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A jövő heti Jó Pajtás 
címoldala és posztere

64. évf., 2010. IX. 16., ára 50 dinár 25

2010. agusztus 7-én, szombaton dél-
előtt 10 órai kezdettel a bezdáni kajakklub 
tagjai rangos megmérettetésen vehettek 
részt, ugyanis ezen a napon tarották a Vaj-
dasági Kajak Bajnokságot Apatinban. A ver-
senyzők: gyerekek, akik 1997 és 2000 között 
születtek, Vajdaság különböző települései-
ről érkeztek. Korosztálytól függően egyes és 
kettes kajakban versenyezhettek különböző 
távon: 500 vagy 1000 méteren, külön cso-
portosításban a fiúk és a lányok. A versenyt 
megtisztelte jelenlétével Panda János, a 
bezdáni kajakklub megálmodója, valamint 
Hasanović Dávid és Panda Antónia is, akik 
világversenyeken képviselik országunkat.

A képen a bezdáni klub azon evezősei 
láthatók, akik részt vettek az apatini bajnok-
ságon, név szerint a következők: Gál And-
rej, Bosnyák Gergely, Hasanović Erik, Hám 
Zoltán, Hám Hilária, Vujević Saša, Brindza 
Mátyás, Ódri Szilveszter, Ódri Olivér, Matin 
Szandra, Erdélyi Szandra, Gyurcsics Heléna, 
Tibor Antónia és az edző, Panda Zoltán.

A klubnak egyébként ennél több tagja 

és korcsoportja is van, akik a nyár folyamán 
folyamatosan edzenek, néha napi két alka-
lommal Nagy Alex és Panda Zoltán edzők 
irányításával. 

A bezdáni Duna Kajak Klub minden év 
nyarán tanfolyamot indít, amely során a 
fiatalok csodálatos vízi környezetben is-

merkedhetnek meg az evezés fortélyaival. 
Ugyanabban a környezetben akár példaké-
pet is választhatnak maguknak a melletük 
négyesben elsuhanó Panda Antónia, Tibor 
Márta, Nagy Antónia és Major Kubik Renáta 
személyében.

Brindza Ildikó

Nem ijesztgetésnek szántuk ezt a fotót, csupán megmutatjuk: vannak nehéz és még nehezebb 
feladatok az életben. Ésszel, ügyességgel, akaraterővel azonban mind megoldható, legyőzhető, 

leküzdhető!

A hét képe

Vége a szünidőnek, ismét előttünk egy mun-
kával, tanulással teli tanév. Nem mindig lesz  
könnyű (lásd a HÉT KÉPÉT), de ésszel, szorgalom-
mal, ügyességgel miénk lesz a győzelem!

Hogy minél jobban jelen lehessetek lapotok-
ban, a Jó Pajtásban, ismét arra kérünk bennete-
ket: küldjetek minél több iskolai hírt, tudósítást, 
küldjétek be jól sikerült írásaitokat, rajzaitokat, 
írjatok kedvenc állatotokról (és rajzoljátok is 
le!). Küldjetek be saját összeállítású top-listákat 
(közben figyeljetek oda a zenekarok, énekesek 
nevének helyes írásmódjára és arra, hogy listá-
tok olvasható legyen). Lelki bánatotokkal, prob-
lémátokkal forduljatok továbbra is bizalommal 
pszichológusunkhoz (akár közvetlenül is: mar-
csika@eunet.rs), de szeretettel várjuk bemutat-
kozásotokat a Lexikon rovatban illetőleg az Osz-
tálylexikonban (ez utóbbihoz eredeti, legalább 
13x18 centiméteres osztályképet kérünk, vagy 

kiváló minőségű digitális képet, nyomtatón 
kinyomtatottat nem tudunk használni), termé-
szetesen a megválaszolt kérdéslistával egye-
temben. Osztálylexi esetében a helyes sorrend-
ben felsorolt névlistát se felejtsétek mellékelni. 
A lexikonok, osztálylexik esetében hasznos, ha 
megadjátok telefonos elérhetőségeteket is, 
mert ezekkel kapcsolatban gyakori, hogy valami 
hiányzik, és akkor visszahívunk.

Várjuk tehát jelentkezéseteket, írásaitokat, 
rajzaitokat és egyéb anyagaitokat. Minket to-
vábbra is a régi címen találhattok meg:

Jó Pajtás szerkesztősége
21000 NOVI SAD
Vojvode Mišića 1.

Tel: (021) 475-4008
e-mail: szerk@jopajtas.info 

Jó munkát, hajrá!
Pajtikáitok

Kedves Pajtások!
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M
ég javában tartott a nyári szünidő, 
amikor a Népkönyvtárban a község 
napja alkalmából ünnepséget ren-

deztek. Az előadások sorozata után került sor 
a még a tavalyi tanév folyamán Szülőföldem 
szép határa – Lepota mog zavičaja címmel 
meghirdetett irodalmi és képzőművészeti 
pályázatok eredményhirdetésére. Az óbecsei-
eken kívül részt vettek a péterrévei és a bács-
földvári iskolások is.

Kisfaludy Károly a Szülőföldem szép határa 
című versében a szülőföldhöz való ragaszko-
dást írja le igazán szépen: Szülőföldem szép 
határa! / Meglátlak-e valahára? / Ahol állok, 
ahol megyek, / Mindenkor csak feléd nézek. / 
Ha madár jön, tőle kérdem, virulsz-e még szü-
lőföldem! / Azt kérdezem a felhőktől, / Azt a 
suttogó szellőktől…

A pályázók is nagyon szépen megfogal-
mazták a szülővárosuk, szülőfalujuk iránti 
szeretetüket. Hallhattuk az első díjas fogalma-
zásokat. Nekem  a péterrévei Tóth Zoltán írása 
tetszett a legjobban.

„…A végtelen róna – írja –, ameddig a 
szem ellát, és a  messzeségben, ahol a föld 
magához öleli az eget... igen, ez az én szü-
lőföldem. A sárga repceföldek, selymes bú-
zatáblák, virágzó gyümölcsfák, és mintha 
a természet minden résztvevője a maga 
színfoltjával igyekezne megnyerni a tava-
szi szépségversenyt. Szeretem szülőföldem 
minden talpalatnyi területét, de talán mégis 
a Tisza nőtt a legjobban  a szívemhez. Vér-
beli horgászként már alig várom tavasszal, 
hogy horgászbotommal a hónom alatt is-
mét elfoglaljam törzshelyemet az öreg fűzfa 
tövében. Ilyenkor a Tisza mintha odasúgná: 
Már vártalak! Én meg hátradőlve magamba 
szívom a tiszta, illatos levegőt, figyelem az 
ébredő természetet, a víz fölé hajló zsenge 
ágakat, a vidáman fodrozó vizet, a benne 
visszatükröződő égszínkék eget, röpködő 
madarakat…”

Akik legszebben írták meg a fogalmazáso-
kat, s legszebben rajzolták le, festették meg a 
szülőföldjüket, díszoklevelet, könyvjutalmat 
kaptak.

A fogalmazási versenyen az  ötödikesk, 
hatodikosok kategóriájában 1. Kiss Dávid és 
Nagy Zoltán, 2. Sterbik Laura, 3. Gallusz Gábor, 
valamint 1. Jelena Brkljač, Jovan Stanisavljev, 
2. Natalija Korhec, 3. Sofija Rajić.

A hetedikesek, nyolcadikosok csoport-
jában 1. Tóth Zoltán, 2.  Benacsek Attila, 3. 
Gallusz Gábor, valamint 1. Dušica Petković, 2. 
Marina Pavlović, 3. Brankica Vasiljević.

A képzőművészeti pályázatra is sok rajz 
érkezett, s a  következő tanulók kaptak díjat: 
Balzam Edina, Fekete Lúcia, Vámos Anna, Kiss 
Gábor, Péter Norbert, Balázs Kornél, Felvinc 
Adrianna, Bozsóki Petra, Márki Eleonóra, vala-

mint Đorđe Hajdić, Milica Jovanović, Valentina 
Kuridža, Vanja Radanović, Stefan Živkov, Slađa-
na Gligorić, Tijna Bavarčić, Una Obradović, Ne-
vena Makarić, Denis Alimanović és Aleksandar 
Marić. Gratulálunk a díjazott tanulóknak, föl-
készítő  tanáraiknak! Igen! Nemcsak a diákok 
kaptak díszoklevelet, hanem a tanító nénik és 
a tanárnők is!

Koncz Erzsébet

Szülőföldem szép határa
Községnapi ünnepség Óbecsén

A képzőművészeti alkotások díjazottjai

Az irodalmi alkotások díjazottjai

Samu Barbara (balról) átveszi a díszoklevelet
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A nyári szünidő sok-sok szép élményt, 
kalandot és utazást hozott a diákoknak, 
így a szabadkai Széchenyi István iskola 

néhány tanulójának is. A Bajor Vöröskereszt 
meghívására néhány szabadkai diák Urbán 
Margit Mária tanárnő vezetésével három hetet 
tölthetett München közelében, a Vöröskereszt 
egyik több száz éves házában, a nyaralásnak is 
beillő utazás pedig igen gazdag programkíná-
lattal szórakoztatta a gyerekeket.

Az iskola magyar tagozatából Nyers 
Szanella, Herbut Róbert, Tóth Krisztián és 
Gulyás Dórián hetedikes tanulók kóstolhat-
tak bele a német nyárba, akik megosztják ve-
letek élményeiket.

Szanella nagyon megörült, mikor tudomást 
szerzett az útról, és lázas készülődés, bevásár-
lás vette kezdetét, mondja.

– Bár az út elég sokáig tartott, annyi min-
dent láttunk, hogy meg is feledkeztünk az 
időről. Nagyon sok helyen jártunk, az első na-
pokban megnéztük a közelünkben lévő erdőt 
és a templomot. Nagyon nyugodt környezet-
ben voltunk, láttunk egy százötven éves házat, 
amire ránőtt egy ugyanannyi idős fa, ellátoga-
tottunk Münchenbe is, közben volt egy szüle-
tésnaposunk is, akit már korán reggel énekkel 
keltettünk, este pedig egy kis bulit is szervez-
tünk. Három napot az Alpokban töltöttünk, 
a sífelvonóval való utazás nagyon tetszett, a 
felhőkbe érkeztünk meg. Ellátogatottunk az 
olimpiai parkba, egy tó melletti aquaparkba, 
nagy élmény volt az állatkert és a botanikus 
kert is, ami mellett van egy kastély, oda úgy-
szintén elmentünk. Nagyon szép volt minden, 
de talán az állatkertet és a botanikus kertet 
élveztem leginkább.

– A szállás jó volt, és jókat ettünk. Amíg 
fent voltunk az Alpokban, a vezetőnk készített 
nekünk valamiféle sajtos tésztát, ami nagyon 

finom volt, gondolom, valamilyen helyi étel 
lehetett. A másik két iskola tanulóival min-
denfelé közösen mentünk, és végül egész jól  
összebarátkoztunk. Voltunk a tűzoltóállomá-
son is, az nagyon tetszett. Itt bemutatták a tűz-
oltóautókat, a felszereléseket, felvittek minket 
a darus kocsin is, és az állatkert is nagyon szép 
volt, egészen más, mint a palicsi. Kipróbáltuk 
az aquapark gyors csúszdáját is, fürdöttünk, 
úgyhogy ez egy nyaralásnak is beillett. A né-
met nyelvvel úgy-ahogy elboldogultam, néha 
kézzel-lábbal értettük meg magunkat, de 
azért megoldottuk, meg a látnivalók fonto-
sabbak voltak a szövegnél – mondja Robi.

Krisztián a müncheni kirándulásról számolt 
be részletesebben.

– Sok szobor és régi, kastélyszerű épület 
van a városban, a belvárosban elég nagy a 
forgalom, de a külváros már sokkal nyugod-
tabb, ez a része jobban is tetszik. Meg persze 
az olimpiai park is szép, ahol felmentünk az 

olimpiai toronyba is, ahonnan ráláttunk az 
egész városra, meg a BMW gyárra is, ezen-
kívül még a tűzoltóállomás tetszett nagyon. 
Szép és tartalmas napokat töltöttünk ott. A 
némettel én sem mindig boldogultam, de 
azért megoldottam. Ha éppen nem kirán-
dulni mentünk, akkor a szabad foglalkozások 
mellett voltak próbáink, ugyanis csináltunk 
egy műsort azok számára, akik vendégül lát-
tak minket, és mindennap lerajzoltuk, hogy 
mit láttunk, merre jártunk. A tanárnő is segí-
tett a felkészülésben.

– Még sosem volt ehhez hasonló kirándu-
lásban részem, tetszett München és a környe-
ző vidék is szép. Minden más, mint itt, és iga-
zán jól éreztem magam, és bár az első néhány 
napban volt, hogy elkapott a honvágy, a vé-
gén nehéz volt megindulni hazafelé. Sok hely-
re ellátogattunk, az állatkert, a tűzoltóállomás 
és a botanikus kert is nagy élmény volt – me-
séli Dórián. – Az állatkertben sokkal több fajta 
állatot láttunk, mint a palicsiban, és sokkal na-
gyobbak a ketreceik is. Jó hangulatban teltek 
a napok, néhány kifejezést meg is tanultam 
németül, de a fontosabb dolgoknál a tanárnőt 
kértük meg, hogy segítsen. Érdekes volt, hogy 
ott a szemetet külön kellett válogatni, nálunk, 
ha szeretném is így csinálni, nincs rá mód. 
Úgy gondolom, az ott élő emberek másként,  
ésszerűbben gondolkodnak, mint mi, és meg 
is valósítják, amit elterveznek.

Sztojánovity Lívia

Mesék egy 
bajor nyár 

kalandjairól

Szülőföldem szép határa
Községnapi ünnepség Óbecsén
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Hivatalosan ugyan augusztus az utol-
só nyári hónap, de miután az ősz 
csak fokozatosan, lépésről lépésre 

veszi át uralmát a mezők és erdők felett, 
szeptemberben még napozni, sütkérezni 
lehet. Ezt jelzi a nyelvünkben Szent Mihály 
havának is nevezett hónap 16,4 Celsius-fo-
kos átlaghőmérséklete is. Szeptemberben a 
Nap az Egyenlítő felett jár, sugarai egyenlő 
arányban érik az északi és a déli féltekét, és 
a Föld megvilágítása a márciusival azonos. 
A nappalok ugyanolyan hosszúak, mint az 
éjszakák, javában zajlik a madárvonulás, 
és langyos estéken a pirregő tücskök ezrei 
búcsúztatják az egyre távolodó, az újra isko-
lába induló gyermekek számára szép, nem-
egyszer felejthetetlen emlékké zsugorodó 
nyári hónapokat.

Októberben, mintha csak Afrikába költö-
zött társaikat akarnák helyettesíteni, egyre-
másra érkeznek a téli vendégek. A mezőn 
álló magányos kis fa csúcsán újra ott hin-
tázik a nagy őrgébics, gágogva úsznak az 
égen a messzi északi tundrák felől érkező 
vadlibák V betűi, a nagy mocsaraknál, mint 
valami órási madárszállóban, több tízezer 
daru pihen meg, és a vizeken – a Dunán 
és a Tiszán is – egyre több „idegent”, télire 
hozzánk látogató vendégként récéket, bu-
kókat láthatunk. Az október nemcsak a ma-
darászoknak kínál nagyszerű élményeket, 
érdekes megfigyeléseket, hanem azoknak 
is, akik csupán a természet ilyenkor is viruló 
szépségében kívánnak gyönyörködni. Fes-
tői látványt nyújtanak a színesedő erdők, és 
a haldokló levelek utolérhetetlen szépségé-
től elbűvölve nehéz megálljt parancsolni a 
fényképezőgépnek. Lábaink alatt finomra 
zizeg a friss avar, és ha szél kerekedik, fel-
kapja és pajkosan odébb röpíti, pörgeti a 

sárga, barna és vörös ezernyi árnyalatában 
pompázó leveleket. A felkasírozott leve-
lekből szép fali díszeket készíthetünk, de a 
különböző fa- és cserjefajokból összeállított 
színes levélgyűjtemény is hasznos lehet az 
iskolában, a biológiaórákon.

Nemcsak a völgyekben, hanem az erdei 
utak mentén és a vízparton is virítanak még 
az őszi virágok, napsütéses időben lepkék 
és szitakötők repülnek, kellemesen langyos, 
sőt néha még nyáriasan meleg a levegő, 
csupán az éjszakák kezdenek észrevehető-
en hűvösödni. Az októberi hétvégék diákot 
és felnőttet egyaránt kirándulásra, a sza-
badba csábítanak. 

Az időjárás általában novemberben 
változik érdemben. Éjszakánként dér lepi 
meg a fűszálakat, reggelente sűrű köd ter-
peszkedik a völgyek felett, párafoszlányok 
alatt hömpölyögnek a folyók, és az odafent 
gyülekező szürke fellegekből néha egyfoly-
tában napokig hull a vékony szálú, hideg, 
igazi őszi eső. A nagy legelőkön egyre nyug-
talanabbak a darvak, míg aztán egy ködös 

délután felkerekednek. Tesznek néhány 
tiszteletkört, majd V alakba rendeződnek, 
és hangosan krúgatva mondanak búcsút 
Pannóniának. Nyugodt, egyenletes szárny-
csapásokkal repülnek a távolban kanyargó 
Nílus, az örök nyár birodalma, Afrika felé.

A vízparton szeptemberben még virít a 
virágkáka és a vidrakeserűfű, aszatok bó-
logatnak lila fejecskéikkel, és itt-ott a gyer-
mekláncfű sárga virágait is megcsodálhat-
juk. A szépen tarkállt bogáncslepke talán 
éppen a bogáncs virágára száll, a víz felett 
szitakötők vadászgatnak, míg a fenéken 
mocsári csigák másznak lustán, igazi csiga-
tempóban. 

A szárcsák már a nyár végén gyülekezni 
kezdenek és szeptemberben nagy csapatai-
kat figyelhetjük meg. Ha ember bukkan fel a 
vízparton, valamennyi fekete madár arrafelé 
fordul, az egymás mellett sorakozó sok fehér 
homlokpajzs nagyszerű látványt nyújt. Ha 
úgy érzik, hogy átléptük azt a határt, ami-
kor már menekülniük kell, néha csak sietve 
odébb úsznak, máskor ellenben „gyorsíta-
nak”, szárnyaikkal verdesve hosszan szalad-
nak a vízen, esetleg repülnek is egy keveset, 
hogy aztán a biztonságosnak vélt távolban 
újra leereszkedjenek. A szárcsák Európa déli 
vidékein vagy Észak-Afrikában töltik a téli 
hónapokat. Általában októberben indulnak 
útnak, és éjszaka repülnek. Eközben gyak-
ran ütköznek a magasba láthatatlanul fe-
szülő vezetékeknek. A törött szárnnyal vagy 
egyéb súlyos sérüléssel földre hulló madár 
vagy az ütés következtében pusztul el, vagy 
a portyázó rókák áldozata lesz...

Őszi színkavalkád

Bogáncslepke

Szitakötő Szárcsák

Tücsök

Virágkáka



Jó
 P

aj
tá

s, 
24

. s
zá

m
, 2

01
0.

 sz
ep

te
m

be
r 9

.
�

Újabb, eddig ismeretlen békafajra buk-
kantak egy nemzeti parkban, Borne-

ón. A frissen felfedezett állat az egyik leg-
kisebb az ismert békafajok között. 

A microhyla nepenthicola névre ke-
resztelt pöttöm békát Malajziában, a Ku-
bah Nemzeti Parkban találták, egy hegy 
lábánál. 

A kifejlett hímek is mindössze 10-12 
milliméteresek. A minibékát a hangja 
alapján találták meg. Különálló fajról van 
szó, amely a jellemzően kis testű, szűk szá-
jú békafélék családjába tartozik.

A nevét egyébként a kancsóka latin 
elnevezése (nepenthes ampullaria) után 
kapta, ugyanis rendkívül szoros a kapcso-
lata ezzel a növénnyel. A béka a kancsó 
falára helyezi a petéket, az ebihalak pedig 

a növény belsejében lévő folyadékban 
úszkálva fejlődnek ki. Az új fajt egy kifeje-
zetten békafajok felkutatására szervezett 
expedíció fedezte fel, melynek az a célja, 
hogy felkutassa a legritkább példányokat 
a világ minden táján.

Ausztrál kutatók négy olyan polipfajt fe-
deztek fel az Antarktiszon, amelyek mér-

ge fagypont alatt is hatékony. Remélik, hogy 
a mérgeknek a gyógyászat is hasznát látja 
majd. 

Egészen parányi, pár centis állatok és ha-
talmasak egyaránt előfordultak a vizsgált te-
rületen. Mérgüket egy fúrt lyukon keresztül 
juttatják be áldozataikba, nagyméretű, héjas 
állatokba, és az nulla fok alatt is kifejti hatását. 
Ez demonstrálja, mennyire jól alkalmazkod-
tak a polipok az antarktiszi feltételekhez. Az 
evolúciós nyomás lassacskán megváltoztatta 
mérgüket, hogy egyre hidegebb vizekbe ter-
jeszkedhessenek. A kutatók kíváncsiak arra, 
miféle új, csodás méregösszetevőket lehet 
kivonni e mérgekből, amelyeket gyógyszerek 
kifejlesztésénél lehetne felhasználni. 

