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Békés karácsonyt, valamint sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk minden tininek, a szülőknek, a pedagógusoknak, 

a terjesztőknek és a lap valamennyi barátjának, támogatójának.
A Jó Pajtás következő, szintén kettős száma január 20-án jelenik meg.

G
ondoltam, arról a jászolról fogok beszélni a gyerekeknek, a bet-
lehemi jászolról. Nem tudom, mit szól majd a tanító néni, de a 
betlehemi jászol, a bölcső nem olyan szimbólum, amit a kicsik 

ne tudnának fölfogni, ne éreznék magukhoz közel állónak, még akkor 
sem, ha eleddig az iskolában aligha hallottak róla valamit. Hallhattak 
viszont odahaza.

Nem véletlenül jutott eszembe a betlehemi jászol, karácsonyhoz 
közeledünk, máris havazik. A Fruška gora fái, ahogy ereszkedünk le a 
faluba, fehérbe öltöztek.

Egy olyan falu felé tartunk, ahol csak elenyésző számban élnek ma-
gyarok, s ennek a néhány diáknak az iskolában külön anyanyelvi órá-
kat tartanak.

Megérkezve az iskolába, a tanító „néni” – a lányom lehetne! – meg-
mutatja azt a kicsiny tantermet, ahol a magyar diákok anyanyelvápo-
lása folyik. Szerzetesi cellára emlékeztet; két keskeny, magas, udvarra 
nyíló ablaka van. Látszik a tantermen, hogy aki itt dolgozik, mindent 
megtesz azért, hogy mindenki jól érezze magát a falak között. A Julia-
nus-iskolák képe rémlik fel bennem a messzi múlt ködéből, talán azok 
lehettek ilyenek errefelé, ahol már akkor is szórványokban élt a magyar-
ság.

Ebbe a kicsiny tanterembe ne férne be a közönség, amely fogadá-
sunkra összeverődött. Főleg kisdiákok jöttek el, a hátsó sorokban né-
hány szülő. Oldalt az a kisdedkórus, áll, amely néhány dallal köszönt 
majd bennünket.

Szorongva fogok bele mondandómba. Miként elgondoltam, gyer-
mekkorom egyik szép emlékét iparkodom felidézni, a betlehemeseket. 
Ilyen hóesésben érkeztek, amilyen a mostani, és így, alkonyat után, ami-
kor az ablakokra sötét függönyt húzott az est. Bekopogtak az ablakon, 
és megkérdezték: beeresztik-e a betlehemeseket? Persze hogy beeresz-
tették, alig várták már őket, különösen a gyerekek. Nagy lábdobogás 
közepette jöttek be – cipőjükről le kellett verniük a havat –, s mielőtt ka-
rácsonyi játékukhoz hozzáfogtak volna, kisded betlehemüket letették a 
szoba földjére vagy egy odakészített székre.

Ez a betlehem olyan volt – melegszem bele a történetbe –, mit egy 
mai színes televízió. Kinek van odahaza televíziója? Nyújtsa fel a kezét, 
akinek van!

Előbb csak néhány bátortalan kéz emelkedik a magasba, apródon-
ként aztán mindenkié.

Tehát mindenkinek van színes tévéje, így van ez rendjén, utóvégre 
maholnap a huszadik század utolsó évtizedébe lépünk. E század első 
felében az én színes tévém a betlehem volt. 

Ez a betlehem olyan volt, mint egy kis templom, az ajtaján be lehe-
tett kukkantani, s ott a gyertya világánál egy jászol volt látható, pász-
toroktól körülállva. A jászolban feküdt a Kisded. A kis Jézus. Tudjátok-e, 
ki volt ő?

Senki sem nyújtja fel a kezét.
Az, aki a karácsonyfát hozza, próbálok segíteni.
Néma csend.
De nem is folytatom. Betörtünk egy falusi iskolába a betlehemi já-

szollal, mert a karácsony közeleg, s úgy gondoltuk, hogy ma már az 
iskolában is lehet beszélni, beszélgetni a karácsonyról. Nem lehetett. 
Azonban a néma csendnek nemcsak az a magyarázata, hogy a betle-
hemi jászol az iskolából negyvenöt éven át ki volt tiltva, hanem valami 
más is, amit már előadás után tudtam meg.

Hogy a hallgatóság, a gyerekek jó része egyáltalán vagy alig értette 
azt a nyelvet, amelyen hozzájuk szóltam. Pedig – magyarázta a tanító 
néni – úgy igyekeztem őket elhelyezni, hogy az első padsorokba azok 
kerüljenek, akik értenek valamit magyarul. Hogy ha kérdeznének tőlük 
valamit, tudjanak válaszolni.

Az este még két faluban vártak bennünket, közben a csöndes hó-
esésből valóságos hóvihar kerekedett, iparkodnunk kellett. S mert a 
hóvihar által a karácsonyi hangulat csak „fokozódott”, a következő ál-
lomáshelyünkön is megemlítette valaki a betlehemi jászlat. S ott is csak 
néma csönd volt rá a válasz.

Ebben a mélységes csöndben szólalt meg aztán egy idősebb néni-
ke, a falu felnőtt lakosságának egyetlen „képviselője” ezen az esten, az 
unokájával jött el ide, kicsi, még óvodáskor előtti unokájával, akit az 
előadás egész ideje alatt az ölében tartva fogott át.

– Most hallgatnak – mondta –, pedig tudják, mi a betlehemi jászol, 
meg azt is, ki fekszik benne. Tudják, mert otthon megtanulták. Most 
mégis hallgatnak.

Nem faggattuk őket, miért. Sebtében szétosztottuk közöttük a köny-
veket, amiket magunkkal hoztunk, bár sejtettük, hogy sohasem fogják 
őket elolvasni, egyszerűen azért, mert nem tudják őket ezen a nyelven 
elolvasni. Mély hallgatásba burkolózva folytattuk az utat a harmadik 
falu felé. Hogyan találunk oda ezeken a hóval befújt utakon? Hol lelünk 
rá a betlehemi jászol melegére?

Németh István

Arról a jászolról

Vegyél egy kiló szeretetet, futtasd fel sok melegséggel, 
Tehetsz bele maréknyi derűt, dúsíthatod kedves szóval.
Hogy megkeljen szépen, fedd be tisztaságtakaróval.
Még kél a karácsonyi kalács, keverj hozzá tölteléket,
Egy húszdekányi barátsághoz, négy kanál őszinteséget.
Amikor mindez összeállt, a szíved tüzénél süssd meg,
Hintsél rá porcukor nevetést, attól lesz igazán még szebb.
Ha lehet, forrón vágd fel, mindig egy szelettel többet,
Mint asztalodnál vendégeid, kik naponta összegyűlnek.

Kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt!

Király Emese 
csantavéri 
tanuló rajza
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A
z anya a varrásra figyelt. Rengeteg 
munkája volt, jön a karácsony. An-
nival, a nagyobb lányával versenyt 

dolgoztak, nem is szóltak, hajtották a mun-
kát. A kisebbik lány főzött, néha beszólt a 
konyhából, és valamit kérdett, de senkinek 
se volt ideje rá válaszolni. Erre a fiatal lány 
duzzogva és csattogva vonult vissza. 

Berohant a srác. 
– Anya, anya, lemegyünk a térre focizni! 
– Nem mégy sehova – kiáltott rá az anyja 

helyett a nagy nővére. 
– Első kiadás hallgasson – kiáltott a fiú. 
Az anya nevetett, s egy pillanatra odavil-

lant a szeme a fekete fiúra. Mint a vas, mint 
a tűz. 

– Anya, anya, anyaaa, megyünk a térre 
focizni! 

– Nem mentek – kiabált a lány –, hó van, 
nem lehet! 

– Már elseperték. 
– Azért mégse lehet. Mindig csavarogni, 

szemtelenek! 
A nagyobbik fiú ellenségesen nézett rá: 
– Már mondtam, első kiadás hallgasson. 
– Szamár! 
A gépek egy pillanatra sem állottak meg. 

A varrógépek akkor is tudnak berregni, ha 
oda se néz a varrónő. Kintről besüvített a 
villanyos csengése és rohanása. 

– Csak menjetek – mondta a lány –, hogy 
elmázol egyszer a villanyos. 

– Első kiadás hallgasson. 
Az anya kétszer ment férjhez. Első házas-

ságából két lánya van, a másodikból két kis 
fia. A lányok szőkék, a fiúk feketék, vadak, 
temperamentumosak. 

– Anya, lemehetek a térre? Anya, mehe-
tek a térre? 

Az anya még meg sem szólalt, most is a 
lánya feleselt. 

– Üljetek a feneketeken. Örüljetek, hogy 
éltek. 

– Első kiadás slussz. Én második kiadás 
vagyok. 

– Második rendkívüli kiadás! – sikított a 
kisebbik. 

Az anya nevetett: 
– Hadd menjenek le, legalább nem lár-

máznak – mondotta csendesen a lányának. 
– Aztán szaladhatunk utánuk, ha egyszer 

baleset lesz. 
– Ilyenkor lejön mennyből az angyal 

– mondotta az anya –, vigyáz a gyerekekre. 
– Á, az angyalok most a Belvárosban bá-

mészkodnak. 
A két fiú abban a pillanatban zsebre vág-

ta a burkolt engedélyt és üvöltve: 
– Gyerünk, gyerünk, vedd elő a labdát. 
A kisebbik levetette magát a földre, és az 

ágy alá bújt. Előkotorta a labdát. 
– Te mindent megengedsz nekik, anya, 

de egyszer ki is törik a nyakukat. 
De már Jani, a kicsi, jött a labdával az 

ágy alól. A labda egy testszín harisnya volt, 
mely meg volt tömve keményen ronggyal, 
s jól bekötve. Olyan finom labda volt, hogy 
csoda. 

– Öltözzetek fel jól – mondta az anya. 
– Öltöztesd fel őket. 

– Akkor sose leszek készen. 
– Nem kell, magunk is tudunk. 
A fiúk felszedték a kis télikabátokat, egy-

mást gombolgatták, és a sálat begyűrték a 
kabát gallérja alá. A két nő csakugyan nem 
hagyta abba a munkát. Még álmukban is 
dolgoznak. 

Mikor a sapkát is a fülükre húzták, rohan-
tak el, mint a szél. 

– Vigyázzatok egymásra. 
– Igen, anya. 
– És ne ordítsatok a folyosón, mert meg-

esz a házmester. 
– Első kiadás hallgasson – és már kint 

voltak a lakásból. 
A harmadik emeleten végigrohantak, a 

szennyes lépcsőn le, a torkuk úgy dolgozott, 
mint a sziréna. Ki az utcára. 

Hideg szél volt, nem törődtek vele. Előre-
hajtották a fejüket, és nekidűltek a szélnek. 
A keskeny mellékutcában kevesen voltak, 
egy szusszanás nélkül rohantak a főút felé. 
Annak a végében van a nagy tér. A kis lyu-
kas kötött kesztyűt csak az utcán húzták fel, 
futás közben. 

Már az utcán karácsonyfát hoztak. Egy 
asszony elég nagy fácskát cipelt. Megállot-
tak, megnézték. 

– Buta – mondta Imri, a nagyobbik. – Mi-
nek vesz ez karácsonyfát két nappal hama-
rább? 

Jani is addig nézett az asszony után, míg 
csak látta. 

– Szép fa, nagy fa. 
– Ilyenkor drága. Akkor kell venni, mikor 

már mindenki hazavitte a fákat. A maradék 
olcsó. Barátom, most tíz pengő is kell egy 
ilyen fáért, akkor ideadják húsz fillérért. 

Az asszony olyan messze gyalogolt a 
hosszú utcában a fával, hogy elunták a hi-
degben, hogy csak nézzék. Újra futni kezd-
tek a tér felé. 

Villanyos ment el keresztül az utca nyílásá-
ban, megállottak, nézték, ahogy elsiklik a sze-

Móricz Zsigmond 

Mennyből az angyal
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mük előtt. A villanyos tömve volt emberekkel. 
Nem szóltak semmit, újra szaladásra vették. 

Kiértek a térre. A túlsó oldal már szabad 
volt. A főutca tele volt néppel. Mindenki 
sietett. Sokan csomagokat vittek. Kis cso-
magokat, selyempapírban. Mindenki fázott. 
A külvárosi téren gyengén vannak öltözve 
az emberek. Társzekerek mentek, taxik ro-
bogtak. A szürke, opálos ködön a nap alig 
tudott áttörni. 

A nagyobbik fiú egy pillanatra megállott, 
önkéntelen utat adott a villanyosnak, látta, 
hogy nagy BUR-kocsi, ez a legveszélyesebb, 
mert igen erős kocsi, és úgy rohan, mint a fene. 

– Várj itt, zónázni fogok. 
Már abban a pillanatban utánavetette 

magát a kocsinak, és elkapta az ütközőt, 
hogy felugorjon rá, de nem sikerült a kesztyű 
miatt. A kis keze lesiklik, s amint esett lefelé, 
elkapta az áramszedő kötelét. Ott lógott a 
lantkötélen, s az húzta maga után, a térde 
kopott a jeges köveken. De ahogy a kötelet 
lehúzta, a kocsi tetején kikapcsolódott az 
áramszedő lant, és a kocsi megállott. 

Az összes utas kinézett, mi történt, a ka-
lauzok leugráltak s Jani jól összevert térdek-
kel és közönyösen eredt futásnak. A kicsi 
csak nézte távolról a bátyja esetét. Mikor az 
emberek felé szaladtak, megijedt és át akart 
szaladni a túlsó oldalra, hogy ő nem tartozik 
a csínytevőkhöz. Igen, de jött a következő 
kocsi. Szerencse, hogy egy picit csendesített 
az előtte menő miatt, amelyik megállott, s 
csak most kezdett újra tovább menni. 

Janika nem is vette észre a második ko-
csit, s csak azon rettent meg, mikor a kocsi 
balesetvédője kidobta őt az úttestre. Ott 
feküdt közvetlen a kerekek mellett. A lépcső 
majdnem elvágta, de két centi azért volt 
közte és a lépcső vasa közt, s az első lépcső 
szerencsésen elhaladt mellette. 

Halálos ijedtségében feküdt a jeges kö-
veken, akkor a második lépcsőn egy utas 
állott, a zsúfolt kocsin ott rekedt a lépcsőn, 
nem tudott feljebb jutni. 

Ez az utas ebben a villanásnyi időben 
zseniális ötletre jött: ledobta a lábát, hogy a 
kisfiút kigurítja távolabb a villanyostól. 

A kocsi még mindig túl gyorsan ment, 
s ő ahogy a gyerek felé rúgott, a rúgás túl 
erős volt, és rettentően megrúgta a gyerek 
véknyát. 

Jani csak egy lábat látott, és az iszonyú 
fájdalmat érezte, aztán elájult. 

Imri valamit látott, hogy az öccse és a vil-
lanyos egymásnak mentek, s megfordult és 
futott felé. Ott találta Janit a földön. Már akkor 
emberek siettek le a járdáról a gyerek felé.

Jani letérdelt az öccse mellett, észre sem 
vette, hogy fáj a térde. 

– No, mi az? Mi az? Mi van veled? 
De a gyerek nem szólt, fehéren feküdt, és 

ájult volt. 
Valaki felvette a fiúcskát az ölébe: 
– Kié ez? 
– Mienk – szepegett Imrike. 
– Miféle gyerek ez? 
– Második...rendkívüli kiadás... 

Valaki nevetett. 
– No, ez elfogyott, ez a kiadás – mondta. 
– Hol laktok? 
– Itt az utcában. 
Egy munkásember a karjára vette át a 

gyereket: 
– Majd én hazaviszem. 
Már nagy csődület volt körülöttük. Min-

denki megállott. A karácsonyi csomagokkal 
az asszonyok különösen sopánkodtak. 

– Elgázolta a villanyos. 
Öten is kísérték a kapuig a segélynyújtó 

embert. 
– Meg kellene az anyját büntetni – 

mondta valaki, de Imrike kísérte az öccsét. 
Felmentek a harmadik emeletre. 

– Anya, anya, baj van! 
Az anya elsápadva állott fel a géptől. 

Ilyenkor az anyák is felállnak a legsürgősebb 
munkától. 

Ágyat bontottak, a gyereket levetkeztet-
ték, lefektették. 

Mindenki rémült volt. Sírás sok. 
Csak éjjel tért magához a gyerek. Vizet 

itattak vele. 
– Mi történt, kisfiam? 
Janika gondolkozott. Kis homlokát össze-

húzta. 
– Az angyal. 
– Milyen angyal, szívem? 
– A mennyből leadta a labdát, és megrú-

gott. 
Az orvos csak most jött. Hatszor kellett 

kimenni az OTI-orvosért, de végre eljött: 
– Orvosság nem kell – mondta –, nyu-

godtan feküdjön a gyerek, ha belső sérülése 
nincs, akkor nem lesz baj... Pár nap múlva 
újra ott fog ugrálni a villanyosra... Hogy ne-
velik maguk a gyereküket! 

Mennyben az angyal megtörülte a sze-
mét. 

Erre volt rábízva a két gyerek, de elbá-
mészkodott a Belvárosban.

Móricz Zsigmond 

Mennyből az angyal
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December 24-e Ádám és Éva napja, köz-
nyelven karácsony böjtje vagy szom-

batja, népnyelven karácsony szenvedője. 
Ez utóbbi találóan jellemzi, hogy ezen a 
karácsony előtti napon valamikor egy kicsit 
„szenvedni” is kellett, mert estefeléig nem-
igen volt szabad enni. Ez pedig annál is kí-
nosabb érzés lehetett, mivel a karácsonyi 
ünnepekre való sütés-főzés ezen a napon 
zajlott.

Délutánra elkészültek a tennivalókkal, 
megtisztálkodtak, ünneplőbe öltöztek, és 
szalmával vastagon terített szobában, a 
szépen földíszített karácsonyfa árnyékában 
a szertartásos gonddal terített karácsonyi 
asztalhoz ültek. Íratlan szokás volt, hogy a 
karácsony esti étkezés megkezdése előtt 
felálltak, és a családfő elmondta a kötelező 
fohászt, majd egy szelet almát, egy gerezd 
diót és egy  csipetnyi fokhagymát méz-
be mártva megettek. Utána kezdődött az 
ünnepi vacsora, melynek kötelező ételei a 
vajjal berántott bableves és a mézzel éde-
sített mákostészta volt. Aki akart, ehetett a 
bableveshez kalácsot, de kenyeret nem, azt 
éjfélig, jobban mondva az éjféli mise utánig 
nem volt szabad enni. 

Mindezeknek a tilalmaknak, kötelező 
ételféleségeknek persze semmi közük sincs a 
keresztény egyház vallási parancsaihoz, vala-
mennyi ősibb eredetű, pogány kori emlék: a jó 
és gonosz szellemek jóindulatának megszer-
zését, illetve haragjának távoltartását célzó 
áldozati lakomák szertartásainak elhalványult 

maradványai. Az alkalmi étel eredetileg a ter-
mészetfölötti lények hatalmában kételkedés 
nélkül bízó ősember kívánságának jelképes 
felkínálása lehetett, valamiféle varázsszer, 
amelynek a hasonlósága föltétlenül meghoz-
za a várt sikert. Így például – anélkül, hogy ko-
molyan venné: a szilveszteri lakomára készülő 
mai ember számára is – alakja és mennyisé-
ge miatt a pénzt szimbolizálja a halpikkely, a 
lencse, a bab, a mák; a bőség, a gyarapodás 
jelképe a disznó (malac), a lúd, az édes tészta; 
a termékenységé az alma, a dió stb.

A vacsorával beáll az ünnep, kezdődik a 
karácsony. A felnőttek beszélgetnek, iszogat-
nak, kártyáznak; a fiatalok, gyerekek játsza-
nak, tréfálkoznak, ólmot öntenek, jósolnak. 
Különösen az eladósorban levő lányok kíván-

csiak, hogy milyen alakot mutat az ólom. Ha 
férfit, akkor remélhetik, hogy még abban az 
évben, azaz a következő  karácsonyig férj-
hez mennek. Közben valamennyien várják 
az éjfél közeledtét, hogy indulhassanak az 
éjféli misére. A mise befejeztével mindenki 
igyekszik haza, a háziasszony asztalt terít, és 
következik az „angyali kolbász” (közönséges 
sült kolbász) meg más húsételek, például 
pecsenye, szárma fogyasztása. Vacsora alatt 
azonban most sem szabad akárhogy visel-
kedni. A gazdasszony például föl sem állhat, 
mert nem lesznek jól ülő kotlói.

Még az előkészületek során a karácso-
nyi asztal alá szakajtóban különféle szemes 
ételféléket és szénát helyeznek. Most vacso-
ra után ezekkel az ételfélékkel és szénával 
megetetik, majd piros almát téve a vízbe, 
megitatják a jószágot, a kútba is dobnak egy 
egészséges piros almát, hogy se vizet, se jó-
szágot rontás, baj ne érjen. Aztán, hogy jól 
tojjanak a tyúkok, a gazdasszony piszkafával 
beszurkál a tyúkólba.

Karácsony éjszakájával, pontosabban az 
éjféli misével lezárul az év egyik periódu-
sa. Befejeződik a téli napforduló, véget ér a 
sötétség, győzedelmeskedik a világosság, 
megszületik az eljövendő új élet éltető ele-
me: a fény.

Pénovátz Antal

Karácsony böjtje

Az ünnep egyik fénypontja a karácsonyi 
lakoma. Az esti vacsoránál mindennek 

megvolt a maga előírása és jelentése. Példá-
ul jelentősége volt a szépen hímzett kará-
csonyi abrosznak is, amelyet kizárólag erre 
az alkalomra használtak. Karácsonykor piros 
csíkos terítőt tettek az asztalra, mert a kará-
csonyi abrosznak varázsereje volt: bőséget, 
egészséget hozott, ezért később sütő- vagy 
vetőabrosznak használták Az ünnep fontos 
kelléke volt az asztalon a kenyér, s valahol 
a kalács. Jelentősége volt annak is, hogy az 
asztalra kerülő kenyér egész legyen, hogy a 
teljes esztendőre bőven legyen. 

Karácsonykor a főétel a pulyka és a diós-
mákos bejgli. Szinte valamennyi karácsonyi 
ételnek volt mágikus jelentése. A bab, a bor-
só, a mák bőséget biztosított; a fokhagyma 
védte az egészséget; a diót használták a 

rontás elhárítására, sőt jövendöltek is belő-
le (egészséges dió egészséget, a rossz be-
tegséget jelentett); a méz az életet édessé 
tette; az alma az egység, egészség, szépség, 
szerelem szimbóluma volt. Az almának ka-
rácsonykor sokféle mágikus szerepet tulaj-
donítottak. A palócoknál például egy almát  
annyi felé vágtak, ahányan voltak a család-
ban, s mindenki kapott belőle, hogy össze-
tartson a család, vagy ha valaki eltévedne 
hazataláljon. A karácsonyi dióevés a széles 
hazában elterjedt szokás volt. 

A karácsonyi asztal elmaradhatatlan 
étele a hal. Ez városi hagyomány, és bécsi 
eredetű, hiszen rántva kell fogyasztani, és ez 
az elkészítési mód onnan terjedt el. Persze 
ennek az ételnek is van mágikus jelentése, 

magyar hagyomány szerint a halpénz, hal-
pikkely sok pénzt jelent. Az ünnep idején 
nem hiányozhatnak az asztalról a sütemé-
nyek sem. Szinte elmaradhatatlan a bejgli, 
emellett nagyon elterjedt a mézeskalács is. 
A mézeskalácsot már hetekkel az ünnepek 
előtt megsütik. A különböző figurákkal a ka-
rácsonyfát is szokták díszíteni.

Az ilyenkor szokásos ünnepi ételek a tel-
jesség igénye nélkül:

Levesek: borleves, halászlé, káposztale-
ves

Sültek: libasült, kacsasült, rántott hal, 
rántott pulyka, gesztenyével töltött pulyka, 
héjában sült burgonya

Tészták: mákosguba
Desszertek: diós-mákos bejgli, fatörzs, 

legényfogó, diós aprósütemények, mézes-
kalács, vaníliás kifli.

Aleksza Anabella adai tanuló rajza

Ünnepi ételek

Kacsasült Sült hal

Mákos guba
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A
dvent első vasárnapjától (december 
elejétől) kezdve karácsony napjáig volt 
szokásos a betlehemjárás. Leginkább 

fiúgyermekek, suhancok vettek részt benne. 
Öt állandó szereplője volt: két Angyal, két 
Pásztor meg az Öreg. Az angyalok voltak a leg-
fiatalabbak. Csak azokat vették be a csoport-
ba, akik szépen tudtak énekelni. A két angyal 
általában fehérbe öltözött, míg a pásztorok 
kifordított subát, subasapkát vettek magukra, 
borjú- vagy birkaszőrből szakállat, bajuszt ra-
gasztottak, valamint két bunkósbotot vettek 
magukhoz, részben rekvizitumként, részben a 
harapós kutyák ellen. A kellékek legfontosabb 
tartozéka a betlehemi faistálló volt. Ebbe ke-
rült a kis jászol, benne a Jézuska, egy gyertya 
(később, amikor már elemmel működött, lám-
pácskák), bárányok, szamaracska, többnyire 
gipszből, karácsonyi szentképek stb. Belsejét 
mohával bélelték, hogy szép zöld legyen. A két 
angyal feladata az volt, hogy vigyék az istállót. 
A vendéglátó házakban az ő kötelességük volt 
a gyertyagyújtás is. 

A bemenetel előtt megzörgették az abla-
kokat, s bekiabáltak:

– Mëghallgassák-ë az angyali vígasságot?
Jobbára igenlő választ kaptak, s akkor a két 

angyal köszönt:
– Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezután bementek a házba, közben rázendí-

tettek a Csordapásztorok, midőn Betlehembe... 
kezdetű dalra. Miután az asztalra tették a bet-
lehemi istállót, énekelni kezdték:

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pász-
torok, pásztorok...

Mikor befejezték, felkiáltottak: – Glória
Első pásztor (belépett): – Dicsértessék a Jé-

zus Krisztust!
Elhoztam istennek legkedvesebb ajándé-

kát, aranyat, tömjént, mirhát.

Angyalok: – Glória!
Második pásztor (belépve): 
– Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Elhoztam istennek legszebb ajándékát,
Tejet, túrút, vajacskát,
És ëgy göndör gidácskát!

Angyalok: – Glória!
Öreg (hasra vágódva bezuhan az ajtón):
– Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Ēj, de nagy küszöbjük van keendëknek!

Úgy elestem, hogy az a vín szűrös lelkem 
majd kiesëtt belüle!

Hát tik förtelmes pásztorok, itt korhëlkod-
tok?

Ëngëm, vín öreg léttëmre nyájamná hatta-
tok?

Farkasok körűátak, kiabáni kezdtem,
Még egy csorba pépám vót, azt is elvesz-

tëttem!

Mindkét pásztor:
– Sëmmi, öreg, sëmmi,
Csak lë kő fekünni!
(A két pásztor lefekszik a földre.)
Az Öreg (föltápászkodik, jobbra-balra te-

kingetve toporog, s énekli):
– Vëdd föl, Kata, ködmönkédet,
Kösd bë bojhos fejecskédet,
Maradj itt a nyájunknál, nyájunknál,
Mindjárt visszajövünk már,
Fia farkas távol jár,
Itt a nagy bot a kezembe,
Majd rá száll!
Ekkor a két fekvőre ráüt egyet-egyet a 

bottal, és ő is lefekszik közéjük. Mindhárman 
hangos horkolásba kezdenek. Közben a két 
angyal énekli:

Csordapásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.
– Örömet mondok, nagy örömet néktek
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba.
Glória!

Első pásztor: – Hát, të pajtás, mit álmodtál?

Második pásztor: – Én azt álmodtam, hogy 
a gazduram ojan ódal szalonnát adott, hogy 
szűrömnek gallért vartam belőle. 

Második pásztor: – Hát, të pajtás, mit ámod-
tá?

Első pásztor: – Én azt ámodtam, hogy a 
gazdasszony ojan hosszú szál kóbászt adott, 
hogy a harmadik utcán is a kutyák rágták a 
végit.

Ekkor mindketten elkezdik rángatni az Öreg 
subáját, keltegetik: – Hát kend, öreg, mit ámo-
dott?

Az Öreg, persze, mindezt majd csak har-
madszorra hallja meg:

– Ühű, én azt ámodtam, hogy Krisztus Jé-
zus Behelembe születëtt.

Mire a két pásztor: – Nem Behelembe, ha-
nem Betlehembe!

Fölállnak mindhárman, s énekelni kezdik:

– Betlehembe jör*, pajtás, jör, pajtás,
Ott lësz majd a jó lakás,
Nem köll ottan szántani, szántani,
Csak az istent imádni.

Í, í, í,
A kalács mindënnapi,
Hogyha anna valaki,
Úgy lëhetne jólakni!

Ā, ā, ā,
Kolbász, hurka, szalonna
Pásztoroknak, jó vóna,
Ha a gazdasszony anna!

É, é, é,
Ëgy korsó bor ez mellé,
Mi torkunkat mëgkenné,
Mi lëhetne jobb enné?

Ezután forogni kezdenek, s kíváncsian te-
kingetnek a polcokra, közben a botokkal dön-
getik a padlót.

A betlehemeseknek aprópénz járt, de a 
kolbász és a hurka sem mindig maradt el. Egy-
szerre több betlehemes csoport is működött: 
szúnyogszigetiek, vásártériek, alvégiek, újsori-
ak, kangödriek, téglagyáriak...

* jör = jer, gyere

Csorba Béla

A betlehemezés
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A
mint már többször is emlí-
tettük, mára világszerte jól 
összebrutymálták a Miku-

lást, Télapót, karácsonyt, újévet. 
Erről tanúskodik összállításunk is, 
amely e téli ünnepkört, illetve a 
nagyvilágban ehhez kapcsolódó 
ajándékozási szokásokat mutatja 
be távirati stílusban.

