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A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

Elérkezett a kínai újév, a holdújév is, s megkezdődött a Bivaly éve. Ez 
egyben a tavaszünnep is. 2009. január 25-éről 26-ára virradó éjjel min-

denhol tűzijátékok voltak, napközben pedig szerencsés évért imádkoztak a 
kínaiak.

Tűzijátékkal és hangzavarral ünnepelték a kínai újévet, a legendák szerint 
ugyanis ezek elűzik a rossz szellemeket, és ezzel szerencsét hoznak. Éjfélkor 
108-szor szólaltatták meg a régi nagyharangot, napközben pedig tízezrek 
mentek a templomokba, hogy szerencsés évért imádkozzanak. A kínai-
ak egyébként a boldog 4707-es évnek örülnek, náluk valamivel korábban 
kezdték a számolást...

A hét fotója

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned. 

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,  

hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:  

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Az igazság nem mondatokban rejlik,  
hanem a torzítatlan létezésben. 
Az öröklét nem az időben rejlik,  

hanem az összhang állapotában.

Weöres Sándor 

A teljesség felé
Szembe-fordított tükrök
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A
zt már tavaly is hírül adtuk, hogy mi-
lyen komolyan dolgoztak az óbecsei 
Samu Mihály iskolában a szünidő alatt, 

s most is lehetett pótolni, készülni a fölvételire, 
szakcsoportozni. De az idén telelni is mentek, 
s az már nem semmi!

Biztosan nagyon is elfogult vagyok, de szá-
momra a Kopaonik Szerbia legszebb síparadicso-
ma. Ott álltam először sítalpra, majd harminc év-
vel ezelőtt. Emlékszem a hatalmas Karaván  nevű 
szállodánkra, ahonnan egyenesen a fölvonóig le 
lehetet csúszni. Először a kétülésessel mentem 
föl a csúcsra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy azó-
ta milyenek a pályák, szállodák,  meg, hogy mi-
lyen tapasztalatokkal, élményekkel jöttek haza, 
ugyanis az igazgatónő, Polyák Dóra oda szervez-
te meg a diákok s tanárok részére a telelést.

Most is, mint mindig, Deissinger Ferencz 
Hajnalka és Józsa Zsuzsanna magyartanárnő 
vár rám, meg persze a diákok: a hatodikos 
Mester Réka, Rabóckai Xénia, a hetedikes Máté 
Enikő, Hodik Emese, Burúzs Kornélia, a nyolca-
dikos Rajsli Dénes és Cservenyák Anetta.

Enikő és Anetta már régi ismerőseim (a síe-
lésről!), sokszor voltak síelni, de a Kopaonikon 
most jártak először.

– Nagy élmény volt – szólal meg elsőnek 
Enikő. –  Első ízben síeltünk a Kopaonikon, 
de máris megszerettem. Sokkal jobb itt, mint 
Maljovicán, ahova eddig jártunk. Több pálya 
van, a fölvonók is többfélék: a tányéros, a csá-
kányos mellett két- és négyülésesek. Igaz, én 
már ültem négyülésesen, mikor egy nap tavaly 
elmentünk Borovecbe. Jobbak a pályák, szinte 
mind kipróbáltam. Jókat szórakoztunk: négy 
után már sötét van, bementünk a szállodába, 
s vacsora után jöhetett a diszkó. Utána meg a 
szobánkban a kártyázás, dumálás. Egyszóval 
jó kikapcsolódás volt, s az sem elhanyagolha-
tó, hogy ott ismertem meg a szimpátiámat.

– Nekem is jobb volt, mint Maljovicán 
– mondja mosolyogva Anetta –, legalább 23 
pálya közül válogathattunk. Végigsiklottunk 
Szanellával a kék, piros s a fekete pályákon. 
Nagyon élveztük a szép tájat, a napsütést. A 
központban a hatalmas teraszokon le lehetett 
ülni, napozni. Volt, aki nem síelt, csak egész 
nap süttette magát a nappal. Nekem is tet-
szett a diszkó, s szimpátia is akadt.

Emese, Dénes és Kornélia először jártak a he-
gyekben, most ők is az élményeikről mesélnek. 

– Igen, először jártam a Kopaonikon – kezd 
a mesélésbe Dénes –, de már a második na-
pon mentem a fölvonókon a pályákra. Dejan 
tanár úr, a tornatanárunk megtanított a síelés 
alapjaira, s mondom, már második napon szá-
guldoztam én is a többiekkel. Elcsodálkoztam, 
hogy a négy-öt éves kis krapekok csak úgy 
húztak el mellettem. Csodálatos érzés siklani 
lefelé. Ezt nem lehet elmesélni, át kell élni! 
Nagyon tetszett a táj is. Messze, a ködön át 
gyönyörű volt a táj. Én is bejártam a kék, piros 
és fekete pályákat. Annyira megszerettem a 
síelést, hogy jövőre ismét ott leszek a Kopao-
nikon, vagy ahova éppen szerveznek telelést.

– Nekem is nagyon tetszik a Kopaonik – te-
szi hozzá Kornélia –, szinte az egészet bejártuk. 
Reggeli után a síelők elmentek, mi meg a nem 
síelőkkel szánkózni, terepszemlére indultunk. 
Tetszettek a hatalmas hófödte hegycsúcsok, 
fenyőfák… Meg az esti diszkó is.

– Én is először voltam telelni – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Emese –, csak én nem men-
tem síiskolába. Mi szánkóztunk, ereszkedtünk 
le a magas dombról. Majd jövőre. Élmény volt 
a diszkó is. Ott ismertem meg én is a szimpá-
tiámat. Sokat táncoltunk, szórakoztunk, utána 
meg Enikőékkel kártyáztunk.

Réka és Xénia a szünidő alatt naponta be-
jártak az iskolába: tanultak, készültek a nyelvi 
és szavalóversenyre, angolórát látogattak. Pe-
dig jó tanulók.

– Amikor unatkoztam – vallja be Réka 
–, elmentem még az angolórára is az iskolá-
ba. Nem azért, mert rossz jegyem van, hanem 
mert szeretem az angolt, az angolórákat. Most 
először megyek majd anyanyelvi versenyre is, 
s nagyon komolyan veszem. Sokat gyakorol-
tunk a tanárnővel, mert időben el kell kezdeni 
készülni a tavaszi versenyre. No, azért nem-
csak tanultam a téli szünidőben. Mindennap 
lejártam a Tisza holt ágára korcsolyázni. Elég 
félelmetes volt, mert néhol megrepedt a jég. 
De úgy gondolom, a 20 cm-es jég megtart 
bennünket, úgyhogy nem volt ok félelemre, 
hogy esetleg beszakad alattunk. Az egész utca 
gyereke oda jött, néha voltunk vagy 18-an. Mi-
vel ott lakom közel, nálam volt a gyülekező. Jól 
fölszerelkeztünk, volt zene, sok tea. Figyelem-
mel kísértem a tévében a korcsolyaversenyt, 
s próbáltam én is hasonlóan siklani a jégen. 
Elég jól ment.

– Én mikor Szabadkán voltam korcsolyázni 
– dicsekszik  Xénia –, jól ment, de itt a Holt-
Tiszán nem voltam elég bátor. Csak csúsz-
káltam. Azért élveztem a víg táraságot, sokat 
nevettünk. Különben én is jártam be az isko-
lába, mint Réka, csak én a szavalóversenyre 
készülök. József Attila Mama című versét sza-
valom majd, s a hangsúlyozást gyakoroltuk a 
tanárnővel.

Koncz Erzsébet

Szünidei foglalkozások, élmények
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A technikai készülékek mindennap-
jaink szerves részévé és már-már 
nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. 

Mára már az a furcsa, ha valakinek nincsen 
mobiltelefonja, s alig akad olyan ház, ahol 
nincs rádió, televízió, számítógép, DVD-leját-
szó. A technika nagy úr, hiszen szórakoztat, 
segíti a munkánkat, és sokszor kényelme-
sebbé teszi az életünket, s bizony el sem tud-
juk képzelni, milyen is lenne az életünk ezen 
eszközök nélkül. Bizonyára előfordult már 
veletek, hogy otthon elromlott a tévé vagy 
a számítógép, s az üresen maradt órákat 
mással kellett kitölteni. Ha hirtelen eltűnne 
az életünkből a technika, nagyon hiányozna, 
s a világ is megbénulna nélküle. A szabad-
kai Október 10. iskola hetedikes diákjaival 
Mihálovity Szintiával, Gyenes Klaudiával és 
Bús Leventével, valamint a nyolcadikos Csá-
kány Edvinnel, Papilion Dániellel és Csákány 
Lóránttal arról beszélgettünk, hogy az ő éle-
tükben milyen szerepet játszik a technika, s 
nélküle mivel töltenék ki az idejüket.

Egyöntetűen azt állították, hogy a számí-
tógép és az internet hiányozna nekik a legjob-
ban, s a zenéről sem szívesen mondanának 
le. Elismerték, hogy túl sok időt töltenek el a 
gép előtt ülve, és így sokkal kevesebbet van-
nak együtt a barátaikkal, és új ismeretségek 
is sokkal ritkábban születnek. Mint mondják, 
nem tudnák és nem is szeretnék a technika 
vívmányai nélkül élni az életüket, amik min-
den területen jelen vannak, gyorsak és jelen-
tősen megkönnyítik a mindennapokat.

– Szerintem nem baj, hogy ennyire füg-
günk a technikától. Ha hirtelen eltűnne, 
nekem leginkább talán a zene hiányozna, 
de nem hiszem, hogy emiatt megtanulnék 
valamilyen hangszeren játszani. Valószínű-
leg megbénulna az életem, ha eltűnnének 
a technikai dolgok, legalábbis nem tudom, 
mivel tölteném ki az időmet. Gondolom, 
több időt töltenék a barátnőimmel, és töb-
bet sportolnék, mert rettenetesen unatkoz-
nék – mondta Klaudia.

– Szerintem a technika és a számítógé-
pek nélkül megállna a világ, a gyárak, ban-
kok sem tudnának működni. Nem tudom 
elképzelni, milyen lenne az élet technika 
nélkül, sőt még a mobil is nagyon fontos, 
mert gyorsan meg lehet beszélni a dolgo-
kat, és nem kell mindenhová személyesen 
elmenni. Ugyanakkor nem jó, hogy ennyire 
függünk ezektől a dolgoktól – vélte Szintia.

– Régen is volt élet, mikor még nem volt 
sem áram, sem számítógépek. A gyerekek 
többet voltak a friss levegőn. Most a leg-
több dologhoz az internetet használjuk, 
akár játékról, akár másról legyen szó. Ez tu-
lajdonképpen nem jó, mert ha sokat ülünk 
a gép előtt, az egészségünkre is kihat, meg 
elhízunk. Én el lennék veszve, ha le kellene 
mondanom ezekről a dolgokról – jelentette 
ki Edvin.

Dániel szerint az emberek nem tudnának 
meglenni a technika nélkül, mert mindenki 
az interneten keresztül ismerkedik, és szinte 
minden az interneten történik.

– Nehezebb lemondanunk a technika 
előnyeiről, úgy, hogy már megismertük, 
mintha egyáltalán nem is tudnánk, hogy 
létezik. Biztosan sokat unatkoznék, ha le 
kellene mondanom róla. Gondolom, az em-
berek többet törődnének önmagukkal, én 
is többet lennék együtt a barátaimmal, de 
nagyon sajnálnám, ha például többet nem 
hallgathatnék zenét. Bizonyára az emberek 
is alkalmazkodnának az új körülményekhez, 
és kitalálnának valamit, hogy pótolják a 
technika hiányát.

– Az egész világ megváltozna. Az embe-
rek többet törődnének egymással is, többet 
beszélgetnének, most viszont a legtöbben 
csetelnének, ami lehetőséget ad arra, hogy 
a távoli országokban élőket is megismerjük. 
Ha megszűnne a technika, sok gyár becsuk-
na, mert mindent a számítógép vezérel. A 
legtöbb időt a gép előtt töltjük, keveset va-
gyunk a friss levegőn és ez sem jó – mondta 
Lóránt.

Levente sem tudná elképzelni technika 
nélkül a mindennapjait. Biztos benne, hogy 
a világ összeomlana a technika és a számí-
tógépek nélkül. Azt az időt, amit most a 
gép előtt tölt, főként a barátaira és a focira 
szánná, jelenleg azonban előnyt élvez a szá-
mítógép és kevesebbet van a barátaival.  A 
zene nagyon hiányozna neki, a filmek már 
kevésbé, s nem tudja, hogyan és mivel pó-
tolná a hiányt.

 Sztojánovity Lívia

Technika nélkül
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J
ézus harmincéves volt, amikor elkezdte rövid nyilvános működé-
sét, melynek keretében két vagy három éven át tanította követőit, 
hirdette Isten országát, és gyógyította a betegeket.

Élete tökéletes volt. Nem elégedett meg azzal, hogy csupán be-
széljen az Isten Országában honos szeretetről és hatalomról, hanem a 
gyakorlatban is tanúságot tett minderről. Mert Jézus az Isten Országá-
nak alapelvei szerint élte le földi életét. Ő maga volt Isten Országa egy 
személyben.

Megsértette az általánosan elfogadott magatartási normákat. 
Együtt étkezett a romlott és becstelen vámszedőkkel. Látták Őt olyan 
asszonnyal beszélgetni, aki sok szeretőjéről volt ismert. Félbeszakított 
egy fontos beszélgetést, csak azért, hogy magához ölelje az ott tartóz-
kodó gyermekeket. Meg merészelte érinteni a leprásokat, sőt a holt-
testeket is.

Amikor föltették neki a kérdést, miért forog ilyen társaságban, Jé-
zus ezt válaszolta: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 
hanem a betegeknek.” A betegeket kereste, tekintet nélkül arra, hogy 
az értelem vagy a test betegségéről volt-e szó. Azt akarta, hogy ők 
tapasztalják meg legelőször a gyógyulást és Isten országának boldog-
ságát. 

Jézus kiválasztott tizenkét, egymástól sok tekintetben – vérmér-
sékletben, származásban, politikai meggyőződésben – különböző ta-
nítványt, akik azonban mindannyian készek voltak arra, hogy hívására 
elhagyják otthonukat, családjukat, munkájukat. A tanítványok Jézus 
mellett élhettek, eleinte csak hallgatták tanítását, és figyelték tetteit, 
utána maguk is kettesével elindultak, hogy hirdessék Isten országának 
örömhírét, és gyógyítással, gonosz szellemek kiűzésével tanúságot te-
gyenek Isten hatalmáról.

Fontos a tény, hogy egyrészt egymástól jelentős mértékben külön-
böző jellemeket választott ki, másrészt mindannyiuknak lehetővé tette, 
hogy éveken át közvetlen közelében legyenek, és saját szemükkel lás-
sák, mit hogyan tesz.

A csodák valóban megtörténtek
Jézus minden kétséget kizáróan csodák segítségével gyógyított. 

Még ellenfelei is csodatevőnek nevezték Őt, s azzal vádolták, hogy va-
rázsláshoz folyamodik! Ezért nem helyénvaló, ha a róla szóló történe-
teket „mítosztalanítjuk”, azaz csak tanítását fogadjuk el valóságnak, a 
csodákat pedig legendáknak minősítjük. E két tényező szervesen egy-
bekapcsolódik, egyik a másik nélkül értelmetlen.

A csodák Isten hatalmának jelei
Jézus gyógyított vakokat, süketnémákat, bénákat, megszállottakat 

és mindenféle más betegségben szenvedőket. Az evangéliumok sze-
rint három esetben halottakat is feltámasztott.

Nem hasonlított a többi csodatevőhöz, akik gyógyítás közben va-
lóságos rítusokat bonyolítottak le: titokzatos mozdulatokat végeztek, 
és varázsigéket mormoltak. Jézus esetleg csak megérintette vagy lábra 
segítette a beteget. Egy ízben sárból kevert masszával kente be egy 
vak szemeit. Soha nem törekedett szenzációra. Sőt, gyakran éppen arra 
kérte a meggyógyítottakat, hogy ne nagyon beszéljenek arról, ami ve-
lük történt.

Gonosz szellemeket űzött
Jézus a megszállottságot is különleges szertartások nélkül gyógyí-

totta. Egyszerűen azt mondta a betegnek: „Gyógyulj meg!”, vagy rápa-
rancsolt a szellemre: „Távozz belőle!” Ez a határozott parancsszó cso-
dálkozást váltott ki egy katonatisztben, aki meglepetéssel állapította 
meg, hogy Jézus úgy utasítja a démonokat, mint a parancsnoklata alá 
rendelt katonákat.

Más csodajelek
Egy esküvő alkalmával Jézus kitűnő borrá változtatta a vizet. Ezt 

azért tette, hogy a csodajel révén hangsúlyozzon valamit.

Máskor nagy embertömegnek prédikált, s minthogy a beszéd vé-
gén már késősre járt, néhány kenyeret és halat megszaporítva mind-
annyiukat jóllakatta.

A Galileai-tónál is nagy csodajelek zajlottak le. Ilyen volt a két csodá-
latos halfogás, a vihar lecsendesítése és Jézus vízen járása.

Nincsenek csodák?
Sokan próbáltak racionális magyarázatokat találni az evangéliumi 

csodákra. Lehetséges, hogy nem is volt igazán kenyérszaporítás, el-
képzelhető, hogy csak egy fiatalember a tömegből elővette a kenyeret 
és a halat, erre a többieknek is eszükbe jutott, hogy hoztak magukkal 
élelmet? Lehet, hogy Jairus lánya nem is volt igazán halott? Megtör-
ténhetett, hogy a vihar a Galileai-tavon csak véletlenül csendesedett le 
éppen akkor, amikor Jézus parancsolt a szeleknek?

De vajon előfordulhatott-e ennyi véletlen? Mielőtt mi is különféle 
racionális elméleteket kezdenénk faragni az evangéliumok alapján, 
nem árt, ha megvizsgálunk egy fontos kérdést: 

Vajon történhettek-e csodák, ha Jézus valóban Isten fia volt, és ha 
Isten hatalma jeleinek meg kellett nyilvánulniuk Benne?

A feltételes mód ellenére csakis igennel lehet válaszolni erre a kér-
désre. Ha Jézus története nem fikció, akkor kétségtelenül művelt olyan 
dolgokat, melyek szöges ellentétben állnak a természet törvényszerű-
ségeivel. 

Sőt, a csodák nélkül Jézus története szinte jelentéktelenné zsugo-
rodna, s szinte említésre sem lenne méltó.

Három dolgot kell szem előtt tartanunk
Először is nem tekinthető tudományosnak az a megállapítás, hogy 

nincsenek csodák. Éppen a tudományos hozzáállás követelményei fog-
lalják magukban a tények objektív értékelését és a megmagyarázhatat-
lan jelenések elismerését. A „természet törvényszerűsége” pedig nem 
más, mint az, ami „az esetek többségében történik”.

János evangéliuma a csodákat jeleknek tekinti. Amikor például Jé-
zus meggyógyított egy vakot, tulajdonképpen azt az állítását igazolta, 
hogy Ő a „világ világossága”. Amikor pedig jóllakatta a tömeget, arra 
mutatott rá, hogy Ő az „élet kenyere”, a lelki táplálék, melyre minden 
léleknek szüksége van. Jézus azonban nem vitt véghez csodát ott, ahol 
nem talált hitet. Az Istenbe vetett hit elmaradhatatlan követelménye 
volt a csodálatos gyógyulásoknak. Az asszonynak, aki gyógyulásban 
reménykedve megérintette köntösét, ezt mondta: „Asszony, hited 
meggyógyított téged.” Más evangéliumi tudósítások is kidomborítják a 
betegek vagy hozzátartozóik hitét. Hit nélkül azonban gyógyulás sem 
történt, Jézus nem segíthetett. 

Andrew Knowles 
Út a hithez című könyvéből

Jézus cselekedetei

Péter és András meghívása (Mozaik, 520 körül)
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M
óra Ferenc (Kiskunfélegyháza, 1879. 
július 19.–Szeged, 1934. február 8.) 
író, újságíró, muzeológus, a „tiszte-

letbelei makai”.
Szegényparaszt családból származott, 

atyja, Móra Márton foltozó szűcslegény, 
majd mester, anyja, Juhász Anna kenyérsütő 
asszony. Tanulmányait – a család szegény-
sége miatt – nehéz körülmények között vé-
gezte. A budapesti egyetemen földrajz-ter-
mészetrajz szakos tanári diplomát szerzett, 
de csupán egy évig tanított mint segédtanár 
a Vas vármegyei Felsőlövőn.

Innen még a század elején mint a Szegedi 
Napló munkatársa került Szegedre. A lapnak 
1913–1919 között főszerkesztője volt, majd 
haláláig állandó munkatársa maradt. Ez volt 
jóformán az egyetlen hírlap, amely nem állt 
a világháborús propaganda szolgálatába. 
1904-től a Somogyi-Könyvtár és a Közmű-
velődési Palota tisztviselője, könyvtárosa, 
emellett a régészetre is szakosodott, ása-
tásokat végzett, 1908-ban a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által 
szervezett régészeti tanfolyamot is elvégez-
te. Tömörkény István 1917-ben bekövetke-
zett halála után a múzeum igazgatója.

Komoly értéket jelentenek az Alföldön 
és főleg a Szeged körüli őskori települése-
ken ásatással feltárt anyagokról szóló be-
számoló jellegű tanulmányai: A kunágotai 
sírok (Régészeti tanulmány. Szeged, 1926). 
Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tö-
kéletes stilisztikai bravúrral felépített tárcái 
a szegedi Délmagyarország hasábjain jelen-
tek meg. 1922-től a Világ c. liberális napilap 
munkatársa, majd annak megszűnése után 
a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az 
utóbbinak haláláig főmunkatársa volt.

