobba-
kat az apatini vetélkedőre. Amióta bevezettük az egyéni versenyt, olyan 
népszerűvé vált, hogy a részvevők létszáma többször is meghaladta a 
kétszázat. Az iskoláknak ugyanis nem szükséges teljes csapatot össze-
állítani, akár egy-két fiú- vagy lánysakkozó is felléphet a versenyen, így 
sokkal több helyről jelentkezhetnek. Egy-egy iskola legtöbb öt fiút és 
három lányt nevezhet be, és  pontjaiknak az összeadásával az iskolai csa-
patok sorrendjét is megkapjuk. Svájci rendszerben hét fordulót játszanak 
(órával, 20-20 perces partit), s egy nap alatt befejeződik a küzdelem. Az 
útiköltségeket a részvevők fedezik, sakkfelszerelést és sakkórát is visz-
nek magukkal. Az ellátásról (reggeli, ebéd) a házigazdák gondoskodnak, 
a díjakat (serlegek az egyéni győzteseknek és a csapatoknak, oklevelek, 
sakk-könyvek, alkalmi ajándékok stb.) pedig a szerkesztőség adja. 

A nagy érdeklődésből ítélve most is tömeges részvételre számítunk, 
hiszen a múlt hét közepéig 21 iskola jelezte fellépési szándékát mint-
egy 100 diákkal, de bizonyára legalább kétszer ennyien lesznek majd 
Apatinban. A sziváciak, akik ismételten kifejezték óhajukat, hogy jövőre 

ők legyenek a szervezők, több tanulót is szerettek volna benevezni, de 
a versenyszabályzat maximum 5+3-at tesz lehetővé. Az érdekeltek ké-
résére a létszámot tartalmazó benevezéseket a hét végéig, november 
8-áig tehetik meg. Felhívjuk az illetékeseket, hogy a 064/277-43-64-es 
telefonon jelentsék a szerkesztőségnek, hogy hány tanulóval (fiúval és 
lánnyal) jelennek meg a versenyen. Ezt aztán a hivatalos, írásos beneve-
zéssel (név, osztály) erősítsék meg, és küldjék el elektromos úton (szerk@
jopajtas.info) vagy postán a Jó Pajtás szerkesztőségébe (Novi Sad, Vojvo-
de Mišića 1.) úgy, hogy az legkésőbb november 11-éig megérkezzen.

Az apatini előkészületek Nada Zdravkovićnak, a Žarko Zrenjanin is-
kola igazgatónőjének és a sakk klub aktivistáinak közreműködésével (élü-
kön a tapasztalt Ilija Ožegovićtyal) jól haladnak, készek a vendégek, a 
sakkreménységek fogadására. November 15-én (szombaton) reggel 8.15 
és 9 óra között várják a részvevők érkezését az iskolába (Srpskih vladara 
25., a központban), fél 10-ig tart a reggeli, utána a csapatvezetők megbe-
szélése, majd a sorsolás következik, és 10 órakor kezdődik a verseny. Este 6 
óra tájban már tudni fogjuk, hogy kik az idei győztesek és a díjazottak. 

P. J.

Nagy a készülődés

Huszonegy iskola jelezte részvételét 
a sakkversenyünkre – A jövő szombaton, 
15-én lesz Apatinban, de már a héten kell 

jelentkezni

Nemrég Belgrádba utaztam a Vojvodina női kosár-
labdaklub utánpótlás csapatával egy edzőmérkő-

zésre. Nem is sejtettem, milyen emlékezetes lesz ez a 
kirándulás. Az autóbuszban edzőnk Dragan így szólt: 

– Lányok, van egy meglepetésem a számotokra. A 
mérkőzés után megnézzük a szerbiai férfi kosárlabda-
válogatott meccsét a belgrádi Arénában. A fiúk az ola-
szok ellen játszanak selejtező mérkőzést a következő 
Európa-bajnokságra. 

Összenéztünk a lányokkal, s  már kezdtünk izgul-
ni, mivel még sokan közülünk nem voltak ebben a 
hatalmas sportlétesítményben. Az edzőmérkőzést 
egy belgrádi iskola tornatermében játszottuk a Radi-
voj Korać klub ellen. Sajnos veszítettünk. A váloga-
tott mérkőzése 18 órakor kezdődött. Jó, hogy idő-
ben megérkeztünk a helyszínre, mert nem is olyan 
egyszerű a tájékozódás az épületen belül. Nagyon jó 
helyünk volt, nem messze a játékosoktól. Azt hiszem, 
mi is olyan izgatottak voltunk, mint akik a parkettán 
vezették a labdát. Egész idő alatt hangosan, min-
dent beleadva szurkoltunk. A fiúk győztek! Hazafelé 
a buszban az Aréna hangjai csengtek a fülemben. 
Egyetlen vágyam, hogy egyszer én is ott játsszak egy 
komoly mérkőzést. 

Olajos Teodóra, 7. osztály 
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

A Fejős Klára iskola két nyolcadikosa és egy hetedikese részt vett Szabadkán a Kultúr-
csempész Sínbusz Fesztiválon. Alkalmuk volt megismerkedni a kortárs irodalom képvi-
selőivel: Grecsó Krisztián, Kis László, Kemény István, Lackor Gábor, Enes Halilović, Boško 
Krstić, Szíjj Ferenc és Orcsik Roland olvasták fel műveiket. A rendezvény nemzetközi volt. 
A szegedi vasútállomáson kezdődött, s a szerzők folytatták a felolvasást a sínbuszban, 
majd este a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetségkutató Gimnáziumban fejezték be. 
– Molnár Andrea

Sípos Alissza hetedik osztályos tanuló második díjat nyert rajzával az egészségvédelmi 
intézet által meghirdetett pályázaton. – Lőrincz Dianna

A szoptatás világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton Juszkán Viktor rajzá-
val második helyezett lett és továbbjutott Belgrádba. – Fa Mónika

Az iskola tanulói a közelmúltban ellátogattak a színházba. Megnézték Mozart Varázs-
fuvola című operáját. Az előadás érdekessége az volt, hogy bábok jelenítették meg az 
eseményeket. Az operát a belgrádi bábtársulat mutatta be, akiknek a művészete egyedi 
Európában. – Pleskó Valentina

Zimonjić Mihajlo, az iskola harmadik osztályos tanulója Romániában vett részt egy 
úszóversenyen. Gyorsúszásban 50 méteren első helyezést ért el. – Balázs Roberta

Már öt éve dzsesszbalettozom. Ezalatt sok versenyen vettem részt: Kanizsán, Bácsfe-
ketehegyen, Budván, Versecen, Újvidéken, Pulán stb. Pulán volt a legizgalmasabb. 