Írország

A gyerekek zsákot raknak ki a 
Mikulásnak, hogy abba tegye az 
ajándékokat. És hogy az öregúr se 
maradjon éhen, az asztalon rétest és 
egy üveg sört hagynak a számára.

Spanyolország

Itt az erkélyen át bemászó Tél-
apó hozza az ajándékot. Január 6-
án pedig a három bölcset várják a 
gyerekek, akik szintén ajándékok-
kal érkeznek.

Belgium

A gyermekek nem ilyenkor, 
hanem december 6-án kapják az 
ajándékot a Mikulástól. A kará-
csonyfa alá vagy a tűzhely közelé-
ben lévő zoknikba csak kisebb dol-
gok kerülnek. A karácsonyi reggeli 
különleges édes kenyér. Az ünnepi 
menü aperitiffel indul, majd a ten-
ger gyümölcseivel folytatódik, a 
főétel pedig töltött pulyka. 

Mexikó

Az ünnep estéjén énekesek vo-
nulnak az utcára, kezükben hosz- 
szú rudakkal, amelyekre csengety- 
tyűket és gyertyákat erősítenek. 
Így mennek át a városon, egészen 
a templomig.

Norvégia

Karácsonyeste csészényi zab-
kását hagynak a pajtában, így 
akarják a rossz szellemeket távol 
tartani a háztól. A feldíszített fe-
nyőfát a családok – kéz a kézben 
– körültáncolják, miközben kará-
csonyi dalokat énekelnek.

Kenya

Még a templomokat is fel-
díszítik szalagokkal, virágokkal, 
léggömbökkel, zöld növényekkel. 
Az ünnepi vacsorát a szabadban 
készítik el, nyílt tűzön. Ilyenkor a 
távol élő családtagok is hazautaz-
nak, ha csak tehetik.

Svédország

Karácsony reggelén a temp-
lomok égő gyertyákkal várják a 
híveket. Az ünnepi menü: hering 

és barna bab. A jó gyerekeknek 
a Mikulás a Jultomten, egy manó 
segítségével osztja szét az ajándé-
kokat

Anglia

A gyerekek még időben levelet 
írnak a Mikulásnak, amit bedobnak 
a kandallóba, hogy az a kéményen 
át az Északi-sarkvidékre repüljön. 
Ha először az ajándéklista kap 
lángra, újra kell írni. Karácsonyi 
különlegesség a mazsolás puding, 
amelybe kis ajándékot is szoktak 
rejteni. Megtalálójának állítólag 
szerencséje lesz. Anglia divatot is 
teremtett: itt kezdtek karácsony-
kor fagyöngyöt függeszteni az ajtó 
fölé. 

Olaszország

Karácsony másnapjának esté-
jén a gyermekeket meglátogatja a 
Strega Buffana nevű jó boszorkány. 
Söprűjén közlekedik Olaszország-
szerte, és a jóknak mindenféle fi-
nomságot, a rosszaknak pedig sze-
net visz. Az olaszok a jó barátaiknak 
szárított lencsét szoktak ajándé-
kozni, hogy levest készítsenek be-
lőle. Ez emlékezteti őket a szerény 
időkre, és ez hoz szerencsét nekik a 
következő új évben.

Ausztria

A Mikulás (Heiliger Nikolaus) 
december 6-án ajándékozza meg 
a jó gyerekeket édességgel, dióval 
és almával. December 24-én pedig 
a gyermek Jézus hoz nekik aján-
dékot és karácsonyfát. A gyerekek 
izgatottan várják, hogy megszólal-
jon a csengettyű. Csak ezután lép-
hetnek a gyertyákkal, díszekkel és 
édességgel feldíszített karácsony-
fát rejtő szobába. 

Libanon

A családok karácsony előtt 
egy hónappal gabonamagvakat 
ültetnek. December 24-én pedig 
a cserepeket a karácsonyi barlang 
és a karácsonyfa köré helyezik. A 
barlang Jézus születésének hely-
színére utal.

Franciaország

A kisebb gyerekek kikészítik 
cipőiket a tűzhely közelébe, hogy 
karácsony estéjén a Mikulás bele-
tegye az ajándékot. A nagyobbak 
a felnőttekkel elmennek az éjféli 
misére, majd hazatérve az ünnepi 
asztalhoz ülnek.

Németország

A németek karácsonykor na-
gyon feldíszítik a házat. Az abla-
kokba fakeretre erősített színes 
gyertyaégőket vagy színes képe-
ket szerelnek, amelyek nagyon 
szépen mutatnak a téli éjszakában. 
A lakások többségében megtalál-
ható a Betlehem is. A gyerekek a 
karácsonyi ajándéklistát rajzokkal 
díszítik, és éjszakára az ablakpár-
kányra helyezik. Tetejére cukorne-
hezéket tesznek, hogy a Mikulás 
biztosan megtalálja. 

Új-Zéland

A karácsony náluk a nyár köze-
pére esik, ezért ilyenkor a többség 
piknikezik a szabadban, vagy a 
tengerpartra megy. Általában hi-
deg sonkát és jégbe hűtött sört 
fogyasztanak.

Dél-Afrika

Itt is nyáron van karácsony. A 
kiadós ebéd után a családok meg-
látogatják a barátaikat, és karácso-
nyi dobozokat adnak át egymás-

nak, amelyben rendszerint valami 
ennivaló finomság van.

Finnország

A Mikulás érkezése előtt a fin-
nek szaunáznak egyet. Karácsony 
napján a legtöbb ember elmegy a 
templomba és elhunyt szerettei-
nek sírjához, hogy gyertyát gyújt-
son emlékükre.

Ukrajna

A gyerekeknek az ajándékot a 
Jégapó három rénszarvas húzta 
szánon viszi. Vele van Hópehely 
leány is, aki ezüstkék, szőrmedí-
szítéses ruhát, fején pedig korona 
formájú hópelyhet visel.

Ausztrália

A Mikulás „szánját” nyolc fehér 
kenguru húzza. A karácsonyi va-
csorát a szabadban fogyasztják, 
majd lemennek a tengerpartra, 
vagy krikettet játszanak.

Csehország

Az emberek úgy tartják, hogy 
szenteste csodák történnek, ezért 
az éjszaka megsúghatja a jövőt. A 
Mikulás érkezését a gyermek Jézus 
jelzi kis csengettyűjével.

Lettország

A lettek szerint a Mikulás a 
szentestétől számított 12 napon 
át hozza az ajándékot a gyerekek-
nek! Az ünnepi menü: barna bor-
só, rétes, káposzta és kolbász.

Portugália

Az ajándékok a tűzhely mellett 
felsorakoztatott cipőkbe kerülnek. 
Az ünnepi vacsora: sózott, szárí-
tott tőkehal burgonyával.

Svájc

Zürichben ilyenkor mese-
villamos jár, amely körbeviszi a 
gyerekeket a városon. A srácok 
karácsonyi dalokat énekelnek, 
közben pedig édességeket oszta-
nak nekik.

Amerikai Egyesült Államok

Ahány etnikum él Ameriká-
ban, annyiféleképpen ünnepli a 
karácsonyt. A Kelet-Európából 
származó család pulykát készít ka-
rácsonyra, de a lengyel nagyszü-
lők még ma is a keilbasit (lengyel 
kolbász) kedvelik. Az olasz szár-
mazású férj viszont ragaszkodik a 
lasagne-hoz...

Ajándékozási szokások
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Az óbecsei Sever Đurkić iskola ma-
gyar szaktantermében  már kará-
csonyi  hangulat fogad. A táblán 

karácsonyról szóló versek, karácsonyi díszek 
jelzik, hogy itt már készülnek a nagy ünnep-
re, a szeretet ünnepére. 

Szívesen mesél a karácsonyi élményeiről 
az ötödikes Harkai Réka, Fehér Zsolt, a 
hatodikos Horvát Lenke, Sárvári Árpád, 
Horvát Evelin, Sinkovics Tamás, Kiss Vik-
tor, a nyolcadikos Hasznosi Tóth Csongor 
és Klímó Péter.

Zapletán Erika magyartanárnő nemcsak 
az osztályával, az ötödikesekkel játssza el 
a Titkos barát játékot, hanem a hatodiko-
sokkal is. Mindenki nevét fölírták egy-egy 
papírdarabra, majd összekeverték őket. 
Mindenki húzott egy nevet, aki karácsonyig 
a titkos barátja lett, akinek kedveskedik, s 
karácsonyra ajándékkal lepi meg.

Réka nemcsak kedveskedik titkos barát-
jának, szívesen segít is mindenben. Meg 
majd karácsonyra is készül az ajándék…

– Nagyon szeretem a karácsonyt 
– mondja Réka. – Emlékszem, mikor kicsi 
voltam, együtt díszítettük a karácsonyfát 
a testvéreimmel. Este sokáig fönt marad-
tam, hogy meglássam, lesz-e a fa alatt 
ajándék is. Mindig nagyon hangulatosak 
voltak a karácsonyok, a testvéreimmel, 
kereszttesóimmal olyan szépen felöltöz-
tünk, hogy divatbemutatónak is beillett 
volna. Ilyenkor az egész család összejött, 
emlékszem, a nagyszüleim jókat nevet-
tek rajtunk. Persze az ajándéknak nagyon 
örültünk, de én is megleptem mindenkit 
különféle saját készítésű képeslappal, kis 
télapókkal…

Az iskolában is már karácsonyi hangulat 
van, igyekszem odafigyelni a titkos bará-
tomra, meg az ajándék is készül…

– Nekem kedvenc ünnepem a karácsony 
– jelenti ki Lenke. – Mi már 23-án díszítjük a 
karácsonyfát. Az internetről töltök le dísze-
ket, gyöngyöt fűzök, fölszeletelt narancsot 
szárítok, s azzal is díszítem a fát. Eddig min-
den karácsonyom nagyon szép volt. A titkos 
barátomnak is valamilyen díszt készítek.

– Az a karácsonyom volt a legszebb 
– emlékszik vissza Csongor –, amikor még 
élt a tatám, s fából esztergályozott mind a 
négy unokájának díszeket: bárányokat, Jé-
zuskát… Még ma is azokat szoktuk a fa alá 
tenni. Mindig volt nálunk a fa alatt ajándék 
is. Ma már főleg olyan dolgokat kapunk, 
amire szükségünk van. Régen adtam a szim-
pátiámnak is ajándékot, egy képkeretet, 
melyet szépen kidíszítettem. Ő egy dísszel 
lepett meg.

– Nagyon várom már a szeretet ünnepét, 
olyankor együtt van a család. A mamám-
nál jövünk össze ebédre, s együtt vagyunk 
egész nap. Otthon anyukámmal díszítjük a 
karácsonyfát, s el kell játszani a kistestvé-
rem előtt, hogy a Jézuska hozza a fát is meg 
az ajándékot is. Nagy öröm a számára, vele 
együtt mi is örülünk – mondja Evelin.

– Mi is nagyon örültünk mindig a kará-
csonyfának – meséli Zsolti. – Volt, hogy míg 
mi tévéztünk, észre sem vettük, és a szüle-
ink földíszítették. Ma már közösen díszítjük. 
Az idén lila meg ezüstszínű lesz. Luca nap-
ján búzát ültetünk, s az karácsonyig megnő, 
és a fa alá  tesszük.

– Karácsonykor a mamámnál jön össze 
a család – magyarázza Árpád. – Az unoka-

testvéreim még nagyon kicsik, s örülnek a 
karácsonyfának, ajándéknak, ők még azt 
hiszik, hogy a Jézuska hozza. Örülök én is az 
ajándéknak. Mi, nagyobbak pénzt kapunk, 
de én is mindenkinek készítek valamit. 
Absztrakt rajzokat szoktam rajzolni.

– Szép az ajándék, a karácsonyfa – mond-
ja Tamás –, de ettől fontosabba a szeretet, 
az együttlét. Mi is a mamámnál jövünk ös-
sze. A kétéves unokatestvérem még hisz a 
Jézuska-mesében. Szenteste elmegyünk a 
templomba, ahol nagyon szép a hatalmas 
karácsonyfa a villogókkal… Remélem, az 
idén is gyönyörködhetünk a hóesésben.

– Tavaly a mamámnál voltunk ebéden 
– emlékezik vissza Viktor –, s nagyon em-
lékezetes maradt az ünnep, mert mobilte-
lefont kaptunk az öcsémmel, s egész nap 
fényképeztünk vele, küldözgettük egymás-
nak a képeket.

– Én is azért szeretem a karácsonyt 
– mondja Péter –, mert ilyenkor összejön az 
egész család. Temerinbe szoktunk menni a 
nagybátyámékhoz, a nagytatámhoz. Mézes 
almát, diót is eszünk ezen a napon. Annyi 
felé vágjuk az almát, ahányan vagyunk. Az 
ebéd a szokásos sült pulyka. Ajándék he-
lyett már én is zsebpénzt kapok.

 A néphit szerint, aki eszik az almából, 
melyet a családfő annyi felé szeletel, ahá-
nyan ülnek az asztalnál, s ha következő 
évben távol is kerül a családtól, az almára 
gondolva mindenképp hazatalál.

Koncz Erzsébet

Kedvenc ünnepem 
a karácsony
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Egyszer, réges régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, ami-
kor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány egészen apró 
kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett.

Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csinta-
lankodtak.

Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valame-
lyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.

– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rossza-
ság.

– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul 
járt csillagocska. De sajnos már senki sem tudott utánanyúlni.

Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, 
zuhant egyenesen a Föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. 
Ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen még soha sem történt vele.

Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette 
a társait?

Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami 
érdekes dolog történt. Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. 
Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és elkapta.

A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt?
Éppen egy fenyves erdőben pottyant le. Az enyhén szúrós zöld 

valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt.
– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy visz- 

sza tudjak menni a barátaim közé! – könyörgött a kis csillagocska, 
és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek 
után.

– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája – recsegte kedvesen 
az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent megértem. Évtizedek óta 
csodállak benneteket, hogy télen-nyáron milyen ragyogóan, fénye-
sen tündököltök ott az égbolton. Szóval sok mindent megértem, 
de ilyen még soha sem történt velem, hogy egyikőtök az ölembe 
pottyant volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok 
neked segíteni, hogy visszakerülj az égboltra.

– Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott 
a kis csillag.

– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhe-
tőt, de biztosat nem ígérhetek – mormogta kedvesen a fenyőfa.

Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy 
lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt egy ideig felfelé, majd le-
lassult… és visszapottyant a fenyő ágai közé.

A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy visszahajítsa a 
pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel. 

– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit  
azonban megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb ágam he-
gyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz.

– Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska.
– Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csú-

csára.
A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd lassan beletörő-

dött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világí-
tani, mint ott fenn, az égbolton.

Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodá-
latosan mutat a kis csillagocska ott lent a havas tájon, a hatalmas 
fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá.

– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a szép, 
zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet ott neki, mint itt nekünk! 
Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban 
volt!

Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyő-
fán, mígnem elhatározták, hogy ők is leugranak.

Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-
egy szép, zöld fenyőfa csúcsán folytathassa a ragyogását.

Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcso-
dálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal 
még soha sem találkoztak.

Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként 
pompázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklő csillagok pe-
dig ámuldozva figyelték, hogy mi történik a falu széli fenyves er-
dőben?

Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi 
ünnepi hangulat költözött az otthonokba.

Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az ab-
lakokon.

Azonban amit ott láttak minden várakozásukat felülmúlta.
A csillag-barátaik már nemcsak egy egyszerű, zöld fenyőfa csú-

csát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített 
karácsonyfán ragyogtak.

Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték 
őket.

Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden 
karácsony előtt leugranak egy-egy fenyőfára, hogy nekik is részük 
lehessen ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt 
pedig, hogy kit érjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben 
sorshúzással döntik el.

Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.
Mentovics Éva

Mióta van csillag 
a karácsonyfa csúcsán?
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Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett; az esz-
tendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben 
egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és 

mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de an-
nak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy – az 
édesanyja hordta valamikor –, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a 
járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az 
egyikkel egy suhanc szaladt el – azt mondta, majd bölcsőnek hasz-
nálja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény 
kislány.

Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csíp-
te a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom 
kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szoron-
gatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát 
se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől 
reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. 
Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke ha-
jára, de nem is gondolt vele.

Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga 
áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis 
teremtésnek folyton csak ez járt az eszében.

Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mögé, s maga 
alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvet-
te az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy 
garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben 
otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető 
hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal 
a nagyobb réseket.

Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál 
gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, 
odadörzsölné a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál megmelegít-
hetné a kezét! Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. 
Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és 
meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe 
a kezét.

Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány úgy érez-
te, mintha szép réztetejű, rézcsövű vaskályha előtt ülne – olyan jó 
volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is 
kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant 

a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszöglet-
ben egy gyufacsonkkal a kezében.

Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, 
tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, 
mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófe-
hér terítővel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelánedé-
nyek csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött 
sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer 
csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában, bukdácsolva indult 
a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott 
más, csak a puszta, hideg fal.

Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörű szép karácsonyfát lá-
tott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gaz-
dag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a 
fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka 
díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtot-
ta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp 
láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl 
egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer 
csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a 
sötét égen.

– Valaki meghalt! – mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagy-
anyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer 
azt mondta: „Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten 
színe elé.”

Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy vi-
lágosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagy-
anyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára.

– Nagyanyó! – kiáltott föl a kislány. – Nagyanyó, vigyél magaddal! 
Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigég, eltűnsz, mint a meleg 
kályha meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa! Ne 
hagyj itt, nagyanyó!

És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy ma-
rassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, 
mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, 
ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, 
igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van 
és fényesség.

A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszöglet-
ben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, meg-
fagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új 
esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufásskatulya és sok-sok 
elégett gyufaszál.

– Melegedni akart szegényke! – mondták az emberek. Nem tudta 
senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, 
amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.

Hans Christian Andersen

A kis  
gyufaárus 

lány
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A szilveszter estéjének tervezgetése 
ugyanannyira áthatja a decembert, mint 
a karácsonyra való készülődés. Novem-

berben már megkezdődik egymás faggatása: 
mit tervezel újévre?, és ahogy múlnak a napok, 
egyre inkább kikristályosodik, ki merre tölti az 
év utolsó napját. Persze a dátumváltást akár át 
is lehet aludni, de az az igazi, amikor szerette-
ink vagy barátaink körében búcsúztatjuk el az 
óévet, és éjfélkor koccintással köszöntjük az 
újat. Bár már csak néhány nap van hátra az új 
év kezdetéig, biztosan vannak néhányan, akik 
még mindig nem döntötték el, hol is töltsék 
ezt a különleges napot. Talán a következő 
sorokból meríthetnek néhány ötletet, hiszen 
a szabadkai Majsai Úti iskola tanulóit, a hato-
dikos Úri Szűcs Lucát, valamint a nyolcadikos 
Szebelédi Nikolettát, Szaulity Tímeát, Kukli 
Krisztiánt és Harmat Adriánt arról faggattuk, 
ők hogyan töltik a szilvesztert.

Krisztiánéknál a szilvesztert sajnos nem 
tudja együtt tölteni a család.

– A testvérem szakácsként dolgozik, apu-
kám pedig a mentőállomáson, és ők dolgozni 
fognak. Csak anyukám lesz otthon, én meg 
vele töltöm az újévet. Magát a karácsonyt is 
szerényen ünnepeljük meg, és nálunk a szil-
veszter is ilyen. Tévézünk, beszélgetünk, éjfél-
kor koccintunk. Anyukám vacsorát készít meg 
néhány egyszerűbb kalácsot, és ezzel nagy-
jából el is múlik az újév. Tavaly a szüleim bál-
ban voltak, én meg egyedül uraltam az egész 
házat. Talán majd egy-két év múlva elmegyek 
valami szilveszteri buliba, de most nem aka-
rom egyedül hagyni anyukámat. Igaz, körbe-
kérdeztem néhány barátomat, ki merre tölti az 
újévet, de a legtöbbjüknek már volt terve.

Tímea általában a barátaival tölti az újévet, 
és ez az idén sem lesz másként.

– Volt már, hogy a barátnőmmel újévez-
tem, és ott is aludtam náluk, de tavaly például 

nálam volt a buli. Én is készítettem kalácsot, 
vettem üdítőt, és pizzát rendeltünk. Szerin-
tem a jó bulihoz nem kell nagy tárasság, csak 
a megfelelő emberek. Fontos, hogy a legjobb 
barátok ott legyenek mellettünk, és a zene is 
meghatározza a hangulatot. A szüleim otthon 
szilvesztereznek, de nem egyedül, este össze-
jön a társaság, és együtt ünnepelnek. Anyukám 
kalácsokat készít, feldíszítik a házat, előkészítik 
a zenéket az esti bulihoz, én pedig a baráta-
immal szórakozok. Nem tudnám elképzelni, 
hogy otthon maradjak, és a szilvesztert csak a 
családdal töltsem. Szerintem ez az év legfon-
tosabb bulija, valamennyire ünnepélyes is, és 
ilyenkor a barátokkal kell lenni – állítja Timi.

Nikoletta az osztálytársaival fog újévezni. 
Ők már október közepén elkezdték tervezget-
ni a szilveszterestet, és az egész december az 
előkészületekről szólt.

– Házibulit szervezünk. Először is megbe-
széltük a részleteket, ki jönne, hol leszünk, mit 
fogunk enni, milyen italokat veszünk, mennyi 
pénzt kell összeadni. Szerencsére mindenki 
egyetértett a részletekkel, meg abból sem 
volt gond, hogy ki lesz ott, hiszen olyanokat 
hívtunk meg, akikkel egyébként is jóban va-
gyunk. Összesen tízen leszünk, és először fog-
juk csak mi, fiatalok megünnepelni az újévet, 
szülők nélkül. Előzőleg mindig a családommal 
szilvesztereztem, de tavaly már volt nálam egy 
kisebb buli, az idén pedig már egészen más 
lesz. Egy buli akkor jó, ha jó a társaság és per-
sze jó a zene, a legfontosabb azonban, hogy 
együtt legyünk azokkal, akiket szeretünk. Új-
évkor mindenki kicsit csinosabb, ünnepélye-
sebb ruhába bújik, de nem hiszem, hogy túl 
elegánsak leszünk majd. Persze ünnep ez is, 
hiszen készülünk rá, és egybefonódik a kará-
csonnyal.

– Én is abba a szilveszteri buliba megyek, 
ahová Niki – tudjuk meg Adriántól. – Egy 

barátommal magunkra vállaltuk, hogy meg-
vesszük az ennivalót és az italokat, csevapot, 
üdítőket, pezsgőt, és lesz egy kis tűzijáték is. 
Én már nagyon várom, az utolsó néhány má-
sodperc, a visszaszámlálás a legizgalmasabb, 
majd a koccintás és a jókívánságok az este 
legszebb része. Szerintem jó lesz. A szüleim az 
ismerőseikkel újéveznek a városban, másnap 
pedig elmegyünk a nagyszüleimhez, ott majd 
eszünk szármát, malacot. Nálunk szokás, hogy 
ilyenkor megmosdunk a pénzben, hogy az év 
bőséget hozzon. Ez pedig úgy néz ki, hogy 
egy tálba aprópénzt tesszük, azt meleg víz-
zel felöntjük, és azzal a vízzel megmosdunk. 
Nem tudom, hogy ez a szokás valóban pénzt 
és gazdagságot hoz-e, de mi minden évben 
megtesszük. Nekem a december egyaránt 
szól a karácsonyról és az újévről is, mindkettőt 
nagyon várom.

– Mi inkább karácsonykor figyelünk job-
ban a hagyományokra, újévkor már kevésbé 
– mondja Luca. – Újévkor már nincs is együtt a 
család, például a nővérem tavaly egy buliban 
ünnepelte az újévet, előzőleg meg a szüleim 
töltötték máshol a szilvesztert. Én viszont ed-
dig mindig otthon maradtam a bátyámmal. 
Kicsit unalmas nekem ez az este, kivéve az 
éjfélt, mert csak tévézek, vagy a számítógép 
előtt ülök. Szerintem kicsit felfújják az újéve-
zést, sokkal egyszerűbben is meg lehetne ün-
nepelni ezt a napot, nem kell ilyen nagy körí-
tés hozzá. Felesleges a tűzijáték, a petárdázás, 
vagy az, hogy új ruhát vesznek az emberek. A 
vacsora azért hozzátartozik, például a szárma 
meg a malacsült, és persze a pezsgő. Szeret-
nék azért majd én is valahol bulizni. Az idén 
például meghívást kaptunk Svájcból, és lehet, 
hogy ott újévezünk, még nem tudom. Bizto-
san különleges lenne.

Sztojánovity Lívia

Szilveszterest...
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A december már a karácsony jegyében te-
lik, hiszen egész hónapban erre a napra, 
a legszebb ünnepünkre készülődünk. A 

szabadkai Október 10. iskola hatodik osztályos 
tanulói azonban már november folyamán ün-
nepi hangulatba kerültek, hiszen egy betlehe-
mes játékot készítettek elő, amit karácsonyig 
több helyen is előadtak, emellett pedig egy 
környezetvédelmi témájú vándorkiállítást is 
készítettek biológiatanárnőjük segítségével a 
természettudatos életről. Mindez pedig egy 
verseny, mégpedig a Székely Kapuk – Zöld Ka-
puk elnevezésű határon átívelő pályázat része, 
amin az idén először a 6. b is részt vett, ezzel 
pedig ringbe szállnak a csábító nyereményért 
is, ugyanis az osztály akár egy szép nyaraláson 
is részt vehet.

A betlehemes játékot először az iskola tor-
natermében mutatták be a vendégeknek, de 
december folyamán más helyekre, iskolákba, 
öregek otthonába is ellátogattak vándorkiállí-
tásukkal és a betlehemes játékkal, hogy még 
több ünnepi hangulatot lopjanak a karácsonyt 
megelőző napokba. Mi az első előadás után 
csíptünk el három szereplőt, hogy kifaggassuk 
őket a felkészülésről.

Bacsó Henrietta Mária szerepét játszotta. 
Szerinte nem volt nehéz dolga, mert kevés 
szövege volt, viszont a szólóénektől egy kicsit 
félt.

– Nehéz volt megtanulni, mert úgy érzem, 
az éneklés nem megy olyan jól, legalábbis 
nyilvánosan nem szeretek énekelni. Végül 
megbirkóztam vele, bár volt egy kis lámpalá-
zam. Mindenkinek egyformán volt nehéz vagy 
éppen könnyű dolga, és egyformán fontos 
volt mindenki szerepe is. Maga a felkészülés 
egész jól ment, bár nem gyakoroltunk túl so-
kat. A próbáinkat vagy magyarórán, vagy taní-
tás után tartottuk, és a tanárnő nagyon sokat 
segített – tudjuk meg Henriettától.

Némedi Emesét, aki a csillag szerepébe 
bújt, a jelmezekről és a szereplésről kérdez-
tük.

– A jelmezemet az utolsó pillanatban ta-
láltuk ki, mert nem volt ötletünk, hogyan is 
nézzen ki egy csillag. A szüleimmel közösen 
született meg a jelmezem ötlete, de a szülők 
egyébként is sokat segítettek a jelmezek elké-
szítésében. A szöveget nem volt nehéz megta-
nulni, meg már megszoktam a szereplést, így 
nem nagyon izgultam. Az előadás előtt volt 
egy kis lámpalázam, de amint belekezdtünk, 
elmúlt.

– Én viszont annyira izgultam, hogy az 
énekből két sort elfelejtettem – szól közbe 
Heni.

Roland az egyik pásztor szerepét kapta, 
szerinte neki sem volt nehéz dolga, bár ő is 
hibázott egy keveset.

– A magyartanárnőnk járt utána a betlehe-
mes játék szövegének, ami inkább köznyelvi, 
mint régies stílusú, a dalokat pedig a zeneta-

nárunk válogatta össze, és vele tanultuk meg 
énekleni. A én jelmezem összeállításában a 
tanárnő segített, ő hozta a bundát és a subát, 
a tarisznyát pedig az egyik osztálytársamtól 
kaptam kölcsön –  meséli Roli, aki nem nagyon 
izgult, hiszen a színjátszó csoport jóvoltából 
megszokta a szereplést.

– Nincs lámpalázam, mert tudom, hogy 
ott vannak a társaim, akik segítenek, és ha el 
is rontjuk a szöveget, a nézők nem tudják, mit 
mondtunk rosszul, vagy mit felejtettünk ki 
– folytatja Roland.

– Én szinte az egészet átköltöttem sze-
replés közben – teszi hozzá Emese, a többiek 
pedig bólogatnak. Bizony volt egy-két hiba az 
előadásban, ha többet gyakoroltak volna, job-
ban sikerül a bemutató is, mondták. Viszont 
olyan ügyesen megoldották ezeket a bakikat, 
hogy a nézők ebből nem vettek észre semmit, 
és a kis csapat úgy vélte, a közönségnek tet-
szett, és remélték, a következő fellépések már 
jobban sikerülnek.

A szereplők szerint a betlehemes játék 
nagyon szép hagyomány, amit a versenyen 
kívül is érdemes lenne felelevenítenie a fiata-
loknak.

Emese mindhármuk véleményét összefog-
lalta: 

– A betlehemezés valahogy felkészít a kará-
csonyra, és szebbé teszi ezt az ünnepet. Szép 
lenne, ha újra visszatérne ez a szokás.

Sztojánovity Lívia

Szabadkai betlehemesek
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Skandináv rejtvény (39–40.)
Rejtvényünkben babonához, valamint legendákhoz kapcsolódó névnapokat 

rejtettünk el, ezeket kell megfejtenetek. 

Betűrejtvények

CS YI M
NA

KA O  DON

N
Ó

CS
Ö

CS YI
ÉN, ÉN, ÉN

KA O

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23

24 25 26 27 28
CS

29 30 31

NY

Keresztrejtvény
Rejtvényünkben egy neves magyar költő és két ver-

sének címe szerepel.