Pályáját versírással kezdte (Az aranyszőrű 
bárány, elbeszélő költemény, Szeged, 1902; 
Szegénysoron, Szeged, 1905), később is íro-
gatott verseket (Könnyes könyv, Budapest, 
1920). Elbeszéléseiben és regényeiben a 
parasztság kiszolgáltatottságának egyik 
legérzékenyebb ábrázolója. Szépprózáját 
kitűnő mesélőkészség, higgadt humor és 
az élőbeszédhez közelálló világos magya-
ros stílus jellemzi. Mint publicista játékosan, 
ironikus irányban is bátran bírálta a Horthy-
korszak társadalmi igazságtalanságait és 
visszásságait. Ennek adott hangot a Hanni-
bál feltámasztása c. regényében, amely az 
író életében önállóan nem jelenhetett meg, 

csak 1955-ben adták ki Szegeden – azonban 
több mint 200, nem az író szándékai szerinti 
változtatással (cenzúra) – 1956-ban pedig 
Hannibál tanár úr címmel filmre vitték.

1905-ben ismerkedett meg Szegeden 
Pósa Lajossal, aki az ifjúsági irodalom felé 
fordította érdeklődését. 1905-től Az Én Új-
ságom c. gyermeklapba írt, 1922-ig több 
mint ezer írása jelent itt meg. Ifjúsági művei, 
amelyeknek ihlető anyagát gyermekkori 
élményei szolgáltatták az ifjúsági irodalom 
klasszikusává tették. Meleg barátság fűzte 
Juhász Gyulához. Művei több idegen nyel-
ven is olvashatók.

B
éres József (Záhony, 1920. február 
7.–Budapest, 2006. március 26.) Szé-
chenyi-díjas kutató, a Béres Csepp 

megalkotója.
Kezdetben gyári munkás Záhonyban 

a fűrésztelepen, majd 1938–1940 között 
kertészetet tanul a Duna-Tisza közi Mező-
gazdasági Kamara Kertmunkásképző Isko-
lájában, Kecskeméten. 1941-ben bevonul 
katonának, közben középiskolai levelező 

tanulmányokat folytat a kassai II. Rákóczi Fe-
renc Premontrei Gimnáziumban. 1943-ban 
frontszolgálatra kerül, ezért a tanulmányok 
is félbemaradnak. 1945-ben kerül vissza a 
frontról, sérülések következtében bal karja 
és válla lebénult. 1947-ig hadigondozott, jö-
vedelmét kertészetből egészíti ki. 1947-ben 
megházasodik, Papp Katalin tanítónőt veszi 
feleségül. 1948-ban a nyíregyházi Kossuth 
Lajos Evangélikus Gimnáziumban 28 évesen 
leérettségizik. 1948–1950-ben szövetkeze-
ti ügyvezető Záhonyban, majd építőipari 
munkás Nyírmadán.

1954–1963 között az Állami Mezőgazda-
sági Gépállomás kisvárdai laboratóriumát 
vezeti. Közben 1961–1965 között a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Karán egyetemi tanulmányokat 
végez, 1965-ben diplomázik agrármérnök-
ként. 1964–1989 között a Nyírségi Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intézet tudományos mun-
katársa, az intézet Tudományos Tanácsának 
tagja. Széles érdeklődésére jellemző, hogy 
1955–1972 között talajtani, analitikai, talaj-
genetikai, térképszerkesztési, üzemtani, kó-
rélettani, környezetvédelmi, kemizálási, táp-
anyag-gazdálkodási tanfolyamokat végez. 
Általános élettanból és agrobiokémiából  

szerzett Summa cum laude doktori címet 
1968-ban. 1973–1976 között a Kisvárdai 
Járási Kórház laboratóriumában másodál-
lásban dolgozik.

1972-ben alkotta meg a nyomelemeket 
komplex formában tartalmazó humángyó-
gyászati készítményt, amely később Béres 
Csepp néven vált közismertté. Elismerteté-
séért szélmalomharcot vívott. Bár sok ezren 
könyörögve fordultak hozzá a gyógyszerért, 
de a hatóságok börtönnel fenyegették, ha 
terjeszti a készítményt. A segítő szándék és 
a börtön közötti csapdahelyzet igen megvi-
selte. 1975-ben kuruzslás vádjával bűnvádi 
eljárás indul ellene, de 1976-ban bejelenti 
a szabadalmat. 1978-tól forgalomba is ke-
rülhet, gyógyhatású készítményként. 2000-
ben hivatalosan is gyógyszerré nyilvánítot-
ták. A gyógyszer erősíti az immunrendszert, 
és jótékony hatású a daganatos betegségek 
gyógyításában.

Az utóbbi években a nevét viselő cég-
csoport elnökeként, és a szintén nevét vise-
lő alapítvány tiszteletbeli elnökeként vissza-
vonultan élt Kisvárdán. 1987-ben mutatták 
be a Kósa Ferenc által 1976-ban és 1986-ban 
róla és munkásságáról forgatott, Az utolsó 
szó jogán című dokumentumfilmet.

A szépíró muzeológus

Cseppben az egészség!
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Hasonló című hírek már közel hat 
évvel ezelőtt is bejárták a világsaj-
tót, egy amerikai cég azonban az 

idén valóban megkezdi a szokatlan hibrid 
egy változatának repülési tesztjeit. A kétülé-
ses gép „kétéltű”, a levegő mellett a közúton 
is megállja a helyét.

A jelenleg Transition nevet viselő gép 
megkísérli áthidalni a személygépkocsik és 
a repülőgépek közötti szakadékot. Sokan re-
pülő autónak nevezik, a tervező és kivitele-
ző cég, a Terrafugia azonban jobban kedveli 
a közútra alkalmas repülőgép terminust. A 
lényeg gyakorlatilag ugyanaz, reggel kigör-
dülhetünk vele a garázsból, elhajthatunk 
a legközelebbi kifutópályáig, ahol kihajto-
gatjuk a gép szárnyait, majd némi nekifutás 
után a magasba emelkedhetünk. A Transi-
tion 800 kilométert repül egy tank hagyo-
mányos ólmozatlan benzinnel, leszálláskor 
pedig a szárnyak behajtogatását követően 
– ez természetesen csak egy gombnyomás 
– bárhová elautózhatunk vele.

A Terrafugia mellett több másik cég is 
megkísérelte már elterjeszteni ezt a külö-
nös, ám sokak által nagyon is áhított hibri-
det. Már 2003 tavaszán foglalkozott a sajtó 
egy repülő autóval, amit egy amerikai mér-
nök, Paul Moller alkotott meg, de ennél jó-
val korábbi próbálkozások is akadnak: a Wa-
shington államban működő Aerocar nevű 
cég 1949-ben mutatta be első repülő autó-
ját. A cég hat prototípust épített, gyártásba 
azonban soha nem kerültek, többnyire csak 
a közlekedési múzeumok gyűjteményeit 

gyarapítják, ugyanez igaz Moller fáradozá-
saira is. „Ez egy olyan koncepció, amiről már 
régóta álmodnak az emberek, gyakorlatilag 
amióta az autók és a repülőgépek egymás 
mellett szolgálják a közlekedést” – mondta 
Dick Knapinski, a Kísérleti Repülőgép Szö-
vetség tagja. A Szövetség múzeumában 
ugyancsak megtalálható az Aerocar egyik 
prototípusa.

Térjünk azonban vissza a Terrafugiára, 
ami 2006-ban jött létre. Alapítója az MIT egy 
hallgatói csoportja, akik a mai napig több 
mint 40 Transitionre kaptak megrendelést, 
és terveik szerint az első darabokat 2010-
ben szállítják le a leendő tulajdonosoknak, 
tájékoztatott Richard Gersh a cég üzleti 
kapcsolatokért felelős alelnöke. A jármű 
ára 194 000 dollár lesz, ez jóval kedvezőbb 
mint a Moller-féle SkyCar, amit 2003-ban 
1 millió dollárra tartott alkotója. Erre egy-
részt az anyagok és a hajtóműtechnikák 
fejlődése a magyarázat, a Terrafugia várha-
tó kereskedelmi sikerét azonban a hatósági 
szabályozások enyhülése is nagyban segít-
heti, melyek egyaránt kedveznek a kismére-
tű magán repülőgépeknek és a pilótajogo-
sítvány megszerzésének.

2004-ben a Szövetségi Légügyi Hivatal 
(FAA) egy új kategóriát hozott létre a re-
pülőgép-vezetői jogosítványok körében, a 
sportrepülését. Ezzel próbálták megállítani, 
illetve feltornászni a képesítéssel rendelke-
ző pilóták rohamosan csökkenő számát. Az 
USA-ban jelenleg körülbelül 600 000 jogo-
sítvánnyal rendelkező pilóta van, ami 25 

százalékkal kevesebb mint 1980-ban. „Az 
FAA és a repülési ipar rájött, hogy valamivel 
fel kell kelteniük az emberek érdeklődését a 
repülés iránt. Még az utasszállító gépek piló-
táinak is el kell valahol sajátítaniuk a repülés 
alapjait, azaz lennie kell egy belépési pont-
nak, ami egyszerre gyakorlati és pénzügyi 
szempontból is megengedhető a repülés 
szerelmesei számára” – mondta Knapinski.

A sportpilóta-jogosítvány megszerzésé-
hez nem kell annyi repülési órát teljesíteni, 
mint a kereskedelmi jogosítványhoz, igaz 
a sportrepülők nem is szállhatnak fel és le 
irányító toronnyal ellátott kifutópályákon. 
Az egészségügyi követelmények is enyhéb-
bek a sportpilótáknál, mint más pilótaen-
gedélyek tulajdonosainál, nem sokkal szi-
gorúbbak a gépjármű-vezetői jogosítvány 
kitételeinél. Az FAA és a kormány a sport-
pilóták rendelkezésére olyan járműveket 
kíván bocsátani, melyek komplexitásukban 
nagyjából egy szinten vannak a gépjármű-
vekkel és viszonylag alacsony sebességgel 
közlekednek a légtérben.

„Ez egy rendkívül jó alkalom számunk-
ra” – mondta Gersh. „Soha nem kelhetnénk 
versenyre légügyi szempontokból egy 
Cessnával vagy egy Boeinggal.” A Transition 
a könnyű sportrepülőgép kategóriában ka-
pott helyet. Hagyományos propelleres haj-
tóművével, a Rotax 912S 100 lóerős válto-
zatával repülési sebessége 180 km/h körül 
mozog, közúton óránkénti 100 kilométeres 
sebességre képes. Knapinski szerint a leg-
nagyobb akadályt az áttörés útjában nem 
is a technika, a hatóságok vagy az ár jelenti 
majd, sokkal inkább az emberek hozzáállása 
egy repülő autóhoz. „Az emberek többsége 
nem tudja elhinni, hogy képes lehet egy 
ilyen jármű működtetésére” – mondta Kna-
pinski.

Piacra dobják  
a „repülő autót”
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Február 5. 

Ma Ágota, Ingrid, Kolos, Albin napja 
van.

Ágota 
Az Agáta régebbi magyar formája, 
mely a görög eredetű Agatha névből 
származik. Jelentése: a jó. 
Kolos 
Régi magyar személynév. A német 
Klaus névnek a magyar formája, ez pe-
dig a Nikolaus (magyarul: Miklós) név 
rövidülése. A Kolozsvár helynév első 
eleme is valószínűleg a Kolos személy-
névből származik. Jelentése: az iskolá-
hoz tartozó, tanító, tanuló. 

1840 (169 éve történt)

Megszületett John Boyd Dunlop skót 
állatorvos, a légtömlős gumiabroncs 
feltalálója.

1878 (131 éve történt)
Megszületett Andre-Gustave Citroën 
francia autógyáros.

Február 6. 
Ma Dóra, Dorottya, Titusz, Dorina, 

Réka, Gara, Tódor, Amand napja van.
Titusz 
Ókori római férfinév. A latin titus szó-
ból származik. Jelentése: vadgalamb. 
Más magyarázat szerint, szabin erede-
tű, jelentése: tiszteletre méltó, tisztelt. 
Réka 
Török, hun, magyar eredetű név, a mon-
dákban Attila feleségének a neve. Jelen-
tése ismeretlen. Más magyarázat szerint, 
ótörök eredetű, így az Arikan névből 
származik. Jelentése: tiszta úrnő. 

1804 (205 éve történt)
A pennsylvaniai Northumberland-
ben 70 éves korában meghalt Joseph  
Priestly angol természetbúvár, filo-
zófus és teológus, aki felfedezte az 
ammóniát, a szén-monoxidot és az 
oxigént.

1891 (118 éve történt)
A Dalton fivérek elkövették első vonat-
rablásukat. A Santa Fe–Guthrie–Wi-
chita Expresst tartóztatták fel, 1500 
dollárt zsákmányoltak.

1932 (77 éve történt)
Megszületett François Truffaut francia 
rendező, író, forgatókönyvíró, filmkriti-
kus, producer (Kifulladásig, Harmadik 
típusú találkozások, Az utolsó metró, 
Végre vasárnap!).

1952 (57 éve történt)

Meghalt VI. György angol király, akit a 
trónon leánya, II. Erzsébet, a mai király-
nő követett.

1909 (100 éve történt)
Az Osztrák–Magyar Monarchia és 
Törökország megállapodott Bosznia-
Hercegovina elfoglalásának kérdésé-
ben. Lám, már akkor is osztozkodtak a 
nagyhatalmak a kicsik feje fölött...

Február 7. 
Ma Rómeó, Tódor, Richárd napja van.

Rómeó 
A latin Romaeus név olasz formája. 
Jelentése: római vagy a Római Biroda-
lomból származó. A késő középkorban 
így nevezték a Rómába vagy a Szent-
földre zarándokolókat is. 
Tódor 
A Teodor név magyar rövidülése, 
amely görög eredetű név. Jelentése: 
Isten ajándéka. 

1920 (89 éve történt)
Záhonyban megszületett Béres József 
tudományos kutató, a Béres Csepp 
megalkotója, aki a rák okainak felde-
rítésén, a megelőzés és a leküzdés 
lehetőségein dolgozott. 2006. március 
26-án hunyt el.

1812 (197 éve történt)
Megszületett Charles Dickens angol 
író (Copperfield Dávid).

1834 (175 éve történt)
Megszületett Dimitrij Ivanovics Men-
gyelejev orosz kémikus, az elemek pe-
riódusos rendszerének megalkotója.

Február 8. 
Ma Aranka, János, Jeromos, Salamon 

napja van.
Jeromos 
Görög eredetű név, a Hieronümosz név-
ből származik. Jelentése: szent nevű. 

Salamon 
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: 
békés, szelíd. 

1934 (75 éve történt)
Meghalt Móra Ferenc író, újságíró, mú-
zeológus.

1828 (181 éve történt)

Megszületett Jules Gabriel Verne (a 
magyar nyelvterületen Verne Gyula 
néven ismert) francia író, többek kö-
zött az Utazás a Föld középpontjába, 
a Kétévi vakáció, a 80 nap alatt a Föld 
körül és a Sándor Mátyás írója.

Február 9. 
Ma Abigél, Alex, Apollónia, Erik, Erika, 

Marcián, Marián, Szabin napja van.
Abigél 
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: 
az apa öröme. 
Marcián 
A latin Martianus név rövidülése. Jelenté-
se: a Martius nemzetséghez tartozó férfi. 

1775 (234 éve történt)
Megszületett Bolyai Farkas matema-
tikus.

1950 (59 éve történt)
Budapesten megszületett Koltay Gá-
bor filmrendező (István a király, Hon-
foglalás, Sacra Corona).

1979 (30 éve történt)
Londonban meghalt Gábor Dénes, 
magyar származású, Nobel-díjas angol 
villamosmérnök.

Február 10. 
Ma Elvira, Pál, Ella, Vilmos napja van.

Elvira 
Vitás eredetű név. Lehet a nyugati gót 
eredetű Alwara név spanyol formája, 
ennek a jelentése: mindent megőrző 
vagy akit az ereklye megvéd. Lehet 
arab eredetű, ez esetben jelentése: 
fenséges, fennkölt, hercegnő. 
Pál 
A latin Paulus névből származik. Jelen-
tése: kicsi, kis termetű férfi. 

1810 (199 éve történt)
Megszületett Barabás Miklós festő, 
grafikus a magyar biedermeier festé-
szet legjelentősebb művésze.

1898 (111 éve történt)
Megszületett Bertolt Brecht német 
író, színházi rendező (Kurázsi mama és 
gyermekei).

1919 (90 éve történt)
Megszületett Bessenyei Ferenc színész.

Február 11. 
Ma Bertold, Marietta, Adolf, Paszkál, 

Dezső, Mária, Elek, Teodóra napja van.
Marietta 
A héber eredetű Mária név olasz kicsi-
nyítő képzős változata. 
Paszkál 
A héber eredetű latin Paschalis név 
rövidülése. Jelentése: húsvéti, a nevet 
a húsvétkor született gyermekek kap-
ták. 

1993. február 11. (16 éve történt)
A betegek világnapja. II. János Pál kez-
deményezésére tartják ezen a napon.

1847 (162 éve történt)
Megszületett Thomas Alva Edison 
amerikai feltaláló, aki több mint 1000 
szabadalmat nyújtott be, a villanykör-
tétől a gramofonig.

1898 (111 éve történt)
Budapesten megszületett Szilárd Leó 
atomfizikus, az atomreaktor és a nuk-
leáris láncreakció elméletének megal-
kotója.

1650 (359 éve történt)
Stockholmban meghalt René Des-
cartes francia racionalista filozófus és 
matematikus, a modern filozófia atyja. 
Filozófiájának alaptétele: „Cogito ergo 
sum.”, azaz „Gondolkodom, tehát va-
gyok.”

1969 (40 éve történt)
Kaliforniában megszületett Jennifer 
Aniston színésznő (Jóbarátok, Hivatali 
patkányok, A Minden6ó).

1957 (52 éve történt)
Meghalt Neumann János világhírű ma-
tematikus, a számítógép kifejlesztője.

Hasznos linkek:
Edisonról:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison  
Vernéről:

Jules Verne (angolul) 
http://jv.gilead.org.il/biblio/  

Verne Gyula (MEK)
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kapcsolodo.php3?id=00524&szerzok=Jules+Verne&cim=Nemo+kapit%E1ny 

Wikipédia:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne 

Neumannról:
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9937/kivoltn/kivoltn.htm

Bessenyei 
Ferenc

Piacra dobják  
a „repülő autót”
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„Itt a tenger ördöge! Nagy a riadalom a 
tengerészek között! Mind fegyvert ragadott. 
Magam is odafutottam, s megláttam egy 
hatalmas halat, amely rájaszerű volt, de két 
olyan szarva is volt, mint az ökörnek. Szarvai 
között egy kis szürkehal tartózkodott, ame-
lyet az ördög kalauzának neveznek, mert ez 
vezeti és csipkedi, ha halakat vesz észre a kö-
zelben, amelyekre az ördög olyan gyorsan 
ráveti magát, mint a nyíl.” Így ír naplójában 
egy Sziámba (ma Thaiföld) utazó kereskedő 
1685-ben. A régi idők hajósai meg voltak 
győződve róla, hogy az ördögrája halálo-
san veszedelmes állat. Tengeri denevérnek, 
vámpírnak nevezték, és úgy tartották, hogy 
a hajón lévő embert megbabonázza, majd 
a szárnyszerű mellúszóit kabátszerűen rá-
borítja, és magával rántja a mélységbe. Ha 
búvárt lát, a víz színére emelkedik, teljes 
súlyával ránehezedik, mint valami tető, így 
akadályozza meg, hogy a vízben úszó a fel-
színre jusson.

A behemót testben igazából jámbor lé-
lek lakozik. Az ördögrája nem vérszomjas 
szörnyeteg, ha csak teheti, elkerüli az em-
bert. Tény viszont, hogy vonzódik a békaem-
berekhez, megközelíti őket és percekig far-
kasszemet néz velük. Félénksége azonban 
legyőzi kíváncsiságát, és egykettőre eltűnik.

A tenger egyik legszebb élőlényének 
tartják a pelerines állatot. Erősen lapított, 
rombusz alakú teste úgy néz ki, mintha 
kiklopfolták volna. Szélessége két-három-
szorosa a hosszúságának, farka hosszú és 
egészen vékony, de nem használja az úszás-
hoz. A félelmetességet sugárzó ördögrája 
elnevezést a fejének két oldalán levő szarv-
szerű lebenyéről kapta. Testének vázát nem 
csontok, hanem porcok alkotják. Háta sötét 
színű, hasa fehér, a legnagyobb példányok 
kiterjesztett szárnya elérheti az öt métert is. 
Sokfelé elterjedt, az Atlanti-, a Csendes- és 
az Indiai-óceán part közeli vizeiben és a nyílt 
tengeren egyaránt előfordul. Az ördögrája 

néha megközelíthető a sekély vízben, ám 
óvakodni kell tőle, mert mozdulatai rendkí-
vül gyorsak és madárszerűek. Ha felbőszítik, 
a farkával ütni kezdi az őt háborgató halá-
szokat, és a csónakjukat is felborítja. Csupán 
rákokkal, puhatestűekkel és apró halakkal 
táplálkozik. Ördögszarva segít abban, hogy 
a táplálékot irdatlan szájába terelje. 

Az ördögrája időnként mozdulatlanul le-
beg a felszínen, máskor szárnyaival sebesen 
hajtja magát előre. Olykor gyönyörű ívben 
kiröppen a vízből. Ez a viselkedés a gályatar-
tó halak – amelyek szívólemezükkel az állat-
ra tapadnak, így kényelmesebben utaznak, 
védelmet találnak, és némi eleséghez is jut-
nak – eltávolítására szolgál: a vízbe csapó-
dáskor lesodródnak róla. De szülés közben 
is bukfencet vet a mama. A két méter széles 
és több mint tíz kilót nyomó óriásbébi pár 
nap múlva már önállóan táplálkozik.

Páncélos vitézek

Könnyű azoknak, akinek életét termé-
szetadta pajzs, vért, sisak védi. A veszélyt 

érző kagylók bezáródnak, a csigák házukba 
bújnak. 