Amikor megtudtuk, hogy világbajnokságra megyünk, nagyon megörültünk. Több kore-
ográfiát készítettünk és jól felkészültünk. Eljött az indulás napja. Alig vártuk, hogy odaér-
jünk, mert reméltük, hogy fürödhetünk a tengerben. Sajnos a víz még hideg volt, ezért 
be kellett érnünk a medencével. A verseny napján korán reggel már a helyszínen voltunk, 
és néztük a többieket hogy táncolnak. Elfogott a lámpaláz. A külföldiek sokkal jobban 
táncoltak. Délután a kicsik léptek fel. Szurkoltunk, kiabáltunk és énekeltünk. Még néhány 
óra volt a mi fellépésünkig. Amikor megláttam, hogy egy lány táncolás közben összeesett 
és megsérült a nyaka, még feszültebb lettem. Ha viszont azt láttam, hogy valaki tévesz-
tett, megnyugodtam. Ránk került a sor. Amíg a színpadon voltam, figyeltem a zsűrit, hogy 
tetszik-e nekik a koreográfia. Egyikőjük mosolygott, mások komolyan néztek bennünket. 
Öten voltunk a színpadon. Mosolyogtunk és nagyon jól táncoltunk. Meg is dicsértek ben-
nünket. Ezután már lenyugodtam. A másik koreográfia is sikeres volt, ebben mindannyian 
felléptünk. Mire elérkezett a díjkiosztás ideje, már álmosak lettünk. A negyedik és a hato-
dik helyet szereztük meg, és nagyon örültünk. Másnap lementünk a pulai strandra, este 
pedig a városban sétáltunk. Már alig várom a következő világbajnokságot.

Szunyog Szabina, 7. osztály  
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Október 10-én teadélutánt rendezett a bácskertesi 
József Attila iskola 6. osztálya. Az összejövetelen 

aktivitit és tvisztet játszottunk, de az idősebbek kedvé-
ért asztaliteniszezni is lehetett. Pudingot, pattogatott 
kukoricát, szörpöt, szendvicset és palacsintát vehettek a 
részvevők. Ami pedig mindenkit érdekelt, az a tombola 
volt. A fődíjat, egy tortát egy ötödikes fiú nyerte meg. 

Buják Anikó, 6. osztály
József Attila iskola, Bácskertes 

A válogatottnak 
szurkoltunk

Teadélután volt

Táncversenyen voltunk

Hírek Nagykikindáról
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Kisebb-nagyobb cselekkel, 
de mindig eléred a célodat 

másoknál? Vagy épp 
ellenkezőleg: gyakran 

rászednek, és nem az van, amit 
igazán szeretnél? Töltsd ki 

tesztünket, és megtudod, mire 
vagy valójában képes, ha a 

befolyásolásról van szó!

Mennyire tudsz 
befolyásolni 

másokat?
Értékelés

5–7 pont: Nincs benned semmi szikrája a 
manipulációnak. 
Inkább azok közé tartozol, akiket manipulálnak. Pró-
báld meg fejleszteni ezt a készségedet. Bátran kérj 
szívességet anélkül, hogy azt éreznéd, neked is viszo-
noznod kell. Nagyon idegesítő lehet, ha nem azt ka-
pod, amire számítasz, törekedj rá, hogy te irányítsd az 
életedet. Tanulj meg csak kérni, és ne ajánlj fel cserébe 
semmit. Az emberek vagy igent vagy nemet mondhat-
nak, ez ennyire egyszerű. Így sokkal kevesebb vitád lesz 
másokkal. 
8–14 pont: Képes vagy irányítani anélkül, hogy 
manipulálnál. 
Sosem vagy manipuláló, és ez benned a nagyszerű. 
Ha szeretnél valamit, akkor azt nyíltan közlöd a má-
sik féllel. Ha nemmel felelnek kérésedre, megmutatod 
meggyőző, határozott oldaladat. Páran talán túl pasz- 
szívnak tartanak téged, de ne aggódj emiatt, csupán 
azt jelenti, hogy te így kezeled a feléd irányuló negatív 
reakciókat. A passzivitás nem rossz taktika, hiszen így 
mindent jól megfigyelhetsz, és jobban ki tudod követ-
keztetni a dolgok alakulását. 
15–21 pont: Tudod, hogy hogyan használd a 
vonzerőd.
Nagyon jó vagy az emberek elbűvölésében, ami már 
néha-néha a manipulálás határát súrolja. Ne aggódj, 
hiszen, tudod, ha mosolyogsz, a világ visszamosolyog 
rád. Mindig hallgass, figyelj a környezeted véleményé-
re, és vedd is számításba azokat. A vonzerődet arra is 
használhatod, hogy mások napját szebbé tedd. Légy 
óvatos, ne erőszakoskodj és ne erőltess rá senkire olyat, 
amit tényleg nem szeretne. Jobb, ha hagyod, hogy a 
dolgok maguktól alakuljanak, mint hogy csalással 
nyerj meg egy csatát. 
22–28 pont: Vigyázz, mert hihetetlenül 
manipuláló vagy! 
A legnagyobb problémád az, hogy nem hallgatod 
meg mások véleményét saját magadról. Ez azt jelenti, 
hogy nem tiszteled őket eléggé, és azt akarod, hogy 
mindenki úgy táncoljon, ahogy te fütyülsz. Nem nagy 
bűn, amit csinálsz, de vigyázz, mert egy napon, minden 
visszaüthet, amikor a barátaid már besokallnak tőled. 
Legyél kicsit egyenesebb és fogadd el, ha néha nemet 
mondanak.