Vízszintes sorok: 1. A költő neve és egyik versének címe, 
9. Táncmulatság, 10. L. R. L., 11. Az egyik szülő, 12. A mel-
lettem levő, 13. Evésre alkalmas, 15. Sok a, 16. Rejtélyes, 17. 
Folyó Crna Gorában, 19. Hangtalanul les, 20. A közelebbit 
kérem, 23. Indián faragott oszlop, 24. Idegen női név, 27. 
Csalit betűi, 29. Korai gyümölcs, 31. Jupiter holdja.

Függőleges sorok: 2. Üde, nyugalmas hely, 3. Zilahy 
Lajos, 4. Magával hozta, 5. Falfestmény, 6. Női hangnem, 7. 
Tantál vegyjele, 8. Gazdasági ág, 9. A költő másik verse, 13. 
Szántóeszköz, 14. Idea, 18. Gyümölcs, 21. Etuska, 22. Dal, 25. 
Apuska, 26. N. R. I., 28. Népies lyuk, 30. A tetejére.
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Karácsonyi berakós

Kétbetűsek: AL, ÁL, ÉR, MA, PD, RE, SÓ, TÓ, TŰ, ZG, ZH.
Hárombetűsek: AEN, ÉTI, EUP, JAJ, KUN, LES, ŐCO, PAD, VER, VÉT.
Négybetűsek: EDDA, ÉLNE, ÉREM, DELO, LÓGÓ, LOOL, NÉHA, 

TŰRE.
Ötbetűsek: ARÉNA, ÉTLAP, IÁZOL, LELÁT, LEPKE.

Hatbetűsek: EMOCIO, ENGEDÉ, KORHOL, MEMOÁR, REGNÁL, 
SERÉNY, ZSENGE.

Hétbetűs: SZERELŐ.
Nyolcbetűs: RIADALOM.
Tizenhárom betűs: EGYENESJELLEM.
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Hogy hívják?

– Hogy hívják a balszerencsét okozó 
ravaszdit?

– Katasztróka.

– Hogy hívják a csíkos tehenet?
– Tigriska.

– Hogy hívják a japán agglegényt?
– Maradoka Magamura.

– Hogy hívják a japán evőbajnokot?
– Dágádá Hásíjá.

– Hogy hívják a lengyel kocsmárost?
– Mikornyiccki!

– Hogy hívják az öreg bűvészt?
– Csiribá.

– Hogy hívják a kínai autóversenyzőt?
– Kinyíra Kanyar.

– Hogy hívják az üzemanyagot, amit az 
autóba töltünk?

– Benzin.
– És a kipufogógázt, ami kijön az autó-

ból?
– Benzout.

– Hogy hívják az ukrán horgászt?
– Nedumáj Pontienko.

– Hogy hívják a zsemlemorzsát kedve-
lő énekest?

– Elvis Prézli.

Pistike felel

– Pistike, mondj egy gyűjtőnevet!
– Kuka.
– Mondj egy kötőszót!
– Madzag.

Hegedű

– Tessék mondani, magukat nem zavar-
ja, hogy mindennap gyakorolok a hegedű-
mön?

– De, Pistike, elég lármás.
– Nem tetszene ezt megmondani a szü-

leimnek is?

Óceán

– Töhötöm, melyik óceán ez? – kérdezi 
a tanár a térképre mutatva a gróf fiát. A fiú 
mélyen hallgat.

– Remek! Ez a Csendes-óceán!

Házi feladat

A második osztályos Pistike sírva jön ki a 
szobájából. Anyukája kérdezi tőle:

– Mi a baj, kisfiam?
– Nem tudom megcsinálni a matek há-

zimat!
– Hogyhogy?
– Nincsenek a számítógépemen római 

számok!

Matekórán

– Gyerekek, ki tudja, hogy kell szöget 
másolni? – kérdezi a matektanár.

Julcsika majd kiesik a padból, úgy jelent-
kezik:

– Kontroll cé, kontroll vé...

– Ez az egyetlen módja, hogy az ikreket távol tartsuk  
a karácsonyfától. – A kerék! Pont ezt szerettem volna!

Köz-mende-mondások

Addig üsd a vasat, amíg ujjad marad!
Ahol legnagyobb a szükség  

– ott baj van!
Aki másnak vermet ás  

– pénzt is kap érte.
Sok kicsi – keveset ér!

Nehéz

Megszólal a telefon, a kisfiú felveszi 
a kagylót:

– A papa és a mama nincs itthon.
– És ki van otthon?
– Én meg a tesóm.
– Légy szíves hívd ide!
Kis szünet után a kisfiú újra felveszi 

a kagylót.
– A húgom nagyon nehéz, nem tu-

dom kivenni a babajárókából!!!

Új munkaerő

– És mondja, tud maga eszperantó-
ul?

– Én ne tudnék? Tíz évig éltem ott!!!

Szegény

Peti édesapjával horgászni megy. 
Peti meglát egy döglött halat, és saj-
nálkozva megszólal:

– Szegény hal... Belefulladt a vízbe!

Beküldte:
Sótanyi Zsófia, 4.2 osztály

Ivan Goran Kovačić iskola,  
Szabadka
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Vérkeringés

A biológiatanár a vérkeringésről magya-
ráz:

– Tudjátok, gyerekek, ha fejre álltok, a fe-
jetekbe száll a vér, és ettől az arcotok piros 
lesz.

– És hogy van az, tanár úr – kérdi az egyik 
fiú –, hogyha a talpunkon állunk, nem megy 
a lábunkba a vér?

– Mert a lábatok nem üres!

Móricka

A tanár néni matekórán megkérdezi Mó-
rickától.

– Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád 
meg 35, mennyi összesen a kettő?

– 70 – válaszolja Móricka.
– És miért? – kérdi a tanár néni.
– Mert anyu mindig letagad 5 évet.

Félreértések

Énekórán a tanár egy nehéz kérdést ad 
fel. Az osztály bambán bámul:

– Mi?
Mire a tanár higgadtan:
– Helyes!

*

Az első osztályban a tanító néni megkér-
dezi:

– Mit mond a tehén?
– Múú.
– Mit mond a disznó?
– Uíííí-uííí.
– Remek! És az egér?
– Klikk!

Móricka apja

A gyerekek beszélgetnek az iskolában. 
Mondja Móricka:

– Képzeljétek az én apukámnak olyan jó 
foglalkozása van, hogy aki bemegy hozzá, 
rögtön tátva marad a szája.

– És mit dolgozik az apukád?
– Fogorvos.

Suliba járni

– Szeretsz iskolába járni, Pistike?
– Igen, csak azt nem szeretem, hogy ott 

is kell maradni.

Összeadás

– Hányast kaptál ma az iskolában? – Kér-
dezi Józsikától az anyukája.

– Ötöst!
– De itt egy hármas és egy kettes áll 

– méltatlankodik a mama az ellenőrzőt ki-
nyitva.

– Három meg kettő az öt!

Rossz tanuló

– De tanár úr, hát miért tetszett az én Pis-
tikémnek egyest adni?

– Mert rosszabb osztályzat nincsen.

Hó

Pistike kérdezi a tanártól:
– Hogyan esik a hó visszafelé???
– Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyesé-

geket?
– Mert anya azt mondta, hogy vigyek 

magammal kabátot, mert lehet, hogy visz- 
szafelé esni fog a hó.

Stréberhatározó

– No, gyerekek, ki tudná nekem meg-
mondani, hogy kit nevezünk képmutató-
nak? – kérdezi tanítványait az osztályfőnök.

– Képmutató az a gyerek, aki reggel mo-
solyogva jön suliba! – válaszolja az egyik fiú.

Sótartó
Az anya megkéri lányát:
– Kislányom, légy szíves, töltsd meg a 

sótartót.
Eltelik egy óra.
– Mit piszmogsz? Még mindig nem vagy 

kész?!
– De anyu, tudod milyen nehéz ezeken 

az apró lyukakon átnyomkodni?

Csoki
Apa, vegyél nekem csokit!
– Nem veszek, nincs rá időm.
– Akkor legalább pofozz meg!
– Miért pofozzalak meg, kisfiam?
– Azért, mert akkor sírok, és anya majd 

vesz csokit.

Kísérlet
– Mit tanultatok ma kémiából?
– Ma a robbanóanyagokkal kísérletez-

tünk.
– És mi lesz holnap az iskolában?
– Milyen iskolában?

Szülői elfogultság
– Tanárnő, hogy halad a fiam az iskolá-

ban?
– Sajnos, nem túl jól. Nem is figyel az órá-

kon, csak bóbiskol.
– Higyje el, kérem, csak a tehetség szun-

nyad benne.

– Nahát! Sikerült összeraknod a biciklit, amit tavaly kaptam  
a Mikulástól!

– Köszi a szuper kalózhajót, anya!
– Ebben a dobozban voltak az ajándékaitok...
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Az óbecsei gimnazisták és a Petőfi 
Sándor iskola tanulói harmadik alka-
lommal vettek részt az Apáczai Cse-

re János Tantárgyversenyen. Az erdélyieken 
kívül érkeztek versenyzők Arad testvérvá-
rosából, a magyarországi Pécsről, valamint 
Hódmezővásárhelyről, a Délvidéket pedig 
az óbecseiek képviselték.

A négynapos kirándulásra, versenyre 
sokat készültek. Az általános iskolások elol-
vasták Csíky Gergely Az Atlasz család című 
regényét, fogalmazásokat írtak, verset ta-
nultak, a gimnazistáknak el kellett olvasniuk 
Varga András Tábornokok c. művét, ugyanis 
védőbeszédet írtak, ehhez pedig ismerniük 
kellett az aradi vértanúk életrajzát. 

Az óbecsei népszerű Largos cukrászdá-
ban egy-egy gesztenyepüré mellett mesélik 
el élményeiket. Szűcs Budai Engelbert, a 
Petőfi Sándor iskola magyartanára két ta-
nítványával járt e versenyen, a nyolcadikos 
Horvát Martinával és Ördög Valentiná-
val. Természetesen velünk vannak a gim-
nazisták is: Neorcsity Gábor, Beretka Judit, 
Zupcsik Ágnes, Péter Krisztián és a  magyar-
tanárnőjük, Cseri Angéla. 

Mindannyian tele vannak élménnyekkel. 
Mivel csak Valentina és Martina olvassák a 
Jó Pajtást, ezúttal ők mesélnek.

– Nagyon tetszett a társaság – mondja 
Valentina –, megbarátkoztunk a gimna-
zistákkal, mindenhova együtt mentünk. 
Pedig azelőtt nem is ismertük egymást. A 
vetélkedőre itthon készültünk. A regény 
elolvasása mellett Tóth Árpád-verset kellett 
mindannyiunknak szavalni. Én az Újévi vers 
a vén házalóról és a fiatal vigécről címűt vá-
lasztottam. Szép vers, szépen elő lehet adni. 
Negyedik lettem.

– Én meg ötödik – szól közbe Martina. – 
Elő kellett adni egy jelenetet is, Egy haldok-
ló harcos búcsúja címmel. Ezt a feladatot ott 
kaptuk, erre itthon nem lehetett készülni. 

Négyen voltunk egy csoportban, és föltalál-
tuk magunkat.

– Csíky Gergely regényét itthon olvastá-
tok el. Tetszett?

– Igen – folytatja Valentina –, egy dzsent-
ricsaládról szól. Nem akarták, hogy a fiuk, 
Sándor szegény lányt vegyen feleségül, aki 
pedig nagyon megszerette Klárit, a szegény 
festő lányát. Persze a szerelem győzött, 
megesküdtek…

– A versenyen kaptunk egy részletet a re-
gényből – magyarázza Martina –, amelyben 
a főszereplők az első házassági évforduló-
jukat ünnepelték. Az volt a feladat, hogy 
magyarázzuk meg, mi okozta a konflik-
tust a fiatal házastársak közt. Ugyanis Klári 
arca földerült, mikor nyílt az ajtó, mintha 
valakit várt volna, s a férj azt hitte, hogy a 
titkos szeretőjét várja. Pedig csak az apját 
szerette volna újra látni, hisz egy éve nem 
találkoztak, mivel nem egyezett bele, hogy 

összeházasodjanak. Meg alaptalan plety-
kát is terjesztett, mert mindenképpen szét 
szerette volna választani a fiatalokat. Nem 
is csoda, hogy Sándor szívében megjelent a 
féltékenység ördöge.

– Jellemezni is kellett a szereplőket – te-
szi hozzá Valentina –, és a regény befejezé-
sének módosítását is megfogalmaztuk. 

– Sok mindent láttatok. 
– Igen – veszi át a szót Martina. – Nemcsak 

Arad tetszett a szép, az Osztrák–Magyar Mo-
narchia ideje alatt épült épületeivel, jártunk 
Világoson is, láttuk azt az asztalt, amelyen 
aláírták a fegyverletételt. A színházban Arad 
szülötte, Éder Enikő előadását néztük meg.

– Jövőre gimnazisták lesztek, ismét el 
szeretnétek menni a versenyre? Úgy hallot-
tam, Zilahon tartják meg a következő vetél-
kedőt.

– Természetesen – mondják mindketten.
Koncz Erzsébet

Tantárgyverseny Aradon

Aradon, a Szabadság-szobornál

Valentina és Martina a tanár úrral A versenyzők fölkészítő tanáraikkal Óbecsén, a Largos cukrászdában
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A téli erdő napközben meglehetősen 
üresnek látszik, legföljebb néhány szaj-
kó, a tölgyesekben, ahol sárga fagyöngy 

is van, léprigók, másutt kóbor cinegecsapatok, 
csuszkák, fakuszok és harkályok kerülnek a 
szemünk elé. Az utóbbiak december második 
felétől, de különösen januárban már egyre sű-
rűbben dobolnak, s ez a semmi mással össze 
nem téveszthető hang a behavazott erdőben 
is a még távoli, de közelgő tavaszt jelzi.

A téli alkonyatkor a madarak zöme pihenni 
tér, legfeljebb a macskabagoly szárnyal nesz-
telenül a fák között, miként az erdőben élő 
emlősök is ezekben az órákban a legtevéke-
nyebbek. A vaddisznókondák a közeli földekre 
váltanak ki, s ehhez rendszerint ugyanazt az 
utat választják. A szélső bokrok között gyak-
ran alacsony alagúttá szélesedő ösvényeket a 
nyomok alapján könnyen felfedezhetjük. Rud-
liban járnak és este indulnak táplálkozni a szar-
vasok is, de ha valami csoda folytán éjszaka is 
tökéletesen látnánk, a legélénkebb nyüzsgést 
az avarban figyelhetnénk meg. Különösen 

azokban az években, amikor jó a bükkmakk-
termés, hihetetlenül elszaporodnak az apró 
rágcsálók: a sárganyakú és a közönséges er-
dei egér, valamint az erdei pocok egyaránt a 
talajon, az avarban kutat táplálék után. Turček 
vizsgálatai szerint a szlovákiai Polana jegenye-
fenyővel kevert, öreg állományú bükköseiben 
az említett rágcsálók az ősztől tavaszig terje-
dő időszakban négyzetméterenként kereken 
négyszáz bükkmakkocskát fogyasztottak el. 
Moltsanov Oroszországban végzett kutatásai 
szerint az erdei pocok átlagos napi fogyasz-
tása az egyes termésekből a következő volt: 
korai juhar 102; tölgymakk 1,7; mogyoró 4,5; 
fenyőmag 708 darab. A kis erdei rágcsálók 
gyakran már a sötétedés beállta előtt előbúj-
nak rejtekükből, s ha mozdulatlanul állunk egy 
fatörzshöz simulva, tőlünk akár néhány méter-
nyire is nyugodtan tevékenykednek. Az erdei 
pocok egyébként is bizalmas természetű. 
Előfordult már velem, hogy három méterről 
figyelhettem meg táplálkozás közben, holott 
látszott rajta, hogy észrevett, de mert nem 
mozdultam, továbbrágcsált, igaz, csillogó, fe-
kete szemeit folyton rajtam tartotta. Ha csak a 
kezem mozdítom, biztosan elugrott volna.

Némelyek szerint az erdei egerek és poc-
kok nyomban menekülnek, ha a cinegék vagy 
a feketerigó vészjelét meghallják. Én a szajkó-
val kapcsolatban tapasztaltam ugyanezt. Ép-
pen távcsővel nézegettem a tőlem viszonylag 
távol keresgélő erdei egeret, amikor egy arra 
repülő szajkó meglátott, s nyomban recsegő 
vészkiáltást hallatott. Az addig nyugodtan 
matató egér abban a pillanatban nagy ugrá-
sokkal kezdett menekülni a legsűrűbb bokrok 
közé.

A parkok, arborétumok változatos fa- és 
cserjeállományú élőhelyek, s mint ilyenek, a 
téli időszakban is számos madár jó táplálko-
zó- és pihenőhelyei. Rendszeresen láthatunk 

bennük például szén-, kék- és barátcinegéket, 
csuszkát, áttelelő vörösbegyeket, harkályok 
kopácsolnak az öreg fákon, az ostorfák bogyó-
it fenyő-, szőlő- és feketerigók csipegetik, de 
egyes években a csonttollúak is megjelenhet-
nek. A lucfenyők ágai között néha megfigyel-
hetjük Európa legkisebb madarát, a sárgafejű 
királykát, s alkalmanként keresztcsőrűek bon-
togatják a tobozokat. Ez a madár kóborlási 
idejében bárhol felbukkanhat. Keresztben 
álló csőre a tobozok pikkelyeinek felnyitására 
alkalmas, amelyeket a piros színű hímek és a 
zöldessárga tojók papagájokra emlékeztető 
mozdulatokkal bontogatnak. Kedveli a fenyő-
tobozt a mókus is, de azokban a parkokban 
is rendszeresen megjelenik, ahol téli etető 
működik. Az etető közepén ülve farkát mint 
valami bozontos zászlót maga fölé hajtva vil-
lámgyorsan rágcsálja egyik napraforgószemet 
a másik után. A mókus alkalmazkodó állat. 
Megszokja a parkban sétáló embereket, nyu-
godtan ugrál a földön néhány méternyire tő-
lük. De ha azt veszi észre, hogy ránéznek vagy 
követni próbálják, nyomban egy fára menekül, 
s farkának ideges csapkodásával, néha pedig 
kaffogó hanggal jelzi izgatottságát. 

Sch. E.

Élet a téli berekben

Fakusz

Erdei pocok

Vaddisznó Sárgafejű királyka
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A
z ausztráliai Nagy-korallzátony földgo-
lyónk legszebb ékességeinek egyike. 
Egy olyan óriási és csodálatos termé-

szeti képződmény, ami (állítólag) a Holdról 
is látható. Földrajzi elhelyezkedését illetően 
Ausztrália északkeleti részével párhuzamosan, 
Queensland partjainál, a Korall-tengerben 
húzódik mintegy 2000 kilométer hosszan. 
A zátonysorozat szélessége az északi részen 
alig 2 km, míg délen akár a 150 kilométert is 
elérheti. Mintegy 3000 korallzátonyból és 900 
kisebb-nagyobb szigetből áll. Területe kb. 
350 000 km2, vagyis annyi, mint öt Szerbia! 
Ez is egyike azoknak a helyeknek, ahova való-
színűleg sosem jutunk el, így hát: látogassuk 
meg legalább képzeletben!

A Nagy-korallzátonyt a természettudósok 
hajlamosak egy élő szervezetként kezelni, 
ilyenformán akár a világ legnagyobb élőlényé-
nek is nevezhetnénk. Tény, ami tény: a világ 
legnagyobb koralltömegének keletkezéséhez 
mintegy 25 millió évre volt szükség. 

Az eltelt évmilliók során a világméretű 
felmelegedés következtében a gleccserek 
megolvadtak, az óceánok vízszintje pedig fo-
kozatosan emelkedni kezdett. Ennek hatására 
Új-Guinea és Tasmania végérvényesen elvált a 
szárazföldtől. Az elöntött tengerparti síkságo-
kat a korallok színes világa váltotta fel, kialakít-
va Queensland állam partjainál a Nagy-korall-
zátonyt. Számtalan élőlénynek nyújt otthont: 
míg a cetek egyik különleges fajtájának fő sza-
porodási területet, addig egyes veszélyezte-
tett fajoknak, mint a tengeri tehénnek, illetve 
a zöld és a cserepes teknősöknek táplálkozási 
helyet biztosít.

E fantasztikus képződményről először Cook 
kapitány adott hírt hajónaplójában, amikor 
1769-ben először elhajózott mellette. Az ízig-
vérig felfedezőt és tengerészt azonban nem a 
tenger alatti világ szépsége nyűgözte le, ha-
nem az a veszély, amelyet e szirtek a hajózás 
számára jelentenek. A szigetek külső – óceán 

felé eső – fele meredeken zuhan le, akár 2000 
méter mélységig is. A vastag korallmészkő az 
alapot képező kőzetek lassú süllyedése miatt 
alakult ki, ugyanis a szirtképző korallok csak 50 
méter mélységig képesek életben maradni.

A Nagy Korallzátonyon több nemzeti par-
kot is kialakítottak. Ezek egyike – az 1975-ben 
létrehozott – Zöld-sziget, amely alig 3 méter-
re emelkedik ki a Csendes-óceán szintje fölé. 
Felszínét főleg kókuszpálmák (Cocos nucifera) 
borítják. Partjait fehér korallhomok fedi, mely-
be levesteknősök (Chelonia mydas) és közön-
séges cserepesteknősök (Eretmochelis imb-
ricata) rakják pingponglabdányi tojásaikat. A 
kikelő apró teknősöket elsősorban a szigeten 
fészkelő sirályok (Larus sp.) és csérek (Strena 
sp.) veszélyeztetik, amelyeknek könnyű pré-
dát jelentenek a homokban csetlő-botló, a víz 
felé igyekvő apróságok.

A szirteket főként kőkorallok (Madrepora-
ria) és szarukorallok (Gorgonaria) építik fel, 
létrehozva egy fantasztikusan színes tenger 
alatti világot. A vizsgálatok megállapítása sze-

rint 400-nál több korallfaj vesz részt a szirtépí-
tésben. Külön is érdekes megemlíteni az alakja 
miatt különleges fajt, a gombakorallt (Fungia 
fungites) és az agykorallt (Diploria strigosa). 
A szirtek és zegzugaik hallatlanul sokszínű 
élővilágnak nyújtanak megélhetési és meg-
telepedési lehetőséget. Gyakran látható a 2 
mázsára is megnövő óriáskagyló (Tridacna 
gigas), melybe nem ajánlatos belelépni, mert 
olyan szorosra tudja zárni a héját, hogy szinte 
lehetetlen tőle megszabadulni. A mérges kúp-
csiga (Conus sp.) emberre nézve is kellemetlen 
méregfogakkal rendelkezik. A fehér kauricsiga 
(Cyprea moneta) viszont hosszú időn keresz-
tül pénzként szolgált a tengerparti népek szá-
mára. Rokona, az öklömnyi tigriscsiga (Cyprea 
tigris) egyik legszebb porceláncsiga, mely az 
emléktárgyüzletek gyakori szereplője. A lagú-
nák csendes vizében otthonos a nagy terme-
tű, akár fél kilóra is megnövő rák, a languszta 
(Palinurus sp.) és a medverák (Scyllarus sp.).

E terület legszínesebb és leggazdagabb 
állatcsoportja azonban minden bizonnyal a 

Ebéd az algaszőnyegen

Bohóchal Languszta
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halak. Több, mint 1500 fajt írtak itt le. A fekete-
fehér-narancs bohóchalak (Amphiprion per-
cula) játékosan bujkálnak a másokra halálos 
veszedelmet jelentő virágállatok (Actiniaria) 
karjai között. A pompás papagájhalak (Scarus 
taeniopterus) négy előrenyúló „fogukkal” csip-
kedik az apró korallpolipokat. A szirtek rejtett 
zugaiban él a magányos és harapós muréna 
(Murena sp.) arra lesve, hogy közelébe té-
vedjen valami ehető hal. A rejtőszínű kőhal 
(Sinanceia horrida) emberi szem számára alig 
észrevehetően lapul a korallsziklákon. Meg-
érinteni azonban életveszélyes, mert úszói-
nak megnyúlt tüskéi erős méregmirigyekkel 
kapcsolatosak. Az élénk színű vörös sügér 
(Priacanthus orenatus) feltűnően nagy sze-
mekkel rendelkezik, és gyakran látható, amint 
apró halrajok közé vág, prédát keresve. Az 
egy méter hosszúságúra is megnövő bonitók 
(Euthynnus pelamys) csoportosan vadásznak, 
sokszor egészen közel a felszínhez.

Minden korábbinál kisebb és könnyebb 
gerincest találtak amerikai kutatók. Úgy tűnik, 
újabb rekord született a zoológiában, ugyan-
is egy olyan parányi halra bukkantak, amely 

nem csupán a halak, hanem az összes gerin-
ces állat közül is a legkisebb teremtmény. Az 
asztráliai Nagy-korallzátony hét milliméteres 
lakóját tömzsi csecsemőhalnak nevezték el, 
hivatalosan pedig a Schindleria brevipinguis 
nevet kapta. A rekordot eddig szintén egy hal, 
az egy centiméteres törpe goby tartotta.

A faj első példányát még 1979-ben gyűj-
tötték be az Ausztrál Múzeum munkatársai, 

de nem szenteltek neki különösebb figyel-
met egészen addig, amíg egy amerikai hal-
biológus, H. J. Walker, a Scripps Institution 
of Oceanography munkatársa nem kezdte el 
tanulmányozni a fonálszerű élőlényt. Walker 
mutatta ki, hogy egészen új fajról van szó. A 
tömzsi elnevezés pedig arra utal, hogy – fur-
csa mód – a többi csecsemőhalhoz hasonlóan 
kevésbé törékeny a megjelenése.

Kétségtelenül e vizek leghíresebb, vagy 
inkább hírhedtebb állatai a porcos halak 

közé tartozó cápák, amelyek közül számos faj 
előfordul a Nagy-korallzátony közelében, és 
évente több fürdőző, illetve könnyűbúvár is 
áldozatul esik kielégíthetetlen étvágyuknak. 
Érdekes, hogy éppen a legnagyobb faj, a 8-10 
méterre is megnövő óriáscápa (Selache maxi-
ma) egy ártalmatlan planktonevő állat. Nem 
úgy a szürkecápák (Carchachinus sp.), vagy a 
dajkacápák (Orectolobus sp.), amelyek közis-
merten mohó ragadozók. Rokonuk, a kékpety- 
tyes tüskésrája (Taeniura lymma) legtöbbször 
az aljzaton, a világos korallhomokon lapul. A 
színes halrajok között gyakran feltűnnek az 
ajakos halak (Coris gaimardi) és a (Diodon 
hystrix), amelynek bőrét 4-5 centiméteres tüs-
kék borítják. Amennyiben veszélyt érez, testét 
felpumpálja levegővel, aminek következtében 
gömbölyűvé válik, mint egy megalomániás 
vadgesztenye. Nincs az a halevő ragadozó, 
amely meg ne gondolná, hogy kikezdjen vele. 
A korallok között számos tüskésbőrű is megte-
lepszik. Különböző tengerisünök (Echiuroida) 
és tengericsillagok (Asteroida), amelyek mind 
a szirtek nyújtotta terített asztal vendégei. A 
lagúnák homokjában helyenként akkora ten-
geriuborkák (Holoturia) fekszenek, mint egy 
spárgatök.

A Nagy-korallzátony nyújtotta biológiai 
sokféleség szinte felülmúlhatatlanul gazdag. 
Megőrzése nemcsak a tudomány számára fon-
tos és felbecsülhetetlen, de Ausztrália számára 
különösen az. Ez a korallgát óvja meg ugyanis 
a kontinens partjait a Csendes-óceán pusztító 
hatásától. Itt ugyanis megtörik a ciklonok ere-
je, és a szárazföldet már csak a megzabolázott 
hullámok érik el.

A Nagy-korallzátonyt 1981 óta tartják szá-
mon a Világörökség részeként.

A Nagy-korallzátony az űrből

Dajkacápa Pörölycápa Levesteknőc

Kék csillag

Gombakorall Agykorall
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(Részlet)

N
ehezen indult el ez a reggel és benne 
minden, aminek el kellett indulnia. 
Nehezen virradt, mintha a világos-

ságot a város végén feltartóztatta volna 
valaki, mert úgysincs semmi megvilágításra 
érdemes dolog ebben a városban, és külö-
nösen nincs ma, hiszen a felhők is csak jön-
nek-mennek tanácstalan gomolygásban, 
mint a reménytelen nyáj, amelynek ködből 
van a gyapja, és se pásztora, se gazdája.

Nem volt csattanó kiáltás ezen a regge-
len, nem volt árny, és nem volt fény; nem 
lehetett észrevenni, hogy a villanylámpák 
mikor aludtak el, vagy égtek-e egyáltalán. 
Nem csillantak az ablaküvegek, amelyek 
nyirkosak voltak, mint a hüllők háta, és a vá-
ros ébredésének zaja olyan tétovázó tápász-
kodás volt, mint a betegé, aki csak azért kel 
fel, hogy a doktorhoz menjen, de még ezen 
is gondolkozik.

Az éjjel valami kis hó esett, ami még szál-
lingózik most is, de nem látni, csak érezni 
a pelyheket, amelyek eltűnnek az utcák 
mocskos vályújában, ahol tompa zörgéssel 
vánszorognak a villamosok, és feltűrt gallér-
ral az emberek, akik úgy mennek valahova, 
mintha ellenkező irányba is éppen úgy me-
hetnének.

Nincs átmenet a sötétségből a világos-
ságba, nincs ellentét, nincs elhatározás; 
minden csak van, mint valami lomha hegy, 
amit úgysem lehet megmászni, de nem is 
érdemes.

Ladó Gyula Lajos ezzel az érzéssel állt 
meg a kapualjban, de nem gondolkozott 
rajta, mert gondolkozni sem volt érdemes. 
Nem volt hideg, mégis mintha fázott vol-
na, de ugyanakkor melege is volt. Egyik 
kesztyűjét felhúzta, aztán kotorászott a zse-
bében, de a másikat nem találta, s ezen úgy 
felmérgelődött, hogy a meglevőt is legszí-
vesebben a sárba vágta volna.