A tüskésbőrűeket a kertjeinkben zsák-
mány után szimatoló, és közeledtünkre 

szúrós labdává gömbölyödő sünökéhez 
hasonló tüskeruha védi.

Az amerikai tatut hajlékony hátpáncél, az 
afrikai tobzoskát szarupikkelyek óvják ellen-
ségeiktől.

És ki merné megtámadni a tankként 
csörtető hatalmas növényevőt, a békés, de 
könnyen haragra gerjedő rinocéroszt (orr-
szarvút), amelynek egész testét páncélvér-
tezetként óvja vastag, kemény bőre.

Ördög pelerinben

Védekező állatvilág (1.)
A természet ötlettára kiapadhatatlan, és a gyengéket is 

ellátta védőfegyverekkel, az önvédelmi pisztolyoktól 
a terepszínű egyenruhákig.
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M
ég ez a tél is tartogat meglepetést 
a természetjáróknak. A Fruška gora 
bükköseiben járva az örökzöld babér-

boroszlán vagy éppen az ezekben a hetekben 
virító fák, cserjék és vadvirágok is jelzik, hogy 
a rideg környezethez való évmilliós alkalmaz-
kodás látványosan is meghozza gyümölcsét. 
Miközben a lombjukat vesztett növényeink 
éppen tartós pihenéssel vészelik át a didergő 
napokat, vannak olyan társaik, amelyek fittyet 
hánynak a hidegre. Persze azt se feledjük, 
hogy a lomb nélküli növények nyugalma is 
csak látszólagos. A fotoszintetizáló zöld leve-
lek hiányoznak ugyan, de a sejtekben tovább 
zajlanak az anyagcsere-folyamatok. Igaz, ta-
karéklángon, hiszen a hőmérséklettől függő 
biokémiai folyamatok jóval lassabban, vissza-
fogottabban mennek végbe. Ilyenkor a raktá-
rozott tápanyagból él a növény, s ezt alakítja 
át végső soron szén-dioxiddá és vízzé. 

A hideggel dacoló növények ellenálló 
képességének, tágabb értelemben fagytűré-
sének mélyreható genetikai, élettani és bio-
kémiai okai vannak. A télre való felkészülés 
szinte a rügyek kipattanásával kezdődik, s 
jócskán felgyorsul a lombhullást közvetlenül 
megelőző napokban, hetekben. Ez létfontos-
ságú, különösen az évelők esetében, hiszen az 
anyagcsere-folyamatok intenzitását a lehűlés 
nagyban csökkenti. Ha a külső hőmérséklet 
tartósan a fagypont alá süllyed, a sejtek közöt-
ti járatokban levő, már kristályosodó víz kivon-
ja a sejtnedvet, s vízteleníti a plazmát. Noha 
lenne elegendő víz az életfolyamatokhoz, az 
átalakulások miatt a sejtek mégis az élettani 
szárazság állapotába kerülnek, a jégkristályok 
összeroncsolják a plazmát és a sejtfalat, s a 
sejtszerkezet károsodása miatt végül elhal a 
sejt. Vegyük szemügyre: mi történik ilyenkor?

Ha a hőmérséklet tartósan a fagypont 
alá süllyed, a növények testében megindul 
a jégképződés. Amikor a hőmérséklet lassan 
és nem túl alacsonyra csökken, csak a sejtek 
közötti üregekben (tehát a sejteken kívül) 
képződnek jégkristályok. A hideg fokozódá-
sával ezek a jégkristályok egyre növekednek, 
s mind több vizet vonnak el a sejtekből. A 
plazma a vízvesztés miatt sűrűbb, a sejtnedv 
töményebb lesz. Mivel a töményebb oldat ala-
csonyabb hőfokon fagy meg, mint a hígabb, a 
lassú és mérsékelt vízelvonás megakadályoz-
za a sejten belüli jégkristályképződést. Ha a 
hőmérséklet lassan emelkedik, a jégkristályok 
fokozatosan feloldódnak, a sejt az elvont vizet 

visszaszívja, ekképp a plazma ismét vízzel telí-
tődik, s a növény feléled. Ha viszont a hőmér-
séklet hirtelen süllyed, vagy ha az erős fagy 
sokáig tart, a sejtekben is megindul a jégkép-
ződés, s ez végzetes! A sejtben keletkező jég-
kristályok szétroncsolják a plazmaszerkezetet, 
ezért az életfolyamatok megszűnnek.

A lehűlés gyorsaságának abban is szerepe 
van, hogy a jégkristályok hogyan oszlanak 
meg a növényben, s mekkora a növekedésük 
sebessége. Ez utóbbi nagymértékben befo-
lyásolja a fagy okozta károk nagyságát. A víz a 
sejtek közötti járatokban elsősorban a tágabb 
üregekben fagy meg, ahol a jég a legkisebb 
veszélyt jelenti a növény számára. Ezekben a 
jégképző központokban a jégkristályok nö-
vekedése szinte akadálytalan, ezáltal kisebb 
a mechanikai károkozás veszélye. Mindezzel 
összhangban van az a tapasztalat, hogy a ke-
vésbé fagytűrő növényekben a jégkristályok 
szórtabban oszlanak meg, mint a fagytűrők-
ben, ezért a hatásuk sokkal károsabb.

A növény azonban abban az esetben is el-
fagyhat, ha a lehűlés lassú és fokozatos volt, 
de a felmelegedés hirtelen következik be. 
Nincs ugyanis idő a plazmából elszívott víz fo-
kozatos visszaáramlására, s a hirtelen oldódó 
jégkristályok vize szétrepeszti a sejteket, vagy 
elpárolog a sejt közötti járatokban levő víz, mi-
előtt visszaszivároghatna a plazmába.

A sejtek fagyhalálát tehát nem közvetlenül 
a hideg, hanem az a közvetett hatás okozza, 
hogy a víz megfagyásával a plazma pótol-
hatatlan vízveszteséget szenved. Vagyis a 
növény valójában szárazság miatt pusztul el, 
a tartós aszályhoz hasonlóan. Ebből az követ-
kezik, hogy a jó fagytűrő növények egyben jó 
szárazságtűrők is. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy azok a 
növények fagytűrők, amelyek jól ellenállnak 
a sejten kívüli fagyásnak, míg a sejten belüli 
jégképződés okozta károkat a szövetek nem 
képesek elviselni.

A fagytűrésnek azonban mélyebb, élettani 
okai is vannak. A fagytűrő növények plazmájá-

ban olyan változások mennek végbe, amelyek 
miatt kevesebb jég képződhet a sejtek közötti 
üregekben, s a sejtek nagyobb mértékű vízvesz-
tést is képesek elviselni. A télre készülő évelő 
növényekben is lényegében olyan anyagcsere-
folyamatok zajlanak, amelyek a sejt közötti jára-
tokat víztelenítik, míg a sejtnedv töménységét 
(például a cukrok, nyálkaanyagok, a pektin stb. 
felhasználásával) növelik. A keményítő főleg 
szőlőcukorrá bomlik le, a raktározott fehérjék 
pedig oldódnak, s ezek a plazma vízmegkötő 
képességének fokozását eredményezik.

A mi éghajlati övünkben a növénytakaró 
hosszú évtízezredek során alkalmazkodott 
környezetéhez, egyebek között a viszonylag 
tartós alacsony hőmérséklet hosszabb idejű el-
viseléséhez. Ám az sem mindegy, hogy a fagy 
melyik fejlődési szakaszban éri a növényeket, 
sőt eltérés mutatkozik a különféle növényi 
szervek ellenálló képességében is. Mindezek 
ellenére vannak olyan vadon termő növények, 
amelyek még a virítás idejében is elviselik a 
zimankós időt. Ilyen például az örökzöld ba-
bérboroszlán, az egyik legkorábbi tavasszal 
virító virágunk, a magyar kikerics, vagy éppen 
a téltemető. A szóban forgó növényeknek ez 
a sajátossága alighanem összefügg a faj gén-
centrumával.

A növények fagytűrő képességének javí-
tásához jelentős gazdasági érdek fűződik, el-
sősorban a haszonnövények esetében. Sajnos 
még ma is nagy károkat okozhat a fagykár a 
gyümölcsfákban (majd tavasszal látjuk csak 
meg, hogy viselték el a többnapos –15-től 
–17 oC-ot) és a gabonaféléknél. A szakembe-
rek lázasan kutatnak e probléma megoldása 
után, éppúgy, ahogy a szárazságtűrő növé-
nyekkel is komoly kísérletek folynak, hiszen 
a klimatológusok szerint néhány évtizeden 
belül vidékünkön is érezhetően melegebbek 
és szárazabbak lesznek a nyarak. A megoldás 
pedig nem az, hogy alma helyett ültessünk 
datolyapálmát. Vagy mégis? Ez azonban már 
egy másik mese... 

L. G.

Fagyálló növények?
Magzar 
kikerics

Babérboroszlán Téltemető
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1�A halász és a felesége. Kovács Kornélia szabadkai tanuló rajza

Számítógépes játékok
Nem értem, mi a jó a számítógépes játékokban?
Az osztályomban minden fiúnak van számítógépe. Jönnek az iskolába, és 

már korán reggel arról beszélnek, hogy milyen játékot játszanak, és milyen hőst 
fejlesztettek ki tegnap. Mikor megkérdik, hogy nekem miért nincs gépem, én 
mindig azt mondom, hogy inkább játszom kint a szabadban, a barátaimmal, 
minthogy bent üljek egymagam a szobában, és nézzem a képernyőt, azon ag-
gódjam, nehogy legyőzzenek. Néha sajnálom őket, mert nem élvezik a levegő 
friss illatát és a táj szépségét. A barátaimmal szoktunk futkározni, kerékpározni 
vagy akár egyszerűen csak beszélgetni. Lehet, hogy pár év múlva nekem is lesz 
számítógépem, de remélem, én nem válok játékfüggővé.

Egyszerű gyerek szeretnék maradni, aki szereti a társaságot.
Kovács Mihály, 7. osztály

Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Én is rohanva élek...
Rohanó világban élünk. Elrohanunk egymás mellett, arra sincs időnk, hogy 

egy kedves szót váltsunk.
Mindenki siet valahová. Sokszor maga sem tudja hova, pedig ez nem vezet 

jóra. Én is rohanva élek. Azelőtt gyorsabban végeztem el a feladataimat és a ta-
nulást. Több időt tölthettem szüleimmel, szeretteimmel. Lehet, hogy a kamasz-
kor küszöbén állok? Vagy talán a tanulás veszi el a szabadidőmet? Pedig mikor 
az iskolából hazaérek, eszem, és máris a könyvet, füzetet veszem a kezembe. 
Igaz, néha egy kicsit elkalandozok, de később erőt veszek magamon, és folyta-
tom tovább a tanulást. Közben angolórára kell mennem. Alig érek onnan haza, 
megint eszem, és irány a tánc. Nagyon szeretek táncra járni. Igaz, hogy minden 
este az alsóvárosi Petőfi Sándor Kultúrkörbe kell karikáznom, de ez nem esik ne-
hezemre. Ott szinte kirázhatom magamból a mindennapi gondokat. Valamikor 
este fél tízkor érek haza. Ekkor még nem fejeződik be a napom. Van, amikor még 
tanulnom kell, vagy pedig a családommal töltök néhány percet. Azért néhányat, 
mert még az SMS-ekre is kell válaszolnom. Mire az ágyba bújok, a szemeim már 
szép karikásak. Majd ismét egy új reggel, és újra kezdődik minden elölről.

Már várom a szünidőt, mert szeretnék több időt tölteni a szüleimmel, ba-
rátaimmal.

Tóth Emese, 6. osztály 
Samu Mihály iskola, Óbecse

Az én boltom
Évekig gyűjtöttem mindent: labdát, könyvet, veszekedést, bánatot, jóked-

vet, örömöt. Mindent, amit lehet, talán még azt is, amit nem.
A hátam mögött egy nagy polc. A helyiségem kicsi, de ez nem gond. Az a lé-

nyeg, ami benne van. Az alsó polcomra a boldogság szerét raktam: a játékokat. 
Kicsiknek ez mind kell. Ez mind fontos. Oldalra dobozokat tettem, tele minden 
kacattal, emlékkel. Ha ránézek, nem tudom eldönteni, sírjak-e vagy nevessek. 
Felnőttem, saját boltom lett! A régi játékok, legfelül a kedvenc babáimmal hát-
térbe szorultak... Itt van a pult. Mai életem fő eleme! A pult! Mindenféle kacat 
rajta... radír, ceruza, könyv. Tömbökben állnak a könyvek. Már kivenni is félek 
egyet! A falam is szép, díszített! Rajta naptár, tábla a nem elfelejtendő dolgok-
nak, diplomáim, rózsafüzérem, idézeteim, aranyérmem... Mind emlék, öröm... 
Mi van a boltomban? Minden, minden! Csak keresni kell. Szép vagy fájó emlék, 
nehéz sóhajtások baj esetén, szép mosolyok. Ez mind kapható, de nem minden-
kinek. Isten tudja, ki mire érdemes... Mindenki bejöhet, de csak azt talál, amit 
magában talál. Minden polcon van valami, minden kis zugban rejtőzik valami 
ok, rejtély, dicsekvés, bánat... Van egy nagy kályhám is. De nem mindenki érzi a 
melegét. Ez attól függ, szomorú-e vagy vidám az illető.

Labda. Udvar. Nyár. Tenger. Levélhullás.
Repedés a falon.
Csengetés
Szünet.
Ha összeveszek a nővéremmel, a bolt a menedék. 
Szól a tévé.
Bolondokháza.
A bolt átjáróház. Mindenki visz, amit talál. Nem bánom, vigyék... Nem az 

enyémet viszik. Azt visznek, amit magukban találnak. A sajátjukat viszik. Én csak 
reménykedhetek, hogy ezentúl jobb lesz nekik.

A készletem... A készletem folyamatosan gyarapodik. Ez nem nevezhető fris-
sítésnek, újratöltésnek. Nem! Ez gyarapodás, amivel segítem vevőim magukra, 
vagy éppen egymásra találását.

Gellér Eszter, 8. osztály 
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Naplórészlet
2008. december 11., csütörtök
Kedves napló!
A mai nap nem volt olyan, mint a többi, mivel tablófényképezkedésre került 

sor. Ilyenkor általában mindenki izgul, és azon idegeskedünk, hogy jók vagy 
rosszak lesznek-e  fotók. Az ajtó előtt toporogtunk, közben egyfolytában ezt 
hajtogattam:

– Jól áll a sminkem? És a hajam? Mi lesz, ha rosszak lesznek a képeim?
Szegény Dia agyára mehettem evvel a károgással. Én nem vagyok foto-

génikus típus, de abban reménykedem, hogy a top 8 közül egy fog tetszeni. 
Szurkolok!

„Aki remél, már retteg is, hogy a remélt sosem következik be.”

2008. december 12., péntek
Laza nap volt. Reggel az iskolába menet azon töprengtem, vajon tényleg 

nyolcadikos lettem? Ez a félév olyan gyorsan elmúlt, mint egy fuvallat. Mindjárt 
május és ballagás, és aztán felvételi... Na meg az új suli! Nem tudom, ti hogy 
vagytok evvel, de én félek, hogy nem jutok be abba a középiskolába, ahova 
szeretnék. Persze mindent megteszek azért, hogy sikerüljön. 

Mivel az ETNO-napra készülünk és Dórival együtt írunk beszámolót Szerbia 
érdekességeiről, így el kellett készítenünk a prezentációt. Munka közben jókat 
nevetgéltünk, soha nem kacagtam még ennyit. Az volt a csúcspont, hogy leön-
töttem Dóri nadrágját barackszörppel. Ilyen nap is kell... mikor nem tanulunk, 
hanem jót hahotázunk a barátunkkal. Ide illő idézet:

„Ha támad a nevetés, semmi sem képes ellenállni.”

2008. december 15., hétfő
Hétfő... Ez olyan nap, amikor minden elölről kezdődik... Ellenőrzők, felelé-

sek és más egyéb probléma. Bár most már csak 1 hét és 1 nap van a szünetig, 
nagyon várom, mivel így lesz időm összetakarítani a szobámban, és persze, ol-
vasni a kedvenc könyveimet, amiket kihoztam a könyvtárból. Szeretek olvasni, 
mert olyankor úgy érzem, csak én vagyok és a könyv, és semmi más. Szerintem 
ha valaki sokat olvas, annak a kifejezőkészsége és a szókincse is gazdagabb lesz. 
Bár én inkább az újabb könyveket szeretem, anyu sokszor mondja, hogy a ré-
gebbi olvasmányok is nagyon jók és tanulságosak.

Ma tartottuk meg az ETNO-napot a b osztálynak, de egy kis bökkenő volt, 
mivel a gép véletlenül kikapcsolódott, a sok prezentáció kárba veszett, és így a 
Dórival készített munkánk elúszott.

2008. december 16., kedd
Ma, ahogy felkeltem, avval szembesültem, hogy kémiaellenőrző lesz és ma-

tematikadoli. Igaz, sokat gyakoroltam rá, mégis félek, mert gyakran elrontom 
valami hülyeséggel. Ilyenkor ugyanis a magabiztosságom 0.  Úgy volt, hogy ma 
kapjuk a fényképeket. Már mindenki csupa ideg, hogy milyen a képe. Remé-
lem, jól sikerültek. Na de most mennem kell. Bye! De előtte még egy tanulságos 
idézet:

„A hétköznapi életben sötétnek látjuk a világosat, zavarosnak a tisztát, szín-
telennek a szivárványt. Ha mindennapi életeden felülemelkedsz, megpillantod 
a fényt, a tisztaságot, a színeket – s rajtuk keresztül önmagadat.”

Hodik Rita, 8. osztály 
Cseh Károly iskola, Ada



Jó
 P

aj
tá

s
1�

Az én osztályom
Egész héten nagyon szomorú voltam, mert megbántottak az osztálytársa-

im. Zsiráfnak csúfoltak a 163 centim miatt. Próbáltam megbocsátani, de nem 
sikerült, és most énbelőlem is kibújt a kisördög.

Elképzeltem, hogy az osztályom egy állatkert, és mi vagyunk az állatok. 
Flóri az oroszlán, mert ő az osztályelnök, és ő dönt mindenben. Emese az ál-
latok királynője, mert mindig harcias. Robi az erős és verekedős, ő a gorilla. 
A medve nem fél senkitől és semmitől, bátor, erős, merész, pont olyan, mint 
Dévid. Most következnek a rókakisasszonyok: Betti és Zsuzsi. Ők ravaszak, fur-
fangosak. Van két farkasunk: Dóri és Enikő, mert mindig külön vannak tőlünk. 
Bózsity olyan, mint a tigris, mert lopakodni szeret a lányok után, próbálja el-
kapni őket. Két hatalmas víziló van az osztályunkban: Sebi és Olivér, ők lusták 
és lazák. Struccból is van nálunk kettő: Szabi és Gulyás, mert gyorsan felkapják 
a vizet. Van egy kutyánk, ő Viki: néha belémharap vagy megugat. Van egy hí-
zelgő macskánk is. A neve Hua. Legtöbben vannak a nyulak. Félénkek, ha baj 
van, elszaladnak vagy csendben lapulnak. Ezek a következők: Márti, Mezei, 
Jancsi, Tamás, Réka.

Ahogy elszállt a haragom, rájöttem, hogy mégis inkább osztályközösség va-
gyunk, mintsem állatkert vadállatok, ezért bocsánatot kérek mindenkitől.

Nagy Ráhel, 5. osztály 
Hunyadi János iskola, Csantavér

Padtársam

Padtársam neve Lehel.
Olyan, mint a fagyikehely.
Barna a szeme,
mindig helyén az esze.

Szereti az iskolát,
az orránál tovább lát.
Szeret tanulni,
az olvasást nem tudja megunni. 

Virág Attila, 6. osztály 
Cseh Károly iskola, Ada

Padtársam

Az én padtársam neve Kitti,
kedves csajszi, nagyon szimpi.
Barna a szeme és a haja,
nélküle nem megyek haza.

Jó, ha együtt lehetünk,
a suliba is ketten megyünk.
Ő az, kivel nevetek,
s akit nagyon szeretek.

Kovács Írisz, 6. osztály 
Cseh Károly iskola, Ada

Megérkezett...
Megérkezett a december. Az ablakokra reggelente gyakran rajzol jégvirágot 

a mesebeli jégkirálynő. Érdemes télen úgy kezdeni a napot, hogy gyönyörkö-
dünk ezekben a művészi alkotásokban. Délutáni sétám közben találkoztam az 
idei első hópelyhekkel. Hazasiettem, és a szobám ablakából kifelé bámészkod-
va merültem bele gondolataimba.

Az utcán az emberek kabátjuk gallérját felhajtva sétálnak. Sokan sapkát, sá-
lat és kesztyűt is húztak. Esténként amikor a levegő lehűl, odakinn megfagy a 
lecsapódott pára, az útszéli víztócsa tükörré válik a világítás fényei alatt. Olyan 
az aszfalt, mintha apró gyémántokkal lenne megszórva.

A fák ágait zúzmara díszíti. Apró fehér tüskéi csillogva merednek a világ 
minden tája felé. Egyre sűrűbben ereszkedik a ködtakaró a város épületei közé. 
Néha az orra hegyéig sem lát el az ember. A szél hideg és csípős, szinte minden 
gyermekarcra pírt csal. Ennek ellenére mégis minden lurkó szereti ezt az évsza-
kot. Jókat lehet hógolyózni, szánkózni, korcsolyázni. Így szerezhetjük legszebb 
emlékeinket, élményeinket. Soha nem felejtem el azt a telet, amikor a testvérem 
korizni tanított. A sok esés-kelésre gondolva mindig mosoly fut át az arcomon. 
Ilyenkor jóleső melegség járja át a szívem.

Tavaly télen megtanultam síelni is, és most már türelmetlenül várom a téli 
szünidőt, ugyanis egy hetet szeretnék a hegyekben tölteni.