Egyes magas vérnyomás ellen bevetett 
gyógyszereket kígyóméreg mintájára fej-
lesztették ki, míg a cukorbetegségre adott 
bizonyos szereket az Egyesült Államok és 
Mexikó északi részén élő viperagyík nyálából 
származtattak.

Thaiföldi vámosok mentették meg egy 
kistigris életét, amelyet egy játékokat 

tartalmazó csomagban próbáltak kicsem-
pészni az országból. Az átvilágításnál bu-

kott le a csempész. A tigriskölyköt előzőleg 
elkábították, ám a reptéri vizsgálatnál a 
röntgenes átvilágítás jelezte, hogy a sok-
sok élettelen játék között van egy élő is, 
amelynek dobog a szíve. Miután kiderült, 
hogy a csomaggal nincs minden rendben, 
a vámosok arra gondoltak, hogy bizto-
san egy elaltatott macska lehet a játékok 

között, ám később kiderült, hogy egy ve-
szélyeztetett tigrist próbáltak átlopni a 
határon. A táskában az élő tigrisen kívül 
számos játéktigris is volt. A csomagot egy 
31 éves thai nő próbálta Iránba juttatni. 
A tigriskölyköt a reptérről az egyik közeli 
nemzeti park vadállatkórházába szállítot-
ták, ahol azóta is megfigyelés alatt tartják.

Madárdallal próbálják a kórházban lévő 
gyermekek fájdalmait és feszültségét 

csökkenteni egy liverpooli kórházban.

A madarak énekét valószínűleg min-
denki szívesen hallgatja egy kertben, 
hiszen a csicsergés, a rigók éneklése 
egyfajta nyugalmi állapotot idéz elő. Az 
énekes madarak hajnali köszöntője kü-

lönösen nagy örömmel töltheti el a hall-
gatót, épp ezért liverpooli szakemberek 
úgy döntöttek, hogy ezentúl madárdallal 
próbálják a kórházban lévő gyermekek 
fájdalmait és feszültségét csökkenteni. 
A hajnali madárkórus dallamait korábban 
gyerekek vették fel, és most a liverpooli 
Alder Hey Kórházban kezdték el alkalmaz-
ni, amikor a kicsik épp injekciót kapnak, 
vagy más fájdalmas, kellemetlen beavat-
kozásra kerül sor.

Az ötlet onnan is adódott, hogy az 
angol Oneworld digitális rádióállomás 
leállása után a frekvencia tovább élt, ám 
a program kizárólag madárdalokat sugár-
zott. A hajnali madárkórust sokkal többen 
hallgatták, mint az előző adót.

Arra a kérdésre, hogy miért tesz ne-
künk jót a madárdal hallgatása a Guardi-
annak egy amerikai biológus, E. O. Wilson 
válaszolt, aki szerint a magyarázat a bio-
fíliában rejlik, amelynek lényege, hogy a 
természet hangjai mélyen hatnak az em-
beri szervezetre.

Kistigris aludt a reptéri csomagban

Fagyálló mérgük 
van az antarktiszi 

polipoknak

Borsó méretű békát találtak

Madárdallal a gyógyulásért
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M
ásodszor osztottunk díjakat a kis-
pecásoknak, de először azóta, hogy 
lapunkban a zsinóráztatóknak külön 

rovata van.
Akárcsak tavaly is, a három első helye-

zett kis vízjárót családostul meghívtuk a 
zárórendezvényre. A győztes Papp Virdzsí-
nia bácskertesről érkezett szülei és fivére, 
Leonárd kíséretében; a második helyezett 
szenttamási Tojzán Arnold szülein kívül fivé-
rét, Andrejt is elhozta; a harmadik helyezett 
temerini Pásztor Krisztián viszont nem ho-
zott magával senkit. Ő hazai pályán várta a 
horgásztársakat, szülei pedig a rendezvény 
lebonyolításával, a vendégek fogadásával 
voltak elfoglalva. 

Ismét beigazolódott, hogy a kishorgászok 
díjazása nem ütközik nehézségekbe, támoga-
tónk az idén is akadt bőven. Futólag mondjuk, 
de hangsúlyozni kell, hogy sokan közülük 
nem is tudnak magyarul, a Jó Pajtás meg a 
Magyar Szó akciójáról sem tudtak eddig sem-
mit, de immár örömmel támogatták! Ezeknek 
az embereknek (is) köszönhetően a három 
első helyezetten kívül további négy tanulót 
is megjutalmazhattunk. Ajándékcsomagot 
kapott a szenttamási Barna Ferenc, valamint 
a magyarcsenyei Vastag Ventor, Biacsi Nikolett 
és Vladuc Ágota.

Kívülálló számára kissé furcsán hat, hogy 
éppen a legnagyobb díjalappal rendelkező 
pályázatra aránytalanul kevesebb írás, fotó, 
rajz, beszámoló… érkezik, mint a többi ro-
vatba. Aki megfigyelte kishorgászainkat a 
Jegricska partján – még ha korábban nem is 
találkozott zsinóáztatóval –, annak most már 
világos, miért van így. A horgászok már ebben 
a korban is a csendet, a nyugalmat kedvelik, és 
éppolyan szótlanok, mint a halak. Felcsaliznak, 
bevetik a szereléket, várják a kapást; minden 
kifogott halat füligmosollyal jutalmaznak, 
és utánozhatatlan elégedettséggel engedik 
vissza; az élvezeteket elraktározzák, és nem 
szívesen rakják kirakatba. És így órákon, napo-
kon… egy életen át. Akár tűz a nap, akár fúj a 
szél, akár esik az eső…

De a Jegricska partján nem fújt, és nem is 
esett. A nap viszont tűzött irgalmatlanul. De 
senki se panaszkodott. Karnyújtásnyira a nyu-
galmat árasztó folyócskától a horgászotthon 
hangulatos tornácán, ahol a varázslatos illatot 
árasztó bogrács mellett hideg italok fogytak, 
és madárkórus szolgáltatta a dalt, panasznak 
helye nem volt. Órákkal korábban egymást 
még nem ismerő emberek hosszan elbeszél-
gettek, miközben nézték a horgászó fiatal-
ságot. Azokat, akik a facebookot spicbotra 
váltották, SMS-ek küldése helyett vörösszár-

nyúkat engednek vissza, és az apró zsákmány-
nak is nagyon tudnak örülni. Megéri! Ezért (is) 
folytatjuk.

Jó fogást!
BUZÁS Mihály

Díjátadás 
a Jegricska partján

A díjak Bácskertesre, Szenttamásra, 
Temerinbe és Magyarcsernyére kerültek 

– A zárórendezvény házigazdája a temerini 
Kárász Sporthorgász Egyesület volt 

– Jövőre ismét díjakat osztunk, 
a pályázat kezdete: most!

Pásztor Krisztián, Papp Virdzsínia és Tojzán Arnold díjazottak 
Buzás Mihály rovatszerkesztő, Pásztor Róbert szervező  

és Halász Enikő főszerkesztő-helyettes társaságában

Magyarcsernyei díjazottjaink: 
Vastag Ventor és  Vladuc Ágota 

Nagy Gabriella iskolapedagógussal



Jó
 P

aj
tá

s, 
24

. s
zá

m
, 2

01
0.

 sz
ep

te
m

be
r 9

.
�

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Szeptember 9.  

Ádám, Péter, Dorottya, Gara, Gorgiás, 
Omár, Orgona, Szerafina, Szergiusz, 

Tivadar napja
Ádám: Héber eredetű bibliai név, je-
lentése: ember. Más kutatás szerint a 
jelentése vörös, vörös földből való.
Tivadar: Görög, latin eredetű név, a 
Theodor név magyar megfelelője. Je-
lentése: Isten ajándéka.

1552. IX. 9. – 458 éve történt

A törökök 60–70 ezer fős hadserege 
megostromolta a Dobó István parancs-
noksága alatt álló egri várat. A kb. 2000 
fős várőrség öt hét alatt visszaverte a 
támadást, visszavonulásra kényszerítet-
te a török sereget. Eger várának döntő 
szerepe volt a Felvidék védelmében, a 
törökök csak 1596-ban tudták elfoglal-
ni ezt a végvárat. 

1931. IX. 9. – 79 éve történt
Megszületett Latinovits Zoltán színész 
(Isten hozta, őrnagy úr!). Érdemes 
művész, a magyar színházművészet 
kiemelkedő egyénisége. Szuggesztív 
indulatok, belső tűz, az érzelmek és az 
értelem harmóniájából fakadó alakáb-
rázolás jellemezte művészetét. Több 
mint ötven filmben játszott, legemlé-
kezetesebbet az Isten hozta őrnagy úr 
és a Huszárik Zoltán rendezte Szinbád 
szerepében alakított. Kiváló volt Ady, 
József Attila, Illyés Gyula verseinek 
előadójaként is. Filmjei: Szegénylegé-
nyek (1965), Hideg napok (1966), Isten 
hozta, őrnagy úr! (1969), Szindbád 
(1971) stb.

Szeptember 10. 
Nikolett, Hunor, Zalán, Noémi, Erik, 

Miklós, Ciprián, Mikolt, Tardos, 
Honória napja

Nikolett: A görög Nikolaosz (magya-
rul: Miklós) férfinév francia eredetű női 
változata.
Zalán: Anonymus szerint a honfogla-
lás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó 
vezér neve Salanus volt. Ezt a nevet a 
Tisza torkolatánál fekvő Slankamen 
(Szalánkemén) helységnévből alkotta 
a krónikaíró. A helynév szláv eredetű, a 
jelentése: sós kő. A személynév eredeti 
olvasata Szalan lehetett. A név mai for-
mája 19. századi téves olvasat alapján, 
Vörösmarty Mihály Zalán futása című 
hőskölteménye nyomán vált ismertté. 
Az erdélyi Zalán helységnév szintén 
szláv eredetű. A jelentése: sós (patak, 
forrás).

1382. IX. 10. – 628 éve történt
Nagyszombaton 56 éves korában, sú-
lyos betegség következtében meghalt 
I. (Nagy) Lajos magyar király (egyide-
jűleg Lengyelország királya), az első 
európai uralkodó, akinek serege nagy 
győzelmet aratott a törökök felett.

1898. IX. 10. – 112 éve történt

Erzsébet (Sissi) oszták császárné és 
magyar királyné a Genfi-tó partján, 
séta közben merénylet áldozatául 
esett, Luigi Luccheni olasz anarchista 
megtámadta és leszúrta. A németek 
népszerű Sissi hercegnője a Wittels-
bach-családból származó Miksa bajor 
herceg második leánya volt. Erzsé-
bet hercegnő 1854-ben ment hozzá 
Ferenc József osztrák császárhoz. 
Szépségével és kedvességével nagy 
népszerűségnek örvendett. Nehezen 
viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, 
ezért többnyire Korfun, az Achilleion 
kastélyban vagy Magyarországon, Gö-
döllőn tartózkodott. 

Szeptember 11. 
Teodóra, Károly, Milán, Emil, Félix, 

Jácint, Helga, Emánuel, Emilián, Igor, 
Jácinta napja

Teodóra: Görög, német eredetű név, 
a Teodor férfinév női párja. Jelentése: 
Isten ajándéka.
Károly: A Károly két név egybeesése. 
Az egyik a régi magyar Karuly személy-
név. Jelentése: karvaly, turul. A másik 
a latin Carolus rövidülése, mely a ger-
mán Karl névből származik. Jelentése: 
legény, fiú.

2001. IX. 11. – 9 éve történt 
Terrortámadás következtében össze-
omlott a világ egyik legmagasabb 
épülete a New York-i World Trade 
Center. 

1921. IX. 11. – 89 éve történt

Megszületett Szeli István vajdasági kri-
tikus, irodalomtörténész. Szeli 1945-től 
Zentán és Újvidéken tanított. 1962-től 

az Újvidéki Egyetem magyar tanszé-
kének tanára volt. 1969–1979 között 
a Hungarológiai Intézetet vezette, 
amelynek létrehozásában is részt vett. 
1979-től a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia tagja. Elsősorban 
a felvilágosodás és a romantika kor-
szakát vizsgálta. 

Szeptember 12. 
Mária, Irma, Ibolya, Tóbiás, Gujdó, 

Marion napja
Irma: Az Irm- kezdetű germán női 
nevek német eredetű rövidülése. Alak-
változataival, az Irma és a német Erma 
névvel együtt Ermin, Irmin germán 
isten nevéből származik. Jelentése: Ir-
min istenség. Más magyarázat szerint 
a germán hermion néptörzs nevéből 
való.
Gujdó: Német, olasz eredetű név, a 
német Vitold névnek, illetve a latin 
Vitus név német formájának az olasz 
alakváltozatából való. Jelentése: erdő-
ből származó.

1888. IX. 12. – 122 éve történt
Megszületett Tersánszky Józsi Jenő író 
(Misi Mókus kalandjai, Kakuk Marci). 

1897. IX. 12. – 113 éve történt

Megszületett Iréne Joliot-Curie Nobel-
díjas francia atomfizikus, fiziko-kémi-
kus, Marie Curie lánya. A Nobel-díjas 
Curie-házaspár leányaként 1932-ben 
édesanyjával, Marie Curie – Sklodows-
kával együtt felfedezte a neutronok 
behatolását az atommagba. 1934-ben 
férjével, Frédéric Joliot-Curie-vel (aki 
a Curie-k iránti tiszteletből vette fel e 
nevet is) sikeresen állított elő mester-
séges radioaktív elemeket. Ezért 1935-
ben az általuk felfedezett „új elemek 
előállításának radioaktív kémiája te-
rületén végzett munkájukért” közösen 
kémiai Nobel-díjat kaptak. (Meghalt 
1956. III. 17-én.) 

Szeptember 13. 
Kornél, János, Lujza, Mór, Amadil, 

Amáta, Ludovika, Móric napja
Kornél: Latin eredetű név, a Cornelius 
nemzetségnév rövidülése. Jelentése: 
somfa, szarv, corneliusi.
Lujza: Francia eredetű név, a Lajos 
férfinév francia megfelelőjének a női 
párjából (Louise) származik. Jelentése: 
hírnév, háború. Lehetséges, hogy latin-
germán eredetű. Jelentése: a Lucretius 
nemzetséghez tartozó.

1515. IX. 13. – 495 éve történt
A Svájci Államszövetség, zsoldoscsa-
patainak veresége után, kinyílvánította 
örök semlegességét. I. Ferenc francia 
király német zsoldosserege győzte le 
Marignanónál a milánói Massimiliano 
Sforza herceg svájci zsoldosait, akiket 
kiűztek Milánóból, lerombolva ezzel 
legendás hírű harci dicsőségüket. 
Napjainkban a svájci zsoldosok utóda-
iból kerül ki a Vatikán testőrsége. 

1965. IX. 13. – 45 éve történt
Az USA-ban megjelenik a Beatles egyik 
legszebb felvétele, a Yesterday. Ezen a 
napon kapták meg az első Grammy-dí-
jat is, legjobb zenekarként és az A Hard 
Day’s Night című nagylemezükért.

Szeptember 14. 
Szeréna, Roxána, Ildikó, Ciprián, 

Emerita, Rozanna, Szerénusz, 
Szonóra napja

Szeréna: Latin eredetű név, a Szeré-
nusz férfinév női párja. Jelentése: de-
rűs, vidám.
Roxána: Perzsa, görög eredetű név 
latinos formája, Nagy Sándor felesé-
gének a neve volt. Jelentése: világos, 
ragyogó.

1321. IX. 14. – 689 éve történt
Ravennában meghalt Dante Alighieri 
(eredeti neve: Durante Alighieri) olasz 
költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti 
író, aki a világirodalom klasszikusa, a 
feudális középkor utolsó, az új polgári 
korszak első nagy lírikusa volt.

1968. IX. 14. – 42 éve történt
Janis Jopline, a Big Brother and the 
Holding Company nevű zenekarával 
lemezt jelentetett meg, Cheap Thrills 
címmel. Az album 29 hétig szerepelt a 
listán, s ebből nyolc hetet az első he-
lyen töltött. 

Szeptember 15. 
Enikő, Melitta, Lóránt, Katalin, Mária, 

Roland, Töhötöm, Alpár, Bogáta, 
Borisz, Hetény, Imelda napja

Enikő: Vörösmarty Mihály névalkotása 
az Enéh névből, -kő kicsinyítő képző-
vel. Jelentése: ünő, szarvastehén.
Lóránt: A Lóránt, illetve kissé régies vál-
tozata, a Loránd férfinév a germán Ro-
land névből keletkezett az r és az l hang 
fölcserélődésével. Ennek eredete a ger-
mán Hruodland, ez pedig a Hruodnand 
fejleménye. Jelentése: dicsőség és me-
rész. Szabadon fordítva: vakmerőségé-
vel dicsőséget szerzett harcos.

1941. IX. 15. – 69 éve történt
Hercegszántón megszületett Albert 
Flórián labdarúgó, edző, a magyar foci 
egyik nagy legendája. A Ferencváros  
labdarúgója, 75-szörös válogatott volt 
1952–1974-ig, játszott olimpián, VB-n, 
EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben 
elnyerte a France Football Aranylabdá-
ját, 1968-ban világválogatott volt. Volt 
utánpótlás szakágvezető, szakosztály-
igazgató, majd 1990-től szakosztályal-
elnök. 1970-ben Hoffer Józseffel meg-
jelent Rúgd a labdát! című műve. 

1890. IX. 15. – 120 éve történt
Megszületett Agatha Christie angol 
krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot 
megalkotója.
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Sokadszor tartanak immár gyermek- és ifjú-
sági nyári tábort a bácskossuthfalvi vagy, 

ahogy ők mondják: moravicai Zabhegyező 
Gyermekanimátor Egyesület fáradhatatlan és 
örökmozgó örökmozgatói. Besnyi Szabolccsal 
(akinek édesapja, Károly annak idején a tábor 
egyik megálmodója és beindítója volt, hogy 
aztán a babérok mellett a munka oroszlánré-
szét is a fiára örökítse) azt próbáljuk fölidézni, 
hogyan is kezdődött mindez.

– A nyári táborok ötlete a nyolcvanas évek 
vége felé kezdett Vajdaságba is begyűrűzni, 
elsőként az Etnocamp indult be, akkor még 
Tavankúton (később sok évig Palicson tartot-
ták meg, mára sajnos megszűnt), meg a Jó Paj-
tás tartott nyári tábort a nyelvművelő verse-
nye győzteseinek, változó helyszínnel (e tábor 
a későbbiek során évekig a moravicai tábor 
keretében működött, egészen a nyelvművelő 
verseny kényszerű megszűnéséig). 

– Moravicán először népzenei táborral in-
dítottak elődeink, a második évben bővítették 
a tartalmakat, mára pedig három váltásban 
tizennégy fajta foglalkozás közül választhat-
nak táborozóink. Már jó néhány éve a pacséri 
iskola udvarában tartjuk nyári táborainkat, 
ennek vezetésével sikerült megtalálni azt a 
közös érdeket, mely elsősorban a gyerekek 
gondtalan és felhőtlen, tanulással és rengeteg 
szórakoztató tartalommal kiegészített nyári 
időtöltését szolgálja. Az első váltás a Játéktá-
bor nevet viselte, és július 6-ától 13-áig tartott, 
itt a játékos tevékenységek mellett informati-
kát is tanulhattak a gyerekek. A második váltás 
(MIT-tábor) július 16-ától 23-áig, itt az alábbi 
foglalkozásokon, csoportokban vehettek részt 
a táborozók: fafaragás, angol, kosárlabda, foci, 

kézművesség, természetbúvár, önismeret, in-
formatika, színjátszás és földrajz. Ezt a Kamasz-
tábor követte, itt a közös foglakozások mellett 
a következő választott foglalkozásokon vehet-
tek részt a (zömmel végzős elemista, illetve 
középiskolás) tanulók: informatika, önismeret, 
foci, kosárlabda, ill. klasszikus tánc.

Az idei MIT (eredetileg matematika-in-
formatika-természettudomány volt, a ma-
tek azonban idővel kikopott belőle...) tábor 
kerettörténete a vikingek korába röpítette a 
táborlakókat: pillanatok alatt egy gyönyörű 
hajót építettek, és már szelték is a habokat 
Brüngézával, a menyasszonyt kereső viking 
herceggel, és segítőivel, Döm-döröm-döm vi-
kinggel és Pukkadozó vikinggel. A (hetek óta 
várt) első sátorban töltött éjszaka utáni napon 
már az angol királynővel beszélgettek, aki 
elmondta, hogy nagyon tetszik neki a tábor, 
és még egy tábortáncot is lejtett a gyerkő-

cökkel! A Gallok országában járva találkoztak 
Obelixszel, és megitták az összes csodalöttyöt, 
mely érdekes módon – barackízű volt! Jó tett 
helyébe jót várj, tartja a közmondás: már ro-
tyogott is a tábor nagy üstjében az újabb adag 
csodaelixír, amit a druidák kotyvasztottak 
az egymással versenyben álló csapatok által 
beszerzett alapanyagokból (mindez persze 
egy-egy játékos vetélkedő volt, melyek pont-
számai fontos támpontot jelentettek az utolsó 
napon, amikor Brüngéza viking hercegnek el 
kellett döntenie, melyik hercegnőt választja 
leendő feleségéül). Aztán jártak a leánynéző 
vikingek Rómában, ahol kiderült, hogy mél-
tóak Romulúcia kegyeire, s Brüngéza újabb 
menyasszony-jelöltet talált. Hajózásuk során 
eljutottak Egyiptomba is, ahol megismerték 
Kleopátra udvartartását, másutt „kici kínai áru-
szokkal” kereskedtek. S végül eljött a táboro-
zás utolsó napja is, pityergő ölelések, búcsúz-
kodás, zászlólevonás, aláírások mindenhova: 
kézre, lábra, trikóra. Már csak 357 nap, és újra 
kezdődik a MIT tábor! Föl a fejjel, kibírjuk addig 
valahogy a tábor mottóját mormolva: Fordulj 
a Nap felé, ha fényre vágysz!