1. Szeretnéd kölcsönkérni egy bulira a barátnődtől azt a ruhát, amit 
most vett magának.
a) Célozgatok rá, hogy mit szeretnék, de nem sok sikerrel. (1)
b) Meghívom őt is a buliba. (4)
c)  Remélem, hogy igent mond, különben azon gondolkozhatok, hogy 

mit vegyek fel. (2)
d) Megmondom neki, hogy rajta nem is áll olyan jól. (3)

2. Megkérted a barátnődet, hogy egy hétig vigyázzon a macskádra, 
de ő ki nem állhatja. Mit teszel?
a) Csak most az egyszer kérek tőle szívességet. (3)
b)  Szégyellje magát, amiért nem szereti, amúgy nincs gond, megkérek 

valaki mást. (1)
c) Félve kérdezem meg, a válasz persze nem lesz. (2) 
d) Megígérem neki, hogy viszonozom a szívességét. (4)

3. Moziba szeretnél menni a barátnőddel, és már azt is tudod, mit 
akarsz megnézni. 
a) Megkérdezem, van-e kedve megnézni a kinézett filmet. (2)
b)  Erősködök, hogy azt nézzük meg, amit kiválasztottam, de az sem baj, 

ha nem akarja. (1)
c) Addig áradozok neki a filmről, amíg sikerül rábeszélnem. (4)
d) Megmondom, hogy most én választok filmet, legközelebb meg ő. (3) 

4.  Az iskolatársadtól kapsz egy e-mailt, amiben feltett neked egy 
kérdést. 
a) Nem válaszolok neki azonnal, túl elfoglalt vagyok. (1) 
b) Azonnal visszaírok. (3)
c) Amint lesz egy szabad percem, válaszolok neki. (2) 
d) Azonnal válaszolok neki, legközelebb nekem is szükségem lehet rá. (4)

5.  Épp a vonaton/buszon ülsz és mindenképpen az ablak mellé 
szeretnél ülni. Mit teszel?
a) Megvárom, amíg lesz szabad hely az ablak mellett. (1)
b)  Udvariasan megkérem az ott ülő személyt, hogy cseréljen velem 

helyet. (3)
c)  Megkérem, hogy cseréljünk helyet, és cserébe felajánlom az útra a 

magazinom. (2)
d)  Elmagyarázom a többi utasnak, hogy mindig rosszul leszek, ha nem 

az ablak mellett ülök. (4)

PONTOZÁS 
Add össze a válaszaid melletti pontokat és olvasd el a rád vonatkozó 

értékelést!
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok és nagyon szerelmes, de két fiúba! 
Az egyik egy évvel idősebb nálam, a másik már középiskolás. Az 
első ide jár az iskolámba és mindennap láthatom, a másikat vi-
szont csak hetente egyszer. Nem tudom, hogyan döntsek. Melyik 
legyen az igazi?
Kérlek segíts!

Szerelem”
Válasz:
Kedves Szerelem!
Tudnod kell, hogy nagyon sokszor az élet dönt helyettünk sok min-
denben, és sajnos, nálad másoknak is van beleszólásuk, nevezete-
sen a két fiúnak. Csak a magad érzéseiről írsz, de arról nem, 
hogy a fiúk veled hogyan viselkednek. Mutatják-e ők 
a szimpátia jeleit, ha ott vannak a közeledben? Iga-
zából csak akkor lehet érdemleges tanácsot adni, 
ha sokkal több információt tudunk rólatok. De 
már most azt mondhatom, hogy legyél tü-
relmes és taktikus. Türelmes, hogy jól meg-
figyelhesd mind a két fiú viselkedését, hogy 
te magad tetszel-e nekik. Taktikus legyél, ne-
hogy a hirtelen és erőszakosnak tűnő visel-
kedéseddel az ellenkezőjét váltsd ki a fiúkból. 
Egy kis idő múlva kikristályosodik, és tisztán 
látod majd, melyik fiúnál van esélyed. De az is 
nagyon valószínű, hogy időközben megjelenik 
majd egy harmadik fiú, akibe még szerelmesebb 
leszel, mint ezekbe.

„Kedves Bori Mária!
Tizennégy éves vagyok, és van egy nagy problémám, mégpedig 
a volt barátnőm. Már van egy hónapja, hogy   megszakítottuk 
a barátságunkat. Sokáig legjobb barátnők voltunk. Közös meg-
egyezéssel döntöttünk így, mert mind a ketten azt gondoltuk, 
hogy a barátságunk már nem az, aminek lennie kell, és nem 
baj, ha vége szakad. Most inkább ki nem álljuk egymást. 
Mindez rendben lenne, és emberi (mondja az anyu-
kám!), de emellett akadt egy nagy gondom. Van egy 
fiú, akivel jártam egy ideig. Szakítottunk, de ez a fiú 
még mindig nagyon tetszik nekem, és ezt a volt ba-
rátnőm tudja. Hogy kitoljon velem, most hülyesége-
ket mesél neki rólam. A fiú mindent elmondott, amit 
hallott tőle. Meg is vigasztalt, hogy ne aggódjak 
miatta. Megpróbáltam beszélgetni erről az ügyről 
a barátnőmmel, megkérdeztem tőle, hogy miért csi-
nálja velem ezt, amire csak nevetett egyet és tovább-
ment. Azóta még rosszabb a helyzet. Kérem, adjon 
tanácsot, mit tegyek?

Ex.B.”
Válasz:
Kedves Ex. B.!
Úgy látszik, a szakításotok azért nem ment olyan simán, ahogy te le-
írtad nekünk. Nagyon sok tisztázatlan dolgot nem beszéltetek meg, 
és nem fektettétek le a jövőbeni viselkedésetek alapszabályait. 
(Néha ez nagyon nehéz!) Az is biztos, hogy a barátnőd nagyon meg-
bántódott, keserűség és bosszúvágy forrong benne. Mit tehetsz? A 
legjobb, ha hagyod hogy tovább játssza a megkezdett játszmát. Ám 
ne feledd, hogy nem hiába született meg az a régi mondás, hogy aki 

másnak vermet ás, maga esik bele! Saját maga fog belegabalyod-
ni az önmaga szőtt hálójába. Szerencséd van a fiúval, mert okos és 
átlát a szitán. Pont az ellenkezőjét éri el a fiúnál a viselkedésével, 
maga ellen fordítja és felébreszti benne a védelmezői ösztönt irán-
tad. Egy rendes fiúról van szó, és biztos minden a helyére fog kerül-
ni. Te pedig beszélgess minél többet a sráccal, így jobban megisme-
ritek egymást. A viselkedéseddel bizonyíthatod neki, hogy nem úgy 
vannak a dolgok, ahogyan az exbarátnőd meséli. Hogy miként fog 
alakulni a fiúval való viszonyod (a barátság, a szerelem vagy a sem-
leges kapcsolat), az főleg a fiútól függ. Mi pedig szorítunk neked!

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenkét éves lány vagyok és van két problémám!

1. A helyi rádió ifjúsági műsorában nyertem két disz-
kóbelépőt. A szüleim hallani sem akarnak róla! Azt 

mondják, túl fiatal vagyok a diszkózásra. A 14 éves 
barátnőmmel mennék. 