Mégis a legjobban bentről, a szoba melegéből szeretem szemlélni a téli vá-
rost, és gyönyörködni mindabban, amit ez a kívülről zord, ám mégis szívmelen-
gető időszak a számunkra tartogat.

Pálfi Dávid, 7. osztály
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Tél
Hull a hó, hull a hó,
Ilyenkor csak kinn lenni jó!
Szánkóznak a gyerekek,
Hóembert is építenek!

Veréb Roland, 5. osztály 
Hunyadi János iskola, Csantavér

Így felelek én 
(A humor elemeivel)

Szerda van. Reggel voltam edzésen, a többi szabad időmben a széket mele-
gítettem a számítógép előtt. Gondolván, hogy mára semmit nem kell tanulni.

Bepakolok a táskába, és nyugodtan elindulok az iskolába. Érdekes, hogy 
egyik osztálytársam sincs az iskolaudvaron. Megnézem az órarendem... Biológia 
az első órám, tehát elindulok a tanterem felé. Mindenki bent szorgosan ismétel, 
olvasgat vagy egymást kérdezgetik. Én csak odaszólok Danihoz: 

– Minek tanulsz? – kérdezem szemrehányóan.
– Azért – folytatja ugyanolyan hangnemben – mert a tanárnő azt mondta, 

hogy felelünk!
– Jaj nekem! – mondom magamban.
Semmit nem tanultam. Leülök a helyemre és elkezdek keresgélni a táskám-

ban. Viszont rossz órarend szerint pakoltam be, és nem raktam be a biológiát. 
Lehet, hogy nem kellett volna egész éjjel számítógépeznem. Amíg én dünnyö-
gök, a tanárnő belép a terembe. Még le sem ül, már azt mondja: 

– Na, Viktor mit tanultunk az előző órán?
Lassan felállok, de nem mondom azt, hogy nem készültem, mert a föld-

rajztanárnő mondatai járnak a fejembe: „Mindig próbáld meg, soha ne mondd, 
hogy nem tanultál!”

– Hááát, mi a vázrendszerről beszéltünk – válaszolom a tanárnő kérdésére 
úgy, mintha tudnék valamit.

– Igen. Nos, hány csontja van az embernek?
– Erre a kérdésre a tudósok sem tudják a választ, mivel valakinek több, va-

lakinek pedig kevesebb csontja van – mondom büszkén, mint aki már nem is 
diák, hanem tudós.

Az osztályban mindenki egymásra néz, a tanárnő pedig nagyon furán rám...
– Hogyhogy??? Magyarázd el nekünk, Viktor! – mondja nevetve.
– Úgy, hogy az embernek tegyük fel, 200 csontja van, amikor megszületik, de 

ha baleset éri, és eltörnek a csontjai, akkor már 1 csontból 2 lesz. Így 200-ból 400.
Az osztály nevet, könnyezve nevetnek. A tanárnő is.
– Hát Viktor, te komolyan tudós vagy. A vicced miatt nem kapsz egyest, de a 

jövő órára tanulj! – mondja mosolyogva a tanárnő.
Én leülök és elkezdek nevetni magamon. Kicsöngetnek. Meláni felkiált:
– Jaj, ne! Történelemből ellenőrző!
Iskola után hazamentem lepihenni. Elgondolkoztam, hogy mennyire igaza 

volt a földrajztanárnőmnek, mivel rá hallgattam, nem kaptam egyest, és még 
jól is szórakoztam az órán.

Kádár Viktor, 8. osztály 
Október 10. iskola, SzabadkaJános vitéz. Fejel Tóth Dániel adai tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Kölcsön kenyér visszajár – tartja a közmondás. Ez juthatott 

eszébe az önérzetében megsértett Nagy Ráhelnek (Csantavér), 
amikor osztálytársai zsiráfnak csúfolták, és indulattól fűtve álla-
tokkal népesítette be az osztályát. Ha elolvassátok Az én osztá-
lyom című fogalmazást, megállapíthatjátok, hogy az indulat 
ebben az esetben a legjobbat hozta ki Ráhelből, mert meghök-
kentően találó csoportos jellemzés lett az eredmény. S hogy a 
fogalmazás szerkezete is nagyszerűen türközi a szerző lelkiálla-
potát, azt a befejezés bizonyítja. 

Persze nem csak Ráhel fogalmazását érdemes elolvasni. Min-
den írásban, ami a Rügyfakadás oldalaira kerül, találhattok köve-
tendő példát. Olyasmit, amire eddig talán nem gondoltatok, s ez 
ötletet ad az alkotáshoz.

Mivel a héten ismét jól megtelt a Rügyfakadás postaládája, a 
névsorral köszönöm meg szorgalmatokat:

Ada: Balassa Kinga, Fazekas Réka, Fejel Tóth Dániel, Fodor 
András, Görög Vivien (2 írás), Hodik Rita (2 írás), Horvát Ákos, Ju-
hász Kornél (2 írás), Karácsonyi Áron, Klucsik Ella (2 írás), Konsta-
tinović Krisztina (3 írás), Lackó Krisztián, Mucsi Cynthia, Pásztor 
Norbert (2 írás), Pétervári Patrik, Solymosi Lehel, Solymosi Rebeka, 
Tóth Kata, Tóth Tamás, Török Emese, Varga Lilla, Zombori Sza-
bolcs és egy névtelen írása, összesen 30!

Csantavér: Földi Flórián, Hubai Dóra, Lality Bettina, Nagy Rá-
hel, Oláh Viktória, Pátrik Arnold és Pesti Enikő;

Doroszló: Gellér Ági, Gellér Eszter (2 írás) és Szitás Emma;
Kisorosz: Martonosi Máté (2 írás);
Óbecse, Samu Mihály iskola: Bognár Róbert, Kaszás Adrian, 

Kaszás Krisztián, Nemes Arnold, Szerda Ákos, Szerda Zsófi és Tóth 
Emese;

Oroszlámos: Cene Dávid, Dobróka Krisztina, Dóró Oxána, Ko-
vács Ákos és Vas Edekon;

Szabadka, Ivan Goran Kovačić iskola: Fekecs Ádám (2 írás), 
Huszák Andrea, Kárász Dina, Lality Anita, Nagy Andrea (2 írás), 
Pálfi Dávid (2 írás), Sábity Anita és Vörös Norbert; Đuro Salaj is-
kola: Budincsevity Brigitta, Mulic Beáta és Toldi Viktória; Jovan 
Jovanović Zmaj iskola: Tóth Johanna (2 írás);

Topolya, Csáki Lajos iskola: Berkes Izidóra, Drobina Norbert, 
Dudás György, Holló Belinda, Majlát Edit, Prokecz Lídia, Szivéli 
Krisztina, Szűcs Budai Gabriella és Téglás Evelin.

Szép napokat és szép, írásra ihlető élményeket kívánok:
Tomán Mária

Absztrakt formák. Dienes Blanka bácskertesi tanuló rajza

Ballagok az iskola felé

Ha a villanyrendőr azt mondja:
Nem mehet!
A kocsik azt kiabálják:
Mért nem lehet?
Ekkor a rendőrkocsi nagyot nevet,
a szabályt megszegni nem lehet.

Ha a buszmegálló azt mondja:
Állj!
A sofőr azt ordítja:
Megállj!
A fejem ilyen hangokkal van tele,
míg ballagok az iskola fele.

Hamad Amir, 4. osztály 
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Egy napom Ábellel a Hargitán 
(Naplórészlet)

1920. december 2., kedd
Hargita
Kora reggel ébredtünk fel Ábellel. A tegnapi pálinkázás után nagyon fájt a 

fejünk, de valahogy csak kibírtuk.
Elmentem megfejni a kecskét, a tyúkoktól pedig elvettem a tojásokat, és 

bevittem a viskóba. Ábel ez idő alatt elment a kútra vízért. Megreggeliztünk, 
utána pedig megittuk a szokásos pohár tejünket. Ekkor hallottuk, hogy jött va-
laki, pontosabban valakik. Három szerzetes volt az.

– Gyorsan önts mindegyiküknek egy pohár tejet! – mondtam Ábelnek.
– Rendben, te addig pakold el a számlákat! – válaszolta.
Bejöttek, illedelmesen bemutatkoztak, és megitták a tejüket. A főbarátot 

Péter-gvárgyiánnak, a középsőt Furtunátnak, a legfiatalabbikat pedig Márkus-
nak hívták. Az egész napjukat itt, fent a Hargitán töltötték. Jó barátokra leltünk. 
Jól is jött egy kis társaság, mert már „emberhiánytól” szenvedtünk.

A főbarát megtanított minket puskával lőni, amit régóta szerettünk volna 
tudni. Furtunát, legnagyobb bánatunkra megtalálta a Nick Carteres könyvün-
ket, és azt mondta, hogy istentelennek tartja, ezért elégeti. Hirtelen egymásra 
néztünk Ábellel, és elkezdtek potyognia a könnyeink. Márkus vigasztalt meg 
minket, hogy majd pár nap múlva hoz nekünk való könyveket. Szerencsére a 
többi olvasmányainkat nem látta...

Estefelé elmentek, amit nagyon bántunk. Ezután megvacsoráztunk, és le-
feküdtünk. Én még nem bírtam aludni, ezért kimentem az állatokhoz, és azon 
gondolkoztam, hogy milyen jó lenne látni már anyuékat...

(Itt írom e sorokat, remélem hamar megvirrad.)
Budincsevity Brigitta, 7. osztály

Đuro Salaj iskola, Szabadka

Együtt mentem Toldival nyaralni
Elhatároztam, hogy kiveszek egy hét szabadságot, és elmegyek nyaralni. 

Szerencsejátékon nyertem egy repülőjegyet Hawaiira június elsejétől egy hét-
re. Ezek után sok furcsa dolog történt velem.

Kiértem a repülőtérre, és egy hatalmas férfit láttam, aki ugrálta át az em-
bereket, és alig fért be a repülő ajtaján. Úgy nézett ki, mintha egy meséből 
pottyant volna ide. Sajnos éppen mellette volt a helyem, így én csak fél széken 
ültem. Megismerkedtünk. Mikor meghallottam, hogy Toldi, csodálkoztam is, 
meg nem is. Nem akarta elárulni, hogy került ide.

Mikor leszállt a gép, siettem a szállodába, de mivel én voltam az első, meg 
is kergetett három kutya, akkorák, mint én. Szaladt Toldi a segítségemre, és 
elfújta őket. Éppen a tengerpartra mentem le, mikor láttam, Toldi egy csónakot 
visz a hóna alatt. Az volt a szörfdeszkája. Én ültem a csónakban, ő pedig rajta 
állt, és szörfözött. Ezután elmentünk fagyizni, és csináltunk egy homokvárat, 
de ez a vár szó szerint vár volt, mivel olyan nagyra sikeredett, mint egy igazi. 
Később röplabdáztunk. Toldi majdnem megölt egy embert az ütésével.  Este 
pedig filmet néztünk. A harmadik napon megérkezett János vitéz, és mind a 
hárman szomszédok voltunk a szállodában. Mindannyian lementünk szörföz-
ni ismét. Jól szórakoztunk végig. A hetedik napon felszálltunk a gépre. Itt is 
beszélgettünk és nézegettük a fényképeket. Mikor hazarétünk, elbúcsúztunk 
egymástól, és mindenki ment a maga útján.

Megbeszéltük, hogy a következő nyáron is együtt nyaralunk. Jövőre Tuné-
ziába készülök Toldiékkal nyaralni.

Kovács Ákos, 6. osztály 
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Oroszlámos
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– Daniel, milyen a legújabb Bond-film, 
sorrendben a 22.? 

– Száz évvel ezelőtt született Ian Fleming, 
a 007-es ügynök szülőatyja. Nos, hogyan is 
emlékezne rá méltóbban a mozivilág, mint 
egy újabb James Bond-epizóddal? Fleming 
élete során összesen tizenkét Bond-regényt 
és két Bond novelláskötetet publikált. Mivel 
a 22. Bond mozifilmnél tartunk, 
jelentem, hogy az alapanyag 
elfogyott, A Quantum csendje 
egyenes folytatása a Casino Roy-
ale-nak... Megkérdezheted, hogy 
mit is takar a fura cím? A Quan-
tum Of Solace szabadon talán úgy 
fordítható le, hogy a megnyugvás 
pillanatai, vagyis a megnyugvás 
pillanatainak mennyisége. An-
gol nyelven ez többet fejez ki. A 
sztorit egy novellából lúgozták ki. 
Ennek – minő véletlen – éppen 
Quantum Of Solace a címe. Ebben 
a mesében Bond egy fogadáson 
beszélget egy nagykövettel. Ez a 
nagykövet beszél a megnyugvás 
pillanatairól, de amikor nincs már 
több remény, akkor semmi sem 
marad abból a megnyugvásból. 
Bonyolult ügy, de mondom: angol 
nyelven a dolog világos. De az ere-
deti Fleming-novellának a címen 
kívül semmi köze sincs az újabb 
Bond-filmhez, ezt a sztorit maguk 
az alkotók hozták össze...

– Azt említetted, hogy a Casi-
no Royale folytatásáról van szó. 

– Igen, de maga a cselekmény 
sokáig titokban maradhatott. Eb-
ben az epizódban tovább folyta-
tom a harcot a titkos szervezet el-
len. Személyes ügy hajt: bosszút 
akarok állni a szerelmem gyilko-

sain. Azzal nem számolok, hogy a szervezet 
erős, veszélyes, veszélyesebb, mint bárki 
gondolta volna... A sors aztán összehoz a 
szép, ám halálosan veszélyes Camille-lal, 
aki szintén személyes ügyben indít hajtóva-
dászatot. Ez a Camille vezet el engem a ke-
gyetlen üzletemberhez, Dominic Greene- 
hez, aki a szervezetet támogatja. Megtu-
dom – miután Ausztriában, Olaszország-
ban és Dél-Amerikában nyomozok utána –, 
hogy ellenfelem célja: a föld egyik legfon-
tosabb természeti kincsének a megszerzé-
se. Az urat a CIA is segíti, a brit kormány is, 
tehát sokuk ellen veszem fel a harcot, ám 

egyre közelebb kerülök szerelmem gyilko-
sához...

– Milyen vagy te ebben az epizódban? 
– Egy mélyen emberi és megtört lelkű 

bosszúálló, aki egy morálisan rendkívül 
komplex és cinikus világban meg akarja ta-
lálni a helyes utat, de nagyon jól tudja, hogy 
hol állnak a rossz emberek és hol a becsü-
letesek.

– Mondj néhány szót a munkatársaid-
ról!

– Ezt a filmet a német Marc Forster ren-
dezte. Bond-lányból egyből kettőt is kapunk 
a filmben: az egyik a vonzó ukrán exmodell, 

Olga Kurylenko, a másik pedig 
Anglia legújabb színészcsillaga, 
a mindössze huszonkét éves 
Gemma Arterton (Fields ügy-
nök). Judi Dench hozza az M16 
vezetőjét, aki nekem az utasítá-
sokat adja. Most egy bevetésen 
is részt vesz. Mathieu Amalric a 
legfontosabb szereplő mellet-
tem. Dominic Greenként sok 
borsot tör az orrom alá. Gian-
carlo Giannini, az olasz mozi 
„őskövülete” az, akiről soha-
sem tudni, kinek az oldalán áll. 
Jeffrey Wright CIA-s haveromat 
alakítja, többször megmenti az 
életemet.

– A helyszínek varázslato-
sak.

– Ebben igazad van. Láthatsz 
vízibicikliző turistákat a Bodeni-
tavon, az ausztriai Bregenz vá-
rosában is feltűnök, méghozzá 
az Operaházban, ahol a éppen 
a Tosca című Puccini-művet ad-
ják. Nyomozásom során aztán 
eljutok – Olaszország után – Pa-
namába, Chilébe, megfordulok 
a Garda-tónál is. Szóval – ünnep 
a szemnek. Ez eddig a legdrá-
gább Bond-film, de azt, hogy 
egyben a legjobb is – a néző 
dönti el azonnal a vetítés után...

B. Z.

A 22. Bond-film
A 007-es ügynök, Daniel Craig A Quantum 
csendjéről – 2008-ban lett volna százéves 

a szupernyomozó szülőatyja
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Bocsi, egy kicsit hivatalosnak tűnik a cím, mert inkább Koncz 
Zsuzsit kellett volna írnom, de remélem ezért megbocsát a 

kedves olvasó. Igazából mindannyiunk (de legalábbis nagyon-
nagyon sokunk) Zsuzsija lenne a helyénvaló címzés. Hogy meny- 
nyi az a mindannyiunk? 2008 decemberében az ünnepek között 
is elképesztő tömeget jelentett. A Papp László Sportarénában 
egyetlen ülőhely sem maradt, pedig nem akciósan kínálták a je-
gyeket!!! Zsúfolásig megtelt a küzdőtér és a lelátók is!

Természetesen több nagy nevet, a beatkorszak magyaror-
szági jelképeit is hallhattuk, láthattuk aznap este. Bródy János, 
Tolcsvay László, Móricz Mihály – csak néhány név a listáról, hogy 
a távolmaradóknak még jobban fájjon a szíve. 

Felmerül a gondolat: aki már több mint 40 évvel ezelőtt azt 
tudta énekelni, hogy ’64-ben épp csak elindultunk’, az hogyan 
tudja megtölteni 44 év múlva is a Sport Arénát? Negyvennégy év, 
az egy emberöltő. És akár hiszitek, akár nem, Zsuzsi ugyanolyan 
vonzó, lendületes, mosolygós és magával ragadó, mint amikor 
elindult... 

Hogy hogyan csinálja ezt, nem tudni. Biztos a gének is benne 
vannak, biztos a stylist is, no meg persze amit Claudia Schiffer 
bőre is megérdemel. De ez mind-mind nem lenne elég. Ami leg-
inkább nagy különbséget tesz Zsuzsi és azok között, akik szintén 
64-ben voltak tinédzserek, és ez meg is látszik rajtuk, az a spirit, 
a lélek. Zsuzsi szép, lágy és különleges lelke tapintható volt az 
egész este folyamán.

Ez (is) az, amitől Ő a Koncz Zsuzsi. A mindannyiunk Zsuzsija. 
Hogy mennyire mindannyiunké, arra a legjobb példa az első so-

rokban felső-középkorú manedzser típusú apuka, ölében olyan 
unokaforma ifjúval együtt csápolt azokra a számokra, amelyek 
mindkettőjüknek rengeteget mondtak, de hogy totálisan mást, 
az biztos. 

Ettől szép a dolog – és ettől örökzöld. És menet közben a szín-
pad hátterére vetített korabeli felvételek is ettől tetszettek min-
denkinek. A fiataloknak vicces volt, a kortársaknak halálosan ko-
moly. A fiataloknak korkép, a kortársaknak kórkép. A fiataloknak 
szuper jó zene, a kortársaknak A ZENE (nagybetűvel és vastagon 
szedve). De a lényeg, hogy igazán élveztük mindannyian.

A hosszú haj és rövid szoknya lázadásából a szoknya meg-
maradt, ha jócskán hosszabb is lett, a haj pedig ha megmaradt 
egyáltalán, akkor jócskán rövidebb lett. De a külsőségek nagy 
változása mellett a belső az, mi változatlan maradt. És ettől telt 
meg a Sport Aréna. A rohanóan változó világban szükségünk 
van állandó értékekre, újraélhető érzelmekre. És Zsuzsi – a mind-
annyiunk Zsuzsija – ezt hozta el közénk a karácsonyi ünnepek 
után. 

Jó volt újra együtt énekelni a Ha én rózsa volnék dallamait, 
újra átélni a Mama, kérlek meséld el nekem gondolatait – most 
már persze Mama-oldalról is – és jó volt egyszerűen csak úgy 
együtt lenni Zsuzsival és a többi tizenezer mosolygós arccal, az 
ismeretlen jó barátokkal...

Ez remek! 
Ezrek énekeltek 
Koncz Zsuzsával

Koncz Zsuzsa 

Ha én rózsa volnék 
Ha én rózsa volnék, nemcsak egyszer nyílnék,
Minden évben négyszer virágba borulnék,
Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak,
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.

Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.

Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,
Hogy az egész világ láthatóvá váljék,
Megértő szemekkel átnéznének rajtam,
Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam.

Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,
Minden áldott este fényben megfürödnék,
És ha engem egyszer lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa volnék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.
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Zenekari próbák mellett táncórákon is részt vesz az ifjú elő-
adó, aki látványos produkciót igér.

Megjelent Mark második albuma Nem elég címmel, melynek 
lemezbemutató koncertjét a fiatal énekes 2009. február 13-án, 
20.00 órától a Petőfi Csarnokban rendezi meg. Az élő nagykon-
certen kiváló muzsikusok kísérik majd.

– Készülünk ezerrel. A zenekari felkészülés mellett táncpró-
bákra járok Zoltán Erika tánciskolájába. Mindennap két órát gya-
korolunk. 

– A koncerten lesz egy gyorsabb, táncos nóta – ami tavasszal 
jelenik meg, és klip is készül belőle. A kliphez egy táncverseny ke-
retén belül kerestünk egy lányt. Ő is ott lesz, és közösen adjuk elő 
a koreográfiát. Megnehezíti a dolgomat, hogy soha az életben 

nem táncoltam, de sokat próbálunk, és jó úton haladok, remé-
lem nem lesz gond – állítja Mark.

– Jó zenét fog hallani a közönség. Szeretnénk, hogy úgy szó-
laljon meg minden, mint egy nemzetközi produkcióban. Nagy 
show-ra készülünk és látványban is igyekszünk emlékezeteset 
nyújtani. A célunk, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy egy 
nagyon jó koncertet adtunk – tette hozzá Mark, akiről sokan azt 
gondolják, hogy nem tud énekelni. Az ifjú előadó február 13-án 
megmutatja, mit is tud. Kíváncsian várjuk.