Ezek a gyerekek nagyon vágytak, vágynak 
a tudás fényére, a 270 gyerekkel foglalkozó 62 
vezető, oktató, rendező, technikus, szakács és  
csoportvezető pedig játékos módon, szinte 
észrevétlenül tanítva őket szépre, jóra – mind-
ezt megadta nekik. Bízzunk benne, hogy a 
mostani táborozó gyerekekkel is mint ifiveze-
tőkkel találkozunk néhány év múlva, ahogy a 
mostani csoportvezetők közül is sokan előre 
köszönnek, hiszen velünk táboroztak egykor, 
amikor még gyerekek voltak...

Lennert Géza–Fehér Mária

Első 
látogatás

Szerkesztőségünk 
első nyári útja Pacsérra 

vezetett, hogy miért, 
olvassátok el alább.

Megérkezett a Jó Pajtás – a nyár közepén!

Az önismereti csoport tagjai tábori újságot csinálnak: Lehoczky 
Gergely (Ada), Mihalek Lóránt (Ada), Sábity Anita (Szabadka–
Radanovác), Bacskulin Kata (Horgos), Káposzta Anita (Palics), 

Szentpéteri Kinga (Szabadka), Kenyeres Kornél (Horgos).  
A csoportot Miklós Emese (Pacsér) vezette.

A színjátszók 
szorgosan 
dolgoztak:  
a Kardos Krisztián 
vezette 18 tagú 
trupp A kiskakas 
rézgarasa c. 
darabot készítette 
el, és adta elő.

Besnyi
Szabolcs
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Második látogatás Szerkesztőségünk 
második nyári útja a 

kishegyes melletti Kátai-
tanyára vezetett, onnan 

meg ismét Pacsérra 
mentünk, ahol ezúttal a 
Kamasztábor részvevőit 
látogattuk meg. A Kátai-

tanyán átélt dolgokat 
két Jó Pajtás-olvasó 

szemszögéből mutatjuk 
be néhány fotóval, a 
pacséri kamaszokat 

pedig egy csoportkép 
formájában...

Kamaszok

Csépe Dominik és Fehér Csongor (Temerin), valamint Börcsök Bence 
és Konc Dominik (Magyarkanizsa) Fehér Mária munkatársunkkal Márk és a csajok

Alig vártam a napot, mikor indulunk, és végre hétfő délelőtt elin-
dultunk. Mikor megérkeztünk, a táborvezető, Ancsi felírta a nevün-
ket, Géza felvezetett minket a szobánkba, meglepődtünk, mert a 
toronyban lett a kuckónk. Később csengettek, és az amfiteátrumba 
vonultunk, hogy Ancsi elmondja a szabályokat. Mire elmagyarázta, 
mehettünk ebédelni, utána szünet következett, majd elmentünk 
játszani. Pihenő után angoloztunk, más alkalommal csoportos já-
tékot játszottunk. Este volt híradó, szívküldi, amibe szép dolgokat 
írhattunk, utána pedig mozizhattunk, diszkózhattunk. Mikor vége 
lett, felmentünk aludni, de nem aludtunk, hanem beszélgettünk a 
táborról. Nagyon izgalmas volt az első nap. 

Csépe Dominik,  5. osztály, Temerin

1. nap
Eljött az a csodálatos hétfő, amikor reggel elindultunk a Kátai-

tanyára. Útközben izgatott voltam, nagyon gyorsan odaértünk. 
Személyesen fogadott egy csoportvezető, felvezetett a szobába, 
és lepakoltunk. Az angolórán kívül társasjátékokat játszottunk: 
szupererők, lovaglás, szekérutazás, kürtöskalácssütés, drótkötél-
pálya. Szabadidőben szórakoztunk a csúszdán és a forgóhintán. 
Legjobb volt a vacsora utáni diszkó és mozi. Eljött az a nap, ami-
kor újra megláthattam anyukámat. Jól éreztem magam, de hiány-
zott az otthonom.

Fehér Csongor, 5. osztály, Temerin

Kátai-tanya

Csőke Csilla és tanítványai angolórán

Aranysárga leves a tányérokban
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Táborozásunk a tóparton
Osztálytársaimmal már régóta terveztünk egy táborozást a tóparton. Május 

1-je lett számunkra a megfelelő időpont. 
Már egy nappal előbb kimentünk helyet keresni, és azt előkészíteni. Min-

denki kivette részét a munkából. Volt, aki fát vágott, mások gereblyéztek. Én 
is segítettem abban, amiben tudtam. Másnap kora reggel találkoztam a bará-
taimmal. Együtt indultunk el a tópart felé. Szörpöket, ételt és játékokat vittünk 
magunkkal. Amikor odaértünk, dolgoztunk egy kicsit, hogy még tökéletesebb 
legyen a helyünk. Nem is gondoltuk volna, hogy ezzel elmúlik a délelőttünk. 
Fáradtak és éhesek voltunk. Ezért elkezdtünk sütni. Mindenki keresett magának 
botot. Meghegyezte a végét, és rászúrta a húst. A parázs fölé helyeztük őket, és 
néhány perc alatt készen lett az étel. Igaz, nem mindegyik sikerült úgy, ahogy 
mi szerettük volna. Miután ettünk, pihentünk egy kicsit, utána játszottunk. Ági 
sárga frizbijét behajítottuk az árpásba. Ahányan voltunk, mindannyian egyszer-
re futottunk utána. Nehezen, de végül mindig sikerült megtalálnunk. Észre sem 
vettük, hogy már sötétedik.

A nap végére mindannyian elfáradtunk. Bágyadtan ballagtunk hazafelé. 
Csak otthon vettem észre, hogy az arcom és a kezeim szép barna színt kaptak a 
naptól. Nagyon jól éreztem magam a barátaimmal. Remélem, még néhányszor 
megismétlődik ez a táborozás. 

Molnár Zsanett, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

A jelzőlámpánál
A jelzőlámpa színes fénye
Mostanában az autók réme.
Ez okozza a dugót,
Amiből kialakulnak a bunyók.
Ha nem lenne jelzőlámpa,
Nem lennénk mi biztonságban,
És csak ekkor jönne a dráma.
Megemelkedne a balesetek száma,
És kárba veszne az autók ára.
Jobb így, hogy van jelzőlámpa,
Nyugodtan mehetünk iskolába.

Mészáros Réka, 5. osztály, Emlékiskola, Zenta

A gučevói kirándulás
Nyolc órakor már bent ültem az autóbuszban Melivel. Izgatottan vártuk az 

indulás pillanatát. 
…Az út gyönyörű volt. Szemet gyönyörködtető képek suhantak el mellet-

tünk. És jöttek a hegyek, a kapaszkodók a kanyarok, az élesek, félelmetesek. 
Majd kiugrott a szívem az élmény hatására.

Aztán kifogyott talpunk/kerekünk alól az út. Megérkeztünk Gučevóra. Mi, 
leányok a 16-os szobát kaptuk, a második emeleten. A szobánk remek volt. Az 
ágyak kényelmesnek tűntek. Három szekrény nyúlt el a falak mentén, meg há-
rom ablak ontotta befelé a fényt. Egyetlen gond volt a szobánkkal, hogy csak 
egy asztal és két szék állt a rendelkezésünkre, mi pedig hatan voltunk.

Egy egész délután pakoltuk a ruhákat a szekrényekbe, a samponokat a für-
dőbe. Én az ablak mellett foglaltam helyet.

Az első napon nagyon későn aludtunk el.
Másnap reggeli tornával kezdtünk. Utána szobaszemlét tartottak a tanító 

nénik. Majd barangoltunk a közeli erdőben. Följutottunk a gučevói csúcsra. Kö-
veket gyűjtöttünk.

A táborban, a szakácsok mindig finom ebéddel vártak bennünket. Nekem 
legjobban a levesek ízlettek.

Ebéd után a csendes pihenő következett. Ilyenkor telefonáltunk, társasjá-
tékoztunk.

A délutáni uzsonna után sportvetélkedőkön vettünk részt. A négy tűz kö-
zött elnevezésű labdajáték tetszett a legjobban.

Az esti programok a diszkóteremben zajlottak. Különféle szórakoztató ver-
senyeken vettünk részt: frizuraversenyen, jelmezbálon… Ez utóbbin én Lady 
Gagának öltöztem. A Ki mit tud? vetélkedőn Beával és Ildivel az osztály dalát 
énekeltük el: A 4. c-ben ég a világ…

Az utolsó este mindenki kapott diplomát. A programszervező szerint én a 
Legötletesebb lány címet kaptam.

Szombaton délelőtt összepakoltuk a holmiainkat, s végső pillantást vetet-
tünk a gyönyörű füves, fenyves gučevói tájra. 

A hazavezető utat átaludtuk. Becsén mindenki örömmel ugrott anyuja, apu-
ja nyakába.

Takács Emőke, 4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Gyalogtúrán voltunk
Ez a kirándulás olyan élmény számomra, amit sohasem fogok elfelejteni.
Egy csütörtöki napon elhatároztuk, hogy másnap, ha nem esik az eső, ellá-

togatunk Szabadka legmagasabb pontjára, a Sistakra. Szerencsére nem esett az 
eső, ezért el tudtunk menni. Danin kívül mindenki hozott enni, inni… A tíz órai 
busszal mentünk. Miután leszálltunk a buszról, találkoztunk egy cuki kutyussal. 
Terike megijedt az ebtől. Rajta kívül mindenki megsimogatta a csahost. Azután 
tovább gyalogoltunk. Az út pont a Sistakra vezetett. Mikor odaértünk, tornáz-
tunk, kiütőcskéztünk, majd le-föl szaladgáltunk a homokos dombon. Ezután et-
tünk, ittunk, jóllaktunk. Majd megint labdáztunk. Később elindultunk felfedezni 
az erdőt. Útközben találkoztunk egy szürke nyuszival. Sajnos ő elfutott előlünk. 
Utána visszatértünk a Sistakra. Szaladgáltunk, labdáztunk, ettünk és ittunk. Teréz 
nem hozott innivalót, ezért mi adtunk neki. Mindenkiéből kortyolt egy keveset, és 
újra mentünk egy másik felfedezőútra. Eközben szedtünk árvalányhajat. Egy ideig 
érdekes volt, de utána majdnem mindenki eldobta, rajtam kívül. Dani talált egy 
döglött békát, és azzal piszkálgatott, hogy ránk fogja dobni. Sajnos pont énrám 
dobta, én pedig mérges lettem rá, ezért megcsikiztem az árvalányhajjal.

Láttuk, hogy tíz tonna savanyú káposztával trágyázták a földet a trágyaszó-
rón keresztül. Ez annyi, mint ötezer euró kidobása. Útközben mindenkinek elfo-
gyott az innivalója, ezért kértünk egy kedves öreg hölgytől, és ő megtöltötte a 
palackunkat kútvízzel. Ott még kezet is mostunk.

Otthon megmutattam az árvalányhajakat. Még most is megvannak.
Romić Márta, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

Humoros jellemzés
Kiről is írjak? Ja, eszembe jutott! Ismerem? Vagy talán mégsem? A neve Min-

den Áron.
Közepes testalkatú. Izeg-mozog, mint egy sajtkukac. Futballozni nagyon 

szeret, s bár sokszor a labda mellé rúg, azt hiszi, hogy ő a legjobb focista az osz-
tálytársai közül. A hajáról a kis herceg jut eszembe. Az arca mindig mosolygós. 
Ha valami baleset történik, akkor is elneveti magát. Ha szomorú vagyok, csak rá 
kell néznem, és mindjárt jó kedvem lesz. Kidudorodó szeme van. A barátai azzal 
piszkálják, hogy olyan a szeme, mint egy bikáé. Szemüveget hord, és ettől olyan, 
mint egy kis tudós. Amikor nincs rajta a szemüveg, akkor kis aranyos. Nyugodt 
gyereknek látszik, pedig nagyon csintalan. Néha olyan komolyan beszél, mint-
ha igazat mondana. Én már kiismertem. Ha elmosolyodik, akkor hazudik. Áron 
kedves,  jószívű gyerek, és nagyon szeret viccelni. Egyszer nagylelkűen megkí-
nált csipsszel. Mikor belenyúltam a zacskóba, akkor vettem észre, hogy üres...

Áron olyan fukar, hogy ha kap egy tábla csokit, még véletlenül sem kínál 
meg vele. De én ezért nem haragszom. Egyszer, mikor nem értem haza időre, 
felhívott, hogy hol vagyok ilyen sokáig. Nem is gondoltam volna, hogy így ag-
gódik értem.

A nyáron elmentünk a strandra, s akkor eszébe jutott egy film, amelyben az 
emberek fürdés közben iszogattak. Ezt ő is ki szerette volna próbálni. Mikor az 
anyukája elment fagyiért, töltött a pohárba szörpöt, és ráfeküdt a matracra. A 
víz jó messzire bevitte. Az anyukája nagyon mérges volt, ruhástul a vízbe ugrott, 
hiszen Áron ekkor még nem tudott úszni. Áron mindenáron ki szeretett volna 
jutni a partra. Sikerült életben maradnia. A szerencsétlenség miatt sürgősen 
haza kellett mennünk. Az Áron név illik erre a gyerekre, mert ha valami célt el 
szeretne érni, akkor azt mindenáron megpróbálja.

Nagyon örülök, hogy ismerhetem. Szeretek vele barátkozni, mert ha bármi 
gondom van, nyugodtan elmondhatom neki. Nem szeretném, ha megváltozna, 
mert ő így eredeti. Ha együtt vagyunk, sokat nevetünk. Mindig jókedvre derít.

Kovács Renáta, 8. osztály, Doroszló

Nyeső Noémi topolyai tanuló rajza
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Egy barátság története
Régen volt, úgy ötéves lehettem, amikor megismertem Filipet, a szomszé-

domat.
Filip is annyi idős, mint én. Ötödikes a sándori általános iskolában.  Magas, 

sovány, kék szemű és barna hajú fiú. Ismeretségünk úgy kezdődött, hogy a 
szüleink összejártak, majd pedig egy csoportba kerültünk a sándori óvodában. 
Mivel szerb az anyanyelve, eleinte nehezen értettük meg egymást. Ma már ez 
nem jelent gondot, mert én tökéletesen beszélek szerbül. Neki viszont nem iga-
zán sikerült megtanulnia magyarul. Iskola után szoktunk találkozni. Olyankor 
futballozunk, kosárlabdázunk vagy kerékpárversenyt rendezünk. Mindketten 
szeretünk sportolni. Egyszer egy bicklierseny alkalmával együtt értünk be a 
célba. Ő azt mondta:

– Ja sam pobedio!
Én pedig meg voltam győződve, hogy én értem be előbb, és azt válaszol-

tam:
– Ne, nego sam ja pobedio!
Ezen aztán úgy összevesztünk, hogy egy hétig nem is beszéltünk. Számom-

ra nagyon nehéz volt ez az egy hét, azért kezdeményeztem a békülést a követ-
kező futballedzésen.

Azóta már idősebbek lettünk, és nem vitatkozunk ilyen apróságokon. Saj-
nos most keveset tudunk találkozni, mert ellentétes váltásban járunk iskolába. 
Remélem, ez nem lesz mindig így.

Kovács Krisztián, 5. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Császár-tó
Császár-tavon jártunk,
sok madarat láttunk.
Láttunk gémet, gólyát,
madarat, kétszáz fajtát!

Nevét a tó onnan kapta,
hogy a császárok ott szórakoztak.
Annak idején is lőttek sokat:
nyulat, rókát, farkasokat!

Császár-tónak szerb nevét,
még nem is mondtam,
Carska Bara,
így hívják ezt ottan!

De most, hogy mindezt tudjátok,
s hogy tudástokat gyarapítsátok,
menjetek el ti is oda.
Tanulmányozzátok a madarakat!

Szeles Enikő, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Segítettem
Sokszor szoktam segíteni a szüleimnek, anyukámnak felsöpörni az udvart, 

az apukámnak kocsit mosni.
Anyukám mindig reggel dolgozik, és amikor felkelek, segítek neki. Az 

öcsémmel elrakjuk az ágyneműt meg a ruhákat. Felporszívózok, tiszta terítőt 
teszek az asztalra, és virágot szedek a kertünkből, amit egy kis vázába rakok. Így 
várom haza mindennap anyukámat. Ennek ő nagyon megörül, és mondja, hogy 
mennyivel kevesebb munkája maradt, mivel én segítettem neki.

Kiss Andrea, 3. osztály, Szent Száva iskola, Nagykikinda

Van egy égetnivaló tesóm
1995. június 13-án kibújt anyukám pocijából az égetnivaló tesóm, akit úgy 

hívnak, hogy Tedi. Már 15 éves. Most nyolcadikos, kettes-hármas tanuló, sajnos. 
Autómechanikus szeretne lenni.

Barna haja, gesztenyebarna szeme és szép, hosszú szempillája van. Hosszúkás 
fejű, sovány alkatú. Elég hosszú lábai vannak, de lassan utolérem, úgy növekszem 
utána, mint egy kis „utánfutó”. No, jól van, térjünk a témára. Néha dominózunk. 
Mikor a barátai nálunk vannak, csöndben kell néznem a tévét. Most utáljuk 
egymást, pedig míg baba voltam, alig vártam, hogy megfogjon. De most nem 
tudjátok, milyen gyűlöletet érzek, mikor csúfol. A rossz tulajdonsága, hogy sokat 
számítógépezik, és keveset tanul. Van, mikor jókat nevetünk. Ha rossz fát tesz a 
tűzre, na, mi a vége? Büntetés: csutkahordás. Kedves időtöltése a tévézés és a 
bringázás. Puszit még véletlenül sem ad. Szerinte én mindig butaságot mondok. 
A nagy  tesók már csak ilyenek! Azon sóhajtozok, bár lenne kishúgom...

Hát nem lett hugi, sajnos, de jól van, nem kell megsérteni, azért Teodor is 
jó testvér.

Gyuga Alisza, 4. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin

A padtársam
Az én barátnőmet Jurcsák Hajnalkának hívják, ő tízéves. Óvodás korunk óta 

vagyunk barátnők. 
Külsőre hasonlítunk egymásra. Sokan összetévesztettek már bennünket, 

de pár apró dolgot nem vettek észre, például, hogy az én hajam sötétszőke az 
övé világosbarna, és én egy kicsit magasabb vagyok. De az arcunk hasonló, és 
mindkettőnk szeme kék. Amikor az apukája először meglátott, azt hitte, hogy 
én vagyok a lánya. Azért ő a legjobb barátnőm, mert jól megértjük egymást, 
és nem szoktunk veszekedni. Jószívű, sosem hagy cserben. Amikor többen ját-
szunk, akkor is figyel rám, nemcsak a többire. Remélem, hogy örökre barátnők 
maradunk.

Sajnos nem egy iskolába járunk, ezért ritkán találkozunk. Amikor csak lehet, 
meglátogatjuk egymást. Jó tanulást és nagyon sok ötöst kívánok neki.

Erdélyi Vivien, 4. osztály, Kizúr István iskola, Szabadka

Az én iskolám
Az én iskolám neve Kis Ferenc Általános Iskola. Telecskán a központban he-

lyezkedik el.
Két épületből áll. Az egyik fele rózsaszínűre van festve, a másik pedig zöldre. 

Nagyon szép, fehér ablakok díszítik. Két bejárata van: hátsó és első. Az egyiken 
a gyerekeknek szabad bemenni, a másikon pedig a felnőtteknek. A másik épü-
letbe megyünk uzsonnázni és tornázni. Sok fa van a téren. A folyosón a takarító 
néni szokott csengetni. Mindig tiszta tanterem vár bennünket. Nagyon szép raj-
zokat tettünk ki a flara. Van egy zöld táblánk, arra szoktunk írni. A szekrény egy 
sarokban áll, és barna színű. A radiátorok fehérek, nagyon jól melegítenek. A 
székek szépek, nem rozsdásak. Az asztalban szoktuk tartani a sapkát, a citerát és 
a tornazsákot.  Négy év alatt nagyon megszerettem ezt a tantermet, és sokáig 
emlékezem majd, hogy milyen jó volt benne tanulni.

Kabók Dianna, 4. osztály, Kis Ferenc iskola, Bácsgyulafalva (Telecska)

Vár az iskola
Iskolába menve
Az jutott eszembe:
Milyen jó is volna,
Ha még szünet lenne!

Megszólalt a csengő,
Hív az iskola.
Nem tehetek mást,
Mennem kell oda.

Bencsik Richárd, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya 

Darazsac 
Diána 
szabadkai 
tanuló rajza
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A kínai császár sárkánya
Valamikor nagyon régen egy kínai városba különös ember érkezett. Hegyes 

süveg a fején, hosszú köpeny a vállán. Árus volt, és nagyon különös dolgokat 
árult: furcsa tojásokat, állatbőröket és még rengeteg mást is.