2. A második problémám a fiúkkal kapcsolatos. 
Tetszik egy 8. osztályos fiú, aki szerb. Nagyon 
sokat gondolok rá, még álmodok is vele. Írtam 
neki levelet is, de nem tudom, hogyan adjam 
neki oda. Szünetben találkozunk az iskolában, 
néha rám is szokott nézni, ami persze nem jelent 

sokat. Sok mindent meg szeretnék tudni róla, 
hogy jár-e valakivel, hol lakik stb. Az egyik osz-

tálytársával jóban vagyok, de őt nem szeretném 
faggatni, mert félek, hogy kitudódik a dolog, és 

akkor majd mindenki rajtam köszörüli a nyelvét. Mit 
tegyek? Kérlek segíts, adj tanácsot!

D. J.”
Válasz:
Kedves D. J.!
Elhiszem, hogy csalódott vagy, hogy nem használhatod ki a nye-

reményedet. Ezért próbálj meg még egyszer beszélni 
a szüleiddel. Mondd meg nekik, hogy nem ma-

radsz sokáig, hazajössz, amikorra mondják, 
sőt, meg is várhatnak a diszkó előtt, ha 

akarják, és utána nagyon-nagyon jó le-
szel. Ha ez sem segít, akkor add szülinapi 
ajándékként valaki idősebbnek a jegye-
ket, és várd ki azt az időt, amikor te is 
diszkózhatsz.
Ami pedig a 8. osztályos fiút illeti, a 
megírt levelet inkább ragaszd a naplód-

ba, amelybe beleírod az érzéseidet és a 
gondolataidat. Azért ne legyél bátorta-

lan, beszélgess az osztályabeli barátnővel, 
baráttal az osztálytársakról, úgy általában, 

hogy ki kivel jár, ki kit szimpatizál és úgy mel-
lesleg említsd meg azt a fiút is. A szünetekben 

legyél te is ott, ahol ez a nyolcadikos társaság, és 
akkor letesztelheted, hogy a szimpátiád hányszor néz rád, milyen 
tekintettel. Köszönhetsz is neki (és a többieknek is), és ha visszakö-
szön, már egy lépéssel közelebb vagy az igazsághoz, hogy tetszel-e 
neki vagy sem. Ha mégsem lesz semmi az egész dologból az sem 
baj, mert gyakoroltad az ismerkedést az élet iskolájában. A gyako-
roltakat pedig alkalmazhatod majd egy másik fiún, aki még jobban 
fog tetszeni, mint ez.
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éges-régen élt egy öregember. Legnagyobb bánatára nem volt 
gyermeke, így hát elvonult a világtól. Hét napon és hét éjjelen ke-
resztül Kannon templomába zárkózott, és imádkozott.

– Segíts rajtam, kérlek! – fohászkodott az istenhez.
A hetedik napon kilépett a templomból. Az ég, amelyet már régóta 

nem látott, kéken ragyogott, s boldogan élvezte, amint lágy szellő fúj-
dogált. Ahogy így lassan ballagott, embereket látott, akik a rizsföldet 
művelték.

– Jaj de szeretnék dolgozni én is! – szakadt ki belőle a gondolat.
Ekkor hirtelen furcsa hangokat hallott a háta mögül. Amikor meg-

fordult, tátva maradt a szája a csodálkozástól. – Mi, az, csak nem egy 
lopótök követ?! – Amint az öregember elindult, a lopótök is jött utána. 
Amint az öregember megállott, a lopótök is így tett. 

– Ejnye már, no!
Az öregember elkapta a lopótököt. Abban a pillanatban kiugrott 

belőle két kisgyerek:
– Örülök, hogy látlak, öregapám! Én Kinsicsi vagyok.
– Én meg Magosicsi vagyok. Mi a kívánságod?
Az öregember csak ámult-bámult!
– Te jó ég! Kannon isten ilyen hamar segített rajtam! – álmélkodott.
De rögtön kapott is az alkalmon: rizsgombócot és szakét kért a gye-

rekektől.
Kinsicsi és Magosicsi ételt és italt varázsolt elő a lopótökből. Az 

öregember jókedvűen nekilátott a falatozásnak:
– Jaj, de finom!
Miután jóllakott, fogta a lopótököt és hazament a gyerekekkel 

együtt. Ettől a naptól kezdve, ha az öregember szegényekkel találko-
zott, Kinsicsi és Magosicsi segítségét kérte, és az elővarázsolt finomsá-
gokból mindenkit jószívűen megvendégelt. 

Az öregember nagylelkűségének híre az egész faluban elterjedt, és 
amikor valamilyen ünnep volt a környéken, rá mindig lehetett számíta-
ni. A gyerekek mindenhová elkísérték. A falusiak nagyon megszerették 
az öregembert, aki ennek módfelett örült.

Egy napon lókupec érkezett az öregember házához, aki hét lovat 
hozott magával.

– Öregapám, úgy hallottam, van egy különleges lopótököd – mond-
ta, azzal elővett egy teli tarsolyt, majd így folytatta: – Add nekem a lo-
pótököt a hét lovamért és háromszáz aranypénzért cserébe.

Az öregember megcsóválta a fejét, és ezt válaszolta:
– Ez a lopótök nekem nagyon sokat jelent. Sajnos, nem adhatom. 
Ekkor Kinsicsi és Magosicsi hajszálvékony hangon megszólalt:
– Nyugodtan elcserélheted a lopótököt. Már nincs rá szükséged.
A gyerekek annyira győzködték az öreget, hogy az végül is ráállt az 

alkura. A lókupec otthagyta a lovakat és a pénzt, majd fogta a lopótö-
köt, sarkon fordult, és egy szempillantás alatt eltűnt. Hamarosan egy 
várhoz érkezett. Odaadta a tököt a vár urának abban a reményben, 
hogy értékes jutalmat kap érte:

– Olyan lopótököt hoztam neked, uram, amilyet kértél: bármit elő 
lehet varázsolni belőle – szólt hetykén a lókupec, s ez teljesen elkápráz-
tatta a vár urát:

– Akkor lássuk, tudsz-e belőle ételt varázsolni!
– Ahogy parancsolod! – mondta a lókupec.
Lefelé fordította a lopótököt, és ráparancsolt:
– Teremts elő ételt, italt!
Erre azonban nemhogy étel, de még egy csöpp víz sem jött ki be-

lőle.
Izgatottan forgatta, ütögette a lopótököt, még bele is kukucskált. 

De abból mégsem jött elő semmi. A vár ura nagy haragra gerjedt, a 
csalót kidobta a várból, és megtiltotta neki, hogy még egyszer akár-
csak a környékre jöjjön.

Az öregembert pedig még a gond környéke is elkerülte a lókupectől 
kapott hét ló és a háromszáz arany miatt, és továbbra is boldogan él-
tek Kinsicsivel és Magosicsivel.