Mark azt is elmondta, hogy nemcsak szerelmes és lassú dalok 
lesznek, hanem gyors nóták is felcsendülnek. A saját dalai mellett 
feldolgozások is lesznek, köztük a népszerű magyar slágerek, pél-
dául a 67-es úton is elhangzik a közel két órás koncerten.

Az énekes megjegyezte, hogy szívesen elénekelt volna egy 
jazzdalt is, de szerinte ebben a közegben nem célszerű betenni 
a repertoárba, hiszen nem mindenki szereti ezt a műfajt. Hozzá-
tette, hogy ott lesz Anti Fitness Tomi, aki nemcsak azért lesz jelen, 
mert jó barátok és sorstársak, hanem mert az új lemezére több 
dalszöveget is írt a tinikedvenc. Megtiszteli a koncertet a Fool 
Moon vokálegyüttes, de még lesz meglepetésvendég is...

Jön a Mark-Show 
– nagyon készül 
a fiatal énekes

Lance Bass után Joey Fatone is megszellőztette, hogy a közeljövőben 
igenis reális esély van az ’N Sync visszatérésére. 

A lassan hét éve vegetáló ’N Sync tagjai közül néhány hónapja Lance 
Bass jelezte elsőként, hogy nagyon örülne, ha a zenekar újra elkezdene 
dolgozni. Akkor a többiek részéről még semmilyen reakció nem követte 
a kijelentést, ám most Joey Fatone is arról beszélt a Hollyscoop.com web-
oldalnak, hogy előbb-utóbb mindenképpen visszatér a reflektorfénybe a 
kilencvenes évek egyik legsikeresebb fiúbandája. 

„Itt van öt pasas és mindegyiknek baromi fontos a karrierje. A tagok 
közül én vagyok az egyetlen, akinek már felesége és gyereke is van, én így 
is vállalnám a munkát, a többieknek pedig ebből a szempontból sokkal 
könnyebb dolguk van. Az egyetlen probléma, hogy öten vagyunk és öt 
különböző államban élünk, nehéz időt szakítanunk egymásra és egy kö-
zös helyen összejönnünk. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy egy 
szép napon visszatérünk. A New Kids On The Block is megcsinálta, igaz, 
majdnem húsz év szünet után...” – mondta Joey. 

Az ’N Sync tagjai közül egyébként egyedül Joey az, aki kicsit visszavo-
nult a rivaldafénytől. Justin ugye gigasztár lett, Lance egész ügyesen sze-
repelt a Dancing With The Stars című tévéműsorban, Chris Kirkpatrick és 
JC Chasez pedig a mai napig dalokat ír és énekel.

Újabb tag beszélt  
az ’N Sync visszatéréséről
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SZERETTEM ISKOLÁBÓL HAZAFELÉ MENET 
leszaladni az úsztatóhoz, ahol homokosbár-
kák álltak, csónakok, pallók nyúltak ki belőlük, 
azokon hordták ki talicskán a homokkotrók 
az óriási kupacokban álló, nedves homokot, 
játszi könnyen lapátolták azt a homokot, 
olyan volt, mintha a napsütésben csillogó, 
habkönnyű, ritka felhőbe mártanák szerszá-
mukat, mert mindegyik apró homokszem a 
szivárvány színeiben játszott. Egyszer meg-
kértem, hadd rakjak tele egy talicskát azzal a 
hegyekből lehömpölygött homokkal, amely 
biztosan egészen Hamburgig görgött volna, 
aztán még tovább, magába a tengerbe, ha 
itt ki nem kotorják, de amikor meg akartam 
emelni a lapátot, először azt hittem, hogy 
megakadt a csónak fenéklemezében, még 
egyszer bele kellett merítenem a lapátot a 
homokhegybe, aztán lassan, nehezen, mintha 
kátrányból, gumiarábikumból húztam volna 
ki, úgy emeltem a palló fölé a lapátot, de a ta-
licskáig már nem tudtam elvinni, leejtettem, a 
homokkotrók meg nevettek, és én meztelen 
felsőtestüket néztem, mindegyik homokkot-
rónak horgony, meg kisasszony volt a kezére 
tetoválva, és az egyikük teljesen lenyűgözött, 
mellkasán tetovált csónak, egy vitorlás volt, 
csak néztem és könnybe lábadt a szemem, 
de nem a sírástól, hanem attól a felismeréstől, 
annak a tudásától, hogy nekem is egy ilyen kis 
csónakot kell tetováltatnom a mellkasomra, 
hogy nem tudok élni egy ilyen csónak nélkül, 
hogy egy ilyen csónak az biztosan melengeti 
az embert, hogy a lélek jelvénye az, és hogy 
nekem is lesz egy ilyen. És mondom, ezt a 
csónakot itt, le lehet ezt mosni? De a homok-
kotró könnyedén emelgette a tízkilós lapáto-
kat és tartalmukat a talicskába hányta, most 
beborította az utolsó lapátot is és felpattant 
a pallóra és olyan ügyesen dobta el a csillogó, 
üres lapátot, hogy az a homokbuckába fúró-
dott, ahogy előrehajolt, szinte megérintettem 
azt a csónakot a mellkasán, ő meg vidáman 
végigszaladt a pallón, kék munkásnadrágjá-
ból kikandikált csupasz lába, ott, ahol a palló 
véget ért, neki kellett feszülnie a dombnak és 
ott borította ki a talicskát, majd üresen szaladt 
vissza vele, leült mellém a pallóra, rágyújtott 
és olyan erővel szívta le a füstöt, hogy a ciga-
retta szinte lángra lobbant, annyira felizzott a 
parazsa, én meg néztem, hogyan dagadozik a 
vitorlás a homokkotró mellkasán, amikor mély 
levegőt vesz, a csónak majdhogynem mozog, 
ahogy egyre nagyobb lesz, mintha dagadó 

vitorlákkal közeledne a kikötőhöz... aztán a 
homokkotró kifújta a füstöt és a csónak egyre 
kisebb és kisebb lett, mintha távolodna, hol 
fölbukkant, hol meg alámerült a hullámokba, 
ahogy a homokkotró a levegőt vette, ahogy a 
szíve vert, ahogy a munkától föl volt pumpál-
va a vére. „Ennyire tetszik?” csodálkozott a ho-
mokkotró könnyeim láttán. „Igen”, mondom 
„én is szeretnék, mibe kerül egy ilyen csónak?” 
És a homokkotró felém fordította a karját, 
egy sellőt mutatott rajta és azt mondta: „Egy 
üveg rumért tetoválták ide Hamburgban.” 
Mondom: „Ilyen csónakot csak Hamburgban 
csinálnak?” És megdermedtem, de a homok-
kotró csak nevetett és a fejét csóválta és a 
füsttel vigasztaló szavakat fújt ki rám, hogy 
ezt a horgonyt, meg ezt az átszúrt szívet egy 
kupica rumért tetoválta ki neki a Lojza, az, aki 
a Hídhoz címzett vendéglőben szokott üldö-
gélni. „És nekem is tetoválna?” A homokkotró 
felpattant, megigazította lecsúszó nadrágját, 
fölemelte a sapkáját és azt mondta: „Neked 
is...” és kitörölte sapkájából az izzadtságot, én 
pedig megijedtem, a homokkotró úgy le volt 
barnulva, mint egy indián, olyan volt, mint 
egy napozókrém-reklám, de mert állandóan 
sapkát hordott, a homloka az fehér maradt, 
kis abronccsal különülve el teste többi részé-
től, olyan fehér volt, mint az Úr templomában 
glóriát viselő vértanúké, amelyből mindenfe-
lé sugarak lövellnek ki, az a homlok mintha 
domború tükörből lett volna, és a napfény a 

Esterházy Péter Hrabal könyve című 
regénye kapcsán bíztalak meg bennete-
ket, nézzetek utána – ha nem tudnátok 
persze – ki is a címben szereplő Hrabal. 
Bizonyára már kiderítettétek, hogy Bo-
humil Hrabal (1914–1997) világhírű cseh 
író volt. Jiři Menzel (ugyancsak világhírű) 
filmrendező több művét is filmre vitte. A 
legismertebbek a Sörgyári capriccio és a 
Szigorúan ellenőrzött vonatok. Nekem 
mindkettő rajta van kedvenc filmjeim 
tízes listáján. Ti hogy álltok a filmekkel? 
Küldjétek el nekem saját tízes listátokat. 
Ha tudjátok, a rendező nevével együtt! 
S olvassátok el a közölt Hrabal-regény-
részletet!

Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!

négy égtáj felé szétszóródva verődött volna 
vissza róla. És én a tanulnivalóval megpakolt 
hátitáska két pántját markolva szaladtam, a 
táskáét, amelynek kék viaszosvásznába ten-
geri hajó volt szőve, és futottam és rázkódott 
a feketepaszományos, hátul duplamasnis ten-
gerészsapkám, a matrózblúz gallérja pedig 
kicsúszott a könyvekkel és irkákkal teli táska 
pántjai alól, és lobogott mögöttem, a fekete 
maslik meg a futás ritmusában, cikk-cakkban 
lengtek ide-oda, mint a hajóharang, mint a 
bója, és én tudtam, hogy nemsokára lesz még 
egy letörölhetetlen csónakom, egy csónak a 
mellkasomra tetoválva, egy csónak, amelyhez 
hű leszek, mert én már sohasem lehetek más, 
csakis tengerész.

Elsőként Spurný esperes úrnak, akinek a 
szentmiséken ministráltam, elsőként neki akar-
tam megvallani azt a vágyamat, hogy tetovált 
csónak legyen a mellkasomon, mert ő is Isten-
hez való kötődése jeléül vágatta le haját, tépe-
tett ki egy olyan kis kört a feje búbján. És külön-
ben is csodálatos ember volt a Spurný esperes 
úr, állandóan abban a jellegzetes sziléziai táj-
szólásban beszélt, az esperes úr szerint Isten is    
így beszélt, ilyen sziléziai akcentussal, mert a mi 
esperesünk diskurálni szokott a Jó istennel, leg-
alábbis így mennydörgött a szószékről, vasár-
nap mindig ezt mondta: „Spurný, Spurný, te tar 
bika, én tiszta báránykákat bíztam reád, te meg 
pálinkától részeg disznókat terelsz ide nekem 
a mennybe...” Egy ilyen esperes, gondoltam, ha 
egyszer így beszél, biztosan megáld majd, ha 
ministráns karingben letérdelek eléje, és így 
tárom szét magam előtt tartott tenyeremet és 
lehajtom a fejemet és szólok neki a tiszta csó-
nakról. De az esperes úr sietett, ledobta vecser-
nyepalástját, ivott egy kis vermutot, az esperes 
úr soha nem ivott mást, csakis vermutot, még 
amikor halotti szentséget mentünk szolgáltat-
ni, még olyankor is vinnem kellett a kosárban, a 
szentelt olaj és a kehelytányér mellett egy üveg 
vermutot... így aztán az esperes úr elment, én 

Bohumil Hrabal

A városka, 
ahol megállt az idő

(Részlet)
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meg levettem a karinget, és amikor letérdeltem 
a tabernákulum elé, néztem a bazsarózsa- és 
árvácskaszirmok közül kiemelkedő arany Krisz-
tust, és egyszerre csak láttam, hogy neki is szív 
van a mellkasára tetoválva, egy szúrós, csip-
kerózsatövisből való kerítéssel körülvett szív... 
És amikor kiürítettem azt a perselyt, amiben a 
templom felújítására gyűjtött adományok vol-
tak, először elvettem egy ötkoronást, majd visz- 
szaraktam, de aztán mégiscsak végleg kölcsön-
vettem, abban a szent meggyőződésben, hogy 
vissza fogom adni, és mondtam is az arany 
Krisztusnak a sekrestyében: „Hitemre, becsület-
szavamra, csak kölcsön veszem...” és mutattam 
az ötöst a Jézusnak, hogy lássa, nem veszek el 
többet. Gyakran beszélgettem így a Krisztussal, 
mert Istennel, azzal nem mertem, különösen 
azóta, hogy Farda, a paraszt, akiről az a szóbe-
széd járta, hogy álló éjszakákon át veszekszik és 
ordibál az Istennel, az Isten meg ővele, szóval, 
hogy amikor ez a paraszt az utolsó kocsifordu-
ló szénát vitte, éppen arra mentem hazafelé az 
iskolából, és vihar közeledett, a Farda ostorral 
ösztökélte a lovakat, hogy a száraz szénát még 
az égszakadás előtt föl lehessen rakni a padlás-
ra, aztán a híd alatt szemerkélni kezdett, majd 
záporeső, felhőszakadás kerekedett, és a Farda 
tele marékkal dobálta a szénát föl a levegőbe, 
az égbe és ordított az Istennel: „Nesze, zabálj!” 
Az Isten pedig villámmal válaszolt, és a villám 
kettéhasította a nyárfát a folyóparti kőgátnál, 
reszkettek a lovak, és én is reszkettem, és a Híd-
hoz címzett vendéglő eresze alól kikandikáló 
vendégek térdre borultak, nem az Isten előtt, a 
villám illata kábította el őket, mert gömbvillám 
futott végig az utcán, a híd korlátján, mint tüzes 
kandúr.

Vígan voltak aznap a Hídhoz címzett ven-
déglőben. „Miféle kis tengerész ez itten?”, kiál-
tott Lojza úr, ahogyan ott álltam előtte fehér 
matrózblúzomban, fehér matrózsapkámban, 
amelyen a kettős, fekete zsinór hátul dupla 
masniban kereszteződött. „Mutasd”, mondta 
Lojza úr és fogta azt az én sapkámat és ki-
betűzte rajta a feliratot: Hamburg-Bréma, és 
aztán a fejébe nyomta és én boldog voltam, 
nevettem és örvendeztem, hogy milyen ked-
ves is hozzám a Lojza úr. És a Lojza úr a fején 
hagyta a sapkát és olyan szörnyű grimaszokat 
vágott, hogy nevetni kezdtem, s aztán tiszta 
szívből hahotáztam, akárcsak az asztalnál ülő 
többi vendég, és eltökéltem, hogy ha egyszer 
nagy leszek, megtiszteltetésnek fogom majd 
tekinteni, ha én is ilyen vidám vízi urakkal 
ülhetek egy asztalnál. A Lojza úrnak ugyan-
is az összes foga hiányzott, így aztán az alsó 
ajkát át tudta húzni a felső fölött, de annyira, 
hogy még az orra hegyét is eltakarta vele, és 
így járkált, és a homokkotrók asztala tapsolt, 
és valaki az összes vendégnek sört rendelt 
és gyorsítónak még egy rund konyakot. És 
én arra gondoltam, hogy ha ilyen vidámság 
van a Hídhoz címzett vendéglőben a folyó-
nál, akkor micsoda vidámság lehet és lesz is, 
ha majd tengerész leszek, Hamburgban. És 

mondtam: „Lojza úr, fogja, vegyen rajta egy 
rendes, nagy rumot.” És a Lojza úr olyan mulat-
ságosan nyomta a fejembe a sapkát, hogy ha 
felemeltem a tekintetemet, a sapka szegélyé-
re bandzsítottam, és odaadtam a Lojza úrnak 
az ötkoronást. „Honnan szedted a dohányt?” 
kérdezte gyanakodva Lojza úr. „Az Úristentől 
vettem kölcsön”, mondtam és biccentettem, 
és a sapka lecsúszott a szememre, fújtam egy 
nagyot és a sapka a helyére került, és az egész 
asztal nevetett, a Lojza úr pedig azt mondta: 
„Te beszéltél vele?” És mindenki elhallgatott. 
„Aha”, mondom, „de a fia adott kölcsön, maga 
Jézus urunk”, mondtam és még hozzátettem, 
„de Alois úr, azért adott kölcsön, hogy egy 
olyan szép kis vitorláscsónakot tetováljon 
rám, mint annak az úrnak ottan...” – „Korecký”, 
szólalt meg a homokkotró. „Igen”, mondom, 
„mint a Korecký úrnak.” – „Na jó, ha maga Jézus 
urunk hagyta ezt meg neked, akkor megcsi-
náljuk, csak mikor?” Mondom: „Most, rögvest!” 
– „A szentségit”, mondta Lojza úr, „de nincs ná-
lam tetoválótű, se festék.” – „Akkor ugorjon el 
érte”, mondtam és az Alois úr úgy, ahogy volt, 
egy szál ingben rohant ki, a vendégek pedig 
az esperes úrról faggattak, hogy még mindig 
két szakácsnője van-e, vagy már három? Én 
pedig, hogy megtartsam az egész asztalt te-
továló hangulatban, azt mondtam: „Miket be-
szélnek, három? Kettő van neki, de nagyon kis 
fiatalkák...” és a vízparti asztal a Híd vendéglő-
ben üvöltött a lelkesedéstől és egy emberként 
mondták utánam, mint a litániát: „Mind a kettő 
fiatalka.” – „Igen”, mondtam „és ha az esperes 
úr jó kedvében van, akkor a szakácsnő leül egy 
székre, az esperes úr pedig megragadja a szék 
lábát, és hopszlá! A plafonig emeli a szép sza-
kácsnőt és a szoknyája ott lobog az esperes úr 
arca körül...” – „Ohó!” üvöltött az egész Híd ven-
déglő, „és a szoknya ott lobog az arca körül...” 
– „Igen, aztán a másikat is felemeli, s bennün-
ket, ministránsokat is sorra, mert iszonyú ereje 
van, tudják, heten voltak testvérek, az apjuk 
meg egy valóságos óriás volt, hogy amikor 
diót törtek, hát az esperes úr apukája csak az 
asztalra tette a kezét, a gyerekek meg felemel-
ték az ujját, beraktak alája egy diót, és aztán el-
engedték azt az ujjat, és reccs! Pozdorjává zúz-
ta a diót!” És a vendégek üvöltöttek: „Ohó! és 
Reccs! Pozdorjává zúzta a diót!” – „Igen, uraim, 
de olyan szegények voltak ám, hogy amikor 
mind asztalhoz ültek, és az anyjuk odarakta az 
elé a hét lakli elé a krumplistálat, már mindnek 
ott volt a kezében készenlétben a kanál... és az 
anyjuk az asztal lapjára tette a kezét, széttárta 
az ujjait és körmével az asztalra koppintott, és 
az összes kanál az ételre vetette magát, és aki 
nem volt elég fürge, az éhkoppon maradt, ha-
nem az esperes úr volt a leggyöngébb a csa-
ládban, így aztán mondták, mi legyen vele? Ha 
molnárnak áll, nem bír el négy zsákot, csak két 
nyolcvankilós liszteszsákot emel föl, adjuk hát 
papnak...” És belépett a Lojza úr, egy olyan kis 
bőröndöt hozott, olyant, mint amilyent Slavíe-
ek úr, a borbély hord magával, vagy Salvet úr, 

a disznómiskároló, és Lojza úr becsukta maga 
mögött a söntés ajtaját, odabiccentett nekem, 
én meg már húztam is át a fejemen a matróz-
blúzt, s amikor újra napvilágra bukkantam, azt 
mondta a Lojza úr: „De fiacskám, én azt sem 
tudom, milyen hajót szeretnél, tengerjárót? 
Vagy bárkát? Jollét? Háromárbocosat, kétár-
bocosat vagy gőzhajót?” Mondom: „Maga az 
összes hajófajtát tudja?” Lojza úr bólintott és 
egyszerre csak nem volt többé részeg, ünne-
pélyes volt, biccentett és a pad végén ülő ho-
mokkotró, nem az, akivel beszéltem, hanem 
az, amelyik kalapban talicskázta a homokot, és 
most, ahogy levette a kalapját, hogy ki tudjon 
bújni az ingéből, fél koponyája bevilágította a 
helyiséget és a homlokáról úgy áradt a fény, 
mint egy opálüveg reflektorból. És ahogy a fe-
lülről lefelé fröcskölő fénybe ért napbarnitotta 
teste, nem volt tenyérnyi hely sem, ahol ne 
lettek volna sellők és horgonyok és szívek és 
iniciálék és hajók és meztelen emberpárokat 
ábrázoló jelenetek és pucér nők, elvörösöd-
tem és a homokkotró megfordult és a hátá-
ról választottam egy olyan egész egyszerű 
kis halászcsónakot, amilyent a kisgyerekek 
szoktak rajzolni és mondom: „Ezt tetoválja ki 
nekem.” És a Lojza úr felnyalábolt, a vendé-
gek hátrébb húzták a söralátétjüket, kezükbe 
fogták a korsójukat, és a Lojza úr felfektetett 
az asztalra, szétteregetett újságpapírra. „Fájni 
fog?” kérdeztem, és hanyatt feküdtem és telje-
sen elvakított a villanykörte fénye. „Nem, csak 
szúrni fog egy kicsit... szóval a csónakot?” – „A 
csónakot”, suttogtam és édes szendergésbe 
merültem, és aztán finom tűszúrást éreztem, 
majd nedves rongy, vagy vatta érintését, és 
a vendégek körém sereglettek, és én úgy fe-
küdtem ott középen, mint egy rulettkorongon 
pörgő golyó a játékosok gyűrűjében, és hallot-
tam: „Ennek aztán szép kielje lesz... és csinálj 
neki két vitorlát... egy igazi hajónak rendes far 
dukál... meg mély horony és kormány...” Aztán 
Lojza úr a fülembe súgta: „Nem sóhajtani, csak 
az orrodon át vegyél levegőt.” És így feküd-
tem ott hanyatt, fel-felébresztett a tetoválótű 
ritmikus szurkálása, de a szurkaszünetekben 
boldogan szenderegtem... Aztán a Lojza úr 
odasúgta, hogy már kész van a csónak, erre 
felemelkedtem, ott ültem az asztalon, semmi 
mást nem láttam magam körül, csak korsó-
kat, és a vendégek az én egészségemre ittak, 
a mellkasomra szorítottam az államat, hogy 
megnézzem a csónakot, de minden egyes 
pohár az én fejemmel koccintott és mindenki 
nevetett, és a Lojza úr rám húzta a trikómat, 
majd a matrózblúzomat is, és nekem eszembe 
jutott, hogy a város túlsó végén lakom, hogy 
hosszú az út még hazáig, így aztán köszönés-
képpen meghajtottam a fejem Lojza úr előtt, 
ő meg kezet adott és az az egész asztaltársa-
ság az én egészségemre ivott és azt énekelték, 
hogy: „Zsivijó, zsivijó, zsivijó...” én meg csak áll-
tam és matrózsapkámhoz emelt kézzel szalu-
táltam, azután pedig kirohantam az estébe.