„Piri mama hülyéskedése ezekkel a kesz-
tyűkkel” – gondolta, és lerángatva az ár-
tatlan kesztyűt, úgy gyűrte az aktatáskába 
a könyvek mellé, hogy az ártatlan kesztyű 
visított volna, ha ez szokása lenne.

Ezután gondolkodni próbált, hogy az 
este megvolt-e még a másik kesztyűje, de 
mivel nem emlékezett biztosan, hogy meg-
volt, vagy nem volt, újra ezt mondta:

– Hülyeség! – De még mindig nem indult 
el, és nem tudta elhatározni, hogy karját fel-
emelje, és megnézze, hány óra.

Pedig a reggel már kivilágosodott, és Tu-
tajos arcán mintha aggódás látszott volna 
az órát illetőleg, amit a lakásban sem né-
zett meg, Csak úgy, Piri mama bemondása 
alapján indult el, miután a kávéját futtában 
megitta.

Tutajos arcán ott van még a kávé étvágy-
talan íze, ott van a fél kesztyű bizonytalan 
sorsa, és elmosódottan ott van még sok 
minden, ami ebben a korban, augusztustól 
decemberig történhetik.

Mindezeket azonban sokkal nehezebb 
észrevenni, mint azokat a jeleket, amelyek 
nincsenek ott, amelyeket az elmúlt négy 
hónap elvitt magával.

Nincs ott az arcán a nyári nap derűs, 
egészséges barnasága, szája vonalában a 
megbízható elhatározás, szemében a fel-
mérés és ítélet biztonsága és testének egész 
tartásában a hajlékonyság és keménység... 
amivé a berek és Matula nevelték, aki olyan 
távoli ebben a pillanatban, mintha nem is 
lenne a világon.

Ott áll tehát Tutajosunk, mint egy lagy-
matag kérdőjel, amely nem fejez ki semmit, 
és látszólag nem tud mit kezdeni önmagá-
val. Ott áll, mint egy tétova gondolat, ami-
ről nem lehet tudni, villámlás lesz-e belőle, 
eső vagy csak sár... Ott áll, mint tehetetlen 
ellensége az egész világnak, de elsősorban 
Piri mamának, akinek újabban – néha – go-
rombaságokat mondott... s ami öt perc múl-
va jobban fájt neki, mint a könnyes szemű 
öregasszonynak. Ott állt... de ne feszeges-
sük ezt a látszólag érthetetlen kérdést, ami 
ködös volt, és még kérdésnek is bizonytalan, 
akár ez a reggel, amiből napsütés lesz, olva-
dás vagy borulás vagy északi szél, amelynek 
nyers, tiszta sziszegése nyomán szikrázó 
hólepedő takar le mindent: várost, mezőt, 
embert, influenzát és beteg gondolatokat.

Bizony: Ladó Gyula Lajos erősen meg-
változott, sőt állandóan változott, mert csak 
nőtt, s ebben a vézna nyurgaságban min-
den fejlődés elveszett.

– Majd csak átesik rajta – mondták a szü-
lők, és elmentek a hivatalba, míg Piri mama 
hánykolódott Gyula szeszélyeinek tengerén, 
haragosan, megbántva vagy kiengesztelve, 
mintha a fiú értelmének gyeplőjét egy bo-
garas démon rángatta volna.

Ez volt otthon. A külső világ és a külső 
rend azonban nem igazodott Tutajosunk 
kedélyhangulatához, s a korlátok orron vág-
ták a szeles ifjút, aki ilyenkor mélyen meg-
sértődött.

Az iskola pedig semmiképpen sem iga-
zodott Tutajos ingadozó egyéniségéhez, és 
a hasonlóan kelekótya osztálytársak még 
ennyire sem, aminek több ízben terjedelmes 
verekedés lett a vége, betépett zsebekkel és 
osztályfőnöki figyelmeztetésekkel tarkítva.

– Megőrültél, Tutajos? – kérdezte ilyen-
kor Bütyök, amikor nekibúsulva ballagtak 
hazafelé.

– Kérlek szépen... – állt meg Gyula La-
jos, akinek már a megállásában benne volt, 
hogy ő most Gyula Lajos, és nem Tutajos. 
a kedves jó barát –, kérlek szépen, még jó, 
hogy nem volt nálam a késem...

Bütyök a földet nézte.
– Mért nem szóltál, odaadtam volna az 

enyémet... 
Tutajos gyanakodva nézett barátjára, 

akinek arcáról nem lehetett leolvasni sem-
mit, mert konokul az aszfaltot vizsgálta.

– ...még Matula élesítette ki – tette hozzá 
a nagy fejű ifjú. – Na, menjünk!

Fekete István

Téli berek
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Tutajost már majdnem újabb dühhullám 
ragadta el, amikor Matula neve elhangzott, 
és ez a név velük ment a szótlanságban egé-
szen hazáig.

– Szóval – búcsúzott Gyula –, délután lát-
lak, ugye?

– Lehet... – mondta Bütyök, és elment, 
feltéve tavalyi zsokésapkáját, mint mindig, 
ha bosszankodott.

– Ha jössz, jössz, ha nem jössz, nem jössz 
– sziszegte Gyula a lépcsőn fölfelé, és mind-
ketten tudták, hogy Bütyköt csak nagymé-
retű árvíz gátolhatná meg a jövetelben, de 
még az sem, mert Tutajos az ebédlő ajtaján 
tutajozna érte négy óra után.

A legfelső lépcsőn Bikfic várta Gyulát, 
és farkát enyhén rezegtette, mert nem 
tudta még, milyen álláspontra helyezked-
jék a kiszámíthatatlan ifjúval szemben. 
Mert – ugye? – lehet az érkezésből meleg 
simogatás, de lehet olyan fülcsavarás is, 
hogy a kis kutya szeme könnybe lábad 
tőle. Sőt egyszer – még leírni is szégyen 
– Tutajos megrúgta Bikficet. Igaz, külső 
rüszttel rúgta meg, ami nem olyan fáj-
dalmas, de megrúgta, és Bikfic fenéken 
korcsolyázott egészen Csalinga néni aj-
tajáig. És igaz az is, hogy Gyula öt perc 
múlva egy csirkecombbal jött vissza, amit 
Bikfic bánatosan el is fogadott, de a rúgás 
megtörtént, s azóta Bikfic farka középál-
lásban várja Tutajost, akinek magatartása 
határozza meg, hogy a fent említett farok 
vidám csóválásba kezd, vagy szomorúan 
lekonyul.

Ezek után Gyula kedvesen vagy mérge-
sen „behányja” az ebédet is, vagy kezet csó-
kol Piri mamának, „mert így nem főz senki”, 
vagy mogorván csámcsog (mert ezt Piri 
mama utálja), s időnként úgy néz a pótany-
jára, mintha őt okolná, hogy erre a bánatos 
világra született.

– Ahogy az esze viszi – csóválja fejét Piri 
mama –, ahogy az esze viszi... szegényké-
met...

A „szegényke” azután pihenőre tér, de 
fél négykor felébred olyan öngyilkos kiet-
lenségben, hogy ettől az ostobaságtól csak 
az öngyilkosság kellemetlen gondolata 
választja el. És „szegényke” olyan bambán 
néz maga elé, mint az a bizonyos boci az új 
kapura.

Szerencsére ez az állapot csak néhány 
percig tart. Szeme megakad a széken he-
verő aktatáskán, s a gondolatai most már 
elindulnak. Aktatáska – iskola – Bütyök... 
és felnéz az órára, amelynek ingája olyan 
részvétlen egykedvűséggel szabdalja a má-
sodperceket, mintha sem Tutajos, sem senki 
más nem lenne a világon, csak ő s az a vég-
telen homályos valami, ami jön valahonnét, 
és megy valahova: az idő.

Tutajosunk tehát megnézi az órát, és újra 
Bütyök jut eszébe, aki talán el sem jön, ho-
lott az még nem fordult elő, hogy barátja 
cserbenhagyta volna.

Kimegy tehát a fürdőszobába, hogy le-
mossa arcáról az álom ragadós pókhálóját, 
reménykedve, hogy a hideg víz elindítja 
csökönyös gondolatait.

A fürdőszobában Piri mama kismosást 
tart, és minden edény tele van különféle fe-
hérneműkkel.

– Felébredtél, Gyuluskám?
Gyula erre nem is válaszol, csak szemre-

hányóan körülnéz az elfoglalt mosakodóhe-

lyeken, s egy megnedvesített törülközővel 
megtörli arcát.

– Bütyök nem jön el – mondja –, úgy lát-
szik.

– Mért nem jön el?
– Nem tudom. – És kimegy a szobából, 

Piri mamát kétségek között hagyva, hogy 
Bütyök mért nem jön el, és ha ezt Gyula 
tudja... azaz: hiszen megmondta, hogy nem 
tudja... de akkor honnét tudja, hogy nem 
jön el?

– Szegénykém – mondja a pótanya –, 
most haragszik, hogy nem tudott mosakod-
ni.

Pedig Gyula már régen elfeledte a für-
dőszobát, mert apja szobájában zörög a 
telefon, s Tutajos Bütyökre gondol, aki nem 
szokott telefonálni.

Felemeli tehát a kagylót.
– Tessék...
– Pista, egyedül vagy? – mondja a lehal-

kított lányhang. – A mama átment Ková-
csékhoz, gyorsan mondd meg, hol találkoz-
zunk...

Gyula értelmetlenül néz szét a szobában, 
aztán kajánul elmosolyodik.

– A Gellérthegy jó neked?
A kagylóban valami szuszogás hallat-

szik.
– Megőrültél?! – És kattan a telefon, je-

lezve, hogy vagy a mama jött meg, vagy a 
nő rájött a tévedésre.

Tutajos enyhén aljasnak érzi magát, és 
óvatosan leteszi a kagylót...

Karácsonyi kismadár
üldögél az ágon;
karácsonyi muzsika:
szél zenél a fákon.

Könnyed röptű hópihék
pillangóként szállnak,
ünnepváró pásztorok
köszönteni járnak.

Közeleg az este is:
hótiszta az álom;
angyal szavú szózatod
igaz szívvel várom.

Ha kedvet kaptatok a Tüskevár folytatásának, a Téli bereknek a továbbolvasá-
sára, Ladó Gyula Lajos, azaz Tutajos további kaladjainak megismerésére, keres-
sétek a legközelebbi könyvtárban a Móra Könyvkiadó gondozásában megjelent 
könyvet melyet Reich Károly gyönyörű rajzai illusztrálnak, ha pedig minden kö-
tél szakad, töltsétek le a PDF-változatot innen:
http://www.mediafire.com/?tj1d5fn6soinq06.

Devecsery László

Karácsonyi pillangók
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Megkérdeztük Zacktól:
– Miről szól a történet? 
– Az Őrzők legendája Kathryn Lasky 

könyvsorozatán alapszik. Soren, a mese 
hőse, akinek az édesapja Noctus, meg-
szállottan egy bátor bagolybrigádról tart 
hosszú előadást. Ezek az Őrzők olyanok, 
mint a középkori lovagok, az ártatlanokat 
megvédik minden rossztól, a gyengéket 
önzetlenül védelmezik, a béke őrei a Bagoly 
királyságban. Noctus elmondja Sorennek, 
hogy az Őrzők a múltban összerúgták a port 
egy hatalmas démonnal, uhuval, s rengeteg 
madáréletet mentettek meg. Soren bátyja 
nem hatódik meg az édesapja meséjétől és 
gúnyos megjegyzéseket tesz Sorenre, aki 
másként gondolkodik mindarról, amit Noc-
tus elmesélt. Kludol, a fiatal Soren bátyja 
azonban egy lázadó bagolybanda foglyává 
válik. Soren nem gyullad be, felkeresi az Őr-
zőket és kalandos úton megmenti Kluddot 
a legrosszabbtól...

– Nem volt könnyű filmre vinni a me-
sesorozatot.

– Nem ám... Már a munkafolyamat leg-
elején nagyon izgatott voltam, bevallom, 
éreztem néminemű félelmet is. Aztán, ami-
kor a kreatív csapattal túl voltunk az első 
megbeszélésen és megtaláltuk, pontosab-
ban: kitaláltuk a helyszínt, a karaktereket, 
tudtam, hogy jó úton járunk. Semmit sem 
bíztunk a véletlenre. Mélyen beleástuk ma-
gunkat a szárnyasok életébe és megpróbál-
tuk bagolyszemmel létrehozni a film képi 
világát. Éppen ezért nem véletlen, hogy a 
mozi jelenetei többnyire szürkületben, éjjel 
és hajnalban játszódnak, amikor a baglyok 
ébren vannak. Utánanéztünk a különböző 
bagolyfajoknak, majd összeraktuk az első 
vázlatokat.

– Látványos a film? 
– A látványelemek nagyon sokat jelen-

tenek egy animációs produkció esetében. 
Ezek akkor működnek jól, ha valami pluszt 
adnak a történethez, és érzelmi reakciókat 
váltanak ki a nézőkből. Sokat ötleteltünk. 
Például, hogy hogyan néznek le a baglyok 
a hatalmas fáról, és hogy mit látnak való-
jában... Vannak boldog, morcos és dühös 
baglyok, barátságosak is. Többnyire szeret-
nek az emberek közelében lenni. Némelyik 
olyan volt, mint egy háziállat, hagyta, hogy 

megsimogassam. De akadt persze olyan is, 
amelyik minden ok nélkül összekarmolta a 
kezemet. Lefilmeztük az összes baglyot. Azt, 
hogyan futnak, repülnek, esznek, fürdenek, 
és azt is, ahogy egymással verekednek.

– Ügyeltetek a részletekre?
– Nagyon... Azt hiszem, sikerült jól le-

másolnunk a baglyok fejmozgását és az 
úgynevezett kettős pislogásukat. A negatív 
szereplők szemmozgása állatiasabb, ösztö-
nösebb – így ugyanis ijesztőbbek –, míg a 
pozitív hősöké jóval lágyabb, egyúttal em-
beribb.

– A baglyok repülnek is.
– Igen... amikor látunk egy baglyot a le-

vegőben, kecsesnek, méltóságteljesnek tű-

nik. Az ő esetükben a repülést egyszerűnek 
gondolnánk, de valójában egyáltalán nem 
az, rengeteg apró dolog történik eközben. 
A szárnycsapkodás és a levegőáramlás mi-
att a madarak testtartása, mozgása állandó-
an változik. Eleinte attól tartottunk, hogy a 
karakterek túl merevek lesznek, de a model-
lezett és a valós felvételek összehangolásá-
val végül elértük, hogy baglyok ússzanak a 
levegőben.

Nos, a film nagyon színvonalas, azt leszá-
mítva, hogy egy-két bagoly röhejesen fest a 
többkilós sisakban, nem igazán lehet más 
negatívumot említeni. Az Őrzők legendájá-
nak biztosan lesz folytatása.

B. Z.

Képzelt interjú

Az Őrzők legendája

Újabb animációs csodafilm (3D-ben) – Zack Snyder 
rendező szinte berobbant a közelmúltban a Watchmannel 

és a 300 című – mondjuk így – történelmi drámával  
– A szineaszta a munkatársaival „bagolynézőbe” ment,  

mert a megkapó mese ezúttal a baglyokról szól, róluk pedig 
eddig keveset tudtunk... – Hangok:  

Helen Mirren (Oscar-díjas), Sam Neill, Hugo Weaving, 
Geoffrey Rush, Ryan Kwanten és mások.
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Az én mesém
(Büszke vagyok mesém üzenetére)
Minden nemzet és minden korosztály ismeri a sportok fontosságát és 

összetartó erejét. De van, mikor rokonok, barátok, ismerősök néznek szembe 
egymással. 

Egyszer volt egy kis falu, abban egy iskola, az iskolában egy életvidám osz-
tály. Jól megvoltak egymással. Sokat nevettek, néha egymás számlájára vicce-
lődtek, de ha valamilyen közös érdekről volt szó, legyőzhetetlenek voltak. A tor-
naórák mindig ugyanúgy kezdődtek, és mindig ugyanúgy is zajlottak, mígnem 
az osztály fiú- és lánytagjai más-más sporttal is megismerkedtek. A fiúk az órák 
bemelegítő része után fociztak, a lányok meg kosárlabdáztak. A kosárlabdázás 
szabályait nehezen tanulták meg a lányok, mert mind úgy gondolták, hogy ez a 
sport csak rámenősen, durván és gorombán játszható. Mert ki ne akarna győzni, 
ha már egyszer pályára lépett? Általában a tornatanár alakította ki a csapatokat. 
Eleinte rendben is volt minden. Mindenki igyekezett a legjobb formáját hozni. 
De megesett, hogy a legjobb barátnők, ismerősök, unokatestvérek külön csa-
patba kerültek. Pedig ők együtt akartak játszani, mert azt hitték, hogy csakis így 
győzhetik le az „ellenséges” csapatot. A tornatanár bölcs ember lévén ragaszko-
dott a játékosok eredeti elosztásához. Valami fontosat akart megtanítani, ezek-
nek a lányoknak. És a kosármeccseken egyre többször került sor vádaskodásra, 
hogy valaki harciasabb a keleténél, hogy valaki csal, hogy nem tartja be a sza-
bályokat. Már minden játék szinte csatává fajult. 

A helyzeten csak rontott, hogy két unokatestvér a két „ellenséges” csapat 
tagja lett. Játék közben csipkedték, lökdösték, rúgták-vágták egymást. A csalá-
di kötelékek, az addigi szeretet, egymás segítése, semmivé vált. És nem csak a 
kosárlabda pályán folyt a veszekedés, és már nem is csak a sport miatt. A lányok 
viselkedése már az osztály jókedvét, összetartását is fenyegette. Mindenkit za-
vart, hogy folyton csak vitatkoznak. A „nagy vihar” azon a napon tört ki, amikor 
az egyik csapat tagjai többször is vétettek a szabályok ellen. Persze a másik tár-
saságot sem kellett félteni. Játékról, küzdelemről, sportról pedig egyáltalán szó 
sem volt. Csak szidták, csúfolták, lökdösték, felbuktatták egymást. Mikor kosra 
akart dobni a másik csapat, a próbálkozót piszkálták: bénának, ügyetlennek 
nevezték, és bosszantották, hogy úgysem tudja bedobni a labdát. Mind dur-
vábbak lettek a támadások és a védekezések is. A dobások pedig rendre mellé 
mentek. Senki sem lelte már örömét a játékban. Csak győzni akartak, mindegy 
milyen áron. Már nem voltak igazi csapatok – inkább csorda lett belőlük... Ek-
kor elfogyott a tornatanár türelme. Behívta az osztályfőnököt, aki alig ismert 
rá kedves tanítványaira ebben az összekócolódott, civakodó, marakodó, össze-
karmolt és hangosan ordítozó lánycsapatban. Lassan lenyugodott a társaság. 
Sokáig törölgették a könnyeiket, hosszú időbe tellett, mire mindenki elmondta 
a sérelmeit. Először minden mondatot kiabálva kezdtek, de a felnőttek csendes 
szavaira ők is egyre jobban odafigyeltek. És akkor, mint egy rossz álom, elszállt a 
haragjuk. Megértették, mi volt a csapatjátékban a tornatanár célja. Mire akarta 
tanítani őket? Arra, hogy a sport nem elválaszt, hanem összeköt. Hogy nemcsak 
a győzelem a fontos, hanem a hozzá vezető út is. Nem lehet mindent erőszakkal 
elérni. Tisztelni kell a társainkat és az ellenfelet is.

Ebben a mesében én is szereplő vagyok. Pontosan tudom, mennyit változ-
tak a lányok, és velük én is. Ezért is vagyok büszke a mesém üzenetére: versen-
gés közben sosem szabd elfelejteni, hogy embertársaink néha szembe kerülnek 
velünk, de ha tiszteljük egymást, nem válunk ellenséggé.

Csányi Dorottya, 7. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

8. D
Cseh Karcsi a 8. D nélkül, mondd, mit ér?
A diri a titkár nélkül, mondd, mit ér?
És a titkárt papír nélkül,
oszifő meg osztály nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Kiccica a sminkje nélkül, mondd, mit ér?
Csisztina a zene nélkül, mondd, mit ér?
és a Scnitzla haja nélkül,
meg a Cocktayl fénye nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Mucsika a pocok nélkül, mondd, mit ér?
Ellácska a Facebook nélkül, mondd, mit ér?
És a Lilla piercing nélkül,
no meg a Karcsi szemcsi nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Ref.: És zene nélkül, mit érek én,
         és zene nélkül, mit érek én?
         és  8. D nélkül, mit érek én,
         8. D nélkül, mit érek én?

Kingóca a könyvek nélkül, mondd, mit ér?
Holló Ákos csajok nélkül, mondd, mit ér?
És a Kuki mici nélkül,
no meg Bandi haverok nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Ref.: És zene nélkül, mit érek én,
         és zene nélkül, mit érek én?
         És 8. D nélkül, mit érek én,
         8. D nélkül, mit érek én?

A Vivi a tánca nélkül, mondd, mit ér?
Emese a mobil nélkül, mondd, mit  ér?
És a Tothe hú-há nélkül,
a Kokó meg hábáá nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Horvát Ákó szöveg nélkül, mondd, mit ér?
A Bigyó meg dobolás nélkül, mondd, mit ér?
És az osztály szép volt nélkül,
a suli meg 8. D nélkül,
mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?

Konstandinović Krisztina, 8. d, Cseh Károly iskola, Ada

A nagy Ő!
Az én szerelmem legyen barna hajú, és barna szemű!
Legyen türelmes, megértő és erős, de ezt ne vigye túlzásba.
Nekem nem kell, hogy különféle bandákban játsszon, hogy repper legyen. 

Számomra a legjobb fiú az, aki nyugodt és egyszerű.
Tanulmányi eredményeit illetően nem fontos, hogy a legjobban teljesítsen. 

Maximum jeles tanuló legyen, ne bukjon meg.
Táplálkozzon egészségesen, tornázzon, mert nem szeretem a kövér, unal-

mas, haspók srácokat.
Ha eddig nem kedvelte, hát itt az idő, hogy megszeresse a biciklizést, és ne 

csak a motorján furikázzon. 
Szeresse az állatokat, főként a kutyákat! Én utálom a macskákat, de ha ő sze-

reti, hát üsse kő! Ám nem akarom, hogy a szülinapomra egy macskával tévedjen 
be hozzám, mert azt nagyon megbánná!

Legyen természetvédő, ne dobálja el mindenfelé a szemetét, hanem lépjen 
kettőt, és dobja el azt az erre a célra feltalált kukába. 

Ne legyen rocker, ne viseljen két kg-os nyakláncokat, de ne a Micimackót 
hallgassa.

Remélem, egyszer rátalálok életem párjára. 
Tamasich Zsóka, 7. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Király Emese 
csantavéri 
tanuló rajza
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Terveim a téli szünidőre
Nagyon várom már a téli szünidőt.
December 24-e utánra sok mindent beterveztem magamnak. Először is 

szeretném magam jól kipihenni a fárasztó iskolai feladatok után. Mert a sok 
új tanulnivaló miatt nemigen volt szabadidőm. Aztán elmegyek a könyvtár-
ba, és kiveszek egy könyvet. Imádom ugyanis a szép regényeket. Egyetlenegy 
mamámat is meglátogatom, segítek megfőzni az ebédet, bevásárolok neki a 
boltban.

Az óévet a testvéreimmel és barátnőmmel búcsúztatjuk. Az új év első napját 
anya ünnepi ebédjével ünnepeljük. Sok finomságot szoktunk készíteni. A sam-
pitét én szoktam csinálni, előre is izgulok, hogyan fog sikerülni.

Az ünnepek elteltével újra az iskolával kell foglalkoznom. Elő a füzeteket, 
könyveket és átismétlem főleg azokat a tantárgyakat, amiből becsúszott egy-
két rossz jegy. De azokat is átnézem, amiből jobb jegyet szeretnék, mert tudom, 
anyának és apának így szerzek majd örömet. 

Remélem, a téli szünidőben mindent meg tudok valósítani, amit akarok.
Rózsa Boglárka, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Egyedülálló gyűjtemény
(Riport)
Riportalanyom Tóth László, akit Adán mindenki úgy ismer: Laci bácsi, a ma-

darász. A környezetvédő mozgalomban ismertem meg. Sokat hallottam a gyűj-
teményéről, megkértem, hogy mutassa meg.

– Miket gyűjt?
– Főleg lepkéket, de vannak preparált madaraim, fészkek és különféle kifújt 

tojásaim is.
– Hány éve gyűjti őket?
– Már nagyon régóta. Nagyjából 40–45 éve.
– Hány preparátuma van?
– Madárból kb. 170, tojásból 140 fajta, valamint rovarokból 3000 példány, de 

azt, hogy hány fajta, nem tudom.
– Mennyi időt szentel neki?
– Csak a szabad időmben tudok ezzel foglalkozni. Sok időt kell vele tölteni 

és járni a természetet. A lepkéket a meleg évszakokban gyűjtöm össze, zacs-
kókban őrzöm, és mikor a téli hónapokban van rá időm, akkor preparálom és 
rendszerezem őket. Legtöbbször este csinálom, mikor nyugalom van.

– Melyik a kedvenc lepke-, illetve madárfaja?
– Az én kedvenc madárfajaim a vízimadarak közül kerülnek ki: a gulipán és 

a gólyatöcs.
– Mivel jár az elhelyezésük?
– Nagyon kell óvni őket a kártevőktől: a molyoktól, a múzeumbogaraktól 

és az egerektől. Ha a molyok a kitömött madarakba befúrják magukat, kihullik 
a madár tolla. A múzeumbogár a rovarokra veszélyes, mert megeszi őket, az 
egér pedig mindent megrág. A levegő magas páratartalma és az erős fény is 
árthat nekik.

– Hogyan védekezik ezek ellen?
– Először is naptól védett helyen kell tartani, és ezt légmentesen le kell zárni, 

hogy ne tudjon bejutni semmi.  A doboz egyik sarkába szoktam tenni egy kevés 
naftalint, hogyha valami bejut, akkor elpusztuljon. 

– A jövőben van-e valami mód a tárolásukra?
– Igen, van. Tervezünk egy múzeumot létrehozni, és ott mindenki megnéz-

hetné.
– Milyen területekről gyűjtötte be őket?
– Főleg a mi vidékünkről, de a világ minden tájáról vannak, főleg madarak. 

Még az Északi-sarokról is.
– Van-e valami ritkaság a gyűjteményében, amire büszke?
– Van. Ritka pl. a vörhenyes pacsirta és a sarkantyús sármány. Olyan is van, 

amiből a 90-es években még volt, de mára már kihalt. Mint a kardos- és a fecs-
kefarkú lepke vagy a sziki pacsirta.

– Mennyit ér a gyűjteménye?
– Eszmei értéke igen-igen magas. Pénzben nehéz lenne meghatározni, de 

eladni nem szeretném. Szerintem nem szabad.
Tetszett ez a gyűjtemény. Meglepett, hogy olyan különlegességeket is látok, 

mint az azúrlepke Peruból, a krőzuslepke Dél-Amerikából és a madárlepke Bor-
neóról és Szumátráról, nappali lepkék, valamint az atlaszlepke Indonéziából és 
az indiai holdaslepke, éjjeli lepkék. Remélem, létrejön az adai múzeum, és méltó 
helyre kerül a gyűjtemény.

Bozsóki Andor, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Első szerelem
Verejtékezem, lüktet a kicsi szívem,
a játszótért megkerülöm jó nagy ívben,
mert ott egy kislány hintázik,
és apujával vitázik.

Nem akar lejönni a hintáról.
Ezt a lányt én annyira szeretem,
hogy kiugranék érte a világból.
Vajon ez lenne a szerelem?

Közelebb merészkedtem a parkhoz,
hogy Őt közelebbről megleshessem,
de mire odasompolyogtam egy fához, 
a lányt addigra már kereshettem. 

Elment. De ez nem baj.
Holnap úgyis látom az oviban.
Én már nagycsoportos vagyok, Ő még kicsi,
de olyan aranyos, ahogy a babát a kezében viszi.

Anatalovics Krisztián, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Már ötödikes vagyok
Pontosan emlékszem arra a napra, amikor nagydiákként léptem át az iskola 

küszöbét. Az osztályfőnök felolvasta a névsort, és a tanterembe  vezetett min-
ket.

Ott sok ismeretlen arc nézett vissza rám, hisz az osztályunk igen vegyes csa-
pat. A tanulók fele adorjáni, a másik fele kanizsai. Gyorsan összeismerkedtünk, 
és megtanultuk egymás jó és rossz tulajdonságait is. Ebből fakadóan mindenki 
kapott csúfnevet. Nekem legjobban Vörös Ádámé tetszett, mert ő azt a nevet 
kapta, hogy a legjobb guggoló az osztályban. Sajnos gyakran elfelejti elhozni 
a tornafelszerelését, és ezért büntetésből rengeteget guggol. Azért nekem is 
van rossz tulajdonságom, de azzal nem szeretek dicsekedni. Próbálok a jóra tö-
rekedni. Az a furcsa az ötödikben, hogy nincs saját termünk, óráról órára másik 
terembe vándorlunk, és az órákra is más-más tanár jön. Mindegyik tanár a ma-
ximumot várja el tőlünk, és ezt nem könnyű teljesíteni. 

Örülök, hogy ilyen huncut osztályba járhatok.
Gojkov Sára, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Babić
Ivet 

csantavéri 
tanuló 

rajza
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(Riport egy építészmérnökkel)
Lőrinc László 1934. augusztus 20-án született Ver-

secen. Egész életében építészmérnökként dolgozott. 
Mivel családunknak nagyon jó barátja, ezért úgy gon-
doltam, hogy megkérdezek tőle egypár dolgot a mun-
kájával kapcsolatosan. 

– Hogyan lettél te építészmérnök? Épp ez volt a kí-
vánságod?