Amikor a kínai császár fia kiment a piacra nézelődni, rögtön feltűnt neki a kü-
lönös szerzet. Közelebb ment, hogy megnézze a portékáját. Azonnal megtetszett 
neki egy hatalmas tojás, aminek a héján hullámszerű világoskék minták voltak.

– Ez a tojás a császár minden kincsénél többet ér. De neked eladom tizenkét 
aranypénzért – mondta az árus.

A fiú már a markába is nyomta a pénzt, és rohant a palotába a tojással. 
Az apja épp tanácskozáson ült, és nem szívesen fogadta. Megengedte a fiának, 

hogy megtartsa a tojást. A fiú meleg helyre tette a kincsét és mindennap megnézte. 
Végre megrepedt a tojáshéj. Egy világoskék fejecske bújt ki fekete, csillogó szem-
párral. Nemsokára utánakígyózott egy vékony test, oldalán apró lábacskákkal. A 
fiú felsikoltott örömében, mire az őrök betódultak a szobába. Mindannyian látták 
a gyönyörű teremtményt, és jelentették a császárnak, aki azt mondta, hogy neki to-
vábbra sem kell. A fiú a kis sárkánynak nagy gonddal selyemágyat készített, langyos 
tejet és zöldségféléket hozott neki. Odaguggolt a kis állat mellé, és kínálni kezdte:

– Egyél, nagyon finom! Ha nem eszel, nem maradsz életben. Vagy igyál egy 
kis tejet!

Ekkor váratlanul megszólalt a sárkánybébi:
– Köszönöm szépen. Kérek egy olyan zöldet – mutatott a salátalevélre.
A fiú meglepettségében leült a földre, és remegő kezét egy salátalevél felé 

nyújtotta.
– Te tudsz beszélni? – kérdezte, amikor felocsúdott ámulatából.
– Persze... Hmmm... Ez nagyon jó ízű.
– Örülök, hogy ízlik. Jut eszembe! Mi legyen a neved? Tudom már! Zafírnak 

foglak hívni. Tetszik?
– Nagyon. Legyünk barátok! – ajánlotta hirtelen Zafír.
– Persze. Ez csak természetes.
Ettől kezdve mindent együtt csináltak, rengeteg jót tettek, és bölcs dolgo-

kat hajtottak végre. Nyáron, aszály idején, Zafír magasan repült, hátán a fiúval, 
és onnan öntözték a szántóföldeket. Már egyikük sem volt gyerek. A császár 
meghalt, és a fia került a trónra. Annak ellenére, hogy ő lett a császár, nem fe-
lejtette el a régi jó barátját, Zafírt. Sőt. Kinevezte főtanácsadójának és minden 
csatát együtt nyertek meg.

Tápai Ramóna, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

A bánatos hercegnő
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl volt egy király, akinek 

csak egy leánya született.
Ez a lány szépen felcseperedett, s igazi királykisasszony lett belőle. Egy nap, 

mikor a királylány a kertben olvasott, az apja így szólt:
– Kislányom, gyere be, vendégek jöttek hozzánk!
A szomszéd király és a fia volt. A hercegnő első látásra beleszeretett a her-

cegbe, s összeesett az érzéstől. Gyorsan felvitték a szobájába. És hívták az or-
vost. Már este volt, a szomszédos uralkodók hazaindultak, de előtte jobbulást 
kívántak a betegnek. Az orvos búsan így szólt:

– Felséges uram, sajnos, nem tudom, mi baja lehet a lányának.
Búsult a király is, és kihirdette a következőket:
„Aki megfejti, mi baja van
az ő egyetlen gyermekének,
odaadja annak a személynek
fele királyságát s kedves lyeányát.”
Jöttek is a bölcsek, az orvosok a környező vidékről, de senki sem tudta meg-

gyógyítani a bánatos hercegnőt. Egy nap a szomszédos trónörökös ismét meg-
jelent a palotában, de most úgy, mint orvos, és így szólt a királyhoz:

– Tudom én, mi baja a kend leányának!
A király felnézett, s vidáman megkérdezte:
– Hát akkor elárulja nékem, hogy mi baja a leányomnak?
– El én, bizony! – válaszolta a királyfi.
– Had halljam! – sürgette az apa.
– Szerelmi bánata van! – mondta.
– Micsoda? – kérdezte a király.
– Az bizony, szerelmi bánata.
– És mitől, mivel lehet meggyógyítani az én kedves leányomat? – kereste a 

megoldást.
– Az ok egyszerű, mikor engem meglátott, rögtön belémszeretett. A megol-

dás pedig ez. Letérdelt a királykisasszony elé és így szólt:
– Drága hercegnőm, hozzám jössz feleségül?
– Persze hogy igen! – mondta ki nagy nehezen, könnyeivel küszködve.
A hercegnő most már boldogabb, mint bármikor.
Hét országra szóló lakodalmat csaptak, még ma is járják a táncot, ha meg 

nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
Könyves Regina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Az én mesém
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember. Annak volt három 

fia. Nagyon szegények voltak. Egy városban éltek. A városon kívül, a hegyen volt 
egy palota. Ott lakott a királykisasszony és az öreg király. No, egyszer a városban 
az a hír járta, hogy aki kitalálja, melyik a királykisasszony kedvenc színe, annak 
az öreg király odaadja a fele királyságát és a királykisasszonyt is feleségül. 

Úgy gondolták a fiúk, hogy elmennek szerencsét próbálni. El is indultak. A leg-
idősebb azt gondolta, hogy a királykisasszony kedvenc színe biztosan a rózsaszín, 
mert a lányok között az most nagyon divatos. De a királykisasszony erre nemet 
mondott. Megpróbálkozott akkor a középső fiú, ám ő sem járt sikerrel. A legkisebb 
fiú ezalatt folyton ott ólálkodott a palota körül. Egyszer észrevette, hogy a király-
lány sokáig gyönyörködik a szivárványban. Bátorságot gyűjtött, és ő is jelentkezett 
próbatételre. Bement a palotába, a királykisasszony elé állt, és azt mondta:

– Egy életem, egy halálom, én azt mondom, hogy a királykisasszony ked-
venc színe a szivárványszín!

Bár mindenki csodálkozott, hogy eltalálta, az öreg király betartotta, amit 
ígért: a fiúnak adta a fele királyságát és vele a lányát is. Szerencsére a királylány 
és a fiú nagyon tetszettek egymásnak, így nem volt akadálya az esküvőnek. 

Nagy lakodalmat csaptak, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Földi Boglárka, 5. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Varázsceruza
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázsceruza, amelyik azt varázsolt, 

amit a gazdája akart.
Egy kis házikóban éldegélt egy szegény család: anyuka, apuka és egy kis-

lány. A kislány sosem kapott semmit a szüleitől. Egyszer a szülők elhatározták, 
hogy vesznek neki valamit. Kimentek hát a piacra, és nézelődtek, de nem ta-
láltak semmit. Hazaindultak nagy szomorúan. Mentek, mendegéltek, amíg egy 
bolthoz értek, ahol varázsceruzákat árultak. Bementek a boltba, és vettek egy 
ceruzát, majd nagy örömmel hazaindultak. A lány már várta őket a házukban. A 
szülők odaadták a varázsceruzát, a lány kicsit elszomorodott, először azt hitte, 
egy közönséges ceruza, hanem csak aztán volt öröm igazán, amikor megtudta, 
hogy mi az. Varázsolt a szüleinek tömérdek aranyat, egy kastélyt és mindenkit 
új ruhákba öltöztetett, még Bodri kutyájuknak is varázsolt egy gyönyörű ku-
tyaházat. Az anyuka és az apuka is örült, hogy tudták, mire költötték el kevéske 
pénzüket, mert nagyon szegények voltak ám. Ha a szülők útközben nem talál-
tak volna rá a boltra, az én mesém is tovább tartott volna.

Gyetvai Nikolett, 5. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

A szokatlanul forró vakáció után 
ismét találkozunk: ti az iskola hűs falai 
között örültök egymásnak, én a Rügyfa-
kadás oldalain küldöm nektek üdvözle-
teimet. Tudom, most a nyári élmények-
től hangos az iskola, s szeretném, ha 
ennek legalább egy töredékét írásban is 
megörökítenétek. Az emlékezés fonalán 
haladva biztosan találtok elbeszélésbe 
vagy leírásba kívánkozó élményeket, 
vagy ha az élményekbe érzelmek is be-
leszólnak, a napló, a levél, a lírai vallo-
más, vers is lehetséges forma. Míg ezekre 
az írásokra várok, az elmúlt tanévben 
küldött munkák közül válogatok majd, 
mint tettem ezt a mai Rügyfakadásban. 
A júniusi küldeményeket is most köszö-
nöm meg a következőknek:

Csantavér: Ali Arszen (2 írás), An-
der Patrícia (2 írás), Bakos Alexandra 
(2 írás), Cvitkó Beatrix, Csetvei Melánia, 
Dér Melinda, Dukai Tamás, Fejes Ani-
kó, Fejes Balázs, Fekecs Emese, Gandis 
Ágota, Gregus Áron, Homolya Csaba, 
Horák Emese, Januskó Andrea, Juhász 
Krisztina, Juhász Tünde (2 írás), Katona 
Renáta, Kozma Regina, Lakatos Valenti-
na, Nagy Tamás, Oláh Andrea, Oláh 
Barbara, Oláh Tamás, Petkovics Viktor, 
Szabó Emília, Torda Judit, Torda László, 
Vituska Áron, Vörös Ákos, Vörös Bence, 
Zabos Réka (2 írás) és egy névtelen;

Kisorosz: Berta  Márta (2 írás), Kiss 
Endre, Mészáros Krisztián, Mészáros 
Valentin, Molnár Krisztián, Nyári Evelin, 
Paksi Attila, Talpai Anasztázia, Talpai 

Dorottya és Talpai Rita (2 írás);

Óbecse, Petőfi Sándor iskola: 
Horvát Szilvia, Péter Lea, Takács Emőke, 
Vukov Anita és a 6. b osztály;

Szabadka, Đuro Salaj iskola: Je-
nei Dorina (3 írás), Párdity Lídia, Romić 
Márta (3 írás) és Torma Teréz;

Topolya, Csáki Lajos iskola: Bacsa 
Tamás (2 írás), Bedleg Kristóf, Bencsik 
Richárd, Berkes Izidóra (2 írás), Dudás 
György (2 írás), Mendrei Valentina, Mol-
nár Zsanett és Sulyok Georgina;

Zenta, Emlékiskola: Mészáros 
Réka (3 írás). 

Van még egy tartozásom: A tavalyi 
munkánk összegezése. Örömmel állapí-
tottam meg, hogy a 35 iskolából küldött 
1378 írás meg 122 rajz szorgalmatokat 
és tanítóitok, tanáraitok áldozatos mun-
káját dicséri, s ezt a szerkesztőség és a 
magam nevében hálásan köszönöm.

Persze ki kell emelni a szorgalmasak 
közül is a legszorgalmasabbakat. Ezúttal is-
mét a csantavériek és az adaiak vezetnek. 
Csantavérről 426 írás és 11 rajz érkezett, 
Adáról pedig 167 írás és 48 rajz. Ötvennél 
több munkát kaptunk Bácskertesről (80), 
Szilágyiról (75), Temerinből (50 írás meg 
13 rajz), Szabadkáról, a Đuro Salaj isko-
lából (50 + 3), Óbecséről, a Petőfi Sándor 
iskolából (49 + 7), Szabadkáról, a Jovan 
Jovanović Zmaj iskolából (48 + 4).  Gratu-
lálunk!  A Forum Könyvkiadó Intézetnek 
köszönhetően könyvjutalomban része-
sítjük az iskolák irodalmi szakkörét vagy 
iskolakönyvtárát. 

A felsoroltakhoz hasonló szorgal-
mat és sikerekben gazdag tanévet kívá-
nok mindannyiótoknak.

Tomán Mária

Kedves Pajtások!
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Azt állították a filmforgalmazók, hogy a nagylányok milliói 
számolták vissza a napokat, mert Edward Cullen a nyáron 
újra meghódította a mozikat. Legnagyobb ellensége, Jacob 

sem eldobni való srác, tudjuk. A vérfarkas bekeményít! Senki sem 
akarja elveszíteni Bellát. Az Alkonyat – Napfogyatkozás című mozi-
filmet júliusban nézhettük meg. Vége a nyugodt alvásnak. Freddy 
Krueger arra vár, hogy álomba szenderülj. Ez a Freddy először 1984-
ben támadt az Elm utcában a tinikre, s azóta megállíthatatlanul 
rémisztgeti a fiatalokat. A Rémálom az Elm utcában című alkotást 
sokan türelmetlenül várták. Az utolsó léghajlítóból trilógia lett. Ez 
a mozifilm rendkívüli látványvilágot tárt elénk. A nagy sikerű rajz-
filmsorozatot M. Night Shyamalan rendezte. Szól a történet a 12 
éves Aangraról, aki avatarként teremt rendet a háborúskodó tör-
zsek között. Zack Snyder a 300 című alkotásával robbantott nagyot. 
Újabb mozijában a bagolyfiókák a sztárok, a mese címe: Az őrzők 
legendája. Trilógia lett a Toy Storyból is. Az újabb eresztést Lee Un-
rich rendezte. Eredeti hangok: Tom Hanks, Tim Allen, Timotha Dal-
ton. Woody és Buzz sztorijában a játékok elkerülnek hazulról, mivel 
gazdájukból egyetemista lett, és egy új környezetben másként esik 
meg minden, de a helytállás kötelező. A DreamWorks Stúdió piacra 
dobta a Megamindet Tom McGarth rendezésében. Eredeti hangok: 
Brad Pitt, Will Ferrell, Jonah Hill stb. Ez egy szuperhős-paródia, mely-
ben a főgonosz elveszti vonzerejét.

A Varázslótanoncban – Jon Turteltaub a rendező – egy mágus 
New York városát védi Maximtól, aki ördögi tervet eszelt ki. A má-
gus azonban az utódjával szövetkezve keresztülhúzta a gonosz 
számításait. Szereplők: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina. 
A Scott Pilgrim Vs. The World című moziban egy hobbizenész 
le akarja győzni egy nagylány hét gonosz „exét”. Szereplők: Mi-
chael Cera, Mary Elizabeth Winstead és mások, Edgar Wright a 
rendező. Dominic Sena rendezte A boszorkányok évadja című 

mesefilmet Nicolas Cage sztárszereplésével. A színész hosszú 
hajjal ment meg egy csinoskát, akit boszorkánysággal vádolnak 
a nagyurak...

Az Eredet sztárja Leonardo DiCaprio. Leóka az ipari kémkedés új 
ágazatának szakértőjét alakítja, aki ellopja a világ nagy vállalatait 
vezető emberek álmait. A Salt ügynökben Angelina Jolie-t azzal vá-
dolják, hogy meg akarta ölni az USA elnökét. Paul Greengrass ügy-
nökéül Matt Damont választotta, aki tömegpusztító fegyverek után 
kutat egy ellenséges országban (Zöld zóna). A  The Bounty két sztár-
ja: Jennifer Aniston és Gerard Butler. Egy bérgyilkos azt a feladatot 
kapja, hogy tegye el láb alól a saját nejét. Vérbő vígjáték! A Morning 
Gloryban feltűnik Harrison Ford. Betekintés a tévés kulisszák mögé. 
A Centurion révén a Római Birodalomban találhatja magát a néző. 
Véres történelmi akciófilm egy maroknyi római légiósról. A Killers 
című komédiában Katherine Heigl és Ashton Kutcher diliskedik. 
A Jonah Hex (anti)hőse a sebhelyes vadnyugati fejvadász, aki egy 
vudu varázslóval hadakozik. A látványról Megan Fox gondoskodik. 
Josh Brolin alakítja a fejvadászt. A The Karate Kidban Jackie Chan 
verekszik azokkal, akik az útjában állnak. A London thriller Colin 
Farrell, Anna Friel és Keira Knightley főszereplésével. A Harry Potter-
sorozat utolsó epizódjait a gyártók decemberre tartogatják...

B.  Z.

Minden műfajból, amennyit 
akarunk: animációs alkotásokból 
sem volt hiány, de a legnagyobb 
érdeklődést minden bizonnyal 

az Alkonyat-sorozat sorrendben 
harmadik epizódja váltotta ki  

a tinikből, vagyis inkább a fehérre 
meszelt ábrázatú Robert Pattinsonra 

vágytak a nézők – Angelina Jolie 
felcsapott CIA-ügynöknek (Salt)

Nyáron is üzemeltek a mozik
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Pistike náthás

– Halló, iskola? 
– Igen. 
– Uram, azért hívom, mert a negyedikes 

Kovács Pistike nagyon náthás, nem tud ma 
iskolába menni. 

– Rendben van. Kivel beszélek? 
– A papámmal. 

Kifogás

– Nem megyek többet iskolába. 
– Miért?
– Mert olvasni nem tudok, beszélgetni 

meg nem hagynak.

Mi értelme

A tornatanár futóversenyt rendez az is-
kolában. Pistike megkérdezi tőle:

– Tanár úr, igaz, hogy csak az első három 
kap díjat?

– Igen, Pistike.
– Akkor a többi miért fut?

A milliomos

A tanár a gyerekek képzelőerejét szeret-
né fölvillanyozni. A dolgozat témája: Ha én 
milliomos volnék. 

Mindenki tollat ragad, s lázas munkába 
kezd, csak Pistike ül mozdulatlanul a székén, 
karba font kezzekkel. 

– Mi történt, Pisti fiam? – kérdezi a tanár. 
– Nem akarsz hozzáfogni? 

Pistike rázza a fejét: 
– Megvárom a titkárnőmet.

Átverés

A vasutas család csemetéje először ment 
iskolába. Amikor hazaér, csalódottan kifakad:

– Az egész egy nagy átverés! Az ajtóra az 
van kiírva, hogy első osztály, bent meg min-
den csak fapados!

A horgász és a halbolt
A szenvedélyes horgászpapa gazdag 

zsákmánnyal tér haza.
– Apu ne vágj fel annyira, láttalak, mikor 

kiléptél a halboltból, miért voltál ott?
– Egyszerű – mondja az apja –, olyan sok 

halat fogtam, hogy néhány szép példányt 
még el is adtam belőle.

Másik horgász
– Ma sajnos nem fogtam semmit! 
– Tudom, ugyanis itthon hagytad a pénz-

tárcádat.

Orvhorgászok

Két horgász beszélget. Az egyik azzal 
dicsekszik, hogy a tóban milyen sok halat 
fogott már. A másik megkérdezi:

– És mondd, mikor érdemes horgászni?
– Egy és kettő között.
– És miért pont akkor?
– Mert akkor ebédel a halőr.

Másik orvhorgász

– Miért vagy olyan ideges? 
– Mert horgászom.
– Azt hittem, az nyugtat. 
– De csak azt, akinek horgászengedélye 

van. 

Harmadik orvhorgász

Orvhorgász, kezében nagy vödör hallal, 
összefut a halőrrel. 

– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha 
kijövök, megúsztatom őket, aztán egyetlen 
füttyszavamra mind visszaugrálnak a vö-
dörbe. 

– Na persze. Mutassa! 
A fickó bedobálja a halakat a vízbe, és 

vár, vár. 
– Mikor hívja már vissza a halakat? 
– Miféle halakat?

Két horgász ül a parton

Kérdi a horgász: 
– Mennyi az idő?
Mire a másik: 
– Hát még a szúnyog.

Panaszkodó horgász

A horgász így panaszkodik a barátjának:
– Nincs olyan hosszú karom, hogy meg-

mutathassam, mekkora halat szalasztottam 
el...

Találós kérdések

– Mit mond a horgász örömében, ha 
nagy halat fog? 

– Ihal – Csuhal!

Nagyképűség

Mi az abszolút nagyképűség?
– Ha a giliszta azt mondja: horgászni 

megy.

– Örülök a lelkesedésednek. Tízből kilencen a te helyedben 
biztos nem tartanák nekik való szórakozásnak 

a görkorcsolyadiszkót.
– Apa, miért nem veszel egyet ezek közül 

a képernyő-pihentetők közül?
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Van kapás?

Ül a horgász a vízparton, amikor arra 
megy egy idegen:

– Van kapás? Van kapás? 
– Az előbb dobtam bele egyet a vízbe 

– feleli a horgász.
– Miért ? Méreten aluli volt?
– Nem. Csak folyton azt kérdezgette: van 

kapás?

Illem

A medvecsaládnál összejövetel van, egy-
szer csak az anyamedve megszólal:

– Kisfiam, be sem mutatkoztál a vendé-
geknek.

– Bocs.

A zsiráf nyaka

– Miért olyan hosszú a zsiráf nyaka?
– Mert a feje olyan messze van a testétől, 

hogy nem lenne, ami összekösse, ha nem 
lenne ilyen hosszú a nyaka.

A harkály ebédje

– Mit ebédel a harkály? 
– Délibábot. 

Elveszett kispingvin

A kispingvin sírva panaszkodja a fóká-
nak, hogy: 

– Elveszett a mamám!
– Hogy nézett ki?
– Fekete-fehér.

A muzikális denevér
– Mit csinál a denevér a mikrohullámú 

sütőben? 
– Zenét hallgat!

Oktat a sas

A sas tanítja a kisfiát, hogy:
– A héjában van a vitamin.