Fordította: Varga György
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A Victorinox, az eredeti, katonai svájci bicska gyártója még 
az idei CES kiállításon mutatta be legújabb modelljét, 

amely már a kellő számítástechnikai extrákkal is fel lett szerel-
ve, és multifunkciós eszközzé lépett elő.

A Presentation Pro a szokásos dolgokon kívül egy lézerpo-
intert és egy 32 GB-os, kivehető USB-kulcsot is kapott, amely 
ráadásul ujjlenyomat-olvasóval van ellátva.

Az adathordozásra és prezentációk megtartására is al-
kalmas eszköz Bluetooth-távirányításra is képes a Windows 
operációs rendszerrel szerelt gépeken. Forgalomba májusban 
kerül, 330 dolláros áron.

A Western Digital megelőzheti a Seagate-et és a Hitachit, és 
elsőként helyezi forgalomba 2 TB-os merevlemezét.

Tárhelyből sosem elég – a Western Digital a tervek szerint a 
napokban piacra dobja legújabb merevlemezét, a 2 TB-os Caviar 
Greent (WD20EADS). A világ második legnagyobb merevlemez-
gyártója ezzel elsőként töri át a 2 TB-os határt, megelőzve így a 
legfőbb rivális Seagate-et és a Hitachit is. 

A gyártó új HDD-je 8,9 milliszekundumos keresési idővel és 32 
MB cache-sel kerül a boltokba, az ígéretek szerint szinte azonnal. 
Ajánlott végfelhasználói ára egyelőre nem ismert, de várhatóan 
170 euró körüli összegért lehet majd hozzájutni.

Az MSI teljesen új koncepciót valósított meg: az ASUS Eee 
Box riválisát 2009 tavaszán dobja piacra. A gép érdekes-

sége, hogy az LCD képernyő  hátára rögzíthető! A MSI Wind-
box (a névrokonság az MSI Wind netbookkal nem véletlen!) 
a megjelenítők hátoldalán található szabványos, menetes 
furatokba kell csak csavarozni. A kisméretű gép hangmentes 
üzemet ígér. A Windbox optikai meghajtót nem tartalmaz. Az 
1,6 gigaherces Intel Atom N270 processzor mellett 1 vagy 2 
gigabájtos memóriát és viszonylag nagyméretű, 160 gigabáj-
tos merevlemezt találhatunk. Ezenkívül van benne vezeték 
nélküli, 802.11 b/g szabványú hálózati csatlakozó is. Az MSI 
gépe 4 az 1-ben kártyaolvasót is tartalmaz, bár ezt nem lesz 
kényelmes elérni a monitor hátoldalán, s ugyanez igaz a há-
rom USB-portra is. A nettop hangkártyája támogatja a 7.1-es 
térhangzást is, így akár médiaközpontként is üzemeltethető. 
Az ára előreláthatólag 200 euró körüli összeg lesz.

2 TB-os Caviar Green 
a Western Digitaltól

 Mini nettop  
a monitor hátán

USB-s svájci 
bicska
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A pályázat célja: a Szerbiai magyar nyelvű ok-
tatás és nevelés anyagi támogatása a 2008–
2009. tanévre.

* Pályázók köre: 
1. oktatási- nevelési, valamint tankönyv- és 
taneszköz-támogatásban részesülhet az a pá-
lyázat benyújtásáig 18. életévét be nem töltött 
kiskorú, aki a Szerbiában működő oktatási 
intézményben alap- vagy középfokú tanul-
mányait magyar nyelven folytatja (általános és 
középiskola); valamint az, aki magyar nyelvű 
anyanyelvápolásban részesül (ami nem azonos 
a fakultatív környezetnyelv-tanulással), mivel 
lakóhelyéhez tartozó oktatási intézményben 
nincs magyar nyelvű tagozat; 

2. hallgatói támogatásban részesülhet az a 
hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási 
intézményben tanulmányait egészben vagy 
részben magyar nyelven folytatja. 

* Pályázatból kizárandók köre:
1.  aki nem tesz eleget a pályázati felhívás fel-

tételeinek
2.  aki pályázatát a megadott határidőn túl 

nyújtja be.

*  Pályázható támogatás összege és 
jogcíme: 

A. OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁS – Gyerme-
kenként 20 000 Ft-nak megfelelő dinárösszegű 
nevelési-oktatási támogatásban részesülhet a 
saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t ne-
velő szülő/nevelő szülő minden olyan kiskorú 
gyermeke után, aki 

1.  Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási 
intézménybe jár és magyar nyelven tanul 
(anyanyelvápoló oktatásban résztvevők 
pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban 
részesülnek); 

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS 
– Gyermekenként 2400 Ft-nak megfelelő di-
nárösszegű tankönyv- és taneszköz-támoga-
tásban részesülhet a saját háztartásában kis-
korú gyermek(ek)et nevelő szülő, amennyiben 
a kiskorú gyermek 

1.  Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási 
intézménybe jár és magyar nyelven tanul 
(anyanyelvápoló oktatásban résztvevők 
pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban 
részesülnek); 

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS 

– Hallgatónként 2800 Ft-nak megfelelő dinár-
összegű hallgatói támogatásban részesülhet 
az a hallgató, aki Szerbiában működő felsőok-
tatási intézményben tanulmányait egészben 
vagy részben magyar nyelven folytatja. 

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások 

együtt pályázhatók (egy pályázati csomag-
ban). A C. pont alatt megjelölt támogatási for-
ma különálló pályázati csomagot alkot. 

Mindkét (A. és B., illetve C.) támogatás 2008–
2009. tanévben egy alkalommal igényelhető. 
A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, va-
lamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése 
esetén az A. és B. pontokban megjelölt támo-
gatás egyidejűleg is elnyerhető. 

Pályázati határidő: 

Jelen pályázati felhívás alapján a 2008/2009-
as tanévben igényelhető támogatásokra jelen 
pályázati felhívás megjelenésének napjától 
március 31-ig terjedő időszakban folyamato-
san lehet pályázni. A 2009. március 31 utáni 
postai bélyegzővel beérkező pályázatok ér-
vénytelenek. 

Pályázati feltételek:
A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra 
vonatkozó pályázati feltételek: (a pályázati 
adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve) 

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap 

– kötelezően csatolandó mellékletek: 

a.)  a pályázó szülő vagy nevelő szülő személy-
azonossági igazolványának fénymásolata

b.)  a kiskorú gyermek (ek) születési anyaköny-
vi kivonatának vagy 15 éven feletti kiskorú 
személyazonossági igazolványának fény-
másolata; 

c.)  a kiskorú gyermek iskolalátogatási igazolá-
sának eredeti példánya, amely tartalmazza 
az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvé-
nek megjelölését.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó 
pályázati feltételek: 

(a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón 
részletezve) 

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap 

– kötelezően csatolandó mellékletek: 

a.)  a pályázó hallgató személyazonossági iga-
zolványának fénymásolata

b.)  a hallgató egészben vagy részben magyar 
nyelven történő felsőfokú oktatásban való 
részvételét igazoló irat eredeti példánya. 

FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT A 
KÖVETKEZŐKRE:

–  A hiányosan átadott kérelmek hiánypótlását 
a hiánypótlásra való felszólítás átvétele után 
15 napon belül be kell adni az irodáknak.

A  pályázat benyújtásának módja:

– személyesen a CMH irodákban 

– postai úton ajánlott formában

A lebonyolító szervezetek elérhetőségei:
SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA  

8.00–16.00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)

Tel.: 024/552-976

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA  
7.00–15.00

25000 Zombor, Venac Petra Bojovića 13.
Tel.: 025/442-910 

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA  
7.00–15.00

24400 Zenta, Poštanska 18/a
Tel.: 024/811-727

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA 
7.00–15.00

23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1.
Tel.: 023/510-251

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA 
7.00–15.00

21000 Újvidék, Svetozara Miletića 4.
Tel.: 021/420-107  

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA
7.00–15.00

21235 Temerin, Narodnog Fronta 130.
Tel.: 021/842-373

A formanyomtatványok a következő helyeken 
szerezhetők be:

Az előző pontban feltüntetett irodák bárme-
lyikében, illetve a www.cmh.org.rs honlapról 
tölthetők le.

Pályázat elbírálás, eljárási rend:

Pályázati elbírálási, eljárási rend: A beérkezett 
pályázatokat a CMH dolgozza fel, ellenőrzi, 
majd a támogatások odaítéléséről illetékes tes-
tülete dönt. Jegyzőkönyvbe foglalt döntésho-
zatalát megküldi a Miniszterelnöki Hivatalnak, 
aki ezt követően intézkedik az utalásokról.

További tájékoztatást kaphatnak:

A fentiekben feltüntetett CMH irodákban, vala-
mint a Szerbiában megjelenő magyar nyelven 
írott és nyomtatott sajtóban és elektronikus 
médiában.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI, TOVÁBBÁ TANKÖNYV- ÉS 

TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS, VALAMINT A HALLGATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE 
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Az 1960-as évek elején San Francis-
co egyik házasságkötő terme elé 

fura masinát állított a városi bizottság. 
Az automata azokon a házasulandó-
kon akart segíteni, akik izgalmukban 
vagy sietségükben csak az anyakönyv-
vezető előtt állva vették észre, hogy bi-
zony otthon felejtették a jegygyűrűket. 
A gyűrűautomata működése rendkívül 
egyszerű: a pár odalép a géphez, be-
dobja a megfelelő összeget, majd fél 
percre kigyullad a piros lámpa. Ekkor 
kell a gyűrűsujjukat a gép jobb oldalán 
levő nyílásba helyezni. A masina kitű-
nően működött egészen addig, amíg 
egyszer egy menyasszony a lámpa ki-
alvása után nem húzta ki elég gyorsan 
az ujjacskáit, a nyílás összezáródott, 
és „rabul ejtette”. A szerelő három óra 
múlva érkezett meg, és több mint két 
órát kínlódott azzal, hogy kiszabadítsa 
a kétségbeesetten síró, majd veszeke-
dő arát a kalodából. A fiatal pár egy-
mást okolta a szerencsétlen esetért. 
Kölcsönös vádaskodások hangzottak 

el, amibe persze a szülők is „beszáll-
tak”. Az ötödik óra végén az eredmény 
nem volt éppen ünnepi: kibőgött arcú 
ara, duplájára dagadt ujj, amelyre 
már nem lehetett felhúzni semmiféle 
gyűrűt. És ekkor jött a tőrdöfés! A vő-
legény váratlanul kijelentette: „Nekem 
már elment a kedvem az egésztől!” 
Azzal otthagyott csapot-papot, nász-
népet. A menyasszony kártérítési pert 
indított az automata gyártója ellen.

6. Térden állás

6. A karokat nyújtsd a test elé. 
Térdelő állásból kiindulva lassan 
ülj a bal sarok mellé, majd visz- 
sza a kiinduló pozícióba, utána 
a jobb sarok mellé ülj. A karok 
mindig az ellentétes irányba 
mozdulnak. Jobbra és balra is 
10-szer ismételd a gyakorlatot.

7. Hason fekvés

Karok a hát mögött összekul-
csolva, a lapockák zárva. Keresz-
tezd a lábakat is és emeld olyan 
magasra, amennyire csak bírod. 
Lassan engedd vissza a földre. 
Összesen 20 emelést végezz.

8. Ücsörgő

Ülj a földre, a hátad mögött 
támaszkodj a tenyerekre. A ki-
nyújtott lábakat emeld 60 cm-rel 
a föld fölé, s ebben a magasság-
ban végezz ollózó mozdulatokat. 
Közben engedd egészen a föld 
közelébe a lábakat, majd újra 60 
cm-es magasságba. Mindezt 7-
szer ismételd.

Ezt csináld!
• A csomós hajat először a hajszálak végétől bogozd 

ki és csak azután a tövétől • Mindig a hajadnak megfe-
lelő típusú készítményt használd • A lekerekített végű 
kefe jót tesz a fejbőrnek • A sampont vízzel hígítsd fel, 
az kímélőbb • Érzékeny hajnál csak a hajszálak végére 
vigyél fel formázóterméket • A hajadat mindig alaposan 
öblítsd le • Este távolítsd el a hajadból a formázótermé-
kek maradékát, keféld ki belőle • Egyszeri samponozás 
bőven elég • A hajkúrát mindig törülköző alatt csináld, 
így a leghatásosabb

Ezt NE csináld!

• Ne dörzsöld szárazra a nedves hajat, mert ettől tö-
redezhet • Zsíros hajat ne moss túl meleg vízzel, mert 
az beindítja a faggyútermelést • Ha száraz a hajad, vagy 
nagy a meleg, ne alkalmazz alkoholtartalmú terméke-
ket, mert szárító hatásúak • Ne használj befőttesgumit 
hajgumiként, mert az tönkreteszi a hajat • Ne kösd 
naponta erősen hátra a hajad, mert töredezni fog a 
hajszálak töve • Megterheli a hajad, ha egyszerre több 
formázóterméket alkalmazol

Tornázz! (2.)

Jegygyűrű az automatából

Hajas ügyek

9. Nyújtózás

A karokat összekulcsolva nyújtsd a fej fölé. A lábakat felváltva 
emeld minél magasabbra. Ügyelj arra, hogy mindkét térd maradjon 
nyújtva. Ismétlés lábanként 6-szor.

6 9
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A szabadkai Jovan Mikić Iskolában 
összekötöttük a magyar- és az in-

formatikaórán tanultakat. A legjobb dol-
gozatokat, a legjobb fogalmazásokat és a 
szakkörön meg az otthon, szorgalomból 
készült munkákat betördeltük. Így ver-
sek, regényrészletek, könyvajánlók kerül-
hetnek a magyarteremben a faliújságra 
színes képekkel, a szerzők fényképével. 
Hogy melyik munka kerülhet nyomtatás-
ra, azt magyartanárnőnk, H. Rice Valéria 
bírálja el, azt viszont, hogy melyik oldal 
sikerült legszebbre grafikailag, szavazás-

sal mi döntjük el. A legjobb munkákból 
kiállítást készítünk az iskolanapra. A leg-
szorgalmasabb tördelőnk Szegedi Dávid 
az 5. c-ből, ügyesen dolgozott még Gellér 
Gábor és Rencsényi Dániel a 6. c-ből. A 
szövegeket: Visnyei Anikó, Horváth Andor 
(6. c), Szabó András, Plavsity Rebeka, Lajkó 
Fanni, Kovács Attila és Horváth Blanka (5. 
c), Babity Aida (7. c), Vrbáski Anita, Vicsek 
Nóra, Sziveri Dóra, Sinkovity Dóra és Péter 
Attila (8. c) írta.

Horváth Blanka, 5. c , Jovan Mikić 
Általános Iskola, Szabadka

Hat hónapig gyakoroltam a földrajzver-
senyre. Eljött a nagy nap. 

A terv szerint szombaton találkoztunk az 
iskola előtt a földrajztanárral. Az autóbusz is 
megjelent az úton. Izgatottan vártuk a ver-
senyt, amit Újvidéken tartottak. Két órányi 
utazás után megérkeztünk úti célunkhoz. 
Izzadó tenyérrel ültünk be a tanterembe, és 
vártuk a feladatlapok megérkezését, majd 
következett a tesztek kidolgozása. Rengeteg 
kérdésre tudtam a választ. Ilyenekre például: 
Mi az ózonréteg?, Hány holdja van a Jupiter-
nek?, Ki volt az, aki felfedezte az Újvilágot?... 
Voltak feladatok is, amelyek igazi fejtörést 
okoztak. A felmérő kitöltésére kilencven 
perc állt rendelkezésünkre. Gyorsan múlt az 
idő. A percek vészesen fogytak. Egy és fél óra 
lepergése után a felügyelő tanár összeszed-
te a teszteket. Ezután mi az udvaron vártuk 
a fejleményeket. Most mindenki nyugodt 
volt. Beszélgettünk, nevetgéltünk. Senki sem 
gondolt a versenyre. Délutánig elhúzódott a 
tesztek javítása, pontozása. Három óra körül 
eredményt hirdettek. Nyolcvanhét pontom 
lett. Így bejutottam az élvonalba. A sok mun-
ka meghozta gyümölcsét. Boldog voltam, és 
egy igazi sikerélményként emlékezek erre a 
versenyre.

Később még több versenyre is eljutot-
tam földrajzból, melyekről általában jó ered-
ménnyel tértem haza.

Szűcs Budai Gabriella, 7. osztály 
Csáki Lajos iskola, Topolya

Két szakcsoport egyben

Az interjút Szikora Judittal készítet-
tem. Ő magyartanárnő.

– Mikor döntötted el, hogy magyar-
tanárnő leszel?

– Középiskolás koromban a magyar-
tanárnőm és osztályfőnököm Hózsa 
Éva egyénisége és embersége volt rám 
hatással. Az ő magyarórái nyomán dön-
töttem el, hogy én is tanár leszek.

– Hol végezted el tanulmányaidat?
– Szabadkán fejeztem be a közép-

iskolát, utána az újvidéki Bölcsészettu-
dományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén tanultam tovább.

– Hol kezdted a pályafutásodat?
– A Karlócai Gimnáziumban.
– Mióta dolgozol ebben a szakmá-

ban?
– December ötödikén lesz húsz éve, 

hogy középiskolai magyartanárként ta-
nítok diákokat.

– Hány iskolában tanítottál eddig?
– Eddig négy helyen dolgoztam.
– Mit szeretsz ebben a munkában?

– Szeretem, ha a diákok meglátják 
a dolgok közti összefüggéseket. Ha rá 
tudom őket ébreszteni arra, hogy egy-
egy irodalmi művet több szempontból 
is meg lehet közelíteni.

– Mi nehéz ebben a szakmában?
– Nehezen viselem el a diákok ér-

dektelenségét. A tanterv sem könnyíti 
meg a munkámat.

– Van olyan diák, akire büszke vagy?
– Igen, több ilyen diák is van. Újság-

írók, magyartanárok, rendes ember lett 
belőlük.

– Mire emlékszel vissza szívesen?
– Egy-egy jó hangulatú magyarórá-

ra, amikor mindenki elolvasta a házi 
olvasmányt, és értelmesen el lehetett 
beszélgetni erről a diákokkal. Egy-egy 
jó és hibátlan dolgozatra vagy verse-
nyen való sikeres szereplésre.

– Köszönöm a beszélgetést, és to-
vábbi sikereket kívánok neked!

Kaván Zsuzsanna, 7. osztály 
Đuro Salaj iskola, Szabadka

Iskolánk könyvtára a Pro Hungaris Alapítványtól több mint 30 könyvet kapott 
ajándékba. A tanulók olvasási kedvének serkentése céljából igyekeztünk minél 
érdekesebben bemutatni a kiadványokat. A játékos bemutatót követően érdek-
lődéssel lapozgattuk a színes könyveket, amelyek között van A magyar nyelv ér-
telmező szótára, A magyar helyesírás szabályai, Verne Gyula regénye, a 80 nap 
alatt a Föld körül, Fekete István Tíz szál gyertya című novellafüzére és még sok 
érdekes kötet.

Mihálovity Szintia, 7. osztály , Október 10. iskola, Szabadka

Emlékezetes 
sikerélményem

Ha mindenki elolvassa  
a házi olvasmányt

Könyveket kaptunk
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Őszinte vagy?

Képes vagy köntörfalazás nélkül közölni 
a véleményed, érzelmeid? Vagy inkább 

hallgatsz, mert nem akarsz nevetségessé 
válni, esetleg nem szeretnéd megbántani 

beszélgetőpartnered. Úgy gondolod, 
hogy a fájdalmas igazságot is meg kell 

ismernie mindenkinek, vagy inkább úgy, 
hogy a kegyes hazugság hasznosabb? 

Ez a teszt segít abban, hogy megtudd az 
igazságot önmagadról.

Ha a válaszok többsége  a
Te nem vagy a szavak embere, ez a legkevesebb, ami elmond-
ható rólad. Óvakodsz a véleménynyilvánítástól, mert rettegsz 
attól, hogy más esetleg kritikusan fogadja a vélekedésed. 
Miért rágódsz a gondjaidon ahelyett, hogy beszélnél róluk? 
A környezeted nyilván nehezen viseli örökös duzzogásod, sér-
tettséged. Hogyan reméled, hogy bizalmas kapcsolatot tudj 
kialakítani, ha örökösen morcos rosszallás ül az arcodon? Az 
emberek hamar ráunnak az egyoldalú beszélgetésre. Legyél 
fesztelenebb, beszélgess, mesélj szórakoztató történeteket.

Ha a válaszok többsége b
Óvatosan adagolod a véleményed. Minden szavad gondosan 
mérlegeled, és általában spórolsz a gesztusokkal. Egyfolytá-
ban arra koncentrálsz, hogy ura legyél a helyzetnek, és mint-
egy kívülről figyeled önmagad. Arra törekszel, hogy jó színben 
tünj fel és senkit ne bánts meg. A derűs álarc mögé csak akkor 
pillanthatnak beszélgetőtársaid, amikor tökéletesen biztos 
vagy abban, hogy kivel mit akarsz közölni. S főleg abban, 
hogy miért mondod, amit mondasz.

Ha a válaszok többsége c
A te szíved-lelked olyan, akár a nyitott könyv. Mindenki min-
dent tudhat rólad. Sőt, olykor már a megengedettnél is többet 
közölsz, olyasmit, amivel zavarba hozhatod a környezeted. 
Neked mindegy, hogy szerelmi életedről beszélsz vagy mások-
ról mondasz véleményt, esetleg fél füllel hallott pletykát vagy 
vádaskodást adsz tovább, a lényeg az, hogy beszélj. Ezzel egy 
idő után magad ellen hangolhatod a hallgatóságot. Hall-
gatni arany – tartja a közmondás. Olykor kipróbálhatnád,  
mennyi igazság van benne.