– Nem, 1948-ban, amikor a középiskolába iratkoz-
tam, elektrotechnikai középiskolába szerettem volna 
menni, de ott már nem volt hely, és így kerültem az 
építészekhez. A középiskolát Belgrádban fejeztem be 
1951-ben, akkor elmentem dolgozni. Sok helyen dol-
goztam Szerbiában: Čačak mellett, Negotinban meg 
Senjski Rudnikban. Később ide kerültem Újvidékre a 
Naftagasba, közben befejeztem a főiskolát Belgrádban. 
Aztán tovább dolgoztam. A munka mellett Szabadkán 
beiratkoztam, a közgazdasági egyetemre. Ezt is befejez-
tem, és így lettem közgazdász és építész egyben. Mint 
közgazdász számításokat meg kalkulációkat végeztem, 
mint építész, felügyeltem arra, hogy az építkezés rend-
ben meg időben folyjon. Pl. Szerbia első gázvezetékét 
az én csapatom tervezte meg. Én voltam a csoportve-
zető, de a csoportban voltak még földmérők, elektró-
sok és gépészek is. Gyakran jártunk át más országokba, 
így Magyarországra, Németországba, Olaszországba, 
Oroszországba tapasztalatcsere végett. Közben Ma-
gyarországon is kiépítettünk két nagy vezetéket, olaj- 
meg gázvezetéket. Ott is én voltam a kiküldött, innen a 
Naftagasból. A munkálatok három évig tartottak. Ami-
kor befejeztem az egyetemet, kaptam nagyobb meg-
bízásokat is. Például dolgoztam Algériában, ahol egy 
torony alapját készítettem. De nem fizikai munkásként, 
hanem a statikai tervezésben meg a felügyeletben vet-
tem részt. Ezenkívül jártam más helyen is külföldön. 
Voltam, mondjuk rá, még Zimbabwéban is.

Külföldi munkavállalásaim után megkaptam ezt a 
nagy munkát, a Naftagas épületének felépítését, illet-
ve az építkezés irányítását. Biztosan érdekel, hogy mi 
is volt a munkám. Az építkezés előtt először elkészítik 
a programot, majd következik a tervezés, aztán pedig 
a kivitelezők kiválasztása. A kivitelezőnek az akkori 
programunk szerint három nagy vállalat felelt meg, 
a szabadkai Integrál, az újvidéki Neimar és a belgrá-
di Energoprojekt. Az együttműködés konzorciumon 
alapult. Ekkor megkezdődött az építkezés. Ez nagyon 
nagy épület, ritkán kap az ember olyan lehetőséget, 
hogy egy ilyen nagy épület felépítését felügyelje. Kö-
rülbelül  40 000 m2, és nagyon modern. A tervezés már 
úgy ment, hogy modern épület legyen. Többek között 
érdekes, hogy központi porszívórendszere van. Ez azt 
jelenti, hogy a takarítónő minden helyiségben rákap-
csolódhat egy-egy csatlakozóval. Csak bekapcsolja a 
porszívóját, és a por direkt a pincébe szalad egy nagy 
tartályba, amit időről időre kiürítenek. Van az épületnek 
központi fűtése is és speciális szellőztetőberendezése. 
Különleges folyosókkal van tele, ami kihatott a statikai 
tervezésre. Szóval ezért is utaztam sokat Németország-
ba, Finnországba, Franciaországba, Magyarországon is 
voltam többször meg Oroszországban. Nagy szeren-
csém volt, hogy én kaptam meg ezt a munkahelyet. 

Az épület fel is épült, de én közben elmentem 
nyugdíjba. Már tizenhét éve nyugdíjban vagyok. Ledol-
goztam negyven évet. Később még dolgoztam magán-
vállalkozóknál is. A ti lakóépületeteket is én terveztem, 
és felügyeltem a munkálatokat. Akkor találkoztunk elő-
ször, ott ismerkedtünk meg veletek meg  a nagymamá-
val, és innen a nagy barátság.

– Munkáséveidből mely eseményre emlékszel leg-
szívesebben vissza?

– Volt egy érdekes esemény, mikor a Naftagast épí-
tettük. Miközben az épület készült, az alapokat cölöpök 

tartották. A cölöpöket pedig nagy gép verte be a földbe, 
amitől rezgett az egész Limán. Ez így tartott egy jó pár 
hónapig. Egy nap egy asszony jó dühösen azzal a kér-
déssel vágtatott felénk, hogy meddig tart még ez a nagy 
dübörgés, napok óta nem tud aludni. Ekkor mi erre azt 
válaszoltuk, hogy nem tehetünk róla, be kell fejeznünk a 
munkánkat, és ez ezzel jár. Aznap délután valamilyen ok-
nál fogva áramszünet volt, és nem tudtuk tovább folytatni 
a munkát. Este jött is az asszony, hogy meghálálja, hogy 
nem dübörögnek a gépek. Szegény, azt gondolta, az ő 
tiltakozásának lett meg az eredménye. Csalódhatott na-
gyot, mert másnap reggel minden folytatódott tovább.

Van egy érdekes magyarországi élményem is. Au-
gusztus 20-a volt, Szent István napja, vagyis az én szüle-
tésnapom, mikor hivatalos úton jártam Budapesten. Ki-
vezettek vacsorára. Ekkor kezdődött a tűzijáték. Erre én 
megjegyeztem: „Az én tiszteletemre nem kellett volna 
ekkor tűzijátékot rendezni!” Megnyugtattak: „Nyugodj 
meg, ez nem temiattad van, hanem augusztus 20-a ná-
lunk nagy ünnep.”

– Tudom, hogy volt még egy jó sztorid, méghozzá a 
dzsungelben. Elmesélnéd?

– Igen, az egy hivatalos út volt Angolába. Egy olyan 
úton mentünk egyszer, mely a dzsungel közepén veze-
tett. Én, jó bánáti létemre, letértem az útról, hogy majd 
belépek a dzsungelbe. Próbálkoztam egy pár helyen 
bejutni, de olyan sűrű a növényzet, tele tüskékkel, hogy 
lehetetlen volt lelépni az útról. Hiába volt minden, nem 
tudtam sehol sem megtalálni a bejáratot. Mivel lemarad-
tam, siettem, hogy utolérjem a társaságot. Egyszer hirte-
len megfordultam, és a hátam mögött öt-tíz néger benn-
szülött állt... Hogy hogyan termettek ott, hogy ők hogyan 
jöttek ki a dzsungelból, még a mai napig sem tudom.

– Megijedtél?
– Nem ijedtem meg, mert mi többen voltunk. Inkább 

a mieink voltak megijedve egy kicsit, mert úgy tudták, 
hogy az afrikaiak emberevők, hogy kannibálok. Ezért 
mindenki félve ment Afrikába dolgozni. És tudom, hogy 
volt is egy incidens. Szerbiából a munkások februárban 
érkeztek oda, tehát fehér bőrrel, és mivel Afrikában me-
leg van, le kellett vetkőzniük. A nap persze megégette 
a bőrüket. Egyszerre valahogy félrevonult egy munkás 
meg egy bennszülött néger, az afrikai elkezdett a mun-
kás bőrére mutogatni, és ezt mondta: „Rose, rose.” A szerb 
azt gondolta, hogy meg akarja enni, egy akkorát lekent 
neki, hogy majdnem nemzetközi incidens lett belőle. 
Pedig a néger csak azt akarta mondani, hogy vigyázzon 
magára, mert leégett. Sok mindent láttam egy-egy uta-
záson. Voltunk pl. Zimbabwéban a Viktória-vízesésnél, 
mivel nem csak dolgoztunk, szabadnapokon a háziak 
azért megmutatták nekünk az ország érdekességeit is.

– Hallottam, hogy mikor elmentél nyugdíjba, a kol-
légáid érdekes ajándékkal búcsúztattak. Könnyű volt 
nyugdíjba menni?

– Igen, ajándékoztak egy napórát, amit a Naftagas 
falának fehér csempéiből készítettek, és még három 
képet, aminek a hátuljára minden kollégám ráírta a 
nevét.

Ami meg a nyugdíjba vonulást illeti... tudtam, hogy 
egészségügyi okokból nyugdíjba kell mennem, és tud-
tam, hogy, sajnos, nem fejezhetem be a Naftagas épü-
letét. Valami baj volt a szívemmel, és az orvos tanácsol-
ta, hogy vonuljak nyugdíjba, mivel kerülnöm kellene a 
stresszes helyzeteket, ez pedig az én munkahelyemen 
elkerülhetetlen. Így én, mint egy jó bánáti, szót fogad-
tam, és elmentem nyugdíjba. 

Ezzel a beszélgetéssel sok mindent megtudtam Laci 
bácsi szakmai életéről. Máskor általában a sportról be-
szélgetünk, mert ő az egyedüli ismerősöm, akivel tudok 
a sportról beszélni, és aki jó bánáti módjára, mindig tü-
relmesen végighallgatja a fecsegéseimet.
Mendrei Andrea, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Karácsony

Egész évben téged várunk,
drága jó karácsony.
Szeretetünk egymás iránt
minden percben lángol.

Ünneplőbe öltözködik
a világban minden.
Téged várva szívünk, lelkünk
is ünneplőt ölt fel.

Földi Alexandra, 7. osztály,  
Hunyadi János iskola, Csantavér

Padtársam

Padtársam neve Szani,
hogy hol lakik, találd te ki!
Az órákon általában figyel,
s a feleléseket ő sem kerülheti el.
A naplóban a jegyei vegyesek,
de Szanit elkerülik az egyesek. 
Az iskolába minden reggel 
autóbusszal érkezik ő,
s alig várja, hogy elkezdődjön 
a téli szünidő.
Én azért szeretek vele ülni,
mert jókat szoktunk nevetgélni.

Szögi Evelin, 6. osztály, 
Kis Ferenc iskola, Orom

Valamit elrontottam...

Megint elrontottam valamit.
Fáj, amit tettem,
és amit kértem.
Remélem, megbocsát.
Nem akarom elveszíteni.
Mert érte mindent megtennék.
Csak egy utolsó esélyt kérnék.
Hogy megint vele lennék.
Nem akarok nélküle maradni.
Mert nélküle nem akarok élni.
Csak annyit kérek, hogy megérintsem
a selymes haját.
Hogy csókoljam az ajkát.
Mindent megadnék érte.

Snicer László, 8. osztály, 
Miloš Crnjanski iskola, Szabadka

A Naftagas építésének felügyelője

Könyves Regina 
adai tanuló rajza
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A történeti források és a régészeti kuta-
tások valószínűsítik, hogy nagyjából 
ötezer évvel ezelőtt Ménész király 

egyesítette Felső- és Alsó-Egyiptomot, meg-
alapította az I. dinasztiát, s birodalmának köz-
pontjául a Nílus deltája alatt található Mem-
phisz városát tette meg. Az Óbirodalom a III. 
dinasztiával kezdődött. Az első vagy második 
fáraója, Dzsószer uralkodása alatt, főtisztvise-
lője, Imhotep irányításával épült a szakkárai 
lépcsős piramis. Az építészeti technika fejlő-
désének köszönhetően alig két évszázad múl-
tán elkészültek a híres gízai piramisok, melyek 
Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz nevét vise-
lik.

Memphisz, az elfeledett város és Szakkára, 
az örök nekropolisz: a ma már csak romokban 
látható, ősi Memphisz fénykorát a III–VI. di-
nasztia alatt, azaz körülbelül i. e. 2700–2150 
között élte. Ekkor fővárosi rangját Théba vette 
át, jóllehet vallási központként Memphisz még 
évszázadokig megőrizte jelentőségét. 

Az egyiptomi kultúra megismeréséhez 
nagymértékben hozzájárult az úgynevezett 
rosette-i kő, a memphiszi Ré-templom papja-
inak munkája, melyet a Földközi-tenger part-
ján fekvő Rasíd városa közelében találtak. Két-
nyelvű, háromféle írással vésett szövege adta 
a kulcsot Champollionnak, a hieroglif jelek 
megfejtéséhez.

A klasszikus kor végére a város az idők ho-
mályába vezetett, amit a közelében kialakuló 
új központ, Kairó megjelenése okozott. A 
Memphiszből ránk marad csekély számú em-
lék között a legfontosabb II. Ramszesz mészkő 
szoborkolosszusa és egy alabástrom szfinx.

Jóval több látnivalót kínálnak Szakkára, 

Dahsúr és Gíza sírkerületei. A szakkárai körzet 
zseniális mérnöke, Imhotep, akit az egyiptomi-
ak félistenként tiszteltek, itt rakta le a későbbi 
halotti építészet alapjait. Dzsószer piramisának 
helyét a Memphisz városára néző fennsíkon 
jelölte ki. A lépcsős piramis nem önmagában, 
hanem egy hatalmas, fallal körülvett együttes 
közepén állt, melynek épületeit fokozatosan 
tárták fel az 1920-as, 1930-as években. Imho-
tep volt az, aki a kő használatát általánosította 
az egyiptomi építészetben, műve a gízai nagy 
piramisok előfutárának tekinthető. Dzsószer 
nyughelyének közelében számos más sírem-
lék épült, köztük Unisz, Dzsedkaré, Merenré,  
I. Teti és II. Pepi piramisai.

A piramisok mellett kaptak helyet a külön-
böző korok tisztségviselőinek sziklasírjai és 
masztabái (csonka gúla alakú sírépítményei). 
A gazdag díszítések nemcsak az egyiptomi 
halotti kultuszról, hanem a mindennapi élet-
ről is hű képet rajzolnak. A VI. dinasztia idején 
élt Mereruka vezír masztabájának festett dom-
borművein látható halász- és vadászjelenetek 
például bőséges adalékul szolgálnak az ókori 
Egyiptom faunájának tanulmányozásához, 
míg az V. dinasztia több uralkodóját is szol-
gáló Ti sírjának díszítőelemei ámulatba ejtő 
gazdagsággal tárják az utókor elé a korabeli 
hétköznapokat. 

Ti sírjától délnyugatra fekszik a föld alatti 
labirintusokból álló, hatalmas kiterjedésű Sza-
rapieion, a Szent Ápisz-bikák temetője.

Szakkára fennsíkjáról dél felé tekintve kive-
hető a szomszédos Dahsúr öt piramisa, köztük 
Kheopsz apjának, Sznofrunak különös formá-
jú déli síremléke. Alsó része lépcsős elrende-
zésű, felül az oldalak dőlésszöge megtörik, így 

az alapot tulajdonképpen egy kisebb piramis 
koronázza. Ez a szerkezet átmenetet képez 
Dzsószer és Kheopsz piramisa között, s ha a 
munkálatok félbe nem szakadnak, feltételez-
hetően el is érte volna az utóbbira jellemző 
geometriailag tökéletes gúla formát, mint-
hogy ma már tudjuk, a piramisépítés utolsó 
műveleteit felülről lefelé haladva végezték. 

A nagy piramisok: a Szakkárától északra, 
Kairó peremén fekvő Gízában található Khe-
opsz horizontja, Hatalmas Khephrén és az 
Isteni Mükerinosz. Az ókori egyiptomiak ezek-
kel a nevekkel illették a három bámulatos ko-
losszust, mivel a hieroglifák szakértői szerint 
akkoriban még nem létezett a piramis szó. 

Az ókori világ hét csodája között számon 
tartott Kheopsz-piramis – a Nagy Piramis 
– eredetileg 146,59 méter magas volt (ma 
137,18 m), alapja minden oldalán 230,5 mé-
ter. Összesen 53 000 m2 területet foglal el, s 
építéséhez annyi követ használtak fel, amiből 
Napóleon szerint három méter magas fallal 
lehetne körülvenni Franciaországot. A Nagy 
Piramis négy oldalát pontosan a négy égtáj 

Memphisz, Szakkára 
és a gízai piramisok

Karnak – szobrok mindenütt

A piramis és a szfinx Hatsepszut teraszos halotti temploma 
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irányába tájolták, ami az egyiptomi papok ma-
gas szintű csillagászati ismereteiről árulkodik. 
Hérodotosz számításai szerint a munkálatok 
összesen harminc évig tartottak, ebből tíz 
évet vett igénybe a kőtömbök felvontatására 
szolgáló rámparendszer létrehozása, s húszat 
maga a piramis felépítése. Az építkezésen 
egyidejűleg résztvevők száma – abban az 
évenkénti három hónapban, amikor a Nílus 
áradása miatt nem lehetett a földeken dolgoz-
ni – elérte a százezret. A monumentális munka 
szervezése különleges szaktudást és irányítási 
képességeket igényelt. Építőanyag-raktár és 
munkaterület gyanánt feltehetőleg gondo-
san kiegyengettek egy hatalmas területet, a 
későbbiekben valószínűleg ez szolgált Kheph-
rén piramisának alapjául. 

A Kheopsz-piramis belsejében az úgyneve-
zett Nagy Galériából egy előcsarnokon keresz-
tül vezet az út a Királyi Kamrába, itt található 
a fáraó fedetlen, üres szarkofágja. A helyiség 
fölött öt légkamrát alakítottak ki, ezek tető-
szerkezete akadályozza meg a Királyi Kamra 
beomlását. 

Khephrén piramisa Kheopszénál több 
mint fél méterrel alacsonyabb. Bizonyos tá-
volságból mégis nagyobbnak látszik, mert a 
fennsík egy magasabb pontján épült. Felső 
részén megmaradtak azok a finom kidolgo-
zású mészkőlapok, melyek hajdanán minden 
piramist beborítottak, de az évezredek során 
mecsetek és egyéb középületek díszítésére 
használták fel őket.

Mükerinosz piramisa a legkisebb a három 
építmény közül. Magassága mindössze 66 
méter, s bár a maga nemében ugyancsak pá-
ratlan alkotás, a belső terek kidolgozatlansága 
arra utal, hogy az építkezés félbemaradt, talán 
a fáraó korai halála miatt.

A Szfinx: a piramisokat őrző híres Szfinx 
alakját egyetlen, hatalmas kőtömbből farag-
ták. Hossza 57 méter, magassága 20 méter, az 
oroszlántesten Khephrén arcvonásait viselő 
fej nyugszik. 

A szobor lábánál található, jóval később-
ről származó sztélé egy legendát mesél el. 
A történet szerint i. e. 1400 körül II. Amen-
hotep fáraó fia egyszer lepihent a nyakig 
betemetett kőóriás árnyékában. Álmában 

a Szfinx megjövendölte neki, hogy gazdag 
birodalomra tesz szert, ha megszabadítja a 
testét borító homoktól. Amikor IV. Thutmó-
szisz néven trónra lépett, nyomban megtisz-
títtatta a szobrot, s valószínűleg ő volt az is, 
aki faragott mészkővel pótolta az immáron 
ezeréves oroszlánfigura letöredezett darab-
jait. A Szfinxet az azóta eltelt hosszú idő sem 
kímélte. A történészek szerint a mamelukok 
lőversenyek célpontjául használták a szobrot 
– erre utal a hiányzó orr –, és 1988-ban sajnos 
több darabja is letört. 

A növekvő turizmus és a közeli Kairó okozta 
légszennyeződés végeredményben az egész 
gízai együttest veszélyezteti. Ezek az alkotá-
sok olyan felbecsülhetetlen értéket képvisel-
nek, hogy az illetékesek mindent megtesznek 
a műemlékvédelmi és -helyreállítási költségek 
előteremtése érdekében. Az eljövendő gene-
rációk remélhetőleg még további évezrede-
ken át csodálhatják a mesés Egyiptom e párat-
lan kincseit. 

-ut-
FOTÓK: Mari, Zoli, Zizi 

és Laci Temerinből

Sivatagi nomádoknál Karnak romvárosa

Hajók a Níluson

Milyen kicsi az ember
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De szép is volt azon a nyáron a határ! 
Sárgultak a búzatáblák, a zab még 
zölden bólogatott, a kaszálókon 

petrencékbe hordták a szénát; piros lábú 
gólyák lépdeltek méltóságteljesen a réte-
ken, és egyiptomi nyelven kerepeltek – ez 
volt az anyanyelvük. A gabonaföldeket, ka-
szálókat sűrű erdők övezték, s az erdők ölén 
mély vizű tavak csillogtak. Szép volt, nagyon 
szép volt a határ!

Mély árkokkal körülszegett, régi udvar-
ház melengette öreg falait a napsütésben. 
Környékét fölverte a lapu, falai tövétől az 
árkok széléig kedvükre nőttek-terpeszked-
tek az óriási lapulevelek; egy-egy magasabb 
bokor alatt kényelmesen megállhatott vol-
na egy kisgyerek. Ez a zöld sűrű valóságos 
rengeteg erdő volt annak a kacsának, ame-
lyik itt ült a fészkén, hogy tojásait kiköltse. 
Sokáig kellett melengetnie a tojásokat, s a 
kacsa sokat unatkozott: vendég ritkán vető-
dött el hozzá, a társai meg az árkok vizében 
bukdácsoltak, nem szívesen totyogtak ki a 
szárazra, hogy a világ folyásáról társalogja-
nak vele a lapulevelek alatt.

Egy nap aztán fölpattant az első tojáshéj, 
utána a második, s a többi. 

„Sip-sip!” – örültek meg a világnak a fi-
ókák, s kigombolyodtak a tojásból, mint 
megannyi megelevenedett tojássárgája.

– Háp-háp! – az öreg kacsa csak ennyit 
mondott. A kiskacsák ott nyüzsögtek körü-
lötte, kíváncsian nézték a lapulevelek zöld 
sűrűjét, s az anyjuk hagyta, mert a zöld szín 
jót tesz a szemnek.

– Ó, micsoda óriási nagy a világ! – álmél-
kodtak a kicsinyek; persze itt már másképp 
érezték magukat, mint benn a szűk tojás-
ban.

– Azt hiszitek, ez az egész világ? – kér-
dezte az anyjuk. – A kert túlsó fele is hozzá-
tartozik, de még a pap földje is. De ott még 
én se jártam. No, megvagytok-e valameny- 
nyien? – Kinyújtotta a nyakát, és végigné-
zett a kis seregen. – Dehogy vagytok, hiszen 
lám, a legnagyobbik tojás még ott hever a 
fészekben. Jaj, meddig melengessem még? 
Most már igazán unom! – De mit tehetett, 
visszaült a tojásra.

– Hogy vagyunk, szomszédasszony? 
– kérdezte egy öreg kacsa, aki látogatóba 
jött hozzá.

– Annyi bajom van ezzel az egy tojással 
– panaszkodott a kacsa. – Nem győzöm ki-

várni, hogy felpattanjon. Hanem nézd meg 
a többit! Soha életemben nem láttam kü-
lönb kiskacsákat. Egytől egyig arra a semmi-
rekellő apjukra ütöttek. Még csak el se jött 
hozzám.

– Hadd látom azt a csökönyös tojást! 
– mondta a kacsanéne. – Alighanem puly-
katojás, nekem elhiheted! Én tudom, mert 
egyszer én is megjártam. Pulykatojásokat 
költöttem ki, s mennyit vesződtem a kicsi-
nyekkel! Mert a pulyka mind retteg a víztől. 
Nem mentek azok a vízbe, se szép szóra, se 
parancsra! Mutasd csak azt a tojást! Hát ez 
bizony pulykatojás! Hagyd csak itt a fészek-
ben, s inkább a többit tanítsd úszni.

– Még elüldögélek rajta egy kicsit – 
mondta a kacsa –, most már nem hagyom 
itt, ha már ennyit melengettem.

– Ahogy tetszik! – mondta az öreg ka-
csanéne, azzal eltotyogott. 

Végre-végre megpattant a nagy tojás 
héja. – Pip, pip! – sipogta a fióka, és kiká-
szálódott a nagyvilágra. Milyen rút volt sze-
gény, és milyen nagy! Az anyja jól szemügy-
re vette. „Igen nagy ez kacsának – gondolta 
magában. – Egészen más, mint a többi. Kis-
pulyka volna? Majd elválik mindjárt, gye-
rünk csak a vízhez! Úsznia kell, ha másképp 
nem, hát magam lököm bele!”

Verőfényes, szép idő volt másnap, a la-
pulevelek közé betűzött a napfény. A kacsa 
lerándult kicsinyeivel a vizesárok partjára. 
Zsupsz! – már bele is csobbant a vízbe. A 
kiskacsáknak nem kellett sok biztatás, vígan 
loccsantak utána; a víz összecsapott a fejük 
fölött, de nyomban fölbukkantak, és úgy 

Hans Christian Andersen

A rút kiskacsa



Jó
 P

aj
tá

s, 
39

–4
0.

 sz
ám

, 2
01

0.
 d

ec
em

be
r 2

3.
�1

úsztak, hogy gyönyörűség volt nézni: a lá-
buk magától gyúrta a vizet; mind jól érezte 
magát benne. És a rút kiskacsa is ott lubic-
kolt közöttük.

– Mégsem pulykafi ez – mondta a kacsa 
–, lám, milyen pompásan evez, és milyen 
szépen tartja a nyakát! Hiába, az én vérem! 
Ha jobban megnézem, egészen takaros for-
májú. Háp-háp! Gyertek hát, hadd mutatom 
meg nektek a világot! Be kell mutatkozno-
tok a réceudvarnak, de mindig mellettem 
maradjatok, nehogy rátok taposson valaki. 
Különösen pedig a macskától óvakodjatok.

Elvezette hát őket a réceudvarba. Ott ép-
pen hangos csetepaté volt: két récecsalád 
összemarakodott egy halfejen, amit végül is 
a macska kaparintott meg.

– Látjátok, ilyen a világ sora! – mondta 
oktatón a kacsa, és megvakarta a csőre tö-
vét, mert maga is nagyon megkívánta a hal-
fejet. – No, szedjétek a lábatokat, menjetek 
oda ahhoz az öreg kacsahölgyhöz, és hajol-
jatok meg szépen előtte. Ő a legelőkelőbb 
az egész udvarban: spanyol származású, 
azért olyan kövér, s nézzétek, piros rongyot 
visel a lába szárán. Ez rendkívül nagy kitün-
tetés, nem is kívánhat többet egy kacsa; azt 
jelenti, hogy vigyáznak rá, azt akarják, hogy 
ember, állat mind megismerje. Sipogjatok 
neki illedelmesen, s a lábatok fejét kifelé 
rakjátok! A jól nevelt kiskacsa nem rakos-
gatja csámpásan a lábát, úgy jár, ahogy a 
szüleitől tanulta, így ni! Hajtsatok szépen 
fejet, és mondjátok: 

„Sip!”
A kicsinyek szót is fogadtak; az udvar 

népe mind őket szemlélgette, aztán meg-
mondták, amit gondoltak: – Még ez hiány-
zott! Nem vagyunk elegen, most ezek is a 
nyakunkra jönnek! Hát az meg miféle, az 

a rút jószág? Ezt már nem tűrhetjük! – Egy 
kacsa mindjárt neki is ugrott, és megcsípte 
a nyakát.

– Ugyan, hagyjátok! – védte az anyja. 
– Nem vét ez senkinek!

– De nagyobb, mint más becsületes kis-
kacsa, és rút is! Ezért bizony verést érdemel! 
– kiáltotta az indulatos kacsa.

– Olyan szép a többi fiókád! – mondta a 
piros kapcás kacsahölgy. – Takarosak és jó 
növésűek. Csak ez az egy ilyen szerencsét-
len formájú. A legjobb volna, ha újra kiköl-
tenéd.

– Azt nem lehet, kegyelmes asszonyom 
– felelte a fiókák anyja. – Rút kis jószág, az 
igaz, de jólelkű teremtés, úszni meg ép-
pen úgy úszik, mint akármelyik, sőt, bátor 
vagyok kijelenteni, hogy még különbül. 
Remélem, majd kikupálódik, vagy kisebb 
lesz idővel; túlságosan sokáig kuporgott a 
tojásban, azért ilyen formátlan. – Csőrével 
egyenesre igazította a rút kiskacsa nya-
kát, és anyai gonddal rendezgette a pihéit. 
– Különben is, gácsér – folytatta –, hát nem 
olyan fontos, hogy szép legyen. Erős legény 
lesz, úgy nézem, megállja majd a helyét az 
életben.

– A többi kicsinyed takaros – mondta 
kegyesen az előkelő kacsa. – Érezzétek hát 
otthonosan magatokat, és ha véletlenül 
halfejet találtok, elhozhatjátok nekem.

De a szegény kiskacsát, amelyik utol-
sónak bújt ki a tojásból, szünetlen csípték, 
rúgták, tépázták és csúfolták a többiek, 
nemcsak a kacsák, de még a tyúkok is. 

„Túlságosan nagy!” – vélte mindenki; a 
pulykakakas meg, aki sarkantyúval jött a 
világra, és legalábbis császárnak képzelte 
magát, földuzmaszkodott, mint egy daga-
dó vitorla, nekirontott a rút kiskacsának, és 

olyan dühösen hurukkolt, hogy belekékült 
a vörös bőrlebernyege. A szegény kiskacsa 
azt se tudta, hová legyen ijedtében, de meg 
búsult is, amiért olyan rút, hogy az egész ba-
romfiudvar őt csúfolja.

Így telt el élete első napja. A többi még 
keservesebb lett. A szegény kiskacsát min-
denki üldözte, még a tulajdon testvérei 
sem állhatták, s ha szóltak hozzá, csak így: 
– Bárcsak elvinne a macska, te utálatos szer-
zet! – Az anyja se volt jobb hozzá: – Ó, csak 
már ne látnálak! – A kacsák csípték, a tyúkok 
vágták, még a szolgáló is rúgott rajta egyet, 
valahányszor etette az aprójószágot.

Egy nap aztán nem bírta tovább a sze-
rencsétlen kiskacsa, nekifutott a világnak, s 
átröppent a kerítésen. A kerten túl, a bok-
rosban ijedten rebbentek szét közeledtére 
az apró madarak. „Még ők is megrémülnek 
tőlem, olyan rút vagyok” – gondolta a sze-
gény kiskacsa, és szégyenletében lesütötte 
a szemét, de azért csak szaladt tovább. Így 
ért el egy sűrű nádasba, ahol vadkacsák ta-
nyáztak. 

Meghúzódott a nád között, és elcsigá-
zottan pihent egész éjszaka. Nagyon fájt a 
szíve.