Házibuli

– Min veszekszik két csiga? 
– Kinél legyen a házibuli.

Léggömb

– Bácsi, kérek léggömböt!
– Elfogyott, kisfiam. Az előbb egy néni 

mindet megvette az unokájának.
– Hol van az a gyerek?
– Ott száll a templom felett.

Elfogy

– Néni kérem, mit tetszik kötni?
– Harisnyát, kisfiam.
– És miért tetszik olyan gyorsan kötni?
– Igyekszem, hogy befejezzem, mielőtt 

elfogy a fonal.

Én húzzam fel? 

Tornaöltözőben:
– Nagyon kényelmes vagy Gabikám, 

igyekezz már egy kicsit, vagy talán én húz-
zam fel a cipődet?

– Hát, szerintem szorítani fogja a tanárnő 
lábát.

Csöngő

A táblánál lévő felelőt sürgeti a tanár:
– Igyekezz fiam, mert mindjárt kicsön-

getnek.
– Én is azt várom.

Segíts! 

– Apuci, segíts, légy szíves! A földrajzot 
tanulom, és az istennek sem találom a Kár-
pátokat!

– Anyádat kérdezd, Pistike, ő pakolt a 
szobádban.

A büntetés 

A harmadik b-ben a tanító néni észreve-
szi, hogy két gyerek beszélget óra közben.

– Büntetésből leírjátok holnapra nekem 
százszor a neveteket! Szól szigorúan.

– Ez nem igazságos! – pityeredik el az 
egyik. – Őt Kis Pálnak hívják, engem meg 
Glattenbeisberger Tivadarnak.

Az R betű

A tanító néni az R betűt szeretné beverni 
az első osztályosok buksijába.

– No, Jolika – szólít fel egy csöppséget. 
– Tudnál-e mondani olyan szót, amelyikben 
R betű van?

– Tojás! – feleli habozás nélkül a gyer-
mek.

– Ugyan kislányom, hát hol van a tojás-
ban az R?

– A sárgájában!

– Apa, miért van öt ujjunk, ha csak két gomb van az egéren?
– Elnézést, sajnos nem tudjuk e-mail mellékletként elküldeni  

a pizzát!
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Mama ragyogó arccal helyezte az asztal 
közepére a levesestálat.

Apa arca fénylett.
Jú pipiskedett, mintha nem tudta volna, 

mi van a tálban, én meg arra gondoltam, 
hogy Mama most is a karimájáig szedi a tá-
nyérom, és azt nekem itt, a család színe előtt 
mind be kell vágnom.

Nem értem, mi ebben az élvezet?
Igaz, a család együtt van, és már Mama is 

asztalhoz ült. Épp Apa tányérjába  tölt. Apa 
ezt zokszó nélkül tűri, s még jobban fénylik 
az arca. Jú kiállhatatlankodik, központ akar 
lenni, csörömpöl. Most az ő tányérján a sor. 
Aztán az enyém következik. Behunyom a 
szememet. Mire kinyitom, mint gondoltam 
is, a tányérom színültig van lével, sárgarépá-
val és azokkal az utálatos, helyes csirkeszár-
nyakkal.

Mama, mint mindig, most is túlzottan 
szerény; még azt a három szál tésztát se 
lepi el a levese; szeretnék vele tányért cse-
rélni.

Nekifogunk az evésnek. Beindult a mo-
tor. Lám, Apának meg van engedve, hogy 
szürcsöljön! De csak itthon. Mert vendég-
lőben és vendégségben ő is betartja az 
illemet. Nekem és Júnak tilos a levest szür-
csölni; ebben az egyben egyenlők vagyunk 
a kis békával.

− Estyén még mindig csak bámul a té-
nyérjába – jelentette be Jú.

Tőle a kritikát képtelen vagyok elviselni.
− Azt nézem, hogy fojthatnálak bele.
− Egy szót se akarok! – jelenti ki Mama.
− Jutka kezdte.
A kis béka győztesen rám fintorog.
− Mama, maradt még abban a tálban? 

– emeli föl a fejét Apa. – Balzsam.
Mama majd elolvad, és újra teleszedi 

Apa tányérját.
Ami jó, az Apa gyomrának mind bal-

zsam.
− A te gyomrodon, Apa, ha ötezer év 

múlva megtalálják, irtó el fognak csodál-
kozni.

− Csak honnan jut ilyen marhaság az 
eszedbe? – mered rám Apa.

− A balzsamról.
− Miféle balzsamról? Ki beszél itt bal-

zsamról?
− Apa mondta...
− Én nem mondtam semmit! Nekem 

nem szokásom evés közben diskurálni. 
Most egyetek. Ha pedig nem kell, legalább 
engem hagyjatok nyugodtan enni. 

Mindenki hallgat. Én is. Én azért, mert 
nincs szavam.

Látom, Jú alig tudja visszatartani a röhö-
gést. Élvezi, ha engem lehúznak.

Jönnek a sült húsok, és persze a tejfölös 
zöldbabfőzelék. Apának a zöldbab is bal-
zsam. Jú úgy tesz, mintha szívesen enné 
ezeket a szörnyűségeket. Tudom, engem 
akar ezzel is bosszantani. De a madártejig ki 
kell bírni.

Meglepő, hogy Apa abból már nem kér.
Ül és figyel bennünket. Hogy figyel, azt 

nem látom, csak érzem. Ilyenkor mintha va-
lami sötét árnyék telepedne rám.

− A beleimet pedig máskor hagyd békén. 
Jellemző, hogy neked mindig evés közben 
jut eszedbe valami gusztustalanság.

Ez nekem szólt.
Fölpislantottam Apára.
− Nem bántottam senkinek a beleit!
− Miféle hang ez? Hogy beszélsz velem? 

Még te pukkadsz?
− Nem pukkadok!
− Ne beszélj, látom. Sötét homlokod 

merő szentjánosbogár.
Akkor szokta ezt mondani, amikor hara-

gomban homlokomon valóban kigyullad-
nak a pattanások.

Mama hallgatott.
Jú szopta a kiskanalát, és várta, hogy mi 

lesz.
Ellöktem magam elől a madártejes té-

nyért.
Apa átnyúlt az asztal felett, és fejemre 

tette a tenyerét. Kibújtam alóla.
− Úgy látszik, beszélnem kell már veled 

– mondta.
Erre Mama is megszólalt.
− Egyél, kisfiam, mért nem eszel? A ma-

dártejet a te kedvedért csináltam...

Magam elé húztam a tényért, és foly-
tattam az evést. Mert attól féltem, hogy ha 
nem folytatom, Mama még megcirógat.

Szerencsére Mama most nem esett ebbe 
a hibába.

Nyugodtan ehettem.
Pedig meg kellene már egyszer mondani 

őszintén a Mamának, hogy ha kedveskedni 
akar, ne madártejet készítsen. Igaz, vala-
mikor nagyon szerettem, csakhogy az már 
régen volt, még gyermekkoromban. Ímmel-
ámmal megeszem még ma is, de már nem 
vagyok gyerek, és úgy látszik, Mama ezt 
képtelen tudomásul venni. Jú viszont most 
is éppen úgy nyakalja a madártejet, mint az-
előtt. Én  nem is tudom megmondani, hogy 
mostanában mit szeretnék enni. Túlságosan 
semmit se.

Apa gyomrát vasárnap délben egy fáraó 
múmiájához hasonlítani valóban illetlenség, 
még akkor is, ha ő hozta elő a balzsamot, de 
aztán letagadta. Mert a mi családi körünk-
ben épp a vasárnapi ebéd a legnagyobb 
esemény és a legeslegnagyobb ünnep. Ezt 
egyszer a fülem hallatára jelentette ki Apa 
Kellemeséknek vagy talán Zidárevicséknek.

Különben az összes ismerőseink úgy nyi-
latkoztak rólunk, hogy ilyen rendes család, 
mint a mienk, nincs több a földön. Ilyen 
meghitt családi légkört, mint nálunk van, 
sehol se tapasztaltak. És már a gólya min-
dent olyan szépen elrendezett: egy fiút és 
egy lányt tett le nálunk. Nincs ennél szebb! 
Nincs ennél nagyobb boldogság! Stb.

Kapásból föl tudnék sorolni öt olyan is-
merőst, akinél szintén egy fiút és egy lányt 
tett le a gólya, csak azt nem értem, mi eb-
ben az élvezet.

Németh István

Sebestyén
(Részlet)
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ELSŐ SZ. BESZ.

(Gyengébbek kedvéért: Első 
számú beszámoló)

Szia, Pók!
Karacsra való bevonulásom pedig így 

történt:
Pöllénél mindenki kiszállt. Tovább nem 

megy a vonat, ez a végállomás, Splitben 
láthattál ilyet, csak a pöllei jóval kisebb, 
és nem olyan jelentős. Itt csak egy kis bak-
terház van, ahogy a karacsiak mondják, és 
a sínek vége föl van perdítve. A vonatban 
összeismerkedtem egy Virág Viszter nevű, 
félszemű emberrel, mindjárt pártfogásba 
vett engem, és elmondta, hogy az ő le-
génykorában nem volt itt végállomás, a 
síneket akkor perdítették föl, mikor vége 
lett az első háborúnak, és a vonatok nem 
mehettek tovább, mert szomszédságba 
kerültünk a románokkal. Alighanem így 
mondta a Viszter bácsi, és mondott még 
mást is, de én ezt nem értettem. Bosszant, 
hogy nem mindent értek meg abból, amit 
a felnőttek elpötyögnek. Te még ezt úgyse 
érted – mondják, de azért hajtják a magu-
két. Ezt csak itt tapasztaltam, otthon nem 
mondanak semmit, mindig csak kérdez-
nek. Te is tudod. Viszter bácsi Újvidéktől 
Karacsig többet mesélt nekem, mit apa  
egész esztendőben. Még azt is elmondta 
tövéről hegyire, hogy ismerkedett meg 
egyszer egy igazi hóhérral. Pedig nem is 
kérdeztem. Apától szívesen megkérdeznék 
néha egyet-mást, de félek, hogy hallgatna. 
Ezért nem is firtatom a múltat.

Viszter bácsit mindjárt megszerettem. Őt 
mindenki így szólítja, de az írásos neve Szil-
veszter. Elárulta, hogy pézsmapatkányva-
dász. De nem puskával dolgozik, hanem 
ásóval. Mert ezek a pézsmapatkányok a föld  
alatt élnek, s úgy kell őket onnan kiásni. 
Megígérte, hogy ha egyszer a téli szünidő-
ben eljövök Karacsra, kivisz magával a Sós 
érre, mert ott tanyáznak a pézsmák, és csak 
télen érdemes rájuk vadászni, mert akkor 
jó a bundájuk. Kár, hogy a pézsmákról nem 

tanultunk a természetrajzórán, mert akkor 
tudnám, hogy milyenek. Viszter bácsit vi-
szont restelltem faggatni efelől, a városiak-
ról magas véleménye van. 

Ő még sodorja és nyálazza a cigarettát, 
mint a legtöbb karacsi. Meg köpköd nagyo-
kat. No, ez az utóbbi nem nyerte meg a tet-
szésemet. De köpköd Tamás bácsi is, akihez 
igyekszem.

− Apád mifelé ember? – kérdezte Viszter 
bácsi még a vonatban.

− Jó ember – mondtam zavartan.
− No nem úgy gondolom. Hanem mi a 

mestersége?
− Orvos.
− No, akkor neki nem kell a pockokra va-

dászni.
− Néha horgászik – mondtam.
Legyintett, de nem szólt rá semmit.
Ott hagytam abba, hogy Pöllénél le-

szálltunk a vonatról. A bakterház előtt már 
várt ránk a Noé bárkája, egy ókori busz, de 
én megörültem nek mint régi ismerősnek. 
Tavaly nyáron is ez várt, még a sofőrje is 
ugyanaz, kerek nagy hasán az ing most is 
végig ki van nyitva. És izzad, mint a gödölye. 
Ne kérdezd tőlem, hogy az micsoda.

Viszter bácsi megragadta a kezem, és 
húzott előre. Csak nagy nehezen tudtunk 
befurakodni, akik nem fértek föl, öklük-
kel zörgették a busz oldalát, és olyanokat  
mondtak a sofőrnek, hogy még neked se 
merem leírni, de ő csak mosolygott majd 
begyújtotta a motort, és döcögve elindult 
Karacs felé.

Jól megfürödtünk a porban és a verej-
tékben, mire bevánszorogtunk a faluba. Ott 
meg mindjárt Ilka néni csókjaiban fürödtem 
meg. Mert ő természetesen várt a busznál. 
Irtó összenyálazott, illetve lenyalta a képem-
ről az út porát meg az izzadságot. A falusi 
asszonyok mind ilyenek, falják a gyerkeket. 
Köztünk maradjon, eléggé gusztustalanok 
ebből a szempontból. De mit tehetsz elle-
nük?... Mikor Viszter bácsi átadott Ilka néni-
nek, megígértette velem, hogy egy délután 
meglátogatom. Van sok málnája, mondta, 
de lehet, hogy egy nyuszit ad ajándékba. 

Nyújtotta a kezét, Ilka néni megbökött, 
hogy csapjak a tenyerébe, úgy is tettem, és 
ez Viszter bácsinak nagyon tetszett.

− Épp egy ilyen legénykére lenne nekem 
szükségem! – mondta.

− Jókor jut eszedbe, vén szamár – mond-
ta neki Ilka néni az ő utánozhatatlan nyájas-
ságával. – Akkor miért nem nősültél meg?

Viszter bácsi távozóban visszatromfolt, 
de szintén nyájasan, hogy az ő Tamás cim-
borája, vagyis az én nagybácsim, azaz Ilka 
néni férje megnősült annak idején, mégse 
dicsekedhet olyan legénykével, mint ami-
lyen én vagyok.

Azzal nyitjuk rovatunkban az új 
félévet, hogy a térségi (vajdasági) 
magyar gyermekirodalom háza tá-
ján nézünk körül. Milyen művek je-
lentek meg az elmúlt század utolsó 
évtizedeiben, melyek voltak emléke-
zetes történései?

Semmi sem jellemzőbb és tanul-
ságosabb e téren számunkra Né-
meth István írói munkásságánál. A 
nyolcvanéves írót azzal köszöntötte a 
Forum Könyvkiadó, hogy egy könyv-
ben jelentette meg két legsikeresebb 
ifjúsági regényét, a Híd-díjas Sebes-
tyént és a sok kiadást megért, nép-
szerű Vadalmát.

Ezekből olvashattok most részlete-
ket rovatunkban. A kötet érdekessé-
ge, hogy ellentétes irányban nyomta-
tott, tehát mindkét oldalról címlapja 
van. Egyébként e regények voltak a Jó 
Pajtás által szervezett egykori nagy 
olvasási versenyek legnépszerűbb 
darabjai, illetve a kiskamaszok nép-
szerű házi olvasmányai... Hihetetlen 
ugye, hogy valamikor versenyszerűen 
olvastunk és osztottuk meg élménye-
inket társainkkal?

Olvassatok ti is! S írjátok meg vé-
leményeteket a két regény világáról! 
Ismerős világ.

Várom hozzászólásaitokat!
Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Vadalma
(Részlet)
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Az új, 7 hüvelykes táblán Android fut és bár sokan egyértelműen 
az iPad kihívójának nevezik majd, de nem igazán az. Vállalati mo-

bilmunkásoknak szánják, videokonferenciára és felhőalkalmazások 
futtatására is alkalmas.

A Cisco Systems nemrég leplezte le Las Vegasban táblagépét, 
a Ciust. Az eszközt a Cisco Live ügyféleseményen mutatta be John 
Chambers, a cég vezérigazgatója. Bemutatója során élő videokonfe-
rencia-kapcsolatban állt a táblagép az Égei-tengeren állomásozó ku-
tató-tengeralattjáró legénységével. Olykor ugyan meg-megszakadt 
a hangösszeköttetés, de a videoátvitel teljesen stabil volt. Műholdas 
összeköttetésen át valósult meg a beszélgetés, ami egy kis késlelte-
tés formájában volt érezhető.

Tábla és „videotelefon” 

A Cius használható magában mint mobileszköz, de van hozzá 
egy kézibeszélővel ellátott dokkoló is a kényelmesebb videokonfe-
rencia céljából. Közzétették a technikai jellemzőket is, ám az árról a 
bejelentés alkalmával nem esett szó. 

A Cius mind 3G, mind 4G mobilhálózatokra képes kapcsolódni, 
természetesen Wi-Fi és Bluetooth adapter is található benne. 1,6 
GHz-es Intel Atom processzorral szerelték fel, és képes 720 soros HD 
videókat is lejátszani. Érintőképernyője és virtuális billentyűzete ré-
vén használhatjuk kézből, de asztalhoz ülve adott a Bluetooth 3.0 és 
USB 2.0 billentyűzettámogatás is. Adatainkat és alkalmazásainkat a 
beépített 32 gigabájtos flash memóriában vagy SDHC memóriakár-
tyán tárolhatjuk, és persze dolgozhatunk a felhőből is. Nem mellé-
kes, hogy mint kliens, a Cius együtt használható a Cisco TelePresence 
megoldásaival, (digitális) zoom képes webkamerát is építettek bele. 
Mindössze alig több mint fél kilogrammot nyom az eszköz, de arról 
nem szól a részletes ismertető sem, hogy a nyolccellás akkumulátor-
ral vagy anélkül.

Nem, nem iPad 

Annyi már bizonyos a hírek alapján, hogy a Cius egy mobilmun-
kaeszköz, és gyökeresen eltér a vállalati használatra korlátozottan 
alkalmas iPadtól. Kisebb képernyője és talán kevésbé kiforrott keze-
lőfelülete miatt nem lenne olyan mértékben a fogyasztók kedvence, 
mint az iPad, igaz, használata nincs egyetlen tartalomszolgáltató 
forráshoz kötve. Világa koránt sem olyan zárt tehát, mint az iPad-é, 
tekintettel a nyílt forrású Android operációs rendszerre, a beépített 
felhőalkalmazás kliensre és a Firefox böngészőre, ami ugyebár Flash-
kompatibilis. Adott a hozzáférés az Android Marketplace-hez, alkal-

mas bloggolásra, használható több azonnali üzenetküldő szolgálta-
tással és persze e-mailhez is. 

A Cisco Cius a jövő év első negyedében kerülhet kereskedelmi 
forgalomba. Ha tartja magát a Cisco a megjelenés ígért dátumához, 
akkor könnyen lehet, hogy mint az első vállalati felhőkörnyezetben 
is használható táblagép szállítója (is) bekerül az IT-történelembe.

Meghalt a világ legöregebb 
twitterezője, aki 104 éves 

korával vált a mikroblog-szol-
gáltatás ünnepelt sztárjává. Az 
észak-angliai Bradfordban élő 
Ivy Bean volt az eddig ismert 
legidősebb Twitter-használó. Az 
idős hölgy a fiatalokat megszé-
gyenítő nyitottsággal fordult az 
új technológiák felé – emléke-

zett Pat Wright, annak az idős-
otthonnak a vezetője, ahol Bean 
is lakott. A legidősebb twittere-
zőként ismert hölgy 2008-ban 
csatlakozott a közösségi por-
tálhoz, bejegyzéseit azóta több 
mint 56 ezren követték. Bean 
utolsó bejegyzése július 6-án 
volt: ebédelni mentem, később 
jövök.

A brit királyi családról készült ritka fotókat is tartalmazó pro-
filt nyitott a Flickr fényképmegosztó internetes portálon 

a Buckingham-palota. A felvételek között a közelmúlt családi 
eseményeit megörökítő képek, valamint a II. Erzsébet királynőt 
és Károly walesi herceget, valamint fiait, Vilmos és Harry herce-
geket ábrázoló archív fotók is vannak, csakúgy mint történelmi 
képek a 19. századból. A felhasználók ezentúl felkereshetik a 
királyi család profilját, amely összesen több mint hatszáz fény-
képpel várja az érdeklődőket.

Itt a Cisco Cius táblagépe

Meghalt a világ 
legöregebb 
twitterezője

Már a Flickren is fent 
van a brit királyi család
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KOS 

A nyári szünidő után terhedre van a kö-
töttség, sőt bizonyos szabályokat formális-
nak érzel. Mivel kevésnek tartod a meddő 
elégedetlenkedést, cselekvésre szánod el 
magad. A bátorságod másoknak is imponál, 
de az eredmény mégsem mindig egyértel-
mű. Csak nehogy rosszul süljön el. Ha elég 
bölcs és önkritikus vagy, képes leszel menet 
közben változtatni lázadó magatartásodon. 

BIKA 
Vannak olyan napok, mikor úgy tűnik, 

semmi sem úgy megy, mint ahogyan kellene. 
Bosszantanak az akadályok, és azonnal saját 
magadat okolod a sikertelenségek miatt. Ne 
kérdőjelezd meg rátermettségedet! Csupán 
csak az lehet a baj, hogy nem tudod elég lát-
ványosan érvényre juttatni a tudásodat. 

IKREK 
Esetleges szerelmi gondod megoldá-

sa már szinte égető lehet. Szorongásodat 
e problémának köszönheted. Legjobb, ha 
minél előbb őszintén tisztázod a dolgokat! 
Vigyázz, mert beszéd közben túlságosan 
elragadtathatod magad, és szinte már arro-
gánsnak tűnhet a modorod. Sokan kiábrán-
dulhatnak belőled emiatt. 