Ha az a, b és a c  válaszok egyensúlyban vannak 
Alihanem megválogatod, hol beszélhetsz, hol kell hallgatnod, 
kivel lehet őszintén és kivel nem. Ez jó diplomáciai érzékre vall. 
S mint minden diplomata jól tudod álcázni magad. De javad-
ra írandó, hogy kiváló emberismerettel és helyzetfelmérő ké-
pességgel rendelkezel.

Értékelés

1. Ha gondod van vagy bánat ér...
a) Magamba fojtom érzéseim.
b) A hozzám közel állókkal osztom meg a problémámat.
c) Fűnek-fának panaszkodom.

2.  Kínos félreértés történik közted és közeli ismerősöd, 
barátod között...
a)  Halogatom a tisztázó beszélgetést, abban bízom, magától 

is rendeződnek a problémák.
b)  Alaposan végiggondolom, hogyan rendezzem a 

történteket.
c) Igyekszem mielőbb tisztázni a félreértést.

3. Közeleg a születésnapod...
a) Mélyen hallgatok a nevezetes dátumról.
b) Óvatos célzást teszek rá az ismerőseim előtt.
c) Izgatottan várom.

4. Ismeretlen társaságba csöppensz...
a) Többnyire hallgatóként veszek részt az ősszejövetelen.
b)  Ha valamelyik témában jártas vagyok, szívesen 

hozzászólok.
c)  Megragadom az alkalmat, hogy a többiek tudomására 

hozzam a véleményem.
5.  Úgy érzed, hogy a közeli barátodnak valami baja van 

veled...
a) Depresszióba esem.
b)  Megpróbálok valamilyen változást vinni a 

kapcsolatunkba.
c)  Leülök vele, és rákérdezek, hogy tulajdonképpen mi a baja 

velem.
6. Beleszeretsz egyik közeli ismerősöd szimpátiájába...

a) Szótlanul szenvedek.
b) Megvallom az érzelmeimet.
c) Feltárom az érzéseim az érintettek előtt.

7. Jó hírt kell közölnöd valakivel...
a) Titokban már alig várom, hogy elmondhassam neki.
b) Amint találkozunk, azonnal előrukkolok vele.
c)  Azonnal telefonálok, hogy késlekedés nélkül közölhessem 

vele.
8.  Randevúra hívnak, ám amikor megérkezel, 

meglepetéssel látod, hogy egy harmadik személy is 
jelen van...
a) Egész este feszengek.
b) Megvárom, amíg az ismeretlen távozik. 
c) Nem zavartatom túlságosan magam.

9.  Véletlenül rájössz, hogy a szimpátiád mással is 
randizgat...
a) Vérig sértődök.
b) Szigorú önvizsgálatot tartok.
c) Szemrehányásokkal halmozom el.

10. Egy osztálytársad jól átvert...
a) Látványos bosszún töröm a fejem.
b) Elhatározom, hogy ezentúl résen leszek.
c) Azonnali magyarázatot követelek.
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„Kedves Bizalmas!
Kérlek segíts! Teljesen össze vagyok zavarodva! Tizennégy éves 
vagyok és járok egy fiúval, J-vel, körülbelül két hónapja. Szuper 
volt eddig minden, nagyon jól éreztem magam vele, és alig vár-
tam, hogy láthassam. De kb. úgy két hete, a téli szünidő ideje 
alatt azt vettem észre, hogyha vele vagyok, akkor idegesít, nem 
akarok tőle semmit sem, legszívesebben rögtön szakítanék vele. 
Amikor meg nincs velem, vágyakozom utána, ha nem lenne, üres 
lenne az életem. Nem tudom, hogy szeretem-e még, és hogy mi-
ért lökném el magamtól, ha vele vagyok?! Kérlek, 
adj tanácsot, mit tegyek?

Barby”
Válasz:
Kedves Barby!
Igazán bonyolult helyzetbe kerültél 
te is és a fiúd is, aki biztosan nehe-
zen tudja feltalálni magát az ellen-
tétes érzelmek között, amelyeket 
felé közvetítesz. Hol felesleges, hol 
pedig nélkülözhetetlen. Hol a csú-
cson van, hol a legmélyebb szaka-
dékban. Olyan hideg-meleg játék 
közepébe került. Jó lenne, ha újra 
átgondolnád a viselkedésedet irán-
ta, akkor is amikor hideg és elutasító 
vagy, és akkor is, amikor nem. Azt is 
próbáld meg elképzelni, hogy te hogyan 
érzenéd magad, ha veled így viselkedne a 
szerelmed. Szerinted milyen érzés lehet?! 
Ezek után pedig tedd fel magadnak a kérdést, hogy 
mit is akarsz igazából? Biztosan, hogy pont ez a fiú kell neked, vagy 
pedig azért vagy vele, mert nem szeretnél lemaradni a barátnő-
idtől, hogy elmondhasd, hogy te is jársz valakivel. 
Mondhatjuk úgy is, hogy a szerelembe voltál 
szerelmes? Ami a legfontosabb, hogy őszin-
te legyél önmagaddal és a fiúval szemben 
is. Nem kellene áltatnod, ha nem érzel 
iránta már szerelmet. Különben is a 
járás azért van, hogy megismerjétek 
egymást, és igen gyakran megtörté-
nik, hogy rövidebb vagy hosszabb 
idő után kiderül, hogy nem felel meg 
számunkra az a valaki. Ez is a felnőtté 
válásnak, a párkeresési folyamatnak 
egy fontos része. Így tanuljuk meg 
azt is, hogy hogyan kell szakítani, és 
a másik nélkül továbbélni az életet, 
keresni tovább a bennünket kiegészítő 
másikat, ahogyan ez az ógörög mondák-
ban is meg van írva. Mert minden az élet-
ben egy tanulási folyamat része, ha hiszed, ha 
nem.

„Kedves Bori Mária!
Tizenhárom éves, örökmozgó, lobbanékony lány vagyok. (Ezt 
anyukám állítja!) Igaz, a nyugalom szobrát  nem lehet rólam meg-
mintázni. Ez okozza a gondjaimat is az osztálytársaimmal. A fiúk 
elsősorban megtesznek mindent, hogy fölidegesítsenek. Ilyenkor 
legszívesebben ordítanék, toporzékolnék és nekik mennék, hogy 
összekarmoljam őket. De nem szabad, mert amikor ezt megtet-

tem, osztályfőnöki megrovót kaptam. Azt mondták, próbáljam 
elengedni a fülem mellett, amit mondanak, de nagyon nehéz, és 
csak ritkán sikerül. Azt vettem észre, hogy ilyenkor alig tudom 
visszatartani a sírást. Előttük nem akarok sírni, megvárom, hogy 
hazaérjek. Néha már útközben fojtogatnak a könnyek, és ilyen-
kor az utcán is potyognak a könnyeim. 
Próbáltam már kedves is lenni velük, de nem segített. Az egész-
ben az vigasztal, hogy van azért két fiú, aki nem szokott piszkál-
ni, akik megértenek. Kérem, adjon tanácsot, mit tehetek a piszká-
lódókkal, hogy leszálljanak rólam?!

D. D.”
Válasz:

Kedves D. D.! 
Én is csak azt tanácsolhatom neked, hogy a legjobb tak-

tika, ha észre sem veszed őket, úgy teszel mintha nem 
zavarna a dolog. Hagyd, hogy a rád zúduló szóáradat 
leperegjen rólad. Jó lenne, ha humorral, nevetéssel el-
ütnéd a dolgot. Az egész addig érdekes a piszkálódók-
nak, amíg azt látják, hogy bosszankodsz, idegeskedsz, 
elérték a céljukat. Az idegeskedésed csak jutalom a 
viselkedésükért, és még jobban rákapnak a piszkáló-
dásra, amit te már a saját bőrödön megtapasztaltál. 

Ha csipkelődnek, ne veszítsd el a humorodat, csipke-
lődjél vissza, nevess. Állítsd magad mellé azt a két fiút, 

akik megértenek, így erősebb leszel. Ne mutasd meg 
nekik, hogy fáj a dolog, viselkedj közönyösebben irántuk. 

Ha látják, hogy a piszkálódásnak nincs meg a várt hatása 
előbb-utóbb leszállnak rólad. Időközben gyűjtögesd a poéno-

kat, amikkel vissza tudsz vágni, így, ha szükség lesz rájuk, előbb 
eszedbe jut a megfelelő humoros, vicces, de nem sértő csattanó. Mi 
pedig szorítunk, hogy kitartó legyél.

„Kedves Bizalmas sorok!
Van már 3 hónapja, hogy szakított velem a fiúm. Még most 

is csak sírni tudok, ha rá gondolok és arra, hogy mennyi-
re szeretem még mindig. Próbáltam kibékülni vele, de  

visszautasított. Mit tegyek, hogy elfelejtsem? 
Elvesztett szerelem”

Válasz:
Kedves elvesztett szerelem!
Biztos, hogy nagyon nehéz időszakot éltél meg, 
hisz nagyon fáj, ha dobnak bennünket. Ilyenkor 
igazi fizikai fájdalom is keletkezik bennünk. Időre 
van szükség, hogy meggyászoljuk a veszteséget és 
túltegyünk magunkat azon az érzésen, hogy nem 

szeretnek bennünket, elutasítottak. Hogy könnyeb-
ben túltedd magad az egészen, gondolj arra a fájda-

lomra, amit okozott neked, hogy mennyire megbán-
tott téged ez a fiú.

Ne a múltba nézz, hanem előre, a jövőbe. Álljál fel, porold 
le magad, és menj tovább! Ez csak egy csalódás volt. Csa-

lódtál, de kiderült, hogy ez a fiú nem érdemel meg téged, nem 
eléggé érett. Biztos, hogy jön egy másik, akinek te sokat jelentesz 
majd.  Addig is kezdj testedzéssel foglalkozni, fuss, korcsolyázz, 
mozogj minél többet! Ilyenkor örömhormonok képződnek a szer-
vezetünkben, és sokkal jobban érezzük magunkat. Ha csak lehet, a 
barátnőkkel, osztálytársakkal közös programokat szervezzetek (pl. 
hétvégi korcsolyázás, ahol ez  ilyenkor télidőben lehetséges.) Biz-
tos, hogy nagyon gyorsan azt veszed észre, hogy már egy másik fiú 
dobogtatja meg a szívedet.
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Balogh István

Amikor Mátyás király 
megharagudott Zentára

A plébános úr homlokán ráncok rende-
ződtek.

– Csak nem?
– Öreganyánk mesélte a múltkor.
A mi papunk ekkor mellém ült.
– Mondd tovább a mesét, Kisbalog! 
Megrettentem erre, nem voltam fölké-

szülve, hogy a templomhajóban én beszél-
jek a papnak. Ám ő bátorított, a gyerekek 
meg érdeklődve fordultak felém, el kellett 
kezdenem az öreganyámtól hallott törté-
netet.

– Amikor Mátyás király Zentán járt, akkor 
haragudott meg városunkra.

– Járt nálunk Mátyás – erősítette meg 
Jenő atya állításomat –, 1463. szeptember 
11-én. Futakra igyekezett Szegedről, de itt 
valamiért megállt.

– Megállt bizony – bólogattam, – mert 
megbetegedett. A plébánia épületében 
szállt meg, ott vetettek neki puha ágyat. De 
nem enyhült a betegsége! Halálán volt már, 
orvosa sem tudott segíteni rajta, amikor a 
zentai főtisztendő prépost úr háta mögül 
előbújt egy ferences barát, s azt ajánlotta, 
hívják ide Margit nenőt, a javasasszonyt, akit 
a Tisza-part népe igazi csudatévőnek tart 
az orvoslások terén, ő biztosan talál valami 
gyógyírt. A főtisztelendő prépost úr mérge-
sen csapott a fráter barna kámzsájára:

– Elmenj innen! Ki hallott még ilyen is-
tentelenséget?! Varázslattal, bűbájjal gyó-
gyítanád felséges urunkat?

De fölhördültek az udvari népek is, ám 
a király jajgatása más belátásra bírta őket. 
Jött hát Margit nenő, illendően hajlongott a 
nagy urak előtt, aztán megnézte a királyt.

– Nagy bajban van a mi királyunk – álla-
pította meg a nenő. – Nem segít rajta más, 
csak egy ing, amelyet valaki levet magáról 
és minden ellenszolgáltatás nélkül a király-
nak ajánlja. Ne mossátok ki az inget, úgy 
adjátok a királyra, és kössétek a lelkére, soha 
ne húzza le magáról, mert, ha mégis meg-
cselekszi, halálnak halálával hal.

A nenő fölemelte hangját.
– Csak olyan embertől kérhetitek az in-

gét, aki nem hallotta, mostani szavamat, 
és el kell árulnotok, hogy a királynak lesz 
az ajándéka, aki marékszám oszthatja az 
aranyat, ha akarja.

Szétrebbentek az udvari és az egyházi 
szolgák, minden zentai házba bekopogtak 
az ingért, de olyan emberre nem leltek, aki 
fizetséget ne követelt volna levetett ingéért.

Végül egy szolga ingkeresőben a bát-
kai rétre érkezett. Itt legeltette a káptalan 
nyáját Miklóska, a bojtárgyerek. A szolga 
először oda sem akart menni a kisbojtárhoz, 
talán inge sincs, gondolta, de megszomja-
zott, így mégis Miklóskához tért egy korty 
italra. Kapott is szívesen, Tisza-víz kotyogott 
Miklóska csobolyójában bor helyett, hiszen 
ennivalóra is szűkösen telt neki. Jólesett a 
szolgának az áldott Tisza-víz, s azt is észre-
vette, van inge a legénykének. Miután meg-
törölte száját, megkérdezte:

– Te, legény, odaadnád az inged Mátyás 
királyunknak?

– Oda én!
– Amiatt járok éppen, ingkeresőben. A 

királynak ingre van szüksége.
Miklóska már bújt is ki az ingéből.
– Mi fizetséget kérsz érte?
– Hogy kérhetnék fizetséget, ha a király-

nak kell az én ingem?
– De lapáttal szelelik az aranypénzt a 

fölséges úr kincseskamrájában, meg ne 
penészedjen. Adhat belőle neked akár tíz 
marékkal is!

– Mit kezdjek én aranyakkal? Ránk törje-
nek rossz emberek?

– Fegyverest fogadhatsz a házad elé, 
hogy vigyázzon!

– Saját házam rabja legyek?
A szolga eltette a kisbojtár ruhadarabját.
– Vidd csak a királynak! – biztatta Miklós-

ka a szolgát. – Velem ne törődj! Sző is, varr is 
édesanyám, lesz énnékem másik ingem!

Visszatért a plébániára a szolga, ráhúzták 
Miklóska ingét a királyra, s lássatok csodát! 
Abban a szent minutumban meggyógyult a 
mi Mátyásunk!

Az udvari emberek elmeséltek mindent a 
királynak. Mátyás ahogy meghallotta, hogy 
Zentán nem akadt senki, aki érdek nélkül 
segített volna rajta, kegyetlenül meghara-
gudott:

– Háládatlan népség az itteni! Nem isme-
ri a jó tét helyébe jót várj szentenciáját. No, 
leckét adok én nektek alkalomadtán!

Miklóskára meg kíváncsi lett a mi kirá-
lyunk.

– Nem egyszerű bojtárgyerek az! – han-
goztatta a zentai főtisztelendő prépost úr. 
– Ő festette ki a bátkai templomot. Különö-
sek, kompozíciói idegenek, a mi szemünk-
nek ismeretlenek. Félek, hogy eretnek képe-
ket rajzolt a falakra!

No, erre már fölugrott ültéből a király.

– Tüstént indulunk Bátkára!
Meg is kezdte gyorsan a király és kísérete 

a vonulást lefelé a Tisza jobb partján, oda is 
értek a bátkai templomocskához, amelynek 
falait égetett téglából rakták. Kívülről nem 
volt rajta vakolat, látszottak a vörös téglák. 
De lett hamarosan méltó köntöse a kicsiny 
istenházának! A király még aznap vakoló-
mestereket rendelt Bátkára, és ráparancsolt 
a pallérra, két nap alatt elkészüljenek, mert 
Futakra indulván megtekinti, hogyan haj-
tották végre a parancsot. No, nem is lett a 
templom külső vakolásában semmi hiba! A 
király parancsára harangot is kerítettek az 
apró tornyocskába!

A bátkai pap nagy hajlongásokkal fogad-
ta a fölséges vendégeket. Kinyitotta előttük 
a templomocska faajtaját, és a belépők el-
ámultak a gyönyörűségtől. A templomhajó 
északi falán, amelyet a délelőtti nap éppen 
megvilágolt, ott játszott a kis Jézus más 
gyerekekkel egy folyó partján, mellettük 
meg két asszony felügyelt. A távolban, ha-
talmas fák alatt, egy elmosódó férfi kontúr-
jai látszottak.

Bámult a király, nem győzött betelni a 
látvánnyal. Amikor Itáliában járt, arrafelé 
látott olyan képeket, híres festők alkotása-
it, amelyeken háttérként ott volt a táj és a 
szentek élő emberekre hasonlítottak. 

Éppen azon morfondírozott Mátyás, 
hogy ez a művész biztosan bejárta Itália 
híres városait, nem lehet másképp, amikor 
vezetik eléje Miklóskát, a kisbojtárt. Látja a 
király, gyerek ez még, nem járhatott ő a szü-
lőfaluja határán kívül, szegény is, inge sincs, 
csak a szűr borítja vállát, hogyan is utazha-
tott volna messze világokba?

Miklóska félve lépett a hatalmas úr elé, 
de a király megragadta a kisbojtár kezét, 
maga mellé ültette a templomi padra és 
megkérdezte:

– Az a középen játszó gyermek a kis Jé-
zus?

Miklóska válaszolni sem mert, csak bó-
lintott.

(Folytatjuk)
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Amikor jóízűen majszoljátok anyu vagy a nagyi finomabbnál 
finomabb kiflijét, gondoltok-e arra, vajon kinek a találmá-

nya ez a péksütemény. Nos, íme a hiteles történet.
A kifli „keletkezése” okmányokkal bizonyíthatóan 1529-re esik, 

amikor a török szultán hosszú, sikertelen ostrom után elvonult 
Bécs falai alól. Pedig nagyon el akarta foglalni. Hatalmas sereggel 

fogta ostromzárba az osztrák fővárost, a várfalakon kívüli része-
ket el is foglalta, sőt még arra is volt ideje és gondja, hogy a vá-
ron kívül épített Szent István-templom tornyára a kereszt helyett 
félholdat tetessen.

A törökök elvonulása után persze ez a félhold lekerült a to-
ronyról, de emléke megmaradt. Egy kávéháztulajdonos ötlete 
nyomán Wendler sütőmester félhold alakú péksüteményt készí-
tett. Az ostromot végigkoplaló bécsiek örömmel ették,  „pusztí-
tották” a hódító törökök jelképét. Elnevezését pedig onnan kap-
ta, hogy a félhold a templomtornyon, azaz egyfajta ormon jelent 
meg, az orom németül úgy hangzik, hogy Gimpfel. Ebből lett a 
kifli szó. A kifli gyorsan elterjedt egész Európában. A francia neve, 
a croissant (ejtsd kroaszán) szintén félholdat jelent.

Ezt a játékot akkor jó játszani, amikor 
nem lehet kint tartózkodni. Ketten 

is játszhatjátok, de ha többen vagytok, 
még szórakoztatóbb. Minden játékos-
nak azonos számú papírszeletke és egy 
írószerszám kell. A papírokat rakjátok 
két kupacba. Az egyik kupacban lévő 
papírokra ilyen kezdetű szöveget írja-
tok: Mire való a ... – a pontok helyére 
bármilyen tárgy neve kerüljön. A másik 
kupacban lévő cetlikre pedig a követ-

kező szöveget írjátok: Arra, hogy... 
– a pontok helyére írjátok oda a tárgy 
használatát. Ha az írással megvagytok, 
hajtogassátok össze a papírszeleteket 
és jól keverjétek össze mindkét kupa-
cot. Sapkát vagy dobozt is felhasznál-
hattok erre, ezek híján egy-egy zacskó 
is megfelel. Ezután kezdődhet a játék. 
Mindenki húz egy-egy cetlit a kupacok-
ból. Először onnan, ahol a tárgyak van-
nak, aztán onnan, ahol a használatuk. 
Mindkettőt felolvassa. Persze ilyesmik 
lesznek hallhatók:  Mire való a kerékpár? 
Arra, hogy ropogósra süssük. A nevetés 
garantált. Jó szórakozást!

Természetesen attól, hogy varázsolni tud. 
De ehhez varázseszközökre is szükség 

van. Ilyen a középkori várúrnők fejfedőjére 
emlékeztető varázssipka és a csillagos vagy 
csillagszikra végü varázsbot. Ha a sipkát ott-
hon hagyja, még csak képes egyre és másra, 
varázsbot nélkül viszont végképp nem jut 
semmire. Így aztán számos mese forog akö-
rül, hogy valaki, többnyire egy egyszerű ha-
landó, meg akarja kaparintani egy tündér va-
rázsbotját, azzal próbál palotát, dús lakomát 
és vödörszám aranyat keríteni magának. Ez 
azonban merőben oktalan igyekezet, mert 
a varázsbothoz tündéregyéniség is kell, em-
ber kezében nem működik. Hogy ki a tündér 
és ki nem, azt persze nehéz felismerni, mert 
a tündér könnyen változtatja alakját. Hol vi-
lágszép szőke lány képében, hol öreg anyó-
kaként jelenik meg. Nézz csak körül otthon! 
Mert előfordulhat, hogy valamilyen tündér 
hozzátok is befészkelte magát.