Japán mese
Dobrosi Orsolya fordítása
Illusztráció: Borbás Zoltán

A lopótökből született testvérek
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Érdekes növény a bab, ez a sokáig ke-
vésre becsült hüvelyes. De miért be-

csülték le? Mert olcsó volt, futott, mint 
a bolond, hozta a termést szaporán. Baj 
sem volt vele túl sok. Csoda-e, hogy jó 
ideig csupán a szegény ember eledele 
volt? Még a gesztenyepüré masszáját is 
babbal hamisították egykoron. Ma vi-
szont már olyan drága, hogy inkább ezt is 
hamisítanák, ha lehetne. Az ára akkor nőtt 
meg, amikor elkezdték önálló növényként 
termeszteni. Hajdan ugyanis a kukorica 
tövébe ültették a futóbabot. Mivel a kuko-
rica magasra nőtt, felfuthatott rá kedvére. 
Nem kellett külön karózni, bíbelődni vele, 
s kapálni is egyszerre lehetett.  Az erede-
tileg Amerikából hozzánk került növényt 

a magyar konyhában sokféleképpen ké-
szítjük. Csülökkel, kolbásszal, csipetkével 
levesként is laktató egytálétel. Jókai Mór, 
az író valósággal rajongott a bablevesért, 
mármint a száraz babból főzöttért. De a 

zöldbab is finom, készüljön belőle akár 
leves, akár főzelék. Hát még a babgulyás! 
Sok híve van a különböző szárazbabfőze-
lékeknek meg a babsalátának is. S a bab 
az alapja a sóletnek is. A babos rétes vi-
szont manapság is ínyenc csemege. Értő 
szakács kezében a bab egyenesen felsé-
gessé válik. Ezért aztán az igazi felségek 
étrendjén is gyakran szerepel. Az angol 
Victoria királynőnek a zöldbab volt a ked-
venc körete.

A magyar „bab” szót nyelvészeink leg-
többje szláv eredetűnek tartja. Valaha csak 
az állati takarmányul szolgáló lóbabot ne-
vezték babnak. Az Amerikából származó 
közönséges babot sokáig törökbabként 
emlegették, majd az Alföldön paszuly, 
míg Erdélyben fuszulyka lett a neve.

A betyár szó oszmán-török ere-
detű, jelentése: suhanc, nőtlen 

legény, munkakerülő, foglalkozás 
nélküli személy. Mai értelmezése 
útonálló, rabló, tolvaj, haramia. Az 
1820-as években terjedt el a köz-
nyelvben.

Kinek a személyleírása lehetett 
az 1853-ban kelt körözőlevél:

Mintegy 40–42 éves, közép-, in-
kább kistermetű, erős és zömök, sö-
téthajú és komor tekintetű. Bajuszt 
és barkót visel. Móricz Zsigmond 
két regényt írt róla.                       (sz)

November 11-e Szent Márton ünnepe. 
Márton Pannóniában született a 4. 

században, később püspökké szentelték. A 
legenda szerint olyannyira szerény ember 
volt, hogy nem akarta elfogadni püspöki ki-
nevezését, ezért elbújt a libák óljában. Azok 
azonban a hangos gágogásukkal elárulták. 
Ezen a napon hagyományosan libát ettek, 
úgy tartották, ha a liba csontja fehér, ke-
mény tél lesz sok hóval, ha pirosas, akkor 
enyhe, locs-pocs idő várható. Megszépül 
és egészségét megőrzi, aki e napon hóban 
hengergőzik. Elszámoló nap, mindenkinek 
ki kell adni a jussát. Tilos a mosás, a ruha-
szárítás, aki megszegi, négylábúit mind el-
veszíti. 

November 19-e Árpádházi Szent Erzsé-
bet (13. század) ünnepe. A szegények, ár-
vák, betegek védőszentje a legenda szerint 
a kötényében kenyeret  vitt a szegények-
nek, mely rózsává változott, mikor atyja kér-
dőre vonta emiatt. E napon havazást várnak 
a gazdák, mint Katalinkor.

November 25-e, Szent Katalin keresztény 
vértanú (4. század) ünnepe. A fuvarosok, 
kerékgyártók, valamint a házasulandó lá-
nyok védőszentje. Katalin naphoz férjjósló 
hiedelmek kötődnek. Ha az eladólány haj-
nalban feláll az udvaruk szemétdombjára, 
amerről először hall kutyaugatást, abból az 

irányból érkezik a vőlegénye. Ha az e napon 
levágott „katalinág” (gyümölcsfaág) vízbe 
téve karácsonyra kivirágzik, a leány csak a 
legközelebbi farsangkor megy férjhez. Régi 
időjárási megfigyelés szerint, ha Katalin lo-
csog (vagyis lucskos, nem fagy), akkor kará-
csony kopog (azaz jó hideg lesz).

Sz–f

A bab népszerűsége

Betyárélet

Novemberi jeles napok

Árpádházi Szent Erzsébet
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Betűrejtvények
3
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Skandináv rejtvény (33.)
Átböngésztük a Jó Pajtás Sztárvilág oldalain a toplistákat. Onnan választottuk 
a megfejtendő énekes nevét és a listán szereplő dalának a címét. A kép segít!
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(ÉK. H.)
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(ÉK. F.)
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ÓKORI GÖRÖG 
TÖRZS

MAKÓ EGYIK 
FELE

50
NŐI NÉV 
(ÉK. H.)

NORVÉGIA

LÓNÉV 
(ÉK. H.)

HÁROM, 
OLASZUL

ILYEN KOR IS 
VAN

MEG-
FONTOL

LÓ-
GONDOZÓ

ODA-
CSAP

KÁLIUM

KÖZÉPÉRTÉK
MUZSIKUS

EGYIK 
EMBER SEM

SZÓRÓDÓ

NUMERO

RÁDIÓ-
TELEVÍZIÓ

ÜRES 
KOSÁR!

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31 32

– Mi van messzebb tőlünk? – kérdi a tanár Pistikétől. 
– Kína vagy a Hold?

– Szerintem Kína.
– Miből gondolod?
– ...
Pistike válasza a rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 9. Énekesmadár, 
10. Ragadozó hal, 11. 49 római számmal (ék. f.), 12. Redőny, 
15. Gyulladás, 17. Régi büntetőeszköz, 18. Áradat, 20. A 
béke madara, 21. Zacskó, 23. Még annál is lejjebb (ék. f.), 
25. Szegecs, 26. Egyfajta szén, 27. Sivatagi pihenőhely, 29. 
Dániában van! 30. 1001 római számmal, 31. Ételízesítő, 32. 
Férfiharisnya. 