RÁK
Készülj fel, hogy a héten egy hirtelen 

fellépő kellemetlen helyzet elronthatja a 
jókedvedet. A suliban sok minden átalakul-
hat, ezért legyél résen, hogy időben tudj al-
kalmazkodni. Jó, ha rugalmas vagy, és nem 
idegenkedsz az új helyzetektől. Jó híreket is 
kaphatsz, ami felvillanyoz és feledteti az elő-
állt nehézségeket. 

OROSZLÁN
Ne rohanj, fogd kicsit lazábbra a dolgot, 

mert később hiába bánkódsz hirtelenkedő vi-
selkedéseden. Korábbi segítőkész, önfeláldo-
zó tettedet most meghálálhatják. Tisztában 
vannak azzal, hogy nem vársz viszonzást, így 
ne szabadkozz. Lehetőséged van új ismeret-
ségek kötésére is, főként a hét vége előtt.

SZŰZ

Őrizd meg az értékrendedet, bármi tör-
ténjen is! Ne adj mások véleményére, bár-
milyen erősen is akarnak téged befolyásolni. 
Tartsd magad saját elképzeléseidhez! Heves 
érzelmek kíséretében közelítesz meg min-
den témát. A józan mérsékletből fakadó 
szempontokat nem veszed figyelembe. Ez 
a hét így nem alkalmas gyakorlati kérdések 
megoldására.

MÉRLEG

Ha van háziállatod, ne hanyagold el, 
hiszen az állatoknak is szükségük van törő-
désre! Ha már befogadtad az otthonodba 
a kis lényt, foglalkozz vele, szánj rá egy kis 
időt. Okosan oszd be az idődet, mert most 
szinte minden perc számít. A jövődre néz-
ve meghatározó fontosságú történések 
tanúja lehetsz.

SKORPIÓ

Osztálytársaidban és barátaidban is 
megbízhatsz, nem érdemes tehát vissza-
utasítani mások segítését és jó tanácsait. 
Sokat köszönhetsz az idősebb, netán a 
kimondottan öreg embereknek. Egyedül 
a rokonaiddal vagy közvetlen szomszéda-
iddal kell vigyáznod, velük szemben légy 
tartózkodó.

NYILAS

Eljött a nagy elhatározások ideje. Kedvet 
érzel, hogy szélesítsd a látókörödet, ezért 
most nagy lendülettel veted bele magad 
a tanulásba. A jövőd gyökeres változását 
reméled ettől a lépéstől. Egyelőre fáradha-
tatlannak tűnsz, a következő hetek döntik 
majd el, hogy szándékaidat mennyire vagy 
képes eredményekké alakítani. 

BAK

Heves veszekedéseknek nézel elébe. 
Könnyen szerezhetsz ellenségeket, pedig 
csak úgy viselkedsz, mint bármikor máskor. 
Ne vedd a szívedre, ha érezhető a másik el-
lenszenve. Mindenki nem kedvelhet min-
ket. Inkább figyelj oda a sulira, hogy most 
gyűjtsd be a jó osztályzatokat. 

VÍZÖNTŐ

Kellemes hét elé nézel. Fontos vagy a 
barátaidnak, ezt most a tudomásodra is 
hozzák, ami igazán boldoggá tesz. Leg-
jobb, ha azonnal lerendezed azt a kevés 
problematikus kérdést is. Ne halogasd, né-
hány nap múlva késő lesz bánkódnod!

HALAK

Ne rendezz féltékenységi jelenetet, 
mert semmi okod nincs rá! Adj az idő-
sebb szavára! Ha nem is kéred ki tanácsát, 
hasznos lenne rá hallgatni, hiszen több ta-
pasztalattal rendelkezik. Ha teheted, menj 
a természetbe. Így elfelejtheted szerelmi 
gondjaidat, problémáidat és kikapcsol-
hatsz egy időre.
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Ha azt gondoltad, hogy a 
copfok és a hajfonatok csak 

az oviban számítanak divatos-
nak, most meglátod, hogy egy 
csapásra újra becsempésszük 
a stílustrükkjeid közé. A világ 
legnevesebb divattervezői és 
sztárjai is újra rátaláltak ezekre 
a bájos, könnyed és pillanatok 

alatt elkészíthető frizurákra. A 
legjobb trendeket az jellemzi, 
hogy mindenki talál benne a 
formájára, a gardróbjába illő 
darabot, ráadásul még olyan 
pozitív változásokat is okoz a 
megjelenésében, amilyenekre 
egyébként nem biztos, hogy 
rászánta volna magát. Fonj te 
is a hajadba tincseket vagy az 
egészet fond be, és változtass az 
unalmas copfon!

Etnikus
A fejed egyik oldalán egy 

vékonyabb tincset fonj be, és 
húzd át a homlokodon. Néhány 
tincset oldalt is kialakíthatsz, és 
tupírfésűvel vagy a hajszíneddel 

megegyező vékony gumival gu-
mizd be. Az etnikus frizurához 
jól mutat egy-egy apró virág is.  

Lolita
Középen válaszd el a hajad, 

tegyél hajfénykrémet a tincse-
idre, és hátul vidd át az egyik 
oldalra, úgy fond egy copfba. 
Ha oldalra egy virágos hajcsa-
tot is tűzöl, még édesebb lesz a 
hatás.

Trópusi
Fonj a copfodba egy selyem-

szalagot. Ha nincs a közelben 
élő virág, tűzz a hajadba egy 
virágos csatot. A szalag színe 
illeszkedjen a virághoz! 

Elegáns
Fésüld hátra a hajad. A füleid 

fölött és a homlokod két oldalán 
fonj be egy-egy vékony tincset, 
tűzd kontyba, és hajlakkal fixáld. 
Strasszos csatokat is tűzhetsz 
bele, hogy még elegánsabb le-
gyen. 

Ha tinédzser vagy, és a pattanás az egyik 
legádázabb ellenséged, tudnod kell, 

hogy ezzel a problémával nem vagy egye-
dül a Földön. A világ minden országában a 
serdülők 90%-a küzd a pattanásokkal.

Miért pont a tiniken van olyan sok patta-
nás, orvosi kifejezéssel: akne?

Serdüléskor olyan hormonok kezdenek 
termelődni a testünkben, melyeket andro-
géneknek hívunk. Ez a hormon a fiúkban 
és a lányokban is megtalálható. Testünket 
szőr fedi, és mindegyik szőr szőrtüszőben 
végződik. Mindegyik szőrtüszőhőz csatlako-
zik faggyúmirigy, melynek az a dolga, hogy  
faggyút termeljen. Védőréteget képez a bő-
rünk és a külvilág között, és puhán tartja a 
bőrünket. De amikor az androgén hormo-
nok hatására a faggyúmirígyek elkezdenek 
vadul faggyút termelni, faggyútúltermelés 
lesz az eredmény. A sok faggyú összetapad 
az elhalt hámsejtekkel, és elzárja a pórusokat 
(a faggyúmirigy kivezető csövét), csakúgy 
mint a dugó az üveget. A faggyú azonban 
ezután is tovább termelődik, és a szőrtüsző 
megduzzad. A szervezet védekezésképpen 
odaküldi a fehérvérsejteket, és végered-
ményként megjelenik a piros duzzadt patta-
nás vagy mitesszer, fekete fejjel, vagy éppen 
fehér, vagy akár csomó, vagyis az akne.

A pattanás kezelése

A mitesszerek nem a mosdatlanság bün-
tetései, sőt a tisztaságmániások túlzott mo-
sakodása, a bőr dörzsölése inkább ront az 
állapoton. Miután gyakorlatilag mindenkinek 
kijön kamaszkorban egy-egy pattanása, is-
mernünk kell az ilyenkor helyes tisztálkodást. 
Naponta kétszer érdemes megmosni az arcot 
valamilyen bőrbarát, lehetőleg illatszermen-
tes, nem allergizáló, bőrközeli, 5,5-ös pH-jú 
tisztítószerrel. A lúgos szappan a bőrfelület 
túlzott zsírtalanítása révén végső soron fo-

kozza a faggyútermelést, és a faggyúmiri-
gyek kivezető járatának elzáródásában sem 
ártatlan. Helyette arctisztító tej és tisztító-
krém vagy lúgmentes lemosógél is ajánlott. 
A simogató mozdulatokkal felvitt lemosó-
szereket langyos vízzel öblítsük le. A lemosó 
vattapamaccsal való felvitelekor a kerülni kell 
az erőteljes dörzsölést. Minden erős nyomás, 
dörzsölés csak terjeszti a gyulladást azáltal, 
hogy eloszlatja, bejuttatja a kórokozókat a 
mitesszerekbe. 

Ne engedjük, hogy a hajunk az arcunkba 
lógjon. Óvjuk a bőrünket az erős hidegtől, 
melegtől, a tűző napsütéstől.

Csalódást kell okoznunk annak, aki abban 
reménykedett, hogy ha beszünteti a csoki-
evést és lemond a sós mogyoróról, eltűnnek 
a pattanásai. Nincs rá bizonyíték, hogy bizo-
nyos ételek kihoznák a pattanásokat, ha csak 
nem valami ételallergiáról vagy gombás fer-
tőzésről van szó. Ez esetben viszont a kezelés 
is más. A napfény és friss levegő kedvezően 
hat a pattanásokra, mert a mérsékelt napfény 
visszaszorítja a faggyútermelést – mond-
ják sokan. Nos, ez is inkább csak fél igazság. 
Ha ugyanis eleget sétálnánk nappal a friss 
levegőn, akkor ez elég is volna. Bőrünket ki-
fejezetten napoztatni vagy szoláriumoztatni 
nem szükséges, sőt káros is lehet. A napfény 
csökkenti ugyan a faggyútermelést, de ké-
sőbb, pl. ősszel a tünetek kiújulnak.

Ha már hozzányúlunk, 
akkor helyesen tegyük!

Általában nem tanácsos a pattanást ki-
nyomni, különösen, ha mélyen van. Bízzuk 

inkább szakemberre! Mégis – valljuk be –, 
hiába a jó tanács, nehéz megállni, hogy ne 
nyomjuk ki, ne piszkáljuk. Hiszen nem lehet 
minden bibircsókkal kozmetikushoz rohan-
ni. A mitesszerek közül házilag kinyomni 
csak a fekete közepű, nyíltakat volna szabad, 
a fehér közepűeket csak kivételes esetben. 
Mivel azonban ezek zártak, nem mindig pat-
tannak ki, erőltetni pedig tilos. 

A bőr letisztítása után, mintha inhalál-
nánk, ki kell gőzölni a bőrt, amitől a póru-
sok kinyílnak. A kinyomkodás után (ujjbegy 
gyel, a körmök ne vájjanak bele a bőrbe 
felsebesítve azt!) alkoholos fertőtlenítő, 
pórusösszehúzó hatású oldattal töröljük le 
a bőrfelületet. Utána jól alkalmazhatók a 
faggyúmirigy-működést szabályzó, pórus-
összehúzó gyógykozmetikumok, krémek is. 
A műveletet az egész arcon bőven elég egy 
hónapban egyszer végezni. Ha ennél gyak-
rabban „nyúzzuk” a bőrt a tisztítással, és fő-
leg pórusösszehúzó szerek nélkül, akkor bár 
mitesszermentes, de hosszú távon tág póru-
sú maradhat, ami könnyebben eltömődik és 
nem esztétikus.

Ha egyedül már nem boldogulunk a 
pattanásokkal, 2 hónap elteltével sem ja-
vul semmi, netán rosszabbodik, nem kerül-
hetjük el a bőrgyógyászt. Ugyancsak ez a 
helyzet, ha nagyon zavaró a jelenlétük, ha 
bőrünk hajlamos a hegesedésre, vagy ha a 
pattanások fájdalmasak. Noha az akne min-
dennapos jelenség, mégis jobb, ha a diag-
nózis után az orvos dönti el, hogy csupán 
kozmetikusi, esetleg orvosi segítségre, vagy 
mindkettőre szükségünk van.

Tinik réme 

A pattanás 

Fonott frizura
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A
z újvidéki Vajdasági Magyar Pedagó-
gusok Egyesülete tizenegyedik alka-
lommal szervezte meg e hagyomány-

ápoló, honismereti tábort, melyenek az idén 
az óbecsei Petőfi Sándor magyar Kultúrkör 
adott otthont. Augusztus 23-a és 27-e kö-
zött mintegy harminc tanuló táborozott a 
városban.

A táborvezetők, Ricz Kasziba Beáta és Ricz 
Róbert elmondása szerint sok kincs került a ta-
risznyába, ugyanis a játékon kívül sok mindent 
tanultak. Rózsa Péter történész előadásában 
mesélt Óbecse múltjáról. Cseszák Balázs és 
Cseszák Korcsik Anikó  jóvoltából népdalokat, 
népi játékokat tanultak, néptáncoltak. Részt 
vettek Szűcs Budai Engelbert magyartanár já-
tékos magyaróráján, kirándultak Jezeróra, ahol 
megnézhettek egy igazi kastélyt. Visszafelé jö-
vet megnézték Szabatka Bjanka gölöncsérmű-
helyét, agyagoztak... Voltak a Tiszán, az Erdő-
telepítők parkjában, a Népkönyvtárban, ahol a 
könyvtár igazgatónője  az olvasásról, a köny-
vekről, meg az óbecsei születésű, világhírű 
Than Mór festőről mesélt, majd megmutatta a 
szépen fölújított könyvtárat. Szerda András, a 
Batyu együttes tagja a népi hangszereket mu-
tatta be, Dózsa György műszaki tanártól pedig 
a fafaragás csínját-bínját tanulták el. Megta-
nultak kosarat fonni, varrni, csuhézni, de volt 
falujáték is...

Arról, hogy valóban jól érezték-e magukat 
a táborban, a muzslyai, nagybecskereki, meg 
persze az óbecsei tanulók mesélnek. 

Kovács Bálint Muzslyáról érkezett. Még 
sosem volt ebben a táborban, s itt nagyon is 
jól érzi magát.

– Eddig már sok mindent láttunk – mesé-
li Bálint –, s nekem nagyon tetszett Jezerón 
a Fantast-kastély. Délelőtt ott jártunk. Még 
sosem láttam igazi kastélyt. A lovakat is meg-
néztük. Azért is jó itt, mert sokat játszunk, ba-
rátkozunk. Én Csernyák Hubánál és Hunornál 

lakom, ugyanis az óbecsei tanulók látnak ben-
nünket vendégül. Szinte mindenkivel meg-
barátkoztam már a táborban, nemcsak velük. 
Szeretem a játékokat, a vetélkedőket. Most is, 
az irodalmi vetélkedőn játszva nagyon sokat 
tanultunk.

Jenei Mónika nagybecskerekről jött. Ő 
sem volt még a Kincsestarisznya táborban. 

– Mivel megnyertük a Suliszínház Fesztivált 
– kezd a mesélésbe Mónika –, az volt a jutal-
munk, hogy mi hatan eljöhettünk ide. Örülök, 
hogy itt lehetek, már az Újvidéki Televízió 
stábja is járt nálunk, s meséltem, hogy nagyon 
jól érzem magamat. Itt mindig történik vala-
mi. Már az első napon ismerkedési játékokat 
játszottunk, s így hamar megbarátkoztunk. 
Megtanultam kosarat fonni, mindannyian egy 
napocskát készítettünk, mivel másra már nem 
volt időnk. Ez a játékos magyaróra is nagyon 
tetszett, sokat dolgoztunk, de meg is lett az 
eredménye.

Friss Viola az óbecsei Petőfi iskola hetedki-
es tanulója. Ő is kedveli a verseket, a táncot.

– Nekem is tetszett ez a mai irodalmi vetél-
kedő – jelenti ki Viola –, mivel szeretek szavalni, 
itt meg a költőkkel, verseikkel foglalkoztunk. A 
költők nevét, fényképét, a versek címét kellett a 
faliújságra kitűzni. Meg a verseket kellett meg-
felelő sorrendben kirakni... A mi csoportunk 
neve Gumimaci volt, másodikok lettünk. Tán-
colni is szeretek, s itt arra is lehetőségünk nyílt, 
hogy néptáncoljunk, énekeljünk. Mindemellett 
sokat játszottunk, jól elszórakoztunk. Én a nagy-
becskereki Németh Mártát látom vendégül, ne 
is mondjam, milyen jól összebarátkoztunk.

Horváth Lenke is óbecsei. Nagyon jól érzi 
itt magát, s ami a legfontosabb számára, hogy 
szinte mindenkivel megbarátkozott. A vetél-
kedőről is szívesen mesél.

– Öt csoport vetélkedett. Királyságokra 
voltunk fölosztva, a csoportvezető fején azért 
volt korona. A csoprtunk neve a Hajrá király-
ság volt. Sokat kellett gondolkodni, megfelelő 
sorrendben kellet leírni a verseket, de végül 
sikerült! Elsők lettünk. Mindennap sokat szó-
rakozunk, tanulunk: megtanultam agyagozni, 
kosarat fonni, voltunk az úszómedencén fü-
rödni...

Magyar Zófia az óbcsei Samu Mihály iskola 
hatodikosa. Neki is az irodalmi vetélkedő tet-
szett. Végezetül a nap eseményeit kellett SMS 
stílusban összefoglalni...

Koncz Erzsébet

Kincsestarisznya Óbecsén
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Mit tartogat 
számodra 

az iskolaév?
1.  Tíz vagy annál kevesebb szóban össze tudom foglalni, hogy mit akarok 

az iskolaévtől.
Mindig  Néha  Soha

2. Pontosan tudom, hogy milyen osztályzatokat szeretnék szerezni.
Mindig  Néha  Soha

3. Célok helyett rögeszméim vannak.
Mindig  Néha  Soha

4. Biztosan tudom, hogy melyik osztálytársaimra számíthatok.
Mindig Néha Soha

5. A céljaim összhangban állnak az elveimmel.
Mindig  Néha  Soha

6.  Biztos vagyok benne, hogy elképzeléseimet a jövőben meg fogom 
valósítani.

Mindig Néha Soha

7. Csak pozitívan gondolok magamra és a céljaimra.
Mindig  Néha  Soha

8.  Úgy gondolom, hogy az általános műveltségem tárháza nem annyira 
fontos a boldogulásom érdekében, mint az a néhány tantárgy, amelyben 
különösen jártas vagyok.

Mindig  Néha  Soha

9. Mindennap álmodozom, milyen is lehetne az iskolai előmenetelem.
Mindig  Néha  Soha

10. Egy problémához többféle lehetséges megoldást is találok.
Mindig Néha  Soha

11. A szorgalmam összhangban áll a terveimmel.
Mindig  Néha  Soha

12.  Ötleteimet mindig kipróbálom megbízható barátok egy csoportjának 
körében.

Mindig  Néha  Soha

13. Gyorsan döntök.
Mindig  Néha  Soha

14.  Sok időmbe telik, hogy egy döntést visszavonjak vagy megváltoztassak.
Mindig  Néha Soha

15. Ha a fejembe vettem egy célt, semmi sem téríthet el tőle.
Mindig  Néha  Soha

16. Sikerrel használom a megérzéseimet.
Mindig  Néha Soha

Az, hogy mit tartogat számunkra  
a jövő, nemcsak a lelkünkön, hanem  

a hozzáállásunkon is múlik. Hogy megtudd, 
az előtted álló iskolaévben mennyire vagy 
közel terveid megvalósulásához, vizsgáld 

meg saját előfeltevéseid! Töltsd ki  
az alábbi tesztet!

Minden „mindig” válaszért egy pont, minden 
„néha” válaszért két pont, és minden „soha” vá-
laszért három pont jár.

16 és 26 pont között: Gratulálunk! A legjobb 
úton vagy afelé, hogy megszerezd mindazt, 
amire vágysz, vagyis elérd azt a tanulmányi 
eredményt, amit célul tűztél ki magad elé. Ez a 
kategória azt jelzi, hogy többségében már isme-
red azokat a módszereket és elveket, amelyek 
eredményessé tesznek a suliban, és alkalmazod 
is azokat. Tudod, hogy melyik tantárgyból jó 
már az iskolaév elején tündökölni, hogy aztán 
kicsit lazábban vehesd évközben az akadályo-
kat, és melyek azok a tantárgyak, melyekből 
minden órára készülni kell. Folytasd tovább 
szorgalmasan, és készülj fel arra, hogy mindent 
megszerezhetsz.

27 és 37 pont között: A túlnyomó többség 
eredetileg ebbe a kategóriába sorolható. Úgy 
tűnik, te ösztönösen megteszed azt, ami a 
nagy sikerek eléréséhez szükséges – legalábbis 
időnként. Kampányszerűen tanulsz, és ez eddig 
egész jól bevált. Vagyis mindig akkor melegíted 
a széket, ha már nincs más választásod, addig 
viszont kicsit könnyelműen veszed a tanulást. 
Próbáld meg tudatosítani az ösztönös módsze-
reid, és konkrét mederbe terelni őket. Igyekezz 
rájönni arra, hogy mit kell tenned a teljes siker 
érdekében, és hogy hogyan vehetnéd rá magad, 
hogy eztkövetkezetesen meg is tedd. Más szó-
val, hogy ne csak kampányszerűen készülj az 
órákra.