Egyes nagymamák, például határozottan 
tündérgyanúsak!

(-ó-)

Mindenesetre az is lehet. Hisz ki ne 
tudná, hogy az ibolya a szerény-

ség, a mimóza az érzékenység jelképe. 
De népeknek, államoknak, városoknak 
is van virágjelképük. Franciaországé 
például a liliom, de az olaszországi Fi-
rencze városé is ez a virág. Anglia nem-
zeti virága a rózsa, Japáné a krizantém, 
Hollandiáé a tulipán. Wales szimbóluma 
a hagyma, Skóciáé a bogáncs, Írországé 
a lóhere, Kanadát a juharlevél szimboli-
zálj, Libanont a cédrusfa, Oroszországot 
a nyírfa, Spanyolországot a gránátalma.

Az említett államok közül nem egy 
címerében és lobogóján is szerepelteti 
a növényi jelképet, amelyhez többnyi-
re valami legenda, monda is fűződik. A 

skótok címerébe például azért került a 
bogáncs, mert a szájhagyomány sze-
rint az egyszer lopva rájuk tört ellenség 
egyik gyalogosa véletlenül belelépett 
egy bogáncsba és feljajdult. Jajszava 
felébresztette az alvó skót őrt, aki ide-
jében riaszthatta övéit, s a skótok sike-
resen elkergették az orvul támadókat.

A kifli

Szimbólum-e 
a virág?

Játsszunk mást!

Mire való?

Mitől tündér  
a tündér?
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Berakós rejtvény

– Jó, és most hány óra?

Betűrejtvények

1. elbeszélés,  
2. énekes,  

3. bárányfelhő,  
4. egyes-egyedül

Anagramma

Kosztolányi

Szóláncok

1. szem, 2. szék,  
3. tan, 4. tea

Logikus számsor

A keresett szám 243, 
mert a következő szám az 

előző háromszorosa.

Körszámtan

A keresett szám 3, 
mert a jobb oldali 

körcikkben lévő számot 
megszorozzuk 2-vel és 
beírjuk a vele szemben 

lévő körcikkbe. 

Minirejtvény

– A nyakadon, anya.

Az 1–2. skandináv 
rejtvény helyes 

megfejtése

A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA. 

Könyvjutalmat kap

Német Beáta, Ada

A 3. szám megfejtései

Kicsi sarok

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

Szóláncok
2

HALÁSZ

ZSÁK

BÚZA

VÁZA

4

SZÓDA

PART

HOLD

VÁROS

Tréfás találósdik
1

8 9

7

5 6

4

2 3

Vízszintes sorok: 1. A második találós kérdés megfejtése, 
4. Nózi, 5. Sír népiesen, 6. Még éjfél előtt, 7. Jel betűi keverve, 
8. Folyó felett épül.

Függőleges sorok: 2. Felfordulás, 3. Bakter, 4. Az első talá-
lós kérdés megfejtése, 6. 1050 római számmal, 7. Férfinév, 9. 
Híd kétharmada.

1. Milyen ideái 
vannak egy 
kertésznek?

2. Melyik nő a 
leghűségesebb: 
a fekete hajú, a 
szőke, a barna 
vagy a vörös?

Közmondás
M . ND . N   . MB . R   A   S . J . T 

SZ . R . NCS . J . N . K   K . V . CS . .
Pótold a hiányzó magánhangzókat, és akkor megkapod a közmondást.

Anagramma
SOROK

LOVAS

VÁROS

GÁZOL

KLÁRI

ORSÓK

AMODA

A mellékelt szavak betűiből képezz új szavakat!  
A kiemelt oszlopban egy földközi-tengeri sziget nevének kell 

kialakulnia. 

Lóugrásban
– Mi az a kék folt az 
arcodon, Móricka?

A választ megtudod, 
ha a lóugrás 
szabályai szerint 
megfejted a 
rejtvényt.

B NY K NY A

L A M A A

A B A Z U

GY O L P J

Ő T E T E

1

3
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Jókai Mór

A két Trenck
Szöveg: Cs. Horváth Tibor

Rajzolta: Zórád Ernő

(Folytatjuk)
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KOS

Kissé elégedetlen vagy jelenlegi viszo-
nyaiddal és megprbálsz kitörési pontokat 
keresni. Ez azonban nem megy könnyen, 
elsősorban azért, mert nem tudod ponto-
san megfogalmazni, mi is a problémád. Az 
akadályokat nem biztos, hogy a környeze-
tedben kell keresned. Először az önbizal-
madat kellene megerősítened.

BIKA
Ha nagy dolgokat szeretnél véghezvin-

ni, minél előbb kezdj hozzá terveid kidol-
gozásához. Igaz ugyan, hogy fárasztanak 
a kirobbanó érzelmi megnyilvánulások, 
most mégis részed lehet benne. De milyen 
meglepő, cseppet sem bánod.

IKREK
Pontosan érzékeled, hogy életed fontos 

dolgaiban nagyon gyakorlatiasnak és meg-
fontoltnak kellene lenned, ha meg akarod 
valósítani céljaidat. Mégis igen gyakran 
hebehurgya és felszínes vagy, mert egy-
szerűen unod az aprólékos munkát, nincs 
kedved ahhoz, hogy mindennek alaposan 
utánanézz. Baráti kapcsolataidban szár-
nyalhatsz, sőt egyéni érdekeidet is feláldoz-
hatod akkor, ha valakit nagyon szeretsz. 

RÁK 
Osztálytársaid és szüleid mindenben 

támogatnak, amit a héten kitűzöl megol-
dandó feladatnak. Azt is észre kell venned, 
hogy mikor ilyen optimistán tekintesz a vi-
lágra, a szerencse is sokkal inkább a pártfo-
gásába vesz. Játssz mindig nyílt kártyákkal, 
különösen akkor, ha új barátokról van szó!

OROSZLÁN

A félreértéseket csakúgy kerülheted el, 
ha mindent elég világosan fogalmazol meg. 
Ne légy olyan nagyvonalú, még a jelenték-
telennek tűnő napi beszélgetésekben sem. 
Nem szégyen, ha inkább kétszer is elmon-
dod azt, amit fontosnak tartasz. Ha pedig 
valakivel szóváltásba keverednél, ne halaszd 
másnapra a vitás pontok tisztázását.

SZŰZ 

Meddő dolog méltatlankodnod, ha 
most netán hátrányos helyzetbe kerültél 
korábbi meggondolatlanságaid miatt. Ne 
érvelj, mert ennek úgysem lesz semmi 
foganatja. Inkább végezd el gyorsan azt, 
amit el kell végezned, aztán pedig felejtsd 
el az egészet. Ha egy mód van rá, minden-
ben legyél nagyon gyakorlatias, és soha ne 
vállalj fel olyan új feladatokat, amelyekről 
nincsenek egészen pontos információid. 

MÉRLEG 

Ezen a héten a körültekintés,  a felelősségteljes 
cselekedet és reakció felbecsülhetetlenül fontos a 
későbbiekre vonatkozóan is. Ne hanyagold el a ba-
rátaidat, bármennyire is közelinek tartasz egy új is-
merőst. Önmagadnak is tartozol annyival, hogy be-
fejezd, amit elkezdtél. Természetesen ez mindenre 
vonatkozik, a félbehagyott tervek megvalósítására 
és a magánéletben lévő rendezetlen ügyekre is. 

SKORPIÓ 

Igen hevesen tudsz érvelni, ha vitára kerül a sor, 
bár az a szerencse, hogy sohasem mész el a végső-
kig. Kakaskodsz, de meglehetősen hamar elszáll a 
mérged, ha levezetted hirtelen támadt indulataidat. 
Ez a békülékenység nagyon hasznosan hat napi fel-
adataidra, vagyis mindent gyorsan el tudsz intézni, 
és képes vagy arra, hogy bárkit meghódíts, ha ép-
pen erre van kedved.

 NYILAS 

Mindennél jobban vágysz a folyamatos napi 
kapcsolattartásra. Elvárod, hogy az ismerőseid rend-
szeresen felhívjanak telefonon, a leghétköznapibb 
beszélgetést is óriási fontosságúnak látod. Soha 
nem fogysz ki a bölcs és megfellebbezhetetlen ta-
nácsokból. Ha nem válsz arrogánssá, még sikert is 
arathatsz az éppen aktuális tárgyalások során.

BAK

Nem megy mostanában túl könnyen a kapcso-
latteremtés. Gyakran úgy érzed, hogy továbbra sem 
kapod meg azt a figyelmet, amelyet a környezeted-
től elvárnál. Ezért jobb híján megsértődsz, és egy kis 
időre bezárkózol. Néha teljesen olyan formát öltesz, 
mint egy duzzogó kamasz, aki persze alig várja, 
hogy feloldhassa érzelmi görcseit. Azzal segíthetsz 
leginkább a dolgon, ha kerülöd a morgolódást és a 
nagyképűsködést.

VÍZÖNTŐ

Ha valamelyik elgondolásod nem válik be azon-
nal, ne vesd el, inkább tedd félre egy kis időre. Pi-
hentesd, hiszen máskor már tapasztaltad jótékony 
hatását, de jelenleg nem ez a legjobb módszer. 
Most azt hiszed az a jó, ami vadonatúj, ami gyöke-
resen eltér a megszokottól. Jó lenne, ha igyekeznél 
némiképp fékezni ezt a forradalmi hevületet, mert 
könnyen eldobhatsz olyat is, ami egyébként nagyon 
értékes.

HALAK

Mindig is szeretted halogatni a dolgokat. Vannak 
olyan területek, ahol ez persze előnyös, de bizonyos 
esetekben gondot okozhat. Hiszen fáradságosan 
kell pótolnod azokat a dolgokat, amelyeket koráb-
ban elhanyagoltál. Fel a fejjel, ezen túl kell jutnod, 
magadnak is bizonyítva kitartásodat. 
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Árverés

A kisállatok árverésén a legtöbbet kínáló 
hölgy azt mondja a kikiáltónak:

– Óriási összeget adtam ezért a papagá-
jért. Remélem, tényleg olyan jól tud beszél-
ni, ahogy maga állítja!

– Garantálom, asszonyom – feleli az ár-
verező. – Mit gondol, ki licitált mindvégig 
maga ellen?

Bolondokházában

– Vigyázzon, nincs víz az öntözőkanná-
jában! – figyelmezteti az orvos a virágokat 
öntöző beteget.

– Nem látja, doktor úr, hogy ezek művi-
rágok?

Síelés után

– Jó napot kívánok. A hirdetés ügyében 
telefonálok. Ugye, ön hirdetett meg egy ski 
és egy after ski felszerelést?

– Igen.
– Megmondaná, kérem, hogy mi is az az 

after ski felszerelés?
– Az egy mankó!

Gleccser

A turistacsoport vezetőjét teljesen felbő-
szíti az egyik férfi örökös kérdezősködése.

– Honnan került ide ez a rengeteg kő?
– A gleccser hozta ide.
– És hol van most az a gleccser?
– Elment, hogy újabb kőszállítmányt 

hozzon.

Disznótoros

– Mondja szomszéd, nem kell magának 
egy fél disznó?

– Ugyan minek, csak eldőlne az ólban.

Nem működik a felvonó

Két nő beszélget a téli Alpok egyik szállo-
dájának a teraszán.

– Nézd, ott síel a férjem a hegy tetején! 
– mutatja az egyik.

– Azzal a hosszú piros sállal?
– Ugyan már! Az nem a sál, az a nyelve.

Segítség

– Azt mondja meg – szól a bíró a vád-
lotthoz –, hogyan volt képes ilyen részegen 
beülni a volánhoz?

– A barátaim segítettek, bíró úr!

Párnák

– Rakjon ki a pázsitra párnákat, Jean!
– Minek, uram?
– Azért, hogy ha esik az eső, meg ne üsse 

magát.

Moszatok

Két moszat beszélget.
– Maga is moszat? – kérdi az egyik.
– Nem, nekem moszógépem van.

Róka

A székely atyafi éppen a mezőn szánto-
gat, amikor megjelenik három vadász.

– Látott-é kend rókát errefelé? – kérdik 
tőle.

– Láttam, hát!
– Aztán merre ment?
– Amarra a völgy felé.
A három vadász elindul, de mivel nem 

találják a ravaszdi nyomát, visszajönnek.
– Mikor látta azt a rókát? – kérdezik a szé-

kelyt.
– Hát, van annak már egy hete is.

Busz

Két autótolvaj kiszabadul a börtönből.
– Megvárjuk amíg jön a busz? – kérdi az 

egyik.
– Megőrültél? Minek nekünk busz? Soha 

nem tudnánk túladni rajta.

Jó szomszédság

– Mit bámul már negyedórája? – kérdi 
Kovácsné a szomszédasszonyát. – Maga 
nem szokott ruhát teregetni?

– Dehogynem! Csakhogy én előbb min-
dig kimosom.

Magának való

– Nem zavarja, ha magamban beszélek?
– Természetesen nem.
– Magához ki szólt?

– Faljátok be és menjetek innen. Nem akarok holnap is  
halat enni!

– Nagymester úr, most Petikének délutáni alvása lesz,  
addig nyugodtan gondolkozzon!
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Reklamáció

Az étteremben az egyik vendég méltat-
lankodik: 

– Főúr! Én csirkelevest rendeltem, de eb-
ben a lében nincs egy darab csirke sem.

– Na és? – feleli a főúr. – A székelygulyás-
ba sem főzünk bele székelyeket.

Őssuli

Ősember kisfia hozza haza a bizonyítvá-
nyát. Apuka olvassa:

– Fiam! Vadászatból hármas. Rendben, 
kicsi vagy még, nem bírod el a dárdát, meg-
nősz majd. Barlangrajzból kettes. Értem 
én, készségtárgy, nem lehet mindenkinek 
tehetsége hozzá. De hogy történelemből 
hogy lehet megbukni, amikor két oldal az 
egész?!

Jó klíma

Egy turista Floridában tölti a szabadsá-
gát. Kérdezi a taxist, hogy Florida tényleg 
olyan egészséges hely-e.

– Nézze, amikor idekerültem, nem volt 
hajam, nem tudtam beszélni, nem volt 
erőm arra sem, hogy keresztülmásszak a 
szobán, és az ágyból is ki kellett venni, mert 
nem tudtam magamtól felkelni.

– És mióta van itt? – kérdezi a turista.
– Itt születtem.

Ezermester

Kovács meséli a barátjának:
– Képzeld, a bátyám egy ezermester. A 

múltkor olyan járgányt csinált magának, 
aminek a motorja egy Fordé volt, a sebes-
ségváltója egy Volkswagené, a kipufogója 
meg egy Mercedesé.

– És mi lett belőle?
– Másfél év felfüggesztett.

Műértő

– De szép ez a szobor! Honnan van?
– Én magam faragtam ki egy hatalmas 

kőtömbből.
– És honnan tudtad, hogy benne van?

Kereskedelem

Takács érdeklődik az antikbútor-kereske-
désben:

– Látom, ki van írva, vétel-eladás. Mit 
vesznek?

– Csupa ócska vacakot.
– És mit adnak el?
– Csupa régi, értékes bútort.

Édesszáj

– Misike, amikor elmentem itthonról, a 
hűtőszekrényben még két tortaszelet volt, 
most viszont csak egy van. Hogyan lehetsé-
ges ez? – kérdezi az anyuka.

– Hát úgy, hogy a másikat nem vettem 
észre.

Nem a gólya...

A nyuszi faggatja az anyját, hogyan szü-
letik a nyúlgyerek.

– Kicsi vagy te még ahhoz, hogy meg-
értsd. Ha nagy leszel, majd elmagyarázom 
– mondja a mama.

– De én most szeretném megtudni, ho-
gyan születik a kisnyúl – erőszakoskodik az 
nyuszika. – Hogyan lettem például én?

– Hogyan lettél, hogyan lettél... – mérge-
lődik nyúlmama. – Egyszerűen előrángattak 
egy bűvész cilinderéből, és kész.

Patthelyzet

Helyszín: egy ruházati bolt.
Vásárló: Jó napot, terepszínű ruhájuk 

van?
Eladó: Van... (körbenéz)... de nem talál-

juk.

Fájdalom

– Mikor vegyem be a gyógyszert, doktor 
úr?

– Mindig két órával a fájdalom jelentke-
zése előtt.

Panaszkönyv helyett

– Jaj, kisfiam! Nem szabad a zabkását 
az akváriumba szórni! Megdöglenek tőle a 
halak.

– Na, látod? Engem meg minden reggel 
ezzel etetsz.

– Mazsola, nem láttad az olajradiátoromat  
és a hősugárzómat? – Azonnal megfogod vagy nincs több Whiskas!
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Téjékoztatási, valamint 
Kisebbségi Titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési  
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

A Jó Pajtás 1–2. számának címoldalán 
olvashattátok Kölcsey Ferenc Him-

nuszát. 
A költő 1823. január 22-én fejezte be a köl-

teményt, 1844-ben Erkel Ferenc zeneszerző és 
karmester meg is zenésítette. E vers szültésé-
nek napján ünneplik szerte a nagyvilágban, 
ahol csak élnek magyarok, a magyar kultúra 
napját.

Nyolc évtizeddel később, 1903-ban lett 
hivatalosan is a magyar nép nemzeti himnu-
szává. Nekünk ez a himnuszunk, ez a magyar 
imádságunk, hát tanuljátok meg legalább a 
költemény első nyolc sorát, ami a Jó Pajtás cí-
moldalán, a fedőlapon látható. Ha valahol éne-
kelni kell, tudni fogjátok. A Petőfi Sándor Ma-
gyar Kultúrkörben megtartott ünnepségen is 
a Himnusz eléneklésével kezdődött a műsor. A 
színpadon a Szelence és a Dúdoló énekegyüt-
tes énekelte, majd Rókus Zoltán elszavalta. Kö-
rülöttem mindenki tudta a szöveget. 

A Népkönyvtár igazgatónője, Kinka Erzsébet 
köszöntötte a vendégeket, majd szólt a kultúra 
napjáról, a költészetről, a száz évvel ezelőtt szü-
letett kedvenc költőmről, Radnóti Miklósról.

– A magyar költészet egy színes paletta. A 
magyar nyelven íródott vers egyben Csokonai 
virágoskertje, Petőfi lángoló forradalma, Kosz-
tolányi rímes játéka, József Attila keserűsége, 
Ady ugara, Fehér Ferenc Vajdasága, Babits ren-

díthetetlen hite, és féltő hazaszeretete, Radnóti 
visszafogott harmóniája. Ma este róla, Radnóti 
Miklósról is megemlékezünk, aki száz évvel ez-
előtt, 1909-ben született Budapesten. Amikor 
megszületett, édesanyját és ikertestvérét is 
elveszítette, amiért egész életében lelkiismeret-
furdalást érzett. Ezt verseiben is megörökítette. 
Zsidókérdés, munkaszolgálat, Razglednicák, 
Gyarmat Fanni feleségként, Sík Sándor men-
torként említhető kalandos, szomorú élettörté-
netében. Költészete szerelem, fogság, elfojtott 
fájdalom, szenvedély, nemzettudat – halhattuk.

A Nem tudhatom című verse 1944. január 
17-én íródott, amikor a háború már javában 
dúlt, a fokozatos üldözések és személye iránti 
támadások sem tudják kioltani a hazaszerete-
tét, az emberibb jövőbe vetett hitét, a „lángok-
tól ölelt kis országhoz” való hűségét.

Ezután következtek a szavalatok: Solymosi 
Laura igen szépen elmondta e verset, majd 
Nagy Márta a Levél a hitveshez címűt.

Tudni kell, hogy a költő e költeményét itt, 
Szerbiában,  Bórban, a Žagubica feletti he-
gyekben írta 1944 szeptemberében. A szöges-
dróttal beszegett vad tölgykerítés, a barakk  
világában, Fannihoz, a feleségéhez.

Nagyon szép volt Sterbik László és Molnár 
Róbert hegedűjátéka is. Részleteket adtak elő 
Ez a föld az enyém és az Estharang című ope-
rettekből, és eljátszották a Bordalt.

Föllépett Guzsvány Izabella operaénekesnő 
is, részleteket adott elő Lehár Ferenc Cigány-
szerelem c. operttjéből. Mindekit lenyűgözött 
szép, mezzoszoprán hangja.

Születésnapot is ünnepeltünk: a Petőfi Sán-
dor Magyar Kultúrkör újraalakulásának évfordu-
lóját. A beszámolókból megtudhattuk, hogy va-
lamikor 1868-ban alakult Magyar Népkör néven, 
majd 1946-ban önkéntes munkával fölépült ez a 
színházépület. 1991-ben vette föl a Petőfi Sán-
dor Magyar Kultúrkör nevet. Szépen dolgoznak a 
szakkörök: a kézimunka, a képzőművészek, a tár-
sastánc-csoport, népi táncegyüttes, a versmon-
dók és a színjátszó csoport. Jelenleg 400-an tevé-
kenykednek, élükön Ricz Róberttel. Az egyesület 
legfőbb célkitűzése a hagyományápolás, értéke-
ink megőrzése és a tehetségek fölkutatása.

Az elnök minden föllépőt virággal köszön-
tött, s szintén virággal köszönte meg Bartuc 
Csillának, Bennárik Annának, Bognár Renátá-
nak, Cseszák Balázsnak, Dudás Melindának, 
Holló Katalinnak, Horváth Zsoltank, Kancsér 
Izabellának, Kisimre Árpádnak, Kisimre Szer-
da Annának, Kocsik Anikónak, Rohacsek Atti-
lának, Sas Szabinának és Sulc Erzsébetnek az 
egész évi munkájukat. 

Végezetül Vörösmarty Mihály Szózatát Ró-
kus Zoltán és a Szelence énekegyüttes előadá-
sában hallhattuk.

Koncz Erzsébet 
Ricz Róbert fotói 

A magyar kultúra napjának 
megünneplése Óbecsén

Rókus Zoltán, a háttérben 
a Szelence és a Dúdoló énekegyüttes

Solymosi Laura