Függőleges sorok: 2. Vízi állat, 3. Szerb személyes név-
más, 4. Vizit, 5. Doktor, 6. Levegő, angolul, 7. A jó modor és 
az udvariasság szabályainak összessége, 8. A férfi párja, 9. A 
válasz befejező része, 13. Odacipel, 14. Férfinév (ék. f.), 16. A 
kecske hímje, 19. Olasz rádió-televízió, 22. Száz, szerbül, 24. 
Kúszónövény, 26. Kínai név, 27. Fordítva: ..., a nagy varázsló.
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Berakós rejtvény
– Otthon is van egy papagáj.

Betűrejtvények
1. visszaütött, 2. mereng, 3. maláta, 4. csalán

Keresztszavak
Vízszintesen: cserebere, hazatalál, férjednek

Függőlegesen: Szarajevó, ecseteled, szabadkai

Lóugrásban
1. szőlő, dió, 2. körte, som, 3. birs, alma

Virágnév
őszirózsa

Szóláncok
1. virág, 2. nő

A 30. skandináv rejtvény helyes megfejtése
A DÉLVIDÉKI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS NAPJA.

Könyvjutalmat kap: 
Kéki Adrián, Ada

A 30. szám többi rejtvényének helyes megfejtését 15 
bácskertesi tanuló küldte be. Hármat közülük kisorsoltunk 

jutalomra. Ők a következők: Molnár Csilla, Papp Virdzsínia és 
Maros Norbert.

A 32. szám megfejtései

Kicsi sarok

Iskolás rejtvény
1

2
CS

3

4

5

6

Józsikát a suliról faggatja 
a szomszéd néni:
– És melyik a kedvenc 
tárgyad az iskolában?

Hogy mit válaszolt 
Józsika, megtudod a 
rejtvényből.

Meghatározások: 1. A ház 
szeme, 2. Női név, 3. A fes-
tő szerszáma, 4. Kacag, 5. 
Üzemi, 6. Becézett kecses 
állat.

1.
TIGRIS
HIÚZ

OROSZLÁN
KOALA
FARKAS

2.
MADRID

GENF
RÓMA

BELGRÁD
BÉCS

Kakukktojás

Mindkét oszlopban megbújik egy kakukktojás.  
Neked kell megtalálnod őket.

Anagramma

G

D

A

Á

PÁLYA

RÉGEN

KÉRED

DALOL

LABOR

VÁROS

RONDA
A megadott szavak betűit rendezd át, vagyis alkoss belőlük új 

értelmes szavakat. Ha jól csináltad, akkor a kiemelt oszlopban egy 
európai kis ország nevét kapod. 

Fokról fokra

B A G D A D

A Minden szó tartalmazza az 
előző szó betűit, valamint még 

egy betűt. Ha jól fejted meg 
a rejtvényt, megtudod, hogy 
juthatsz el az A-tól Bagdadig. 

A beírandó szavak 
meghatározásai: 

nyújt, bácskai kisváros, 
dajka, hízik.

32

35

7 10

1

5

2

Körbe-körbe
Ha egy bizonyos 
logika szerint olvasod 
össze a betűket, akkor 
egy őszi gyümölcs 
neve alakul ki. 

Szóláncok

Keress olyan szót, amely mind a felső, mind az alsó szóval egy-egy 
összetett szót alkot.

21
TORONY

REND

VAD

SZEM
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Jókai Mór

A két Trenck
Szöveg: Cs. Horváth Tibor

Rajzolta: Zórád Ernő

(Folytatjuk)
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Kos 

Mindent energikusan és a pillanatnyi ih-
lettől vezérelve oldasz meg. Ha például új 
kapcsolatokat kell szerezned, akkor nincs 
ideje a habozásnak, a hosszan tartó előké-
születeknek. Ilyenkor támaszkodhatsz rög-
tönzőképességeidre. Más a helyzet, ha már 
egy meglévő kapcsolat megszilárdítására 
van szükség.

Bika

Ne üsd bele az orrod mások dolgaiba, 
mert könnyen lehet, hogy a te orrodra kop-
pintanak. Igaz, hogy csak jót szeretnél, de 
most ezt sem veszik tőled szívesen. Saját 
ügyeidben is legyél türelmes, amennyire 
csak lehetséges. Néhány bonyolult helyzet 
tálcán kínálja magát, és te kapva kapsz raj-
ta. Azt se felejtsd el, ilyenkor is bízhatsz a 
szerencsédben.

Ikrek

Megpróbálsz alkalmazkodni a környe-
zetedhez, de az most alig sikerül. Nem is 
kellene ezt erőltetned, mert most ez nem 
megy. Keress egyéni utakat. Az esetleges 
kockázatvállalás is könnyebb lesz, ha nem 
kell mások szempontjait is figyelembe 
venned. Elképzeléseidet egészen biztosan 
egyedül is meg tudod valósítani. 

Rák

Idegesíthet a megnövekedett felelős-
ség, de most már ne hátrálj! Vállalj fel min-
den kényes helyzetet. Ha kellően nyugod-
tan mérlegelsz, megtalálod majd a helyes 
megoldásokat.

Oroszlán

Minden lehetséges módon arra törek-
szel, hogy előtérbe kerülj, mondanivalód 
mérvadó véleményként fogadják el. E vá-
gyad teljesülhet, de nem biztos, hogy a 
végén örülni fogsz a központi szerepnek. 
Mert, ha valamiben tévedsz, azt sokkal sú-
lyosabban ítélik meg, mivel minden, amit 
csinálsz, szem előtt van. 

Szűz

Úgy tűnik, hogy minden gördüléke-
nyebben halad, mint eddig tapasztal-
hattad. Aktuális feladataidat igyekszel 
pontosan, precízen elvégezni. Csakhogy 
a szorgalom önmagában igencsak kevés. 
Többet kell tenned azért, hogy kellőkép-
pen észrevegyék rátermettségedet. Kicsit 
látványosabban kellene dolgoznod, mint 
eddig. 

Mérleg

Az elkövetkező hét a reméltnél is 
jobban sikerült. Úgy érzed, van valami 
a levegőben, amitől olyan gondolataid 
támadnak, amelyeket esetleg nagyon 
furcsának, sőt ijesztőnek találsz. Próbáld 
meg elkerülni a könnyelmű költekezést.

Skorpió

Nagyon nehezen tűröd a vélemény-
különbségeket, a kisebb-nagyobb össze- 
ütközések pedig teljesen elszomoríta-
nak. Talán már megbántad azt, hogy 
éppen a közelmúltban szorosabbra 
fűzted egyik-másik kapcsolatodat. Nem 
kell általános vitát nyitnod mindenfajta 
csip-csup kérdésben. 