Reggel, mielőtt a vadkacsák szárnyra kel-
tek volna, jól szemügyre vették az idegent.

– Hát te miféle szerzet vagy? – kérdezték 
tőle; a kiskacsa jobbra-balra köszöngetett, 
illedelmesen, ahogy az anyja tanította.

– Fertelmes rút vagy! – mondták meg 
kereken a vadkacsák. – Szerencséd, hogy 
nekünk mindegy. Csak nehogy beházasodj 
a családunkba!

Szegény, rút kiskacsának esze ágában 
sem volt házasodni, beérte annyival, hogy 
tanyát verhetett a nád között, s ihatott a láp 
vizéből.

Már két napja tanyázott a nádasban, 
amikor elébe állt két vadgácsér; nemrég 
bújhattak ki a tojásból, mert igen hetyke 
legények voltak.

– Ide süss, pajtás! – szólították meg a rút 
kiskacsát. – Olyan csúf vagy, hogy szinte 
tetszel nekünk! Állj be közénk, vándorolj 
velünk. Nem messze innen van egy másik 
nádas, ahol szemrevaló kis vadlibuskák lu-
bickolnak. Kisasszony valamennyi, s olyan 
szépen tudják mondani: „Gi-gá-gá!” Ott ta-
lán szerencséd akadhat, ha még olyan csú-
nya vagy is!

– Dirr! Durr! – dördült valahol a közelük-
ben, s a két hetyke kisgácsér holtan fordult 
bele a vízbe; pirosra festették a vérükkel. 
– Dirr! Durr! – hangzott újra, s a vadludak 
népes csapatban menekültek föl a magas-
ba. Aztán újra eldördült a rémséges hang. 
Vadászat volt a vidéken; a vadászok körül-
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cserkészték a nádast, néhányan meg lesből 
lőttek a víz fölé hajló füzek ágai közül. 

Felhőkben gomolygott a lőpor kék 
füstje, megakadt a sűrű lomb között, az-
tán rátespedt a vízre; vizslák caplattak az 
iszapban, törték a nádat, a sást, szimatoltak. 
A szegény kiskacsa iszonyúan megijedt, ré-
mülten forgatta a fejét, s éppen a szárnya 
alá akarta dugni, amikor egy irdatlan nagy 
kutya termett előtte. Hosszan lógatta vörös 
nyelvét, rémítően villogtatta a szemét, az 
ínyét felhúzta; már-már fogai közé ragadta 
a kiskacsát. De aztán, mintha hirtelen mást 
gondolt volna, megfordult és otthagyta.

– Ó, hála istennek! – lélegzett föl a kis-
kacsa. – Úgy látszik, olyan rút vagyok, hogy 
még a kutya is átall a fogai közé kapni.

Most már megnyugodott, nem moccant, 
míg a feje fölött sörét kaszálta a nádat, és 
lövések döreje verte föl a vidéket.

II.

Csak estefelé ültek el a félelmetes han-
gok. A szegény kiskacsa még mindig nem 
mert mozdulni, órákig gubbasztott a nád 
sűrűjében, míg végre előmerészkedett. 
Akkor aztán futásnak eredt, ahogy csak a 
lába bírta, menekült a nádasból. Nekivá-
gott a réteknek-mezőknek, de olyan vihar 
érte utol, hogy alig bírt vánszorogni.

Estére mégis elért egy rozzant kis pa-
rasztházikóhoz. Olyan volt az a kis ház, hogy 
a falai csak azért álltak, mert még nem tud-
ták elhatározni, merre dőljenek. Úgy dühön-
gött a szél, hogy a kiskacsa leült a farkára, s 
a földhöz támaszkodott, nehogy elröpítse 
a vihar. Ahogy ott várta a szél szelídülését, 
elnézte a rozzant viskót: látta, hogy az ajtaja 

kifordult az egyik sarokvasból, s a résen ép-
pen besurranhatna a házba. Úgy is tett.

A rozoga házikóban egy öreganyó élde-
gélt kandúrjával meg tyúkjával. A kandúr-
nak – akit az anyóka fiacskámnak nevezett 
– sokféle tudománya volt: föl tudta görbíte-
ni a hátát, tudott dorombolni; még szikrát 
hányni is, ha visszájáról simogatták a hátát. 
A tyúk csak arról volt nevezetes, hogy kurta 
kis lába volt, s ezért az anyóka kurta lábú 
tyúkocskámnak becézgette. Igaz, ennek is 
volt egy tudománya: szép nagy tojásokat 
tojott; az anyóka úgy szerette, hogy édes 
gyermekét se szerethette volna jobban.

A háznép csak reggel vette észre a kis jö-
vevényt. A macska hangos dorombolással, 
a tyúk kárálással jelezte, hogy idegen van a 
házban.

– Mi az? – tekingetett körül az anyóka. 
Aztán meglátta a kiskacsát, de mert gyön-
ge volt a szeme, úgy látta, hogy egy szép, 
hízott kacsa tévedt a házába. – Ez aztán a 
szerencse! – örvendezett. – Most majd lesz 
kacsatojás a háznál. Ha ugyan nem gácsér. 
No, majd megtudjuk.

Három hétig leste a kiskacsát, de az bi-
zony nem tojott. A házban a kandúr volt 
az úr, a tyúk pedig a gazdasszony. Ez volt a 
szavuk járása: „Mi ketten meg a világ másik 
fele!” Mert hát azt hitték, hogy ők a világ 
egyik fele, mégpedig a jobbik. A kiskacsa 
úgy vélte, hogy nem egészen ez az igazság, 
de a tyúk mindig letorkolta:

– Tudsz tojni?
– Azt bizony nem!
– Akkor fogd be a csőrödet.
A kandúr meg azt kérdezte tőle:
– Föl tudod-e görbíteni a hátadat? Tudsz-

e dorombolni meg szikrát hányni?

– Bizony azt sem!
– Akkor ne ellenkezz az okosabbakkal!
A kiskacsa hát behúzódott a sarokba, és 

ott búslakodott. Maga sem tudta, mi ütött 
belé: egy napon igen megkívánta a friss le-
vegőt meg a napfényt; víz után vágyakozott, 
úszni szeretett volna. Addig-addig sóvár-
gott, míg végül kiöntötte szívét a tyúknak.

– Mi bajod? – ámult el a tyúk. – Már be-
lehibbantál a semmittevésbe! Tojjál tojást, 
vagy tanulj meg dorombolni, meglátod, ki-
gyógyulsz a bolondságaidból!

– De mikor olyan nagyszerű úszni! – áhí-
tozott a kiskacsa. – Milyen felséges érzés, 
amikor a víz összecsap a fejem fölött, aztán 
újra fölbukkanok!

– Nagy élvezet lehet, mondhatom! 
– mondta kicsinylően a tyúk. – Alighanem 
megháborodtál. Kérdezd csak meg a kan-
dúrt, ő a legokosabb állat a világon. Kérdezd 
meg, szeret-e úszkálni, vízben lubickolni? 
Magamról nem is beszélek, de kérdezd meg 
az úrnőnket, az anyókát, akinél aztán csa-
kugyan nincs okosabb a földön, örömét lel-
né-e az úszkálásban, meg hogy a hullámok 
összecsapjanak a feje fölött?

– Nem, ti nem érthettek meg engem! 
– sóhajtotta a kiskacsa.

– Ki ért meg akkor, ha mi sem? Talán 
okosabbnak képzeled magad a kandúrnál 
meg az anyókánál, hogy magamról ne is 
beszéljek? Verd ki a fejedből ezeket az os-
tobaságokat, s köszönd meg a teremtőd-
nek, hogy ilyen jó helyre vezérelt! Itt meleg 
szobád van s olyan társaságod, hogy elég 
bölcsességet tanulhatsz. De te hetet-havat 
összehordasz, mondhatom, nem könnyű 
boldogulni veled! Nekem elhiheted, hogy 
jóakaród vagyok; megmondom az igazsá-
got, ha neked rosszul esik is. Ilyen az igazi jó 
barát. Hát igyekezz; tanulj meg tojást tojni, 
szikrát hányni, vagy legalább dorombolni!

– Inkább kimennék a messzi világba 
– mondta sóvárogva a kiskacsa.

– Hát csak eredj, ha nincs maradásod! 
– mérgesedett meg a tyúk.

Neki is vágott a kiskacsa a messzi világ-
nak; sok vízen úszkált, kedvére bukdácsol-
hatott, a többi állat békében hagyta, mert 
olyan igen rút volt. Megérkezett az ősz, 
csupa rozsda meg arany lett az erdő, szél 
markolt a levelekbe, és megforgatta őket 
a levegőben. Odafönn a magasban egyre 
hidegebb lett, jégszemek, hópihék nehe-
zítették a szürke felhőket, s egy palánk te-
tején gyászos hangon kiáltotta egy holló: 
„Kár! Kár!” Aki hallotta, végigszaladt a hideg 
a hátán. Komor lett a messzi világ a szegény 
kiskacsa körül.
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Egy este csodálatos színekben bukott le 
a nap, s a rózsás fényben egy sereg pom-
pás, nagy madár szállt föl egy bokrosból. A 
kiskacsa még sohasem látott efféle mada-
rakat: ragyogó fehér volt a tolluk, a nyakuk 
karcsú és szépen ívelő – hattyúk voltak. Kü-
lönös volt a hangjuk is, az is, ahogy meg-
lendítették karcsú szárnyukat, és szálltak a 
hideg ég alól meleg ég alá, tengerek part-
jára. Magasan repültek, igen magasan, s a 
rút kiskacsát különös érzés járta át, széde-
legve forgott a vízben, nyakát nyújtogatta 
a pompás madarak után, s felrikoltott, de 
olyan furcsa hangon, hogy maga is megré-
mült tőle.

Nem tudott másra gondolni, csak a ra-
gyogó tollú, boldog madárseregre; amikor 
eltűntek a szeme elől, lebukott a mélybe, s 
amikor felmerült, egészen különös érzések 
kerítették hatalmukba. A nevüket sem tudta 
azoknak a madaraknak; azt se sejtette, hová 
repültek, mégis úgy megszerette őket, mint 
még senkit a világon. Nem irigyelte őket, 
hogy is vágyakozhatott volna arra, hogy 
hasonló legyen hozzájuk! Hiszen azzal is 
beérte volna a szegény, rút kiskacsa, ha a 
baromfiudvar népe megtűri!

Aztán lehullott a hó, beköszöntött a hi-
deg-hideg tél. A kiskacsának szakadatlan 
úszkálnia kellett, hogy be ne fagyjon körü-
lötte a víz, de a lék, ahol úszkált, minden 
éjjel keskenyebb lett. Olyan kemény hideg 
volt, hogy a jég ropogott, mint az üveg, s a 
kiskacsa már a lábával törögette a lék vé-
kony jéghártyáját. A végén minden ereje 
elhagyta, s belefagyott a jégbe.

Másnap reggel egy paraszt ment arra, 
meglátta, fabocskorával föltörte a jeget, és 
hazavitte a kiskacsát a feleségének. Ott a 
melegben aztán feléledt a dermedt kis jó-
szág.

A gyerekek játszani akartak vele, de a kis-
kacsa azt hitte, hogy ők is bántani akarják, 
riadtan fölröppent, de egyenesen a tejes 
köcsögbe esett, és szétloccsantotta belőle 
a tejet. Az asszony sápítozott, összecsapta 
a kezét; a kiskacsa akkor a vajasbödönbe 
röpült ijedtében, onnan a lisztesszuszékba, 
s újra ki. Ó, istenem, milyen tépázottan ke-
rült elő! Az asszony mérgesen vágta utána 
a piszkavasat, a gyerekek egymás hegyén-
hátán rohantak, hogy megfogják, kacagtak 
és visongtak; szerencse, hogy az ajtó nyitva 
volt, s a szerencsétlen kiskacsa kimenekül-
hetett a bokrok alá, a frissen esett hóba. Ott 
kimerülten leroskadt.

Nagyon szívfájdító volna elmondani, 
mennyi ínség meg nyomorúság jutott azon 
a kemény télen a szegény rút kiskacsának!

Aztán végre kisütött a jó meleg nap, 
pacsirta szántotta az eget – tavasz volt! A 
kiskacsa ott feküdt a nád között, ahol tanyát 
vert.

Egyszerre csak kiterjesztette a szárnyát, 
és suhogva fellendült a magasba repült! 
Még magához sem tért, egy pompázó 
kertben találta magát, ahol almafák virul-
tak, orgonabokrok illatoztak, s hosszú, zöld 
ágaikat kanyargó patak vize fölé nyújtották. 
Milyen szép, milyen üde volt itt a tavasz!

A vízre hajló ágak közül három gyönyörű 
hattyú siklott elő; hófehér tolluk halkan zize-
gett, s könnyedén ringatóztak a patakban. A 
rút kiskacsa tudta már a pompás madarak 
nevét, s most nagyon megsajdult a szíve.

– Leszállok közétek, királyi madarak! Azt 
se bánom, ha halálra vagdaltok, amiért ilyen 
rút létemre közétek merészkedtem! Inkább 
ti öljetek meg, mint kacsák csípjenek, tyú-
kok vágjanak, szolgáló rugdosson, vagy a 
kegyetlen tél végezzen velem! – Azzal le-
telepedett a patak vizére, s a hattyúk felé 

úszott. Azok észrevették, és sietve siklottak 
elébe. – Csak öljetek meg! – mondta a sze-
gény kiskacsa, és fejét a víztükörre hajtotta, 
úgy várta a halált. De mit pillantott meg a 
tiszta vízben? Nem a hajdani idomtalan, 
szürke tollú, rút kiskacsa képét, hanem egy 
pompás, gyönyörű hattyúét – tulajdon képe 
mását.

Ha valaki hattyútojásból kel ki, hattyú 
marad, ha baromfinép között nevelődik is!

Most már örült a hattyú, hogy annyi bajt 
és nyomorúságot ért; így tudta igazán ér-
tékelni a boldogságot. Hattyútársai körébe 
gyűltek, gyöngéden simogatták csőrükkel.

Gyerekek szaladtak a kertbe, morzsát 
meg búzát vetettek a vízbe, s a legkisebb 
így kiáltott fel:

– Nézzétek, új hattyú! – És a többiek vele 
örvendeztek: – Új hattyú érkezett! 

Tapsoltak, ugráltak örömükben, futottak 
apjukért, anyjukért, fehér kenyeret meg ka-
lácsot szórtak a vízbe, és azt hajtogatták:

– Ez a legszebbik, ez az új. Olyan fiatal és 
olyan gyönyörűek a hófehér tollai!

És az öreg hattyúk fejet hajtottak a haj-
dani rút kiskacsa előtt.

A fiatal hattyú azt se tudta, hová legyen 
a nagy megtiszteltetéstől. Fejét a szárnya 
alá dugta, úgy megszégyenítette a dicséret. 
Boldog volt, nagyon boldog, de mégsem fu-
valkodott fel, mert a jó szív sohasem kevély. 
Arra gondolt, mennyit üldözték és csúfolták, 
most pedig mindenki a szépséges madarak 
legszebbikének mondja. Az orgonabokor 
ágai lehajoltak hozzá, megsimogatták; 
melegen, nyájasan sütött a tavaszi nap, s a 
fiatal hattyú szíve csordultig telt örömmel. 
Megrázta finom tollait, karcsú nyakát ma-
gasra emelte, s forró hálával mondta:

– Álmodni sem mertem volna ennyi bol-
dogságról, amikor még rút kiskacsa voltam!

Miként a felnőtteknek szánt irodalomról is úgy vélem,  mindig 
van olyan rétege, amely  az ifjú olvasó számára is befogad-

ható (azaz értelmezhető), ugyanúgy a jó gyermekirodalomról is 
azt gondolom, hogy a felnőtt számára is érdemleges tartalmakat 
és jelentéseket ötvöz. Ilyen meggondolásból került mai dupla terje-
delmű rovatunkba egy viszonylag hosszú, de nagyon ismert mese: 
Hans Christian Andersen (1805–1875)  „átváltozástörténete”, azaz 
A rút kiskacsa. A mesék világa egyébként nagyon is gazdag átvál-
tozástörténetekben; gyakran előfordul, hogy valaki átalakul, más 
alakot ölt, illetve átváltoztatják. A rút kiskacsa – ha jól mefigyeli-
tek történéseit és jelentéseit – nem elsősorban fizikai átalakulásról 
szóló történet. A metamorfózis (az átváltozás idegen neve!) inkább 
lelki értelemben zajlik a „kiskacsa” lényében. Próbáljátok értelmezni 
amúgy „felnőttesen”, miről is szól ez a(z) (átváltozás-)történet! Mert-

hogy nem elsősorban egy kiskacsa hattyúvá válásáról, az ugye, egy-
értelmű. Egyáltalán kiskacsa volt ő valaha is?

Még néhány szó az átváltozástörténetekről, melyeknek nagyon 
ismert világirodalmi példája Franz Kafka  (1883–1924) Az átváltozás 
című elbeszélése, amelyben a főhős, Gregor Samsa egy nap arra éb-
red, hogy förtelmes bogárrá változott. Weöres Sándor (1913–1989) 
Psychéje és az azonos történetre épülő Esterházy-regény, a (Csoko-
nai Lilli:) Tizenhét hattyúk. (Ez utóbbi regényből közöltünk már rész-
letet rovatunkban.)

Keressetek ti is mesei, fantasztikus, illetve lélektani átváltozástör-
téneteket irodalmunkban!

Sikeres munkát,  élményszerű olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Ha van olyan hardvereszköz, amely-
nek meghibásodása a legtöbb gon-
dot okozza, akkor az a merevlemez 

– elhalálozása esetén akár több évi mun-
kánk veszhet kárba. Éppen ezért nagyon 
fontos (a rendszeres mentés mellett), hogy 
az állapotát folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük. Ebben segít az Ashampoo cég HDD 
Control programja, ami alig 9 MB méretű és 
innen (is) letölthető:

http://www.mediafire.com/?3xv5n6315w2owqt
Működésének megértéséhez először is 

tisztában kell lennünk, hogy mik azok az 
úgynevezett S.M.A.R.T.-értékek, és mire 
is használhatók. A S.M.A.R.T.-technológia 
azért született meg, hogy a merevleme-
zek előre látható meghibásodására, an-
nak megtörténte előtt figyelmeztessék a 
felhasználót. Mivel a merevlemezek me-
chanikus eszközök, ezért bizonyos meg-
hibásodások előre jelezhetők a stabilitási 
mutatók csökkenéséből. Ezek a statisztikák 
a S.M.A.R.T.-technológiának köszönhetően 
folyamatosan frissíthetők és lekérdezhe-
tők, így lehet következtetni arra, hogy a 
merevlemez bizonyos tulajdonságai egy-
re rosszabbak lesznek, és időben le lehet 
menteni a veszélyeztetett adatokat. (Ter-
mészetesen előfordulhat hirtelen, előre 
nem látható meghibásodás is, éppen ezért 

ne bízzuk magunkat csak a S.M.A.R.T.-ada-
tok figyelésére.)

Az Ashampoo HDD Control egyik funk-
ciója, hogy folyamatosan figyeli a merevle-
mezeink paraméterit és szól, ha valamelyik 
meghajtó állapota már kritikussá válna. Ez a 
képessége a főprogram elindítása nélkül is 
működik, tartalmaz ugyanis egy HDDCont-
rolGuard nevű modult, amely a Tálca érte-
sítési területén fut és folyamatosan figyeli a 
merevlemezek állapotát és hőmérsékletét. 

Precízebb statisztikák lekérdezéséhez el 
kell indítanunk magát a HDD Control prog-
ramot is, azon belül pedig válasszuk ki a Fel-
ügyelet fülecskét. Itt egy listában láthatjuk 
a gépünk merevlemezeit, bármelyikre kat-
tintva pedig az adott meghajtó egészségi 
állapota, teljesítménye és hőmérséklete 
olvasható le. Ha bármelyik merevlemezre 
duplán kattintunk, akkor egy olyan aloldalra 
jutunk, ahol az arra vonatkozó S.M.A.R.T.-in-
formációk részletesen jelennek meg. Mind-
egyik paraméternél láthatjuk az aktuális és a 
legrosszabb értékét, valamint alul részletes 
leírást olvashatunk arról, hogy az adott att-
ribútum mit is jelent. 

A program persze nemcsak a S.M.A.R.T.-
adatok megjelenítésére használható, 
egyéb funkciói is vannak, amelyek szintén 
a merevlemezeink kezelésére használhatók. 

Ezen funkciók között a felül lévő fülekkel 
válthatunk.

Ezek közül az egyik legfontosabb kar-
bantartási művelet a töredezettségmente-
sítés (defragmentálás). Ez a merevlemezen 
egymás mellé rendezi azokat a blokkokat, 
amelyek ugyanahhoz az állományhoz tar-
toznak, így lerövidíti az olvasás idejét és 
kíméli az olvasófejet is. Bármelyik partíción-
kat is választjuk ki, megjelenik annak grafi-
kus foglaltsági térképe, majd ha az Elemzés 
gombra kattintunk, akkor színekkel kódolva 
is láthatjuk, hogy a merevlemez mely terü-
letén mi található. A kék jelöli az egybefüg-
gő, a piros pedig a töredezett állományokat. 
Értelemszerűen minél több a piros szín, an-
nál inkább érdemes a töredezettségmente-
sítést lefuttatni. Ha a középső (csak félig ma-
gyarra fordított) Pro-aktive defragmentálás 
funkciót bekapcsoljuk, akkor a program a 
háttérben végzi el ezt a műveletet – akkor, 
amikor a merevlemezünk nem végez más 
feladatot. 

A Benchmark fül alatt a merevlemezünk 
sebességét mérhetjük le, amely természe-
tesen nem tartalmaz olyan részletes méré-
si lehetőségeket, mint az erre szakosodott 
alkalmazások, csupán egy szekvenciális 
olvasási műveletet hajt végre, a grafikonon 
pedig folyamatosan jelzi az átviteli sebessé-
get. Az Internet Cleaner és a Drive Cleaner 
összetartozó funkciók, az előbbivel az átme-
neti internetes állományokat, az utóbbival 
pedig a felesleges fájlokat takaríthatjuk ki a 
meghajtóról. Az internetes előzményeknél 
az Internet Explorer, a Mozilla Firefox és az 
Opera böngésző átmeneti tárolóját, a süti-
ket és egyéb árulkodó adatait törölhetjük, 
a meghajtótakarításnál pedig az operációs 
rendszer és más ismert alkalmazások átme-
neti mappáját üríthetjük ki.

Decemberi teljes verzió: 
Ashampoo HDD Control

A Tálca értesítési területén könnyedén 
áttekinthetjük merevlemezeink állapotátMindent megtudunk a S.M.A.R.T.-adatokról
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1. Példánkban egy kissé elhanyagolt merevlemezt „rázunk ga-
tyába”. Ezt kezdjük az átmeneti mappák törlésével, azaz a Drive 
Cleaner füllel. Itt először nyomjuk meg a Keresés gombot, majd 
miután ez lefutott, a Törlés gombot. Persze előtte azért ellenőriz-
zük le a talált állományok listáját.

2. Második lépésben végezzük el ugyanezt a feladatot az átmeneti 
internetes állományokra az Internet Cleaner pont alatt. Jobb olda-
lon válasszuk ki a legördülő menüből a böngészőnket, majd jöhet 
a Keresés és a Törlés gomb.

3. Következzék a töredezettségmentesítés, mégpedig a Defrag-
mentálás pont alatt. Válasszuk ki a listából a megfelelő partíciót, 
majd kattintsunk az Elemzés gombra az eszköztáron, a Defrag-
mentálás gomb melletti legördülő menüből pedig válasszuk ki az 
Intelligens defragmentálás lehetőséget.

4. Jól látható, hogy elég sok pirossal jelölt állomány található a 
partíció grafikus térképén, ez alapján az adott meghajtó megérett 
a töredezettségmentesítésre. A művelet jól nyomon követhető, 
ahogy a sárga és narancs négyzetek jelzik az olvasási, valamint 
írási műveleteket.

5. Ha ezzel megvolnánk, akkor érdemes ránézni a S.M.A.R.T.-érté-
kekre is. Ezt a Felügyelet fül alatt találjuk, és a legegyszerűbb az, 
ha azt figyeljük, hogy a jobb oldalon az attribútum mezőben Ok 
felirat van-e. Ha igen, akkor minden rendben van.

6. A részletesebb S.M.A.R.T.-adatokért kattintsunk duplán az adott 
meghajtóra. A megjelenő ablakban az összes mérhető paraméter 
értékét és „egészségi” állapotát egyszerre láthatjuk. Amennyiben 
valamivel probléma lenne, azt szintén itt deríthetjük ki. 

A program kezelése 

a gyakorlatban
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„Kedves Bizalmas sorok!
Rendszeresen olvasom a Jó Pajtást, a kedvenc 
lapjaim közé tartozik. Mindent el szoktam ol-
vasni belőle. A Bizalmas sorokat érdekesnek 
találom, amikor elolvasom, megnyugszom, 
mert látom, hogy mennyi minden okoz gon-
dot a gyerekeknek. Nem tudom, hogy rajtam 
is segít-e, ha kiteregetem a problémámat. 
Az a gondom, hogy csúnya vagyok. Az anyu-
kám mindig azt mondja, hogy ez nem igaz, 
csak a serdülőkor beszél belőlem. Pedig így 
van, csúnya vagyok! Bármit megtennék, 
hogy szép legyek. Néha olyan boldogtalan 
érzem magam emiatt, hogy még zenét sincs 
kedvem hallgatni, csak le-föl vonszolom 
magam. Ha társaságban vagyok, általában 
bebújok egy sarokba, hogy észre se ve-
gyék, hogy ott vagyok. Az is kiborít, 
hogy lépten-nyomon sírhatnékom 
van, meg már rámszóltak azért 
is, hogy mindjárt kiabálok, ordí-
tozok mindenkivel. Persze az or-
dítozás után még rosszabbul ér-
zem magam, mert elfordulnak 
tőlem. Volt, hogy kiröhögtek, ki-
csúfoltak emiatt. Az is bánt, hogy 
a barátnőimnek mindnek van már 
fiúja, csak nekem sincs senkim sem. 
Nagyon boldogtalan vagyok, és a ta-
nulás sem megy, pedig nagyon oda kellene 
figyelnem, mert nyolcadikos vagyok. Kérlek, 
adj tanácsot, hogy oldjam meg a gondjai-
mat!

Micimackó”
Válasz:
Kedves Micimackó!
Egyben biztos lehetsz, hogy semmi sem ma-
rad úgy, ahogyan most van, és ahogyan most 
érzed magadat. Csak éppen türelmesnek kell 
lenned önmagaddal, ami persze a serdülőko-
rúakra nem igen jellemző. Nem vigasztal, de 
megkönnyíti önmagad megértését, hogy nem 
vagy egyedül, sokan vannak, lányok és fiúk is, 
akik ilyen idős korban csúnyának látják és érzik 
magukat, nem szeretik önmagukat ebben az 
igencsak változékony időszakban. A hirtelen és 
sokszor aránytalan növekedés (hirtelen megnö-
vekednek, megnyúlnak egyes testrészek, kéz-
láb, vagy éppen a fülek meg az orr stb.), a hor-
monok burjánzása, az ingerlékenység, a gyors 
hangulatváltozások, fáradékonyság, az, hogy 
csúnyának és esetlennek érzed magad, mind-
mind a serdülőkorral jár, és idővel, minden a he-
lyére kerül. Vedd úgy, hogy ez egy igen drámai 
utazás a legfélelmetesebb hullámvasúton. Hol 
fenn, hol lenn vagy, hol örülsz, hol félsz, sírsz és 
nevetsz egyszerre, és egyszer csak a hullámvas-
út szerelvénye lelassul, és megáll. Persze az élet 
megy tovább. Hol sínbuszon folytatjuk az utat, 
hol a nemzetközi gyorson utazunk, vagy éppen 
az InterCity Expresszen robogunk, majd újra a 
lassú, minden faluban megálló személyvonat 
visz bennünket tovább. Nagyon fontos, hogy 
ne engedd, hogy elborítson a kilátástalanság. 
Azzal, hogy bevonulsz a csigaházadba, magad-
ba fordulsz, nem tudod kielégíteni az alapvető 
emberi társas szükségleteidet, hogy tartozz va-

lakikhez, hogy barátaid legyenek, hogy szeres-
senek és elfogadjanak. Ahhoz, hogy a körülöt-
tünk levő világ és az emberek megváltozzanak, 
először nekünk kell változnunk. Ezért ne lógasd 
az orrodat, próbáld meg anyu és a barátnőid 
szemével látni magadat, mert ők nem látnak és 
élnek meg csúnyának téged, mert mindig akad 
egy-két, sőt három dolog is, amiért szeretnek 
bennünket, és szeretnek egy társaságban len-
ni velünk. Amikor a tükör elé állsz, ne a csúnya 
dolgokat keresd magadon, hanem azt ami szép 
és jó: pl. a gyönyörű barna szemed, íves szem-
öldököd, a hosszú karcsú nyakad, formás kézfe-
jed. Sőt egy játékot is játszhattok a barátnőkkel. 
Mindenki vegyen elő egy fehér lapot, írja rá a 
nevét, tegye rá a bal tenyerét, rajzolja körül. Ez 

a rajz menyjen körbe, és mindenki írja le 
a másiknak a lapjára, hogy mit szeret 

benne, mit tart szépnek nála. Ha vis-
szakerül mindenkihez a saját lapja, 
olvassa el, és tegye el emlékezte-
tőnek arra az időre, amikor nem 
érzi magát jól a saját bőrében, 
amikor úgy látja, hogy senki sem 
szereti. Amit még megtehetsz 

magadért az az, hogy kezdj el tor-
názni, sétálni kinn a friss levegőn, 

korcsolyázni (ha van hol). Jó lenne, 
ha bekapcsolódnál valamilyen rekreatív 

sporttevékenységbe: aerobik, jóga, tánc, úszás 
stb. A rendszeres testedzés segít abban, hogy 
kiegyensúlyozottabb legyél, és boldogabbnak 
érezzed magad a saját bőrödben. A többi po-
zitív hozadékról ne is beszéljünk! A fiúkkal meg 
nem kell sietni, hisz nem maradsz le semmi-
ről sem. Várd ki azt a fiút, és azzal kezdj 
járni, akivel kölcsönös vonzalmat 
éreztek egymás iránt. Addig is ba-
rátkozz velük, beszélgessél, mert 
csak így tudod megismerni őket, 
és így tudnak ők is megismerni 
téged. Kezdjed az osztálytár-
sakkal, mert azokat ismered, és 
kéznél vannak. Velük biztos, hogy 
felszabadultabban érzed majd ma-
gad, mint az idegen fiúk társaságá-
ban. És ne feledd levenni a sötét szem-
üvegedet, amelyen keresztül pillanatnyilag 
nézed a világot!