38 és 48 pont között: Nehéz év vár rád. De ne 
aggódj! Ha nem éreznél vágyat a sikerre és a jó 
bizonyítványra, akkor nem töltötted volna ki a 
tesztet – és a vágyakozás az a biztos alap, ame-
lyen a siker nyugszik. Lehetséges, hogy neked 
egy kicsit hosszabb ideig tart majd elsajátítani 
az alapelveket, de képes leszel rá. Tehát munká-
ra fel! Kezdj bele minél hamarabb az önfejlesz-
tésbe. Pontosabban már most, az iskolaév ele-
jén csinálj meg minden házi feladatot, és készülj 
az órákra. Amikor pedig tudod a helyes választ a 
kérdésre, ne legyél kishitű, jelentkezz! 

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Most indulok ötödikbe, és a nyáron megszerettem egy fiút, aki most 
nyolcadikos. A barátnőim SMS-ben megkérdezték tőle, hogy szeret-e 
engem. Ő csak egy Smilet  :) küldött vissza. Nem vagyok biztos benne, 
hogy őszinték voltak velem. Régebben sokszor fölkapott a folyosón, 
és kirohant velem az udvarba. Az viccelődésből volt. Elkezdődött az 
iskola, és én nem merek a szemébe nézni, elfutok előle. Igaziból meg 
imádom, megbolondulok érte! Nem tudok másra gondolni, csak rá! 
Kérlek segíts, adj tanácsot, mit tegyek!

Őszirózsa”
Válasz:
Kedves Őszirózsa!
Ha hiszed, ha nem, a leírtakból azt a következtetést von-
hatom csak le, hogy te igazából belehabarodtál ebbe 
a fiúba. Igaz, egy kicsit korán szédített meg a dolog. 
Remélem, az első hullámon gyorsan túl leszel, és 
összpontosítani tudsz majd másra is, nemcsak 
rá. A bizonytalanságod miatt te is azt teszed, 
mint a tinik java, megfutamodsz a szorongató 
helyzetből. Régebben bolondozott veled, ez 
annak a jele is lehetett, hogy szimpatikus vol-
tál neki. A kis mosolygós meg azt jelentheti, 
hogy nem visszataszító neki az, amit az SMS-
ben olvasott. Mit tehetsz? Legyél türelmes és 
várd ki, hogy mi fog az elkövetkező hónapban 
történni. Ha semmi sem lesz a dologból, az sem 
baj, hisz előbb-utóbb mindenkinek át kell esnie 
az első szerelmen. Addig se hagyd el magad. Kösd le 
magadat az iskolai feladatokkal, a szakkörökkel, amelyek 
érdekelnek, esetleg néptáncra, táncra iratkozhatsz, vagy bekapcsolód-
hatsz a helyi művelődési egyesület munkájába, sportolhatsz is, ha van 
rá módod. Legyél aktív, és az esetleges csalódás nem nyomja majd rád 
annyira a bélyegét, de mindez jót tesz akkor is, ha a rózsaszín szemüve-
gen keresztül látod majd a világot a fiú miatt. Mi pedig csak szurkolha-
tunk neked.

„Kedves Bori Mária és a Bizalmas sorok!
Rendszeresen olvasom a Jó Pajtást, és a 
kedvenc rovataim közé tartozik a Bizal-
mas sorok is. Hosszú tépelődés után úgy 
döntöttem, hogy én is tanácsot kérek 
a bajomra. Tizennégy éves vagyok, és 
nagyon magányosnak érzem magam. 
Nincs testvérem, sem barátnőm, a rokon-
ságban is kevés az olyan gyerek, akivel 
tarthatnám a kapcsolatot. Az iskolában 
is egyedül vagyok. A legszívesebben min-
denkitől félrehúzódok. Nagyon rosszul érzem 
maga, ha sokan vannak körülöttem, ezért a 
szünetekben is legtöbbször az osztályban vagy 
az osztály előtt maradok, egyedül. Otthon is egye-
dül szoktam lenni, mert a szüleim csak este jönnek haza a 
munkából, akkor pedig már fáradtak. Az utóbbi időben nagyon rosz- 
szul érzem magam ilyen magányosan. Mit tegyek, hogy megváltoz-
zak, és nekem is legyenek barátaim?! Kérem, adjon tanácsot!

Csipkerózsika”
Válasz:
Kedves Csipkerózsika!
Tudnod kell, hogy az ember társas lény, szüksége van más emberek 
társaságára. Ezenkívül olyan alapvető szükségletei is vannak, mint az 

hogy szüksége van kapcsolatteremtésre, összetartozásra. Ebből követ-
kezik, hogy arra törekszik, hogy kapcsolatot teremtsen a családban, 
barátokkal, munkahelyen. Továbbá igyekszik megtalálni a helyét a tár-
sai között, igyekszik elismerésre szert tenni, hogy elfogadják, hogy elis-
merjék képességeit, rátermettségét, egész egyéniségét. Többek között 
ezek azok az alapvető szükségletek, a biológiai szükségletek után (az 
éhség, a szomjúság, a biztonság stb.), amelyek az emberi cselekvést, 
viselkedést mozgatják, motiválják.
Szenvedsz a magánytól, de nem teszel semmit sem, hogy kimozdulj a 
most már kényelmetlen csigaházadból, amelybe nagy valószínűséggel 
azért bújtál, hogy megvédjed önmagadat, hogy biztonságban érezzed 
magadat. Idővel mind nehezebb szembesülni a kinti világgal, ahol rossz 

dolgok is várnak ránk. Nem akarsz közeledni a társaidhoz, de ugyan-
akkor jó lenne hozzájuk tartozni. Mintha elvárnád, hogy ők kö-

zelítsenek hozzád, hogy meghallják néma segélykiáltásodat, 
hogy maguktól törődjenek veled, annak ellenére, hogy sok-

szor elutasítottad őket. Sajnos, neked kell megváltoznod, 
neked kell feléjük lépned. „Változtasd meg önmagad, és 
megváltozik körülötted az egész világ!” – mondjuk mi, 
pszichológusok. Bármilyen nehéznek tűnik, neked kell 
lépned. Lépésről lépésre, kis lépésekben kell haladnod. 
Biztos van az osztályodban olyan lány vagy fiú, akiben 
bizalmad van, aki kedves számodra, akit megkérdezhetsz 

az iskolával kapcsolatosan erről-arról. Millió dolog van, 
amivel léphetsz, pl. kölcsönkérsz egy radírt vagy ceruzát, 

és mosolyogva megköszönöd azt. Ha nem nyílsz ki, nem fog 
rád sütni a nap, és nem melegedhetsz meg az emberi kapcso-

latok melegségében. Ez olyan, mint a virágoknál: ha nem bonta-
kozol ki, nem pompáznak a színeid, illatod, nem csodálhatnak meg 

sem az emberek, sem a bogarak. Ha van rá lehetőséged, kapcsolódj be 
valamelyik iskolai szakkör munkájába, ahol újabb ismeretségeket köt-
hetsz olyan személyekkel, akik ugyanaz iránt érdeklődnek, mint te.
Ha nyitottabb leszel a környezeted felé, mások is jobban megnyílnak 
majd feléd, és elfeledtetik veled a magányt. Ne feledd, tartozni kell va-
lahova ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

„Kedves Bizalmas!
Tizenhárom éves fiú vagyok. A gondom az, hogy még nem 

csókolóztam lánnyal. Ez azért fontos tény, mert van egy 
nálam egy évvel idősebb lány, akibe szerelmes vagyok, 
és ő is szeret engem, de nem merem megkérdezni, hogy 
járhatnánk-e, mert ő már tud csókolózni. Ezt biztos for-
rásból tudom. Félek, hogy kiábrándul belőlem. Kérlek, 
segíts! Mit tegyek?

Kiss”
Válasz:

Kedves Kiss!
Senki sem jön tapasztaltan a világra. Mindenki üres lappal 

indul, és fokozatosan, tanulással, tapasztalatszerzéssel töl-
ti ki élete lapjait. Mielőtt még az első csókra összpontosítanál, 

előbb jó lenne, felvenni a kapcsolatot a lánnyal, megkérdezni, hogy 
mit gondol, járna-e veled, és persze beszélgetni is kell vele, ami néha 
nehezebb dolog, mint maga a csókolózás. Inkább erre készülj fel. Meg 
arra, hogy látogass el a fogorvoshoz, rendszeresen moss fogat, és gon-
doskodj a szájhíghiénádról. Nem mindegy, hogy kellemes vagy rossz 
lehelettel szembesül az ember az első csók alkalmával. Szóval, előbb a 
járásajánlat, és utána következik a többi. Biztos, hogy senki sem várja 
el, hogy mindent tudjál. Azt is tudnod kell, hogy vannak, akik nagyon is 
szívesen adják tovább azt, amit megtanultak. Néha a lányoktól is lehet 
ezt-azt tanulni. 
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V
olt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy 
szegény ember s annak három fia.

Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe sem-
mi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a sze-
me fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy 
reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. 
Amint ott falatoznék, elejébe ugrik egy béka, s kéri a legényt:

– Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy egy falatot sem 
ettem.

– Majd holnapután vaskedden – mondotta a legény, s elkergette a 
békát.

A béka elment szó nélkül, de a legény csakhamar elaludott, s mikor 
felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is ki-
rázta nagy félelmében.

Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a 
legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, 
még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele 
sem volt meg a szőlőnek.

Hej, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idő-
sebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, 
s arra sem tudnak vigyázni! 

Mondotta a legkisebb legény:
– Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őr-

zöm.
Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, ke-

nyeret kér tőle is.
– Adok én jó szívvel, hogyne adnék.
Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette.
– Egyél, szegény béka, nesze.
– No, te fiú – mondotta a béka –, jótétel helyébe jót várj. Nesze, adok 

neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt meg egy aranyvesszőt.
Majd az éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű meg 

egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhints rájuk 
külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán 
meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.

Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa, beron-
tottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csil-
lagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott 
magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak 
előtte, mint három bárány.

– Ne bánts minket – mondották a paripák. – Ha valamire szükséged 
lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.

Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem 
szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok 
csak csudálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem 
lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.

No, telt-múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy ma-
gas fenyőszálat állíttatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy 
aranyrozmaringot, s kihirdettette az egész országban, hogy annak adja 
a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről le-
kapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de 
hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni.

Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű 
paripán. Fején rézsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta 
a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld 
nyelte volna el.

Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon 
nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, s mikor az 
apja meg a testvérei hazakerültek – mert azok is oda voltak csudalátni 

–, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyjai, hogy ők mi mindent 
láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény:

– Jobban láttam én azt, mint ti.
– Ugyan honnét láttad volna jobban? – kérdezték a bátyjai.
– Hát fölállottam a kerítésre, s onnét láttam.
A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyes-

mit ne lásson, a kerítést lebontották.
Következő vasárnap még magasabb fenyőszálra egy aranyalmát téte-

tett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem mikor 
nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, 
akinek ezüstsisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, s 
úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.

Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már 
ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, 
bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni!

– Ó, én jobban láttam, mint ti – mondotta a legény.
– Ugyan honnét láttad?
– Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
A legények nagy mérgükben szétszedték az ól tetejét is, hogy az  

öccsük ne lásson onnét.
Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszálra arany selyemkendőt 

tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el. De 
most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak 
fedte az arcát.

Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy mi csudát láttak.
– Jobban láttam azt én – mondotta a legény.
– Ugyan honnét láttad?
– Honnét? A ház tetejéről.
Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a 

ház fedelét is.
Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vi-

téz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az arany selyemken-
dőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta 
az udvarába, aki valamirevaló legény csak van az országban. Azok közt 
sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű 
paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozma-
ring, a lova kantárjába az arany selyemkendő, s egyik kezében tartotta 
az aranyalmát.

No, csakhogy megjött. Örült a király, de még jobban a királykis- 
asszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta 
egész országát.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Benedek Elek

A szegény 
ember szőlője
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A görkorcsolyázás remek sport, és nagyon 
sokan használják edzésre is, hogyha 

az adott sportnak nincs szezonja, például 
síelők vagy jégkorongozók. De ha te csak 
szórakozás szintjén korizol, oda kell figyelni 
pár apróságra, hogy elkerüld a komolyabb 
sérüléseket, és hogy még évekig űzhesd ezt 
a sportot.

Miért fontos, hogy biztonságban 
görkorizz?

A görkorisok megtalálhatók szinte min-
denhol, ahol a biciklisek, a gördeszkások 
vagy a futók vannak. Nemcsak magunkra, 
hanem a társainkra is vigyáznunk kell. Min-
den évben a legtöbb görkoris baleset a 
megfelelő felszerelés hiánya miatt történik. 
A leggyakrabban sérülnek a karok és a fej, de 
horzsolások szinte bárhol keletkezhetnek. A 
legkomolyabb veszély kétségkívül azokat a 
korizókat fenyegeti, akik nem viselnek bu-
kósisakot, és baleset következtében a fejük 
sérül meg.

A felszerelésről
Mindig viselj megfelelő biztonsági felsze-

relést! 
• Bukósisak. A bukósisak mindig kötelező! 

Ez ugyanis a legfontosabb darabja a bizton-
sági berendezéseknek. A biciklis bukósisak 
is jobb, mint a semmi, de a legjobb, ha kife-
jezetten görkorizásra vagy gördeszkázásra 
kifejlesztett bukósisakot vásárolsz. Ezek a 
sisakok ugyanis leérnek a nyakig, és az egész 
koponyát védve előre mennek a homlokig, 
ezzel megvédve a hátraesésekből következő 
komoly sérülésektől. És még jól is néznek ki!

A másik fontos dolog, hogy a bukósisak-
nak megfelelően kell illeszkednie. A túl nagy 
vagy a helytelenül felhelyezett bukósisak 
ugyanis az esés következtében könnyen 
leeshet. Ha a mérettel vannak problémáid, 
kérd szakértő vagy az eladó segítségét! És 
végül, soha ne feledkezz meg az áll alatti kis 
szíjról! Mindig megfelelően kapcsold be, és 
ellenőrizd, hogy nem mozog-e a sisak!

• Görkorik. Legjobb, ha egy erős, masszív ko-
rit veszel, amely megfelelő alátámasztást nyújt 
a bokáidnak is. Az egyik módja, hogy ellenőrizd 
a görkorik biztonságát, ha a cipőn található mű-
anyagot vizsgálod. Ha be tudod nyomni, akkor 
az nem megfelelő. Emellett győződj meg arról 
is, hogy a görkori megfelel a te igényeidnek! 
Utcára, extrém sportra, vagy mondjuk nyáron 
hokiedzéspótlónak fogod használni.

Győződj meg arról, hogy a korid épség-
ben van-e! Minden indulás előtt ellenőrizd a 
kerekeket és a fékeket, hogy megfelelőek-e! 
Ellenőrizd a csatokat, majd mindet csatold 
be! Úgy állítsd be, hogy fogja a lábadat, de 
ne legyen szoros!

• Egyéb védőfelszerelések. Vágások, hor-
zsolások, repedések, törések. Ez nem egy hor-
rorfilm, egyszerűen csak a sérülések, amelye-
ket, korizás közben szerezhetsz. A minimum, 
hogy viselj térd- és könyökvédőt, és valamit, 
ami a csuklódat is megfelelően fogja, és meg-
védi, ha esetleg baleset történik.

A térd és könyökvédők belül párnásak, 
kívül pedig kemény műanyagból legye-
nek. Legjobb, ha a csuklóvédő merev mű-
anyagból készül. Így esés következtében 
megfelelően tartja a csuklónkat. Mindegyik 
eszköznél fontos, hogy megfelelően illesz-
kedjenek, különben nagyobb kárt csinálnak, 
mint hasznot.

• Egyéb felszerelések. Néhányan hosz- 
szabb ruhákat viselnek, hogy még inkább 
megvédjék magukat a horzsolásoktól és a 
karcolásoktól. Míg mások az ujjukat is védik, 
speciális kesztyűvel. Extrém sportolóknál 
pedig egy fogvédő sem árt.

Kezdd zölden a tanévet 
– Az osztályteremben is!

Kihúzófilcek
A kihúzófilcek veszélyes vegyi 

anyagokat tartalmazhatnak (eze-
ket a szagukon is érezheted). Ezek 
az anyagok pedig könnyen bejut-
hatnak a talajvízbe, ott ahol ki-
dobják őket. Éppen ezért ajánlott 
olyan kihúzófilceket használni, 
amelyek vízalapúak, és nem tar-
talmaznak mérgező anyagokat.

Ceruzák
Használj olyan ceruzákat, 

melyek újrahasznosított anya-
gokból készültek, és a csoma-

golásuk is újrahasznosítható, de 
legalábbis környezetbarát. Ren-
geteg használhatatlannak tűnő 
dologból lehet ceruzát készíteni 
– bútorokból, régi pénzből vagy 
használt papírból is.

Tollak
Használj újratölthető tollakat! 

Szinte ugyanannyiba kerülnek, 
mint a kidobható fajták. Sajnos 
sokan az újratölthető tollakat 
is kidobják, ahelyett, hogy újra 

használnák, ezért neked is érde-
mes a kifogyott tollaidat alapo-
san megnézned, mielőtt a kuká-
ba dobnád őket. A legtöbb toll 
nem könnyen lebomló anyagból 
készül, ezért érdemes környe-
zetbarátabb fajtákat venned 
– szerencsére egyre több ilyen 
tollat is gyártanak már. Az ame-
rikaiak évente 1,6 milliárd tollat 
használnak – ha ezeket egymás 
mellé raknák, akkor ez 25-ször 

érné végig a Csendes-óceán Los 
Angelestől Tokióig tartó partsza-
kaszait.

Tankönyvek

Ha teheted, vásárolj használt 
tankönyvetek, majd add őket 
használat után tovább, hogy 
mások is tudják használni őket. 
Ezzel pénzt takaríthatsz meg, il-
letve kereshetsz is, ha év közben 
megőrzöd őket, és az év végén a 
régieket eladod. 

Nagyon szép tolltartót készíthetsz 
egy tejes doboz, száraztészta és egy kis 
festék segítségével. Remek ajándék le-
het belőle. 

Kellékek:
– egy üres tejes vagy gyümölcslés 

doboz
– száraztészta (orsó-, csőtészta és la-

posabb formák: kerék, virág)
– ragasztó
– akrilfesték.
Vágd le ollóval az üres tejes vagy 

gyümölcslés papírdoboz tetejét a doboz 
kétharmadánál. Mosd ki alaposan. Szá-
radás után ragaszd fel rá a száraztészta 
darabokat, majd ha a ragasztó is ren-
desen megkötött, fesd ki akrilfestékkel. 
Lehet egyszínű vagy használhatsz több 
színt is – ahogy a tésztaformák kiválasz-
tásánál, és a belőlük felragasztott minták 
esetében is nyugodtan kövesd a fantázi-
ád.

Jó ügyeskedést!

Asztali tolltartó 
– száraztésztából

Görkorizz 
biztonságosan!

Kezdd zölden a tanévet
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Skandináv rejtvény (24.)
Rejtvényünkben Gárdonyi Géza szállóigévé vált mondását rejtettük el. 

Ezt kell megfejtenetek.

Betűrejtvények
1

ŐK   VÉS
2

T
TRV

A

3

RND
Ó

4
T

X
A

Keresztrejtvény

2

1

NNY

„L”

... ÉS NEM 
TÖBB

NÉVELŐ

2000

FÉL ÖT!

PITE KÖZEPE 
(ÉK. F.)

500

ÜTŐ-
HANGSZER

TEMPUS

SUGÁR

50

A HÖLGY 
PÁRJA

KÉN

KICSUK, 
KIREKESZT

VÍZBEN 
ÉL

SZERB 
IGEN

FORDÍTOTT 
KOR

TETEJÉRE

HAMIS

LITER 
RÖVIDEN

VERA 
EGYNEMŰI

SÁTOR KÖZE-
PE (ÉK. F.)

SZÍNESET 

HAZA

FORDÍTVA 
MAGAS 

NÖVÉNY

ZAMBIA

TAKTUS 
KÖZEPE

ÉLŐSKÖDŐ

BŐRÖV

HÁROM, 
OLASZUL
BABONÁS 
TILALOM

EGY

TERMÉKET 
(ÉK. F.)

SPALETTA-
FÉLE

NÉVELŐ

BÓR

RÁTONYI 
RÓBERT

ITTRIUM

DIVAT-
ÉKSZER

ÓN

U. E.

BELGA 
FOLYÓ

EGY 
NÉMETÜL

FÜRTÖS 
GYÜMÖLCS

MÁLTA

TRÉNIN-
GEZIK

BELGÁRDI 
HETILAP

KICSI 
ANNA

NŐI 
NÉV

ELKÉPED

EZ

A FÖLD FELÉ
KÓRKHÁZI 
KEZELÉSRE 

KÜLD

E NAPI
RITKA 

NŐI 
NÉV

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15
TT

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

A rendőr megállítja a szabálytalankodó autóst:
– Uram, ön túllépte az ötvenet, ezért háromezer di-

nárt kérek.
– ...
A csattanó a rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A poén első része, 9. „S”, 10. Befe-
dé, 11. Földgömb, 14. Három, olaszul, 15. Olasz festő, 16. 
CGI, 17. Fordítva tok, 19. Meleg évszakaik, 23. Török név, 24. 
Ront betűi keverve, 25. Kopasz, 27. Telesport, 28. Női név, 
30. Még annál is lejjebb. 