Nyilas

Nagyon csábít az, hogy mindent 
energikusan oldj meg. Vannak per-
sze olyan területek, ahol ez a módszer 
nagyszerűen beválik. Ha például egy új 
kapcsolatot kell vagy szeretnél szerezni, 
akkor nincs helye a habozásnak, a hosz- 
szan tartó előkészületnek. Ilyenkor tá-
maszkodhatsz rögtönzőképességedre. 

Bak

Valaki megtetszett mostanában, de 
valahogy nem szívesen kezdeményezel. 
Büszkeséged persze még gátlásossá-
goddal is keveredik, és ennek eredmé-
nyeképpen csak vársz és vársz, ábrándo-
zol és ábrándozol. Hiszel abban, hogy az 
idő múlása mindent megold. 

Vízöntő

Ne kényelmesedj el, hanem mindent 
vegyél kellően komolyan, ami új lehető-
ségeiddel függ össze. A legfontosabb, 
hogy figyelj, fülelj, és lépj! Nemcsak 
szellemi tőkédet kell mozgósítanod, ha-
nem időnként a híres vonzerődet sem 
árt latba vetni. 

Halak

Meglehetősen hamar elszáll a lelke-
sedésed. Talán a belső motiváció hiány-
zik, persze az is lehet, hogy most való-
ban nincs értelme küzdeni, a várható 
eredmények nincsenek összhangban a 
belefektetett energiával. Inkább készíts 
lehetőleg pontos mérleget, és ha való-
ban nem érdemes, akkor ne fáraszd ma-
gad. Itt a csapda, de vigyázz, semmit ne 
adj fel végleg, elég, ha most csak lazítasz 
egy kicsit.
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Csigatempó

Az ebédre már hosszú ideje várakozó 
vendég a főpincérhez fordul:

– A rendelésemet egy fiatal, bajuszos, 
szemüveges kollégája vette fel. Mondja, 
kérem, ez a pincér még most is önöknél 
dolgozik?

Problémás vásárló

A hentesüzletben így szól a vevő az el-
adóhoz:

– Kérek egy kiló fejhúst!
– Nincs.
– Akkor egy kiló pacalt.
– Elfogyott.
– Kérek helyette két kiló oldalast.
– Sajnos az sincs.
Mire hátulról kiszól a főnök:
– Ki az, aki ennyire válogat?

Figyelmeztetés

Felirat a gyermekek számára készült Su-
perman-jelmez dobozán:

„Az ember alapvetően nem tud repülni. 
Ezen a tényen a jelmez sem tud változtatni!”

Nem elég a szem

A remekműveket alkotó festőművészhez 
beállít egy tehetségtelen piktor, s a képeit 
mutogatja.

– Tudja, mester – magyarázza a képek 
mennyiségét – én mindent lefestek, amit 
látok.

– Igen – feleli a mester. – Csak az a baj, 
hogy nem látja, amit fest. 

Nem lépett olajra

– Húsz éve foglalkozom olajfestmények 
eladásával – mondja a műkereskedő a bará-
ti társaságban.

– Ez igen, ez szép!
– Ördögöt szép! Ha azóta csak olajat ad-

tam volna el, ma gazdag ember lennék.

Telefonos ébresztő

A szállodaportás telefonál az egyik ven-
dégnek:

– Ön kért hat órára ébresztőt?
– Igen!
– Akkor hajrá, fél tíz van!

Csalhatatlan jel

– Na, már megint itt a hónap vége – szó-
lal meg a főpincér.

– Miről jutott ez most eszedbe? – kérdezi 
a kollégája.

– Arról, hogy a vendégek jobbról balra 
olvassák az étlapot.

Csalódás

Az amerikai üzlethálózat vezetőjénél fia-
talember jelentkezik munkáért.

– Én vagyok az Egyesült államok leg-
ügyesebb ügynöke! – jelenti ki.

Az igazgató átad neki egy kollekciót, és 
vidéki körútra küldi. Egy hét múlva megje-
lenik nála a férfi, és az íróasztalára dobja az 
érintetlen árumintát.

– Uram, belátom, hogy mégsem én va-
gyok az államok legügyesebb ügynöke. Ha-
nem az, aki ezt a szemete magára sózta...

Aggódó skótok

Két skót golfozik, és a játék hevében 
egyikük véletlenül szájon talál egy nézőt, 
akit azonnal kórházba kell szállítani elsőse-
gélyre.

Már mindenki elment, de a skótok még 
mindig kint álldogálnak a kórház folyosó-
ján. Odaszól nekik egy ápolónő:

– Uraim, a beteg már jobban van, holnap 
haza is mehet. Mire várnak még?

– A labdára, amit lenyelt.

Pályamódosítás

Óriási sikere van az állatszelídítő ele-
fántszámának. Akkora, hogy még a tévé is 
kimegy riportot készíteni. 

– Hogy jutott eszébe, hogy elefántokkal 
foglalkozzék? – kérdi többek között a ripor-
ter.

– Tudja, uram – feleli az idomár –, an-
nak idején bolhákat idomítottam egy 
bolhacirkuszban, de aztán megromlott a 
látásom. 

Párizsi emlék

Kovács és neje Párizsba utazik. Amikor 
visszaérkeznek, Kovácsné lelkesen meséli 
barátnőjének az úti élményeket.

– A Louvre-ban voltál? – kérdi a barátnő.
– Persze.
– Na, és hogy tetszett?
– Hát, tudod – feleli Kovácsné – a képek 

elég csinosak, csak kicsit unalmasak.
– Hogyhogy?
– Egyik alatta sincs ott a vicc.

– Ki hozza vissza a labdát, ha átrepül a falon?
– Mielőtt elkezdődik a vadászat, főnök, keresek magamnak 

egy jó kis fedezéket!
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Túlzás

Az újgazdag zöldség-nagykereskedő be-
állít a festő műtermébe, hogy képet vásárol-
jon. Rámutat egy aktra:

– Ezt a képet hogy adja?
– Kétszázezer dinár – feleli a festő.
– De, kérem, ez nevetséges – csattan fel 

a zöldséges –, ön olyan magas árat kér a 
képeiért, mintha már kétszáz éve meghalt 
volna!

Sínen vagyunk!

– Szörnyűek az emberek! Alig szálltam fel 
a vonatra, máris ellopták a pénzemet – so-
pánkodik egy utas a kalauznak. 

– Ne csodálkozzék, asszonyom, ez gyors-
vonat.

A ruhásszekrény titka

Az asszony panaszkodik a férjének, 
hogy nincs egy rongya sem, amit fölve-
gyen.