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves vagyok, és nagyon boldog, 
mert pár nappal ezelőtt az iskolámból egy 
fiú randira hívott. A gondom az, hogy bol-
dog is vagyok, meg nagyon félek is. Szívesen 
találkoznék vele, mert nagyon tetszik nekem 
is. Én egy szégyenlős és nagyon zárkózott 
lány vagyok. Félek igent mondani neki azért 
is, mert nem tudom, mit fognak szólni a szü-
leim, ha kiderül, hogy randizok. Mit tegyek? 
Kérlek, adj tanácsot!

Cuki Muki”
Válasz:
Kedves Cuki Muki!
Ne izgulj, mindenki így van ezzel a dologgal, 
amikor először hívják randira. Örül is, és fél 
is, boldog is, meg retteg is. Ha a félelmed na-

gyobb, mint a boldogságod, akkor még nem 
érkezett el  számodra  a randizási időszak. Mi-
vel egy iskolába jártok, több alkalmatok van 
arra, hogy egy társaságban legyetek, jobban 
megismerjétek egymást, hogy előbb barát-
kozzatok, és csak utána randizzatok. Ajánld föl 
neki, hogy előbb barátkozzatok itt a suliban, 
utána meg majd meglátjátok. Ha jobban meg-
ismeritek egymást, te is könnyebben meg-
nyílsz majd a fiú és a fiúk előtt. Ahhoz, hogy 
legyőzd a szégyenlősségedet és zárkózottsá-
godat, ezt akarnod is kell, és ezt csak mások 
társaságában teheted meg. A legjobb, ha az 
ismerőst fiúk és lányok társaságával kezded. 
Figyeld meg, hogy ők hogyan viselkednek, 
kezdeményeznek, és amit látsz náluk, prób-
áld ki magad is előbb rajtuk, majd a számodra 
kevésbé ismerős személyekkel. Azt se feledd, 
hogy teljesen normális dolog szégyenlősnek 
lenni, és szorongani az első randi előtt, hisz 
egy új, ismeretlen helyzetről van szó, amitől 
természetesen szorongunk. Arra is gondolj, 
hogy a jégtörésnek előbb-utóbb meg kell tör-
ténnie. Meg kell tenni az első lépést, a máso-
dik már könnyebben fog menni.

„Szia Bizalmas sorok!
Ketten jelentkezünk egy levélben. A legjobb 
barátnők vagyunk már egészen kicsi korunk 
óta. A gondunk az, hogy már 3 hónapja 
mindketten ugyanabba a fiúba vagyunk 
szerelmesek. A fiú egy évvel idősebb nálunk. 
Nem merünk odamenni hozzá, mert az a 
hír járja róla, hogy szégyenlős srác. Eddig, 

amikor csak lehetett, követtük mindenfe-
lé. Felhívtuk telefonon is, de amikor 

jelentkezett, gyorsan megszakí-
tottuk a hívást. Az osztálytársai 

észrevették, hogy követjük, és 
elkezdték szekálni miattunk. 
Biztos, hogy haragszik ránk. 
Megpróbáltuk már bevallani 
neki, hogy mi vagyunk azok a 

lányok, de minden alkalommal 
félbeszakított bennünket, és to-

vábbment. Kérünk, adj tanácsot, 
mit tegyünk? Help! Help! Help!

XXX”
Válasz:
Kedves lányok!
Sajnos eléggé meggondolatlanul vágtatok 
bele ebbe a fiús dologba, és kellemetlen hely-
zetbe hoztátok a szimpátiátokat. Kezdetnek 
jó lenne, ha abbahagynátok azt, amit eddig 
csináltatok, hogy követtétek mindenhova és 
hívogattátok telefonon, ott sertepertéltetek 
körülötte. Most vonuljatok egy kicsit a hát-
térbe, és hagyjátok, hogy elüljön a dolog, és 
a többiek leszálljanak róla. Egy idő után pedig, 
ha alkalmatok lesz rá, kérjetek tőle bocsána-
tot. Tulajdonképpen ti ketten eddig nagyon 
jól szórakoztatok, barátkoztatok, a fiút pedig 
leégettétek a társai előtt. Nyugodtan azt hi-
hette rólatok, hogy ti is csak piszkáljátok és 
kinevetitek, hiszen ti ketten vagytok, ő pedig 
egyes egyedül. Inkább arra gondoljatok, mi 
történhetett volna, ha a fiú egyikőtök iránt 
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kezdett volna érdeklődni és udvarolni neki. Ez 
mekkora próbatétel lett volna a barátságotok-
nak? Mit fogtok tenni, ha egyszer majd valami 
hasonló történik  a jövőben, aminek nagy a va-
lószínűsége.  Szóval, ezek után hagyjátok bé-
kén a fiút, ti pedig továbbra is barátkozzatok, 
és vonjátok le a tanulságot az esetből, hogy 
hogyan is kell a fiúknak megmutatni, hogy ér-
deklődtök irántuk.

„Kedves Bori Mária és Bizalmas sorok!
Én egy hetedikes lány vagyok, és van az is-
kolámban egy fiú, aki úgy látszik érdeklődik 
utánam. Amikor elmegyek mellette, megfor-
dul utánam, és néz. A szünetekben, mindig 
ott van, ahol én. Ez azt jelentené, hogy 
tetszem neki? Az az igazság, hogy 
az utóbbi időben ő is nagyon tet-
szik nekem, és nem tudom, meg-
szólítsam-e, vagy ne? Különben 
nagyon szégyenlős vagyok 
fiúkérdésben. Tanács kellene, 
hogyan tovább, mit tegyek? 
Lépjek, vagy ne lépjek?

Szivi”
Válasz:
Kedves Szivi!
Ha a fiúnak nem tetszenél, biztos, hogy 
nagy ívben elkerülne, és nem forogna utánad, 
követne  a tekintetével, és nem tartózkodna 
ott, ahol te. Nem igyekezne egy légtérben 
lenni veled. Sok minden arra utal, hogy tetszel 
neki, és te is úgy érzed, hogy tetszik neked. 
Nem mindig szükséges, hogy kimondjuk a 

dolgokat. Néha te is hosszasan nézheted őt, 
rá is mosolyoghatnál, és amikor találkoztok, 
köszönhetsz is neki. Egy egyszerű Szia! bizto-
san megtörné a jeget. Ezzel zöld jelzést adnál, 
hogy megteheti az első lépést, addj neki le-
hetőséget, hogy gyakorolja a kapcso-
latteremtést. Lehet, hogy egy kicsit 
hosszabb ideig kell bátorítanod 
a tekinteteddel, a mosolyoddal, 
de biztos, hogy ez neked nem 
fog nehezedre esni. Ha a téli 
szünidőben van  lehetőségetek 
korcsolyázni, ott egy kicsit sza-
badabban is gyakorolhatjátok a 
flörtölést, és a kapcsolatterem-

tést, sőt még korcsolyázhat-
tok is együtt. Nekünk meg 

nem marad más hátra, mint-
hogy szurkoljunk nektek.

„Kedves Bizalmas!
Nekem egy nagy gondom van! 
Tizenhárom éves vagyok és ed-

dig senkivel sem jártam. Most 
van egy fiú, aki nekem nagyon 

tetszik. Azt kérdezte tőlem, hogy 
akarok-e vele csókolózni. Az az igaz-

ság, hogy én nagyon félek. Nem a csó-
kolózástól, hanem attól, hogy valamilyen 
betegséget szedek össze. Milyen betegsége-
ket lehet a nyálon keresztül elkapni? Hogyan 
védjem meg magam? Találkozzak-e ezzel a 
fiúval? Kérlek, adj tanácsot!

Csók”

Válasz:
Kedves levélíró!
Azt hiszem, ez a fiú még mindig nem a te ese-
ted, és az ilyen ajánlatokat biztosan nem kell 
elfogadnia senkinek sem. A csókolózás na-

gyon intim, érzelmekkel teli tevékeny-
ség, a szerelmi kapcsolat része. Nem 

sportból és szórakozásból tesszük, 
hanem szerelemből. Romantika 
is kell, hogy kapcsolódjon hozzá, 
hogy élvezetes legyen mindkét 
fél számára. Ha ilyen módon, 
hívnak meg csókolózásra, biztos, 

hogy nem lesz élvezetes dolog 
a számodra. Sokkal helyénva-

lóbb lett volna, ha sétálni hív, vagy 
ha más módon közölte volna veled, 

hogy tetszel neki, vonzódik hozzád, sze-
retne közelebbről megismerni. Nagy a való-
színűsége, hogy nagyot csalódnál az egész 
dologban, mert a fiú másnap már úgy tenne, 
mintha sosem ismert volna, sőt, hencegne is 
az új hódításával. Ami a fertőzéseket illeti, nyál 
útján a baktériumok, vírusok és a gombák is 
terjednek. Ha neki fáj a torka, te is elkapha-
tod. Ha a nemi betegségekre gondoltál, hogy 
azoktól félsz, azok csak nemi érintkezés útján 
terjednek. Egy közönséges, száj-száj csók ilyen 
téren nem veszélyeztet. Én azt ajánlanám, 
hogy legyél türelmes önmagaddal, várd ki 
hogy igazából szerelmes legyél, kölcsönösen 
vonzódjatok egymáshoz, és akkor teljesen ter-
mészetes lesz a csókolózás is, és nem fogsz a 
fertőzésekre gondolni. 

Kedves Mindannyian, 
a Bizalmas sorokat olvasók!

Még egy esztendő végéhez közeledünk. 
Ilyenkor általában érdemes számba 

venni a jót és a rosszat is, ami történt velünk. 
Örülünk a jónak, és igyekszünk levonni a ta-
núságot a hibákból és rosszból. Újévi fogadal-
makat szoktunk tenni ilyenkor. Megfogadjuk 
magunknak, hogy másként lesz a jövőben: 
többet tanulunk, jobb jegyeket kapunk, rend-
be tesszük és rendben tartjuk a szobánkat. 
Beoszjuk az időnket, hogy mindenre jusson 
időnk. Többet tornázunk, vigyázunk az étren-
dünkre, és az egészségünkre. Segítünk a szüle-
inknek, szebben viselkedünk a testvérünkkel. 
Számos fogadalom kerülhetne ide. Hogy ne 
feledkezzünk meg róluk, ajándékozzuk meg 
önmagunkat, és ha van rá mód a legjobb ba-
rátunkat, barátnőnket egy naplóval, amelyet 
saját kezűleg borítunk be, és írjuk rá, hogy 
2011. Címet is adhattok neki: pl. Az én 2011-es 
esztendőm, Én és 2011. stb. Az első oldalra pe-
dig írjátok be az újévi fogadalmatokat. Ha pa-
pírra van vetve, és fekete-fehéren írja, hogy mit 
fogadtunk meg magunknak, kevésbé fogjuk 
elfelejteni. Sőt, tervet is készíthettek magatok-
nak, hogyan fogjátok elérni, hogy a fogada-

lom megvalósuljon. Biztos, hogy nagyon sok 
ilyen naplóban benne lesznek a jobb iskolai 
osztályzatok és a tanulás is. Ezért kezdetnek ne 
feledkezzetek meg a tanulásról sem, a szünidő 
alatt is dolgozgassatok. Ünnepeljétek meg a 
karácsonyt és az újévet, majd pótoljátok a 
mulasztásaitokat. Tervezzetek, osszátk be az 
időtöket! Fordítsatok mindennap egy-két órát 
az iskolai dolgokra. Maradjon elegendő időtök 
a szórakozásra, a családdal való együttlétre, 
és ha szerencsénk van szánkózásra, hógolyó-
zásra, téli vidámságokra. Egy-két órácskában 
rendezhetitek a füzeteiteket, pótolhatjátok 
a tudásotokban a hiányzó láncszemeket, ol-
vashatjátok a kötelező- és házi olvasmányt is. 
Biztos van olyan osztálytársatok, aki nagyon 
jó pl. matekból, vele megbeszélhetitek, hogy 
azt, amit úgy érzitek, nem adott elő érthetően 
a tanár, magyarázza meg nektek, „fordítsa le” 
a diákok számára érthető nyelvre. A munkát 
mindig követheti a barátkozás, szórakozás. 
Használjátok ki a szünidő utolsó hetét, és 
elmenjetek el az iskolába, a meghirdetett pót-
órákra. Akinek szüksége van rá, ne essen ne-
hezére ott lenni a kitűzött időben, hisz ilyenkor 
nyugodt légkörben magyarázhatja meg a ta-
nárotok azt, amit nem értettetek meg az első 
félévben. Ha ezt megteszitek, pótolhatjátok a 

hiányzó tudnivalókat, és sokkal jobban star-
toltok majd a második félévben.
Békés, boldog karácsonyt, sikereket, szebb és 
jobb új esztendőt kíván mindenkinek, kedvenc 
karácsonyi versével

Bori Mária

Juhász Gyula 
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
 
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
 
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

(1902)
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Karácsony ünnepén
Sok ünnep van minden évben. Az ünnepek nekem azt jelentik, hogy nem 

kell dolgozni, azaz nem kell iskolába mennem. 
A karácsony nagyban különbözik a többi ünneptől. Ha erre gondolok, akkor 

nem az jut eszembe először, hogy nem kell iskolába mennem. Karácsonykor vala-
mi ritka csodás érzés fog el: valami öröm, végtelen nyugodtság, elégedettség...

Már maga a fenyőillat a szobában pompás benyomást kelt bennem. Ilyen-
kor ujjongok, hogy újra eljött a karácsony. Ilyenkor valahogy több időt szen-
telünk egymásra, mint az év többi napján. Meg is ajándékozzuk egymást, és 
látjuk az örömet és hálát szeretteink szemében. Sokszor azt kívánom, bárcsak 
mindennap karácsony lenne. Sajnos, még a mondás is azt tartja: Nincs minden-
nap karácsony.

A templomban is sokkal jobban érzem magamat ezen az ünnepen, mert 
azok is ott vannak karácsonykor, akik egész évben nem járnak el rendszeresen.

De az az igazi, ha falunk lakói a sötétben lágy hóesésben, a csizmák talpa 
alatt ropogó hóban gyűlhetnek össze a templomok előtt. Nincs annál feleme-
lőbb érzés, mint mikor a természet is segít ünnepelni. Remélem, az idén is fehér, 
meghitt karácsonyunk lesz!

Banai Norbert, 8. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Ősz és tél között
Itt van már a kegyetlen ősz,
rosszkedvű az ember tőle.
Hideg van és sok az eső,
dér hull a háztetőre.

Aranyban pompázik a táj,
ropog a földön az avar.
Sok kis gyerek örömére vált
az, ki elvitte a nyarat.

Reggelente harmat száll a fákra,
csillogó palástot húz az ősz a tájra, 
s szikrázó fényre ébrednek az emberek.

Az erdőben is csupaszak a fák,
nem dalol már ott sok madár.
Kihaltnak tűnik e gyönyörű táj.

Vörös Teodóra, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Karácsony 

Karácsony a szeretet ünnepe,
jó lenne, ha ilyenkor mindenkit a szeretet fűtene.
Sokan ajándékokat vesznek,
amit december 25-én a karácsonyfa alá tesznek.
De van, aki nagy örömet szeretne szerezni a másiknak,
így saját kézzel készíti az ajándékokat.
Aki csak teheti, az a családjával van,
és így számára biztos gyönyörűen múlik el a nap.
Van, aki SMS-t ír minden barátjának,
és van, aki levelet, idegenbe szakadt családjának.

Fleisz Tímea, 7. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Kívánságok

Ne legyen éhínség,
Ne legyen betegség,
Ne legyen több bánat,
Ne legyen háború,
Ne legyen harag!
Tudom, ezek elcsépelt szavak.
Legyen ünnep az ünnep,
Önzetlen a szeretet!
Béke legyen a világon!
Karácsonyra ezeket kívánom.

Temunovity Sztella, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

„Légy jó mindhalálig” (Móricz)
Szerintem minden emberben kell hogy legyen jóság, ha nem is sok, leg-

alább egy kevés. Ha egy emberben nincs meg ez a tulajdonság, akkor nem vi-
selkedhet emberként.

Sajnos, a mai világban szinte már kivesznek a jó tulajdonságok. Legtöbb 
időmet az iskolában töltöm. Ott a jóság inkább csúfolódássá, kárörvendéssé 
változik. Ha egy tanuló elveszít egy drága vagy egy hozzá közel álló tárgyat, 
általában nem kerül vissza hozzá. Aki ellopja, nem érez együtt, nem gondolja 
magát bele annak a szegény gyereknek a helyébe, pedig látni, hogy a kis ne-
buló sír vagy szomorkodik, nagyon fájó érzés. Az iskolában nemzetiségi alapon 
is meg van a harag, a gyűlölet, bele sem gondolunk, mennyi barátot szerezhet-
nénk más osztályokból.

A családban már más a helyzet. A családtagok általában szeretik, tisztelik 
egymást. Az én családomban jó cselekedetekre, jó tulajdonságokra törekszünk. 
Ez időnként nehezebb, időnként viszont könnyebb. Ha a szülőknek aznap na-
gyon nehéz munkájuk volt, otthon vezetik le a feszültségüket. Ilyenkor kezdő-
dik a veszekedés. Végül belátják, hogy oktalanul kezdtek kiabálni, és bocsánatot 
kérnek. Legalább is így kellene. A család számunkra mindig ott van. Egy támasz-
ték, egy otthon, egy kis segítség minden embernek jólesik.

Minden reggel iskolába megyek, délutánonként zenedébe járok. Az utcán 
az emberek olyan hidegek egymáshoz, hogy egyesekre nem ismerek rá. Min-
denki rohan, nem figyelnek egymásra, s arra gondolnak, milyen jólesne a másik 
embernek egy mosoly. Nem nagy megerőltetés. Az emberek az utcán nem segí-
tenek egymásnak, nem érdekli őket, hogy érzi magát a másik. Egyesek kinevetik 
a szegény, kolduló embert, de abba nem gondolnak bele, mennyire fázhat, éhes 
lehet. Egyszer az is megtörténhet, hogy ők kerülnek ilyen helyzetbe, és akkor jó 
lenne, ha az a régi kolduló ember segítene rajtuk. 

A szórakozóhelyektől nagyon messze van a jóság. Ott inkább mindenki 
mindenkit leitatna, bedrogozna. Az emberek legtöbbször elveszítik a fejüket, 
és lehet, hogy olyat tesznek, amit soha nem tennének meg. Az alkoholt sokszor 
azért fogyasztják némelyek, mert van valami nagy fájdalmuk az életben, és azt 
hiszik, ezzel minden megoldódik. Az ilyen emberek nagy tévhitben élnek.

Én törekszem a jóságra, minden erőmből. Lehet, hogy kicsit kevés van az 
életemben, de próbálok minden sértést megbocsátani. Szeretném, ha a világon 
több jóság lenne, de erre törekedni is kellene. Remélem, egyszer majd megvál-
tozik a világ.

Bártol Brigitta, 8. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Édesanyám

Mosolya, mint a hamvas rózsaszál,
Ha rámnevet, minden gondom messze száll,
Érintése, mint selymes takaró,
Ölelése olyan nyugtató.
Szeretete messze áradó,
Bánatomban legjobb vigaszadó.
Ő az, ki mindig vigyáz énrám,
A gyengéd, kedves, szerető ÉDESANYÁM!!!

Hajbók Daniella, 6. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Makra Imre óbecsei tanuló rajza
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Mit jelent számomra a boldogság?
Mit jelent számomra a boldogság? Valójában ezt elég nehéz megfogalmaz-

ni, és nehéz erre a kérdésre válaszolni.
Szerintem a boldogság szó több mindent jelent. Ez minden ember vágya. 

Engem például az is boldoggá tesz, ha összejövünk a barátokkal, jókat beszél-
getünk vagy elmegyünk valahova. Boldogság tölt el akkor is, ha együtt vagyok a 
családommal, tudván azt, hogy van kivel megosztanom örömömet, bánatomat. 
Boldog vagyok akkor is, ha az iskolaév végén ötösökkel teli bizonyítvánnyal té-
rek haza. A nagyszüleim vidéken élnek, és örülök, ha hétvégenként elmegyünk 
őket meglátogatni, és látom az arcukon, hogy milyen jólesik nekik az ottlétünk. 
Boldog vagyok olyankor is, ha tudok valakinek segíteni és jót tenni. Hallottam 
már azt a mondást, hogy a pénz nem boldogít. Ez igaz, mert a boldogságot nem 
lehet pénzért megvenni, azt érezni kell. Van olyan is, amikor belül érzek valamit, 
amitől tudom, hogy boldog vagyok, de leírni mégsem lehet. Most legjobban 
annak örülök, és azért vagyok boldog, mert fiatal vagyok, élem az életemet, egy 
boldog család vesz körül, melynek tagjai gondoskodnak rólam és törődnek ve-
lem. Úgy gondolom, hogy a boldogság minden embernek adva van, csak nem 
mindenki tudja megtalálni, és nem egyformán tudja kimutatni.

Szerintem ez lehetne néhány válasz a kérdésre, mert úgy vélem, hogyha 
boldogság van, akkor mindenünk megvan.

Tadián István, 8. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Hagyományaink
A mi családunk egyedi hagyományokat őriz.
Például minden pénteken kitöröljük a húst az étlapunkról, tehát nem eszünk 

húst. A dédnagyszüleim, még az ő dédnagyszüleik is templomba járó, hívő 
emberek voltak, így mi is betartjuk a pénteki hústilalmat. Nagymamám finom 
hallevest tud főzni, s péntekenként az egész család együtt ebédel. Nagyapám 
szeret horgászni, így már meg is van a pénteki ebéd fő hozzávalója. „Ahány ház, 
annyi szokás” – tartja a közmondás, és ez igaz is, de én még ennél finomabb 
hallevest nem ettem. Mióta az eszemet tudom, tart ez a hagyomány, de még a 
nagyi főztjét nem untunk meg. 

Az is családi hagyomány, hogy a vasárnapi ebéd húslevessel kezdődik. Ezt 
édesanyám főzi. Mi már a húslevest vasárnapi levesként emlegetjük. Édes-
anyám nagyon sokféleképp el tudja készíteni, ezért minden vasárnap változatos 
az ebéd. A húsleves után természetesen van más is, de azt már nem köthetjük 
családi hagyományhoz.

Ezek a mi családi hagyományaink, melyeket hosszú évtizedek óta őrizünk, 
és remélem, hogy közülünk senki sem fogja megszakítani.  

Bálint Andrea, 7. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Karácsony böjtje
December 24-e karácsony böjtje, ami a mi családunkban egy különleges 

ünnepnap. Ezen a napon nagy a sürgés-forgás a házban.
Reggel szép karácsonyi zenére ébredek. Anyukám már a konyhában sürgö-

lődik, főzi az e napi különleges ebéd fogásait. Apa a kamrában keresi a pálinkát 
és a mézet, hogy elkészítse a mézespálinkát. A testvéremhez rohanok, nagyon 
izgatott vagyok, hiszen már rég el kellett volna kezdenünk a fenyőfadíszek kivá-
logatását. Majd miután a válogatással végeztünk, behozzuk a fenyőfát a szoká-
sos helyére, a folyosóra. Felosztjuk a munkát, ő díszíti a fenyőfa alját, én pedig 
a fölső részét. Közben hatalmas ricsaj zengi be a folyosót. Felidézzük az előző 
évek szép pillanatait. Így elmélázva észre sem vesszük, hogy már szinte fel is 
díszítettük a fenyőt. Közben a konyhában anya is elkészül az ebéddel, mi pedig 
hozzáfogunk a terítéshez. Felhelyezzük az asztalra a karácsonyi terítéket. Az asz-
talt egy fenyőágas mintájú asztalterítővel terítjük le. Odaviszem a diót, almát, 
fokhagymát, mézet és a gyertyákat. Óvatosan kivágjuk az alma közepét, amibe 
beleszúrjuk a gyertyákat. Meggyújtjuk, és az asztal közepére helyezzük. Anya a 
forró bablevest és a mákos tésztát is az asztalra teszi. Az egész család körbeüli 
az ünnepi asztalt. Elmondjuk az imát, majd hozzáfogunk az ebéd elfogyasztásá-
hoz. Az asztalnál csöndben ülünk, ilyenkor mindenki egy kicsit magába fordul, 
és végiggondolja, hogy mi minden jó történt vele eddigi életében. Az év e nap-
ján olyan jó ez a kis csönd, mintha még ez is a szeretetet sugallná. A mákos tész-
ta elfogyasztása után apukám négybe vág egy almát, vagyis ahányan vagyunk a 
családban. Mindenkinek ad egy darabot, és ilyenkor mindig elmondja:

– Ha eltévedtek a világban, akkor mindig jusson eszetekbe ez az alma, és 
vezessen benneteket vissza a családi házba.

Az ebéd után elpakolunk, és titokban a karácsonyfa alá dugjuk az ajándéka-
inkat. Ilyenkor mosolyogva gondolok vissza azokra a gyönyörű gyermekévekre, 
amikor mindenféle kétség nélkül hittem abban, hogy az ajándékokat a Jézuska 
hozza. 

Ma már tudom, hogy nem így van, mégis mindenki izgatottan várja az éjféli 
mise eljövetelét, hogy miután a misén megbántuk bűneinket, megnézhessük, 
mit hozott a Jézuska a fenyőfa alá.

Nagy Dávid, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Az én apukám
Sinkovics Gábor az én apukám.
Együtt élünk ő, én és az anyukám.
Közepes termetű, és szeret enni,
Ezért szoktam vele a boltban vásárolni.

Szereti a földet és a jószágot,
Ez jelenti neki a világot.
Kedvenc állata a ló,
Ő ebben igazi profi és belevaló.

Szereti a hasát, imád ő enni,
Anya főztjét mindenhol dicséri.
Kedvence a finom halászlé,
Olyan az ízlése, mint az apjáé.

A rigójancsit mindennap megenné,
Ha azt az anyukám elébe tenné.
Ha jó muzsikát hall, táncra perdül,
Kiugrik ő az asztal mögül.

Nagyon jólelkű ember az apukám,
Mindig meglepi az anyukám.
Kapott ő már motort, autót,
A konyhába is kapott új bútort.

Az apukám társasági ember,
Vele kötözködni senki sem mer.
Tisztelem és becsülöm őt,
Mert igazi nagy hős.

Tőle tanultam mindent, ami számít,
Ezért példaképem marad ezután is.
Remélem, még sokáig velem marad,
És ő egyengeti az utamat.

Sinkovics Szebasztián, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér
Balázs Patrik
adai tanuló rajza
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A legszebb karácsonyom

Dolgozatra a tanárnőnktől egy igazán szép feladatot kaptunk, írjuk le az ed-
digi legszebb karácsonyunk történetét. Úgy döntöttem, a tavalyiról írok.

Az ünnep előtt egy héttel anyukám már hozzáfogott a sütemények készí-
téséhez. Finom illatok áradtak a konyhából a szobám felé. Gondoltam, megné-
zem, mi történik ott.

– Anyu, segíthetek? – kérdeztem.
– Hát persze! – válaszolta mosolyogva.
Boldogan nekigyürekeztem a munkának, és így együtt négy nap alatt nyolc 

fajta sütit készítettünk. Másnap apukámnak  segítettem a szárma főzésében. Az 
én feladatom a hús darálása volt. Mikor ez kész lett, hozzáadtuk a rizst, a sót, a 
pirospaprikát és a többi fűszert. Káposztalevélbe csomagoltuk a húsgombóco-
kat, beletettük egy fekete lábasba, és megfőztük a kemencében. A bátyám és 
apukám beszerezték a fenyőt, egy nagy cserépbe ültették, és bevitték a szobá-
ba. Anyu azonnal nekilátott a díszítésnek, később a testvéremmel mi is csatla-
koztunk. Mikor készen lettünk, anyukám felkiáltott:

– Gyerekek, ez nagyon szép lett!
Ekkor már szenteste hat óra volt. Mindenki a fa alá tette a másnak szánt aján-

dékát. Mikor ezzel is megvoltunk, megterítettük az asztalt, megvacsoráztunk, és 
boldog karácsonyt kívánva egymásnak, átadtuk az ajándékokat. Nagyon örül-
tem, mikor láttam, hogy a szüleimnek tetszik az ajándék, amit én saját kezűleg 
készítettem. A családom örömét növelte, hogy az éjféli szentmisén én is szere-
peltem a pásztorjátékban. Nagyon büszkék voltak rám.

Hazafelé menet egész úton csengtek a fülemben a szép karácsonyi énekek. 
Mikor lefeküdtem, a pásztorjátékra gondoltam, és úgy éreztem, lelkemet a ka-
rácsony melegsége járja át.