Függőleges sorok: 1. A poén befejező része, 2. Norvég 
főváros, 3. Tiborka, 4. A vizsgán segítségemre van, 5. Kü-
lönbség szerbül, 6. AAAA, 7. Katica, 8. Nózi, 12. Nem itt, 13. 
Ott közlekedünk, kissé régiesen, 18. Egyházi szertartásokat 
végzik előtte, 20. Össze-vissza nyír,  21. Ázsiai ország, fordít-
va, 22. Ravasz állat, 26. Elítélt, 29. Rőtvad, 31. A föld felé.
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Kicsi sarok

A 21. skandináv rejtvény megfejtése:

BÁNKI DONÁT, BÁNKI-TURBINA

Könyvjutalmat kap:
Romić Márta, Szabadka

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10

Vízszintes sorok: 
1. Konyhakerti nö-
vény, 5. Az üzem, 
6. 51 római számmal, 
7. „B”, 8. ÁÁÁÁ, 
9. Opus, 
10. A -re párja.
Függőleges sorok: 
1. Konyhakerti 
növény, 
2. Ágneska, 
3. Rügy két vége, 
4. Férfinév.

Minirejtvény

Se eleje, se vége

Ü N D

A G D

Ó Z S

U Z S

Pótold a 
hiányzó 
betűket elöl 
és hátul úgy, 
hogy min-
den sorban 
egy-egy női 
név alakul-
jon ki.

Miniszámjáték

1

3

2

4

A számok 
mindegyike 
 (1, 2, 3, 4) csak 
egyszer fordulhat 
elő, minden sorban 
és oszlopban, 
valamint a 
négyzetekben.

Keresztszavak
F F C

O E S

L L I

R T T

A Á Ő

T S K

F O L Y A R T

P Á R S Á N C

B E V E Z T E

Pótold a hiányzó betűket vízszintesen és függőlegesen úgy,  
hogy értelmes szavakat kapj.

Fokról fokra
1

2

3

4

5

6

1. A harmadik személy, 2. Gólt ..., 
3. Hirtelen arrébb nyom, 4. Verset ír, 

5. Poéta, 6. Csirkefogó.

Minden szó tartalmazza 
az előző szó össz betűjét 

és annál mindig 
egy betűvel többet. 

14

7

10 5

7

4

8

Körszámtan

A számok egy bizonyos logika szerint követik egymást.  
Ha erre rájössz, már be is írhatod a keresett számot  

az üres körcikkbe.
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A fekete lovag Rajzolta Fazekas Attila
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P
isa kedves kis város Olaszországban, Tosz-
kánában, az Arno folyó partján, és ha el-
hangzik a neve, mindenki rögtön a ferde 

toronyra gondol. Pedig a városkában van egyéb 
látnivaló is. No és ha már beteltünk a látnivalók-
kal, érdemes beülni egy hangulatos étterembe, 
falatozni a finomabbnál finomabb étkeket, inni 
egy jó kávét, és nézegetni az embereket, akik 
itt nyugodtabban élnek, és nekünk, akik állan-
dóan rohanunk, úgy tűnik, igazán élvezik az 
életet. De menjünk a városba!

A ma 100 000 lakosú települést a múltban 
bátor, kalandos szellemű hajósok lakták, akik 
hosszú ideig uralták a Földközi-tenger vidé-
két. Kereskedtek, hódítottak, mesés kincsekre 
tettek szert, ezáltal a város gyarapodott, gaz-
dagodott. 1063-ban a pisaiak egy vakmerő 
tengeri kaland során Szicília partjainál hat 
kincses gályát foglaltak le a szaracénoktól. A 
zsákmány annyira hatalmas volt, hogy úgy 
gondolták, valami igazán nagyszerűbbe kelle-
ne befektetni. Ekkor született meg a gondolat, 

hogy felépítik belőle a térség legnagyobb szé-
kesegyházát. Neki is láttak a munkálatoknak, 
és hamarosan kialakult az Olaszország máig 
egyik legnagyobb ékességének számító Cso-
dák tere, a Piazza dei Miracoli. A székesegy-
házhoz aztán újabb építmények társultak, és 
aki ma ellátogat a gyönyörű zöld pázsitból ki-
emelkedő építményekhez, valóban csodát lát. 
Sokakban felötlik, miként maradtak meg az 
itteni monumentális épületek az évszázadok, 
a pusztító események során?! Nos, ez valóban 
csoda, mert a dómot, a ferde tornyot, amely 
harangtoronynak épült, a keresztelőkápolnát, 
a szobrokat, a magas falat ma is olyan állapo-
tukban szemlélhetjük meg, mint ahogy a 11–
14. században megépültek. Időnként persze 
felújítják őket, de az immár közel ezredéves 
építmények ma is állnak és állják a látogatók 
rohamát. Azokból ugyanis van itt bőven!

A város északi fala mellett megépült dóm 
építészeti remekmű. A legendák szerint épí-
tése kezdetén semmi hagyományra nem 
támaszkodhattak, ezért a bizánci császártól 
kértek építőmestereket, kőfaragókat, azok a 
Távol-Keletről hoztak antik oszlopokat, a kö-
zeli Carrarából vontatták ide a leggyönyörűbb 
márványtömböket. 1118-ban szentelték fel az 
öthajós bazilikát, amelynek azóta is a csodájá-
ra járnak. És nemcsak csodálták és csodálják, 
hanem utánozzák is, mert a márványból, kö-
rös-körül színes berakásokkal készült épület 
mintául szolgált az olasz városoknak a szé-
kesegyházak építésénél. Kívül-belül érdemes 
megnézni, a benti árkádsorok, az oszlopok, az 
építészeti megoldások káprázatosak. Nem tu-
dott vele betelni Galileo Galilei, a város szülöt-
te sem, aki sokszor kijött ide, a dómban függő 
pompás bronzcsillár vezette az ingamozgás 
törvényeinek tanulmányozására. 

A székesegyház mellett áll a ferde torony, 
a La Torre Pendente, amely eredetileg harang-
toronynak, campanilenak épült. 1173-ban 

kezdték építeni, és amikor a nyolc emeletből 
három elkészült, a tőzeges talaj egyszer csak 
süppedni kezdett. A további emeleteket ezért 
a dőlés felőli oldalon rövidebbre tervezték, így 
biztosították az épület súlypontját, szilárdsá-
gát, tehát a torny végül is nemcsak ferde, de 
görbe is lett. A többletfalazatok azonban újabb 
elhajlást okoztak. A tornyot persze befejezték, 
mintegy ötven méter magas, nyolcszintes lett, 
és az elhajlás négy méter. Időről időre cement-
töltéssel megerősítik a talapzatát, 1990-től 
2001-ig zárva is volt, ekkor 750 tonna ólmot 
öntöttek betontárlókba, így próbálták meg-
akadályozni a további dőlést. Állagmegőrzés 
miatt pedig egyszerre csak harminc embert 
engednek fel. Akik vállalkoznak a háromszáz 
lépcső megmászására, a legfelső szintről be-
láthatják az egész várost, de még a távoli vi-
dékeket is. Galilei ezt az építményt ugyancsak 
elragadtatással szemlélte, és a gravitációról 
alkotott törvényéhez innen tanulmányozta a 
szabadeséssel zuhanó tárgyakat.

Egy kőhajításnyira innen van a baptiste-
rium, a körtekupolás, kör alakú építmény, a 
keresztelőkápolna. A gótikus tornyocskákkal, 
márványcsipkékkel ékes keresztelőkápolna 
ugyanolyan gyönyörű, mint a tér többi da-
rabja. Bent a fő helyet a keresztelőmedence 
foglalja el, de művészi szempontból jelentős a 
szószék is, remek domborműveivel.

Ennyi szépség után a legtöbben azt gon-
dolják, már nem jöhet más. Tény, hogy a Cso-
dák terének építményeit nem lehet felülmúlni, 
de egy sétát megérnek az Arno-part palotái, 
az óváros zegzugos utcácskái, az apró siká-
torok és a többi templom is. A Csodák tere 
lenyűgöző hatású, de ezek szintén hozzátar-
toznak Pisa látképéhez. Nem hiába mondta 
Stendhal, a francia író, hogy Pisa merész épít-
kezései megmozdították egész Olaszországot, 
és innen indult hódító útjára a reneszánsz. 

Nagyon igaza volt!

Megdőlt, de nem dől le

Támasszuk 
meg a tornyot

Dóm és baptisteriumPiazza dei Miracoli
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Várakozás, tömeg, napsütés, izzadás, 
tánc, izgalom, meglepetés, boldog-
ság, nevetés, meghatódás, ordítás, 

szétszakadás, összetalálkozás... ilyen a Szi-
get... nekem. Tűkön ülve vártuk már, hogy 
elérkezzen. „Mint egy falat kenyér úgy kell 
ez a Sziget” – hallottam pár héttel a kezdete 
előtt. Igaz is volt. Testileg elfáradhatsz, de a 
lelked feltöltődik itt. Annyi újat kaphatsz, le-
gyél akármilyen ember is, sokszínűségében 
bárki megtalálhatja a kedvére való kikap-
csolódást.

Mínusz egyedik nap, hatalmas tömeg a 
bejáratnál, már a külföldiek is jönnek ma, 
mindenki kikérte a szabadságot, vagy a nyá-
ri szünetet élvezi. A napunk úgy telt, hogy 
felfedeztük az idei helyszíneket, ide-oda 
csatangoltunk a fesztivál hatalmas szigetén. 
Egy kisebb városka alakul itt ki ilyenkor. A 
színpadok között vannak főutcák, tömeggel 
és árusokkal, kik finom, illatos ételeikkel csá-
bítanak, hogy vegyél valamit, nem csekély 
összegekért, bazárosok, színes ruhákkal, 
játékokkal, vannak kisebb eldugottabb ré-
szek, nyugalommal, csönddel. Körülbelül 15 
színpad van, de a fene se tudja megszámol-
ni, mert vannak helyszínek, ahol több pódi-
um is fel volt állítva. Ezen a napon volt sokak 
kedvence, a Kispál és a Borz búcsúkoncert-
je, melyen hatalmas tömeg jelent meg. Sok 
sétálgatás után egy teaházban pihentünk 
meg, ahol hastáncosok csalogatták az arra 
járókat, és ingyen kóstolót kaphattunk do-
bozolt kókusztejből.

A nulladik napot, a reggae és ska ünne-
peként hirdették, mivel ebben az évben len-
ne Bob Marley, a reggae-műfaj legnagyobb 
zenésze, hatvanöt éves. Természetesen fel-
lépet a The Wailers, Marley egykori zeneka-
ra, egy darab tősgyökeres wailers zenésszel, 
a többiek már megújultak. Élvezetes volt a 
koncert, csak valami hiányzott nagyon, Bob 
Marley.

Az első nappal kelt életre igazán a fesz-
tivál, ekkor nyitott meg számos helyszín, 
melyek az előző két napon még nem funkci-
onáltak, és ekkor indult be minden színpad 
működése.

Sátrunk a Hungarikum falu mellett volt, 
tökéletes hely, hogy mindenhova könnyen 
eljuthassunk, és mindig legyen a szomszéd-
ban olcsóbb finom étel. Úgy tűnt nem csak 
a külföldiek számára volt érdekes a magyar 
konyha, a népi játékok, a magyar termékek 

vására, az élő pékbemutató, a kézművesség 
és a táncház. Mi gólyalábaztunk, hát mit 
mondjak, azt hittem egyszerűbb... Egy este, 
mikor már minden koncertnek vége volt, itt 
még javában folyt a mulatozás, így hát csat-
lakoztunk. Kakastöke pörkölt, túrós pulisz-
ka, piros paprikás főtt krumpli, csirkemáj... 
mmm... valamennyivel olcsóbb volt itt min-
den, mint a többi helyen. Ám máshol is volt 
sok finomság, kínai, indiai, erdélyi, mexikói, 
görög ételek, palacsinta, kürtő+skalács, 
gyümölcsárus, és yugoslavian food néven is 
volt csevap és más.

Egyik idei legkedvesebb felfedezésem 
egy bicikliző együttes, amelyt a Civil-szi-
get részlegben találtunk meg, véletlenül. 
Kedvenc teázónk felé igyekeztünk, mikor 
megláttuk a furcsa kis csapatot. Négy bi-
cikli egymás mellett, ezekre rákötve egy 
áramfejlesztő, és az együttes. Két gitár, dob, 

SZTÁRVILÁG

Sziget 2010
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nagybőgő, mikrofonok. A kihangosítás és 
az elektromos gitár csak akkor szólalhatott 
meg, ha volt négy önkéntes vállalkozó, akik 
hajtják a bicajokat. Tehát megtermelték 
maguknak a szükséges áramot. Újkori hip-
piknek mondanám őket, Amerikából jöttek, 
sok országot érintve, biciklivel járják a vilá-
got, koncerteznek. Vidám, pozitív emberek, 
azt hangoztatják, hogy te magad is tehetsz 
azért, hogy jobb legyen a világ. Járj bicikli-
vel, ne használj autót, kevesebb lesz a kör-
nyezetszennyezés, a zaj, a harag, a tumultus. 
Mivel a legtöbb probléma a Földön az olaj 
miatt van (háborúk, környezetszennyezés, 
pénzhajhászás...), így ha csökkenne az autó-
sok száma, sőt eltűnnének, rengeteg bajon 
segíteni lehetne. És ehhez minden egyes 
ember saját tette hozzásegít, sose becsüljük 
le magunkat. Ők is eljutnak bárhová bicikli-
vel. Ginger Ninjas, így találhatsz rájuk.

Ezért szeretem a Szigetet, sok várt zene-
kar mellett, mindig érhet meglepetés, min-
dig kapsz valami újat. Különben a kedvenc 
teázónk is a Civil-sziget egy gyakran láto-
gatott pontja, a Zöld udvar, Fair Trade sátra. 
Teát, kávét vehetsz, adományért. Tehát nincs 
meghatározott összeg. Olyan termékek 
ezek, melyek megvételével támogatod a 
termelőket. Ugyanis köztudott, hogy a nagy 

kávécégek sok pénzt keresnek, ám ebből a 
pénzből nem sok jut azoknak, akik a kávé-
ültetvényeken dolgoznak, épp, hogy csak 
éhbért kapnak. De létezik egy egyesület a 
Fair Trade (méltányos kereskedelem), mely 
eljuttatja a pénzt a kitermelőkhöz. Nálunk 
sajnos még nem lehet kapni ilyen terméke-
ket, de Magyarországon már igen. Ezeken a 
teákon, kávékon és más termékeken feltün-
tetik a Fair Trade logót, erről tudhatod, hogy 
megfizetted a munkást, aki dolgozott rajta. 
Ha többet szeretnél tudni erről, rákereshetsz 
a neten: www.fairvilag.hu 

 A Civil-sziget még arra jó, hogy jógázz, 
meditálj, reikizz, okosodj, fabrikálj, tapasz-
talj, tanácsokat kapj egy erénykeréktől, 
például én forgattam egyet, és ezt kaptam: 
„Emlékezz erre: az életben úgy kell visel-
kedni, mint a lakomán: körülhordoznak egy 
tálat – éppen hozzád ér –, nyújts ki a kezed, 
és szerényen vegyél belőle. Ha elmegy mel-
letted, ne állítsd meg! Ha meg nem jön, ne 
fürkéssz utána sóvár tekintettel, hanem várj 
türelemmel, amíg hozzád ér!” – Epiktétosz.

Aztán kipróbáltam, milyen a vakoknak. 
Bekötötték a szemem, és kaptam kis üve-
gecskéket, hogy beleszagoljak, melyik mit 
rejthet, majd különböző anyagokat tapo-
gattam. Kitaláltam majdnem mindet, de 
kellemetlen volt olyan sokáig sötétben ma-
radni, viszont jó, hogy megtapasztalhattam, 
milyen is a vakoknak.

Reggae-falu is van, ahol sokat táncoltunk 
afrikai táncokat egy mosolygós jamaikaival, 
pólót is lehetett festeni  ingyen, és afrikai 
nők fonták a lányok hosszú haját.

A nagyszínpados fellépők közül a legna-
gyobb tömeget az Iron Maiden és a Muse 
vonzotta. Nagy bulit csinált még Gentle-
man, a The Hives, a Papa Roach, Mika, a 
Faithless, a Ska-P és a Madness is. Az egész 
fesztivál ideje alatt 382 ezren voltak, béké-
ben, boldogságban.

Szereztünk új ismerettségeket is, barát-
koztunk szomszédos sátorozókkal. Előny, ha 
az ember tud angolul, mert megismerked-
hetsz olyan emberekkel, akik Európa másik 
feléről jöttek, vagy épp Egyiptomból. Népek 
sokasága keveredik itt, nagy a nyüzsgés, 
százféle nyelv.

Sokak kedvence, Varró Dániel író, költő, is 
megjelent a Szigeten. Túl a Maszat hegyen 
című meseregényéből színdarab készül, 
ebből mutattak be részleteket az Oktopusz 
Összművészeti Helyszín Nagysátrában, 
kedvcsinálóként. A darab bemutatója 2010. 
december 3-án Pesten, a Vígszínházban 
lesz.

Barangolva erre-arra, ha épp nincs jobb 
dolgod, kérsz a környezetvédőktől egy-két 
zsákot, és gyűjthetsz szelektíven szemetet, 
amiért cserébe ajándékokat kapsz. Mi tö-
rölközővel és vizipisztollyal gazdagodtunk, 
aminek aztán jó hasznát vettük. A nagy 
melegben, sétálva a tömegben, egymást lö-
völdözték a fesztiválozók, néhol nagy csata 
alakult ki.

Sok koncerttel, bulizással, tapasztalat-
tal gazdagodtunk az idén nyáron is. Jövő-
re sem szabad kihagyni ezt az egy helyre 
összehordott, hatalmas élménykavalkádot.

Kanyó Judit

SZTÁRVILÁG
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Vajdaság AT 
Oktatásügyi,  

Téjékoztatási, valamint 
Kisebbségi Titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési  
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

2010. augusztus 15-től 22-ig a kishegyesi 
Kátai-tanya adott otthont a Vajdasági Magyar 
Versmondó Egyesület idei nyári táborának. A 
XXII. Szép Szó Táborba Vajdaság különböző 
településeiről érkeztek a versrajongó alsó és 
felső tagozatos általános iskolás és középis-
kolás gyerekek, összesen negyvenketten.  (Az 
egyesület székhelye Bácsfeketehegyen van. 
Az utóbbi néhány évben kétszer is rendeztek 
tábort: a téli és a nyári szünidőben.)  A munka 
három csoportban folyt: a kiscsoport vezetője 
Lódi Andrea, a középső csoport vezetője Feke-
te Ágnes és Bori Viktor drámapedagógusok, 
a nagycsoport vezetője pedig Pataky András 
győri rendező volt. A vasárnapi gálaműsoron 
mindhárom csoport bemutatta saját közös 
produkcióját az állandó beszédtechnikai gya-
korlatokon kívül, amelyet naponta végeztek 
Pál Ágnes logopédussal. A nagycsoport Arany 
János balladáit mutatta be. Az egyesület elnö-
ke, Hajvert Ákos szerint a nagycsoport különle-
ges produkcióját több településen is színre vi-
szik majd az elkövetkezendő egy év folyamán. 
A táborból természetesen nem hiányozhatott 
Barta Júlia és Krekity Olga sem, akik egyéni-
leg is foglalkoztak a házi bajnokságra készülő 
versmondókkal. A pénteken este megtartott 

házi bajnokság nyertesei a következő szavalók 
lettek: Lukács Anna (Nagybecskerek), kiscso-
port; Csíkos Dániel (Torda), középső csoport 
és Szarka Ákos (Bácsfeketehegy), nagycsoport. 
A verskedvelő, szerepelni vágyó vagy csak 
tökéletesebb magyar beszédre, helyesebb ki-

ejtésre törekvő fiatalok figyelmébe ajánlom a 
Szép Szó című folyóiratot, amelyben minden 
hasznos információt megtalálhatnak, többek 
között a Kárpát-medencében zajló időszerű 
vers- és prózamondó versenyek pályázati fel-
hívását is.

Az idén nyáron 25. alkalommal rendezték 
meg Magyarországon a Csutorás Nép-

zenei Tábort, amely a Kárpát-medence egyik 
legszínvonalasabb rendezvénye. Augusztus 
8-a és 15-e között Örkényben a kb. 170 részt-
vevő (6–92 év) a népművészet különböző 
ágával ismerkedhetett meg kezdő vagy hala-
dó szinten: népköltészet, népzene, néptánc, 
hangszerkészítés és népi mesterségek. A 
tábor utolsó estéjén gálaműsort rendeztek 
az örkényi művelődési ház nagytermében, 
melyen mindenki bemutathatta, mit tanult 
az egyhetes foglalkozások során. A tábor fog-
lalkozásvezetői és előadói olyan emberek vol-
tak, akik az egész magyar nyelvterületen is-
mertek vagy a Népművészet Mestere címmel 
rendelkeznek: pl. Budai Ilona, Birinyi József, 
Pál István, Holecz Istvánné, a Gajdos népzenei 
együttes stb.  A Csutorás Tábor gálaműsorá-
nak az idén két nyugat-bácskai fellépője is 
volt, akik egész héten a Budai Ilona vezette 

énekcsoportban tanultak, mégpedig: a bács-
kertesi Csizmadia Anna (a szabadkai zenei 
középiskola végzős növendéke) és a doroszlói 

Brindza Beatrix (nyolcadik osztályos tanuló), 
akik szólót is énekeltek. 

B. I.

Szép Szó Tábor

A nagycsoport Pataky András rendezővel