– Te panaszkodsz? – így a férj. – Ami-
kor annyi ruhád van a szekrényben, hogy 
a kölyökmolyok nem tudnak megtanulni 
repülni?!

Múlt századi eset

Apa és fia együtt tévézik. Megszólal a 
gyerek:

– Apa, mesélj megint a gyerekkorodról, 
amikor még végig kellett menned az egész 
szobán, hogy csatornát válthass!

A főnök kérdez

– Vége a késéseknek, a délelőtti ásíto-
zásoknak, főnök! Egy újfajta gyógyszernek 
köszönhetően végre óracsörgés nélkül is fel 
tudok ébredni! – újságolja a munkába szo-
katlanul kipihenten érkező titkárnő.

Mire az igazgató:
– Ennek nagyon örülök, de hol volt teg-

nap és tegnapelőtt?

Népszerűség

Az ismert színészt megszólítja egy férfi a 
kávéházban:

– Ne haragudjon, olyan ismerősnek tű-
nik. Hol láthattam önt?

A színész kihúzza magát:
– Biztosan a színházban.
– Az, bizony, lehet. Mondja, hol szokott 

ülni?

Madárbaleset

Egy motorkerékpáros száguld a sztrádán. 
Egyszer csak nekikoccan a bukósisakjának 
egy veréb. A férfi megáll, és magához veszi 
a kába madárkát. 

Hazaviszi, kalitkába teszi, kenyeret, vizet 
helyez az alélt jószág mellé, majd távozik. 
Amikor a veréb magához tér, ijedten körbe-
pillant:

– Szegény motoros odavan, hiszen ez a 
börtön!

Fiúi „segítség”

Pista bácsi hazajön a kocsmából, arca 
csupa kék-zöld folt, orra vérzik. Kérdi a fia:

– Mi történt magával, édesapám?
– Láthatod, jól helybenhagytak a krimóban.
– Na, jöjjön csak vissza velem! Elégtételt 

veszünk.
Visszamennek, a fiú berúgja a kocsmaajtót:
– Ki merte bántani az apámat?
– Én – emelkedik fel az asztal mellől egy 

kétméteres gorilla.
– Na – így a fiú –, most üsd meg, ha mered! 

Az öreg kap még egy hatalmas pofont. Mire 
a fiú:

– Menjünk innen, édesapám, mert a vé-
gén még agyonverik itt magát!

Baleset

– Hát magával mi történt? – érdeklődik 
Kovács a szomszédjától, aki mankóval bal-
lag ki a lakásból.

– Közlekedési baleset ért.
– És mankó nélkül egyáltalán nem tud 

járni?
– Az orvosom szerint igen. Az ügyvédem 

szerint nem. 

Váltás

Két barát találkozik.
– Haver, nem tudsz véletlenül egy ezrest 

ötszázasokra felváltani? – kérdezi az egyik.
– Dehogynem! Tessék, itt van – nyújtja 

oda a két ötszázast a másik.
– Kösz! Hétfőn hozom az ezrest!

– Most vedd át, Jenőke, és ettől fogva Te vagy az egyetlen 
szerelmem! – Most aztán valaki éhen marad!
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főbb témakörök élettan, anatómia, elsősegély-ismeretek, egész-
ségvédelem. A feladatsorok több kérdéstípust tartalmaznak: 
teszt, ábraelemzés, élettani vizsgálat stb. A feladatlapokat a meg-
határozott időpontra kell visszaküldeni interneten keresztül. 

A versenyfeladatok megoldásához ajánlott irodalomjegyzék a 
verseny honlapján olvasható.

A döntőre, amely Budapesten kerül megrendezésre, a legjob-
ban szereplő csapatok kapnak meghívást. Egy-egy iskola maxi-
mum egy csapatot delegálhat, azonos pontszám esetén az iskola 
dönti el, melyik csapatát szerepelteti a döntőn. A kétnapos ren-

dezvényen a szituációs feladatok mellett a résztvevők betekin-
tést nyerhetnek a mentőszolgálat munkájába, valamint mentési 
gyakorlaton vehetnek részt. Valamennyi döntőbe került csapat 
tárgyi nyereményt kap!

A legjobb csapatok értékes díjakat vehetnek át, így számí-
tástechnikai és az elsősegélynyújtással kapcsolatos eszközöket, 
könyveket.

A versenyre nemcsak elsősegélynyújtásban jártas tanulók 
jelentkezését várjuk, hanem azokét is, akik szeretnék mindezt 
megtanulni!

Tervezett ütemezés
2009. január 19. – 1. forduló megjelenése

2009. február 9. – 1. forduló beküldési határidő
2009. február 16. – 2. forduló megjelenése

2009. március 9. – 2. forduló beküldési határidő
2009. március 16. – 3. forduló megjelenése

2009. április 3. – 3. forduló beküldési határidő
2009. április 17. és 18. döntő

Bővebb információ: 
http://www.hazipatika.com/oev 

Versenyfelhívás

Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2009.
(Vajdaságiak részvételét is várják!)

– Mutassátok be néhány sorban kedvenc (házi)állatotokat, 
mellékeljetek fotót róla vagy rajzoljátok le;

– Küldjetek sok-sok fogalmazást, verset, valamint rajzokat a 
Rügyfakadásba;

– Állítsátok össze saját toplistátokat (pontosan leírt nevekkel, 
dalcímekkel);

– Írjátok meg, mi érdekel legjobban benneteket a 
számítógéppel kapcsolatban;

– A világ melyik részére, melyik országba utaznátok velünk, 
legalább úgy, hogy a rovatban olvastok róla;

– Küldjétek el az iskolátokban, közvetlen környezetetekben 
történő eseményekről szóló híreket, tudósításokat;

– Bizalmas kérdéseitek, gondjaitok megoldásához kérjetek 
tanácsot Bori Mária pszichológustól;

– Írjatok választ a Gyöngyhalász felhívásaira;
– Próbáljátok megfejteni a rejtvényeket, hiszen ezáltal is 

dolgoztatjátok agytekervényeiteket – bár a segédkönyveket 
is igénybe vehetitek. A rendszeres megfejtők, a skandináv 
rejtvény megfejtéseinek beküldői között jutalmat sorsolunk ki;

– Ismertessetek meg bennünket kedvenc vicceitekkel;
– Lexikont és oszilexit is várunk tőletek;
– ...

A fenti három pont azt jelenti, hogy a felsorolást mindenki 
tetszés szerint folytathatja. Tegyük közösen olyanná a Jó Pajtást, 
amilyen nektek is, nekünk is tetszik.

Várjuk jelentkezéseteket!
Címünk a régi: Jó Pajtás szerkesztősége, 

21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

Szerkesszünk együtt!