Szabó Ákos, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Kávéházban Kosztolányival

Egyik délután tanulás közben elszundítottam...
...fura hangot hallottam, mintha egy lovas kocsi közeledett volna felém. Ki-

nyitottam a szemem, és egy utcában találtam magam. Elindultam, nézelődtem, 
sok régi stílusú házat, régi autókat, lovas kocsikat, macskaköves utakat láttam. 
A színház láttán rájöttem, hogy ez Szabadka, és a múltba kerültem, a XX. század 
első felébe. Az emberek szokatlan, furcsa ruhákban sétáltak a központban. Sok 
kis bolt, cukrászda, kávéház sorakozott egymás után. Kávéház... Gondoltam, be-
megyek, és iszom egy forró tejeskávét, mert nagyon megszomjaztam. Bent ült 
egy fiatalember, kávézott és újságot olvasott. Nahát, ez Kosztolányi Dezső! Pon-
tosan olyan volt, mint az olvasókönyvben a képeken, csak egy kicsit fiatalabb. 
Odamerészkedtem hozzá. Megkérdeztem a nevét, hogy biztos legyek benne, 
valóban ő az. Igennel válaszolt.

– Te honnan ismersz engem? – kérdezte meglepődve.
– Az iskolában magáról tanulok. Én az általános iskola 6. osztályos tanulója 

vagyok – feleltem.
– Rólam tanulsz? – nevetett.
– Igen. Édesapja Kosztolányi Árpád, a gimnázium igazgatója, édesanyja pe-

dig Brenner Eulália. Azt is tudom, hogy most még Szabadkán jár gimnáziumba. 
Később azonban magyar és német nyelvet tanul majd a Bölcsészkaron, Buda-
pesten. Ezt Bécsben folytatja, de visszaköltözik Magyarországra, és sok verset, 
novellát, regényt fog írni, amit felnőttek és gyerekek egyaránt olvasnak majd 
– meséltem jövőjének történetét.

– Nahát! Ha már ilyen híres író leszek, igyekszem sokat és érdekeset írni – fe-
lelte ámulva. – Tán jósnő vagy, hogy ennyit tudsz rólam?

– Nem, én a XXI. századból valahogy idepottyantam.
Tátott szájjal nézett rám, majd kis idő múlva megkérdezte:
– A XXI. században Szabadka így néz ki, mint most? És milyenek az embe-

rek?
– Szabadka szerbiai város lett, és a hivatalos nyelv nem a magyar, hanem a 

szerb. Rengeteg emeletes épület épült, a kis boltokat felváltották a megamar-
ketek, az autók betonutakon haladnak, az embereket autóbuszok szállítják, és 
ismét vannak szegények és gazdagok... A gyerekeknek kötelező iskolába járniuk 
és tanulniuk... Jaj, tényleg, nekem is tanulnom kell!

– Hol vagyok, mit csinálok? – ébredeztem.
Mellettem pedig a hatodikos magyar könyv, kinyitva a 111. oldalon: Koszto-

lányi Dezső éeltrajza és fényképe.
Holović Helga, 6. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

A két majom
Jártam egy szép tisztáson. Egy patakocska csörgedezett ott, rajta ici-pici víz-

esés, körülötte pedig erdő volt, s benne majmok, pandák, koalák laktak... 
A majmokról mesélek egy történetet. 
Volt egy lány és egy fiú majom. Jó játszótársak voltak. A lány majomnak lány 

barátai, a fiú majomnak fiú barátai voltak. 
Egyszer megbeszélték, hogy kergetőcskét játszanak, de senki sem akart 

fogó lenni. Ezen úgy összeveszett a mi két majmunk, hogy beszélni sem akartak 
egymással. A barátaik igyekeztek békíteni őket. Nem sikerült. De ők olyan maj-
mok voltak, akik, ha valamit el akartak érni, azt el is érték, és addig nyaggatták 
a két veszekedőt, hogy azok feladták. A lány és a fiú majom barátai egy helyre 
rángatták őket, de a fiú és a lány majom nem akart kibékülni. Akkor a barátaik 
azt mondták: „Ha nem akartok kibékülni, többet nem barátkozunk veletek.” Erre 
meglágyult a szívük, és újra együtt játszottak.

Az aranyalmafa őrzője voltam
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki kihirdette, hogy lopják 

az aranyalmákat. Olyan személyt keresett, aki meg tudja ezt akadályozni. Gon-
doltam, megpróbálom. 

Egy nap az a váratlan hír érkezett egy levélben, hogy a király aranyalmafá-
jára vigyázhatok. Meglepődtem. Másnap azonnal a palotába siettem. A király 
nagyon örült nekem, rögtön be is vezetett az ebédlőbe, ahol gazdagon meg-
terített asztal várt. Azt mondta, nyugodtan lássak neki az evésnek, de cserébe 
jól őrizzem a fát. Eljött az este. Tizenegy óra lehetett, mikor kezdett lecsukódni 
a szemem, de ekkor elővettem a zsebemből a fülhallgatóm és a mobilom, majd 
elkezdtem hallgatni a leghangosabb zenéket rajta, és belekortyoltam a jéggel 
teli teába. Éjfél körül pontosan hét galamb röpült az égen. Teljesen tátva ma-
radt a szám a furcsaságtól. A hetedik galamb olyan alacsonyan szállt, hogy el 
tudtam kapni a lábát, de óvatos voltam, nehogy baja essék a madárnak. Ahogy 
az állatot letettem a földre, egy velem egykorú lánnyal találtam magam szem-
ben. A lányt megkértem, hogy ne lopkodja az almákat a kertből a  barátnőivel,  
ugyanis a többi galamb a lány játszótársa volt. Bizonyítékul kértem tőle néhány 
hajszálat, erre megígérte, hogy nem bántják többé az almákat. Másnap a király 
csodálkozva nézett hol rám, hol a fára, hol a bizonyítékra. Nagyon boldog volt.

Egy kis idő múlva azt mondta, hogy jutalmul kívánhatok tőle valamit, s ő 
tűzön-vízen át megteszi azt. Én erre így feleltem:

– Kedves királyom, én csak azt kérem, hogy a családom éljen boldogan, s 
még nagyon sok évig velük együtt én is!

A király teljesítette a kívánságom, s azóta a családommal boldogan élünk, 
míg meg nem halunk.

Horváth Kátai Krisztina, 5. osztály, Emlékiskola, Zenta 

Jaj, félek...
Jaj, nekem a legnagyobb félelmem a sötétség!
Kiskoromban a dédnagymamám mindig azzal ijesztgetett, hogy ha kime-

gyek a sötétbe, elvisz a bumbus. Sokat gondolkodtam, hogyan nézhet ki ez 
az élőlény. Mindig úgy képzeltem el, hogy négy lába van, hasonlít a medvére, 
barnásszürkés színű a bundája, és vannak benne fekete foltok. Egyszer vele ál-
modtam, és meg is szólított. Én erre nagyon megrémültem.

– Nem kell félned tőlem, én nem bántok senkit sem! – próbált kedves len-
ni az én mumusom. Jött felém, hogy megszeressen, én pedig elkezdtem futni. 
Mikor már nem bírtam tovább, megálltam. Nagyon féltem. De pár perc múlva 
megint megjelent előttem. Megkérdeztem, hogy mit akar tőlem. Ő erre azt fe-
lelte nekem:

– Csak a barátod akarok lenni.
Megint közeledett, megfogta a karomat, és szorította. Erre hirtelen feléb-

redtem, s szerencse, hogy égett az éjjeli lámpám. Még az is nagy szerencse volt, 
hogy ez csak egy álom volt, nem pedig valóság.

Többet soha nem álmodtam az én mumusommal, de a sötétségtől már nem 
annyira félek, mint kiskoromban.

Szántó Enikő, 7. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

Kedves Pajtások!
Kívánom mindannyiunknak, hogy a karácsony az 

egymásra figyelés, a szeretet jegyében teljen, és így le-
gyen az új évben is!

Tomán Mária

Ui.: A december 10-e után érkezett írásokat a követ-
kező számban nyugtázom. 
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Az én padtársam Gyalog Szabrina. Alacsony termetű, vé-
kony testalkatú lány. A haja színe barna, leginkább copf-

ban hordja. A szeme színe kék, hosszú szempillái vannak. Az 
orra kicsi, és a nyaka is. A kezére néha karperecet húz, de gyű-
rű rendszeresen van rajta. A körme mindig le van vágva, néha 
ki is festi. Általában tréningblúzban és nadrágban jár, ehhez 
tornacipőt, bokazoknit hord. A kedvenc színei: zöld, kék, lila, 
fekete és fehér.

A padtársam, Szabrina okos, rendszeresen megcsinálja a 
házi feladatokat, az iskolában rend van az asztalán. Órán néha 
beszélget, de azért odafigyel arra, amit a tanárnő vagy tanár 
úr mond. Ha valamit nem értek, elismételi nekem. Kedves, a 
barátnőivel nem veszekszik. A füzetei nem szamárfülesek, és 
mindig be vannak borítva. Néha nála is becsúszik egy gyen-
gébb jegy, de leginkább ötösre és négyesre felel.

Könyves Sára, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

A padtársamat Virág Annának hívják. Középmagas, vékony 
testalkatú.

Arca piros, mint az alma, de ha véletlenül valaki felbosszant-
ja, elvörösödik. Haja színe sötétbarna, mindig szétengedve 
tartja, néha a füle mögé helyezi. A szeme szintén barna. Na-
gyon kedveli a hosszú ujjú pólókat és a farmernadrágot. Nem 
szereti a szoknyát, és ha összefogják a haját. Kedvenc étele a 
palacsinta, itala pedig a narancsos üdítő. Nagyon kedves és 
segítőkész lány. Titoktartó, megbízható. Ha Annának elmon-
dom a titkaimat, senki sem tudja meg. 

Ő a legjobb barátnőm, és remélem, életem végéig az is 
marad.

Apró Andrea, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Az én padtársam neve Csuvik Sarolta. Kedves lány.
Gyönyörű barna haja van, és kicsit sötétebb a bőre. Tiszta 

ruhákat visel. Már elsős korunk óta a legjobb barátnők vagyunk. 
A szeme barna és kerek. Arca hosszúkás, a szája pedig közepes. 
Az osztályban ő a legmagasabb.

Mindenkin segít. Ha valaki nem tud vagy nem ért valamit, Sári 
mindig elmagyaráz mindent. Amikor vendégségbe megyek hoz-
zájuk, mindenből nekem ad többet, és mindig nekem kell dön-
tenem, hogy mit csináljunk. Nagyon megértő. Mindig megérti a 
gondjaimat, és próbál segíteni. Általában azt mondja órán, hogy 
szépen írok. Pedig szerintem ő ír szebben. Kisegít, amikor valami-
re szükségem van, pl. ad nekem radírt, körzőt...

Mindig jó barátnőm lesz, és örülök, hogy az osztálytársam. Az 
a szerencsém, hogy az osztályban oda ülhetünk, ahova akartunk, 
és én Sári mellé ültem.

Vastag Krisztina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada
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A szilveszteri jó hangulat fokozásához biz-
tosan hozzájárul ez a bolondos kalap. Ér-

demes elkészíteni!

Anyagok, kellékek:
– színes, mintás kartonok
– selyempapír
– színes szalag
– ceruza
– olló
– tányér
– tűzőgép.

Elkészítés:
A tányért körberajzoljuk a kartonon, és 

kivágjuk. Egy mintás és egy színes kartonka-
rikát  egymáshoz illesztünk, és a tűzőgéppel 
egymáshoz rögzítjük.

Összeillesztésnél a tetején hagyjunk egy 
kis rést, ahová a bokrétát fogjuk majd szúrni.

A kalap aljára szereljünk fel két pántot, 
amivel majd rögzíthetjük a fejünkön.

A selyempapírból vágjunk 30 centi hosszú  
és 10 centi széles téglalapokat, amiket cen-
tinként bevagdosunk.

Tekerjük fel a ceruza segítségével, és tűz-
zük a kalap tetejére.

Sok sikert!

A hideg időjárás is rengeteg mókával 
járhat, akár valamilyen szabadtéri dol-

got csinálsz, akár könyvet olvasol otthon 
egy pokrócba burkolózva. De van néhány 
dolog, amire fel kell készülnöd.

Szállj szembe a hideggel!

Ne feledkezz meg a réteges öltözkö-
désről, amikor kimerészkedsz a hidegbe. A 
többrétegű, polár, vagy más jól szigetelő 
ruhaneműk nyújtják a legjobb védelmet. 
Viselj sapkát és egyujjas kesztyűt, ha te-
heted (melegebb, mint a hagyományos 
kesztyűk).

Ha szánkózni szeretnél, figyelmesen 
válaszd ki a helyszínt. Kerüld a túlzot-
tan meredek vagy akadályokkal teli (fák, 
sziklák) dombokat. A legbiztonságosabb 
szánkók azok, amelyeket tudsz irányítani, 
és legjobb, ha ülve szánkózol, így kisebb 
az esély a fejsérülésre.

A korcsolyázók számára a fedett jégpá-
lyák a legjobbak, a felszíne sima, nem sza-
kad be, és nem eshetsz a fagyos vízbe. 

Ki szeretnéd próbálni a snowboardo-
zást vagy síelést? Ha még csak kezdő vagy, 
jó ötlet leckéket venni. Egy tapasztalt okta-
tó segíthet kiválasztani a megfelelő felsze-
relést, ruházatot és kiegészítőket, továbbá 
el tudja magyarázni azokat a technikákat, 
amelyekkel elkerülheted – legalábbis 
csökkentheted – a sérülések esélyét.

Jó ötlet az is, ha segítesz a nagyszüleid-
nek, szüleidnek vagy idős szomszédaidnak 
eltakarítani a havat a járdáról. A legtöbb 
tininek nem okoz gondot havat lapátol-

ni, mivel jobb kondiban vannak, mint a 
felnőttek. De emelés közben ne felejtsd 
el behajlítani a térdeidet, hogy elkerüld a 
hát-, váll- és nyaksérüléseket.

Otthoni pihenés

Még a beltéri helyeken is van pár koc-
kázat, amikre oda kell figyelni. Nagyon 
sok ember lesz influenzás és náthás, még 
akkor is, ha fedett helyen sportol. A helyes 
étkezés és kellő pihenés a legjobb mód 
arra, hogy az immunrendszered erős ma-
radjon, és megvédjen a betegségekkel 
szemben. Rendszeresen moss kezet, így 
nehezebben támadnak meg a baktériu-
mok. 

A tűzesetek száma is nő a téli időszak-
ban. Az ünnepek alatt tartsd távol a deko-
rációkat a radiátortól vagy más fűtőtesttől, 
ügyelj a kábelek helyes használatára is. Ha 
gyertyát gyújtasz, oltsd el, ha csak egy kis 
időre is kimész a szobából. Az elektromos 
fűtőtestet tartsd távol a függönyöktől, 
bútoroktól és más gyúlékony anyagoktól 
(beleértve magadat is), hogy elkerüld a 
tűzeseteket.

Házibulit szervezel szilveszterre? Meg szeretnéd hívni néhány ba-
rátodat, de fogalmad sincs, mivel fogjátok eltölteni az éjszakát? 

Ötletet adunk néhány program kialakításához.
Ha csak lányokat hívtál meg, akkor is remekül szilveszterezhettek. 

Kérd meg őket, hozzák magukkal néhány kedvenc ruhadarabjukat 
– meg az „extrémebbb” ruháikat. 

– Öltözzetek be, sminkeljétek ki egymást! Közben hallgassatok 
csajos zenéket.

– Készítsetek fotósorozatot, hülyéskedjetek amennyit jólesik! 
Ugye milyen jól hangzik? Előtte menjetek el bevásárolni. Vegyetek 
csokit, kekszet, ropit, kólát.

– Táncoljatok! Ha máskor nem is szeretsz táncolni, most biztosan 
jó lesz a barátnőid körében. És ezzel kapcsolatban is jót nevethettek. 
Akár táncversenyt is szervezhetsz.

– Nézzetek csajos filmeket! Sok jó csajos film van – és sokkal jobb 
ezeket a barátnőiddel nézni, mint egyedül. 

Néhány film: Doktor Szöszi 1–2; A csajok háborúja (Bride Wars); 
Los Angeles-i tündérmese (Cinderella Story); Neveletlen hercegnő 
1–2 (The Princess Diaries); Vadócka (Wild Child); Hamupipőke tör-
ténete (Another Cinderella Story); Nanny McPhee – A varázsdada; 
Narnia Krónikái; Mamma Mia; Rocksuli (School of Rock)

A lányos cuccokkal való szórakozáson kívül társasozhattok, kara-
okézhattok is. (A filmnézés, társasjáték akkor is remek foglalkozás, ha 
fiúk is jelen vannak.) 

Jó szórakozást!

Hóra fel!

Bolondos kalap

Szilveszteri házibuli
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Csak a születésnapod dátumára van szük-
ség ahhoz, hogy megtudd, a számmisz-

tika szerint milyen tulajdonságokkal rendel-
kezel, melyek a szerencsenapjaid és -színeid, 
illetve milyen számjegyű személyek illenek 
hozzád a leginkább.

1-es, a Nap jelképe
Születésnap: 1., 10., 19., 28.
Tulajdonságok: vezető személyiség, aki 
egyáltalán nem tűri a korlátokat. Teli van 
ambícióval, tervekkel, amiket rendszeresen 
meg is valósít.
Szerencsenapok: hétfő, vasárnap.
Színek: barna, bronz, sárga, arany.
Hozzá illő számú személyek: 2-es, 7-es.

2-es, a Hold jelképe
Születésnap: 2., 11., 20., 29.
Tulajdonságok: romantikus hajlam, élénk 
fantáziával. Gyengéd és sebezhető. Nagyon 
szerethető, sokan veszik körül.
Szerencsenapok: hétfő, péntek, vasárnap.
Színek: zöld, fehér.
Hozzá illő számú személyek: 1-es. 

3-as, a Jupiter jelképe
Születésnap: 3., 12., 21., 30.
Tulajdonságok: nagyon büszke és függet-
len ember, aki szereti a rendet maga körül. 
Az ambíciói motiválják, s segítik át a nehéz 
helyzeteken.
Szerencsenapok: kedd, csütörtök, péntek.
Színek: kék, bíbor, mályva, viola.
Hozzá illő számú személyek: 6-os, 9-es.

4-es, az Uránusz jelképe
Születésnap: 4., 13., 22., 31.
Tulajdonságok: nagyon határozott, ezért 
hamar fel is lázad. Könnyen barátkozik má-
sokkal, hamar megtalálja a közös hangot 
embertársaival.
Szerencsenapok: hétfő, szombat, vasárnap.
Színek: kék, szürke.
Hozzá illő számú személyek: 1-es, 2-es, 7-es, 
8-as. 

5-ös, a Merkúr jelképe
Születésnap: 5., 14., 23.
Tulajdonságok: kissé ingatag, nagyon csa-
pong. Emellett könnyen barátkozik, jól kijön 
másokkal.
Szerencsenapok: szerda, péntek.
Színek: fehér, szürke.
Hozzá illő számú személyek: 5-ös. 

6-os, a Vénusz jelképe
Születésnap: 6., 15., 24.
Tulajdonságok: határozott, de sokszor in-
kább merev, csökönyös, mint egy öszvér. A 
vonzereje viszont ritka erős.
Szerencsenapok: kedd, csütörtök, péntek.

Színek: zöld, türkiz.
Hozzá illő számú személyek: 3-as, 9-es.

7-es, a Neptunusz jelképe
Születésnap: 7., 16., 25.
Tulajdonságok: saját egyénisége van, imád-
ja a változásokat, szeret utazni. Rendkívül 
önálló és független ember.
Szerencsenapok: hétfő, vasárnap.
Színek: szürke, fekete, barna.
Hozzá illő számú személyek: 5-ös, 4-es.

8-as, a Szaturnusz jelképe
Születésnap: 8., 17., 26.
Tulajdonságok: túlbuzgó, képtelen sokáig 
egy helyben ülni. Gyakran félreértik a szán-
dékait. Végletes: vagy nagy sikerei vannak, 
vagy nagy kudarcokkal kell szembenéznie.
Szerencsenapok: hétfő, szombat, vasárnap.
Színek: fekete, barna, szürke.
Hozzá illő számú személyek: 9-es, 2-es.

9-es, a Mars jelképe
Születésnap: 9., 18., 27.
Tulajdonságok: Mindenre elszánt, makacs, 
erős akaratú ember. Bátor, nem ismeri a fé-
lelmet, de a kritikát sem. Javarészt a megér-
zései szerint cselekszik.
Szerencsenapok: kedd, csütörtök, péntek.
Színek: bordó, piros, vörös.
Hozzá illő számú személyek: 8-as, 3-as.

Nyakunkon a hideg idő, és ha szeren-
csénk van, bizony hosszú és kiadós fe-

hér télben lesz részünk. Míg régebben a leg-
népszerűbb téli sportnak a síelés számított, 
napjainkban már számtalan sportlehetőség 
közül válogathatunk a zordabb időjárás ese-
tén is. Íme egy kis ízelítő, hogy mimindennel 
vezetheted le a felgyülemlett energiáidat 
télen.

Snowboard

Pár éve csak, hogy teret hódított, de már 
ezrek főállású téli kedvencévé vált ez a téli 
sport. Igazi extrém, őrült sportág, ami je-
lentős mértékű adrenalinlökettel ajándékoz 
meg. Ez a deszkás sport, a szörf és a gör-
deszka keresztezéséből alakult ki az 1960-
as években. Természetesen ez is, mint sok 

minden más, Amerikából indult világhódító 
útjára.

Síelés

Talán a legősibb téli sportág, ami máig 
rendkívüli népszerűségnek örvend világ-
szerte. A síelésről már több mint 4000 éve 
léteznek írásos feljegyzések. Köztudottan 
kitűnően edzi a szív- és érrendszert, és ha-
tásosan formában tart. Nem nehéz elsajá-
títani, a teljesen kezdők is egy-két hét alatt 
szintre hozhatók. 

Szánkó

Szintén nagyon kedvelt kikapcsolódási 
forma, amikor kellemesen enyhe idő van, és 
sok-sok hó. Mi sem lehet kellemesebb, mint 
amikor felpattanunk a jó öreg szánkóra, és 
sebesen száguldunk lefelé a hegytetőről, a 
teljes szabadság nyugalmával. Gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt kiváló szórakozási 
forma, az egyetlen dolog, amire ne felejts 
el odafigyelni, az, hogy mindig kinyújtott 

lábbal fékezz, és irányítsd a járművet, külön-
ben csúnya meglepetésben lehet részed, ha 
felborulsz. 

Hórafting

Teljesen megegyezik vadvízi társával, az 
egyetlen különbség csupán abban mutat-
kozik meg, hogy ezt egyértelműen havon 
végzik. Egyfajta óriási méretű, felfújható, 
nagyon erős anyagból készült, vastag falú 
gumiszánnal, ami tulajdonképpen olyan, 
mint egy nyári vízi csónak.

Nordic Walking

Biztos te is hallottál már erről a pár éve 
nagy népszerűségnek örvendő sportágról, 
ami tulajdonképpen egy gyorsabb tempójú 
sétát takar, amit síbot segítségével végez-
nek. A speciális síbotokkal kiválóan fejleszt-
heted és kondícióban tarthatod az izmaidat, 
ezenkívül ugyanolyan jótékony hatást fejt 
ki a szervezetedre, mint a gyaloglás vagy a 
futás. 

Téli sporttippek

Számmisztika
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Fahéj, narancs, szegfűszeg, vanília, fenyő. A karácsony varázslatos 
illatai, amelyek az orrunknál fogva kalauzolnak bennünket a me-

sés világba. Elhozzák a feldíszített fát, a fényeket, a mosolyt szüleink 
arcán, a karácsonyi zenét, a havat, a szánkót és a nagymama süte-
ményeit. Ha szeretnéd, hogy igazán magával ragadjon az ünnepi 
hangulat, hívd cinkosaidnak a karácsony illatait.

1. Fahéj
Neve és illata egybeolvad a karácsonnyal. Ennek oka, hogy a tipi-

kus ünnepi ételeket, süteményeket nagyrészt ezzel ízesítjük. 
Tipp: A karácsonyi asztali díszeket még ízlésesebbé teheted, ha 

kiegészíted egy-két fahéjrúddal.
2. Fenyő

Az ünnep nemcsak a karácsonyfa, de annak jellegzetes gyanta-
illata nélkül is elképzelhetetlen, amelyet a tűlevelek végében lévő 
fenyőolaj áraszt. 

Tipp: Készíts asztali díszt fenyőágakból, vagy csak helyezz hangu-
latosan néhány ágat egy karácsonyi tányérra.

3. Narancs

Még mindig tipikus téli gyümölcsnek számít, hiszen ilyenkor 
fogyasztunk belőle a legtöbbet. A narancs bódító illata nyugtató, 
stresszoldó és kedélyjavító hatású. Emellett frissíti és fertőtleníti a 
levegőt, ami járványos időszakban különösen hasznos.

Tipp: A narancs héja önmagában is tartalmaz illóolajat, ezért 
hámozás után ne dobd ki, hanem tedd a fűtőtestre! De száríthatod 
szobahőmérsékleten is, mondjuk, egy karácsonyi tányérra téve, az 
asztal közepén.

4. Szegfűszeg

Szintén az ünnep jellegzetes fűszere. 
Tipp: Készíts belőle karácsonyi díszt! Tűzhetsz narancsba 20-30 

darab szegfűszeget, így együtt fejtik ki csodás illatukat. De egysze-
rűen szórhatsz belőle gyertyák, fenyődíszek köré is, akár fahéjdara-
bokkal együtt.

5. Vanília

A karácsonyi lakásban a páratlan aromájú vanília általában a 
konyha felől árad. 

Tipp: Legtöbbször a karácsonyi sütemények elkészítésében van 
fontos szerepe. Ha szeretnéd hosszú távon megtartani a mesés illa-
tot, mesterséges illatosító után kell nézned. Szerencsére ez ma már 
nem jelent problémát.

A karácsonyi ajándékok mellé egyedi, 
saját készítésű képeslapot is mellé-

kelhetsz.
A képeslap kinyitásánál egy 3 di-

menziós fenyőfa ugrik elő. Elkészítése 
nagyon egyszerű. Amire szükséged lesz: 
színes kartonpapír, zöld és piros színes 
papír, olló, ragasztó.

Legyezőlap alakúra hajtogass össze 
csökkenő méretű téglalap formákat a 
zöld színes papírból, majd a két szélét 
ragaszd a lap belsejéhez. Díszítsd piros 
csillaggal a tetejét, és egy négyzetfor-
mával ragassz neki „talpat”. 

Gyertyafény hull arcomra lágyan
A sziporkázó csillogásban,
Fenyőágon, ünnepi csendben
Muzsikálnak bent a szívemben.
Azt muzsikálja minden húrja:
De jó! Itt a karácsony újra!

Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…

Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.

Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák:

csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Az öt legfinomabb karácsonyi illat

Karácsonyi 
képeslap

Kárász Izabella 

Gyertya- 
fényben

Devecsery László 

Karácsonyi 
éjben
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Ha már itt a karácsony, s nincs időnk so-
káig pepecselni a díszekkel, jól jöhet 

egy-két percek alatt elkészíthető „recept”. 
Íme néhány:

– Színes dobozkák: Gyufásdobozból ka-
rácsonyi csomagolópapír és kötözőszalag 
segítségével fára való színes dobozkákat 
alkothatunk. A gyufásdobozokat, mintha 
ajándék lenne, csomagoljuk be színes cso-
magolóanyagba, majd szalaggal kössük át, 
és már akaszthatjuk is a fára.

– Fahéjkupac: Néhány rúd fahéjat erő-
sítsünk össze szalaggal. A kötöző végére 
kössünk hurkot, így könnyen az ág végére 
akaszthatjuk. A természetes látvány mellett 
a karácsonyi illatról is gondoskodik.

– Ajtódísznek használhatunk nagyobb 
mézeskalács figurát is, kis fenyőágakkal.

– Szinte semmi munka nincs vele, ha 
vesszőkoszorúra egyetlen piros masnit 
kötünk. Nagyon egyszerű, mégis nagyon 
szép.

– Próbáljuk ki, hogy csak természetes 
dolgokat akasztunk a fenyőfára. Aszalt gyü-
mölcsöt, mézeskalács figurákat, diót...

– Vághatunk ki fenyő, csillag és egyéb 
formákat sima hullámpapírból is. Ragasz- 
szunk össze 2-2 darabot, hogy mindkét fele 
hullámos legyen, majd fessük be kedvünk 
szerint.

– Érdekes lehet az is, ha tetőtől talpig 
csak masnikkal díszítjük a fenyőt. Tetszés 
szerinti színű organza- vagy selyemszalag-
ból vágjunk le egy hosszabb darabot, majd 
kössünk belőle masnit a fa ágainak végére.

– Ajándékcsomagolásnál használjunk va-
lamilyen dobozt (cipős, sütis). Vonjuk be cso-
magolópapírral, akár belülről is. Így kicsoma-
golásnál nem tépik szét a papírt, és később 
használhatják apróságok tárolására is.

– Egyszerű, de nagyszerű dolog, ha egy 
alacsony peremű, natúr színű tálcát telera-
kunk mécsesekkel, majd meggyújtjuk őket. 
Csinálhatjuk ezt úgy is, hogy a mécseseket 
kis üvegpoharakba tesszük.

– Tegyünk egy nagyobb gyertyát egy 
arany- vagy ezüsttálra, és rakjuk körbe 
ugyanolyan színű karácsonyfagömbökkel, 
csillagokkal...

Jeles ünnep, szép zöld fenyő,
csengő csilingel a fákon,
legyen békés, boldog ünnepetek,
szívemből kívánom!

Távolság már nincsen, új idők járnak,
Huncut kis angyalkák SMS-ben szállnak.
Szeretetet visznek, sok szép üzenetet,
Boldog karácsonyt így kívánok nektek!

Békességet, boldogságot, csengőszót 
és gyertyalángot, ajándékot, szeretetet, 
s mindent, ami fontos Neked. Békés, 
boldog, szép karácsonyt!

Hópihe szárnyon száll az idő, ünnepi 
díszben áll a fenyő. Készül a bejigli, a sok 
jó falat, itt a karácsony a kertek alatt!

Kései szán fut, csillog a hó. Jégrögös úton 
villog a patkó. Cinke szeméről foszlik az 
álom. Csenget egy csengő, itt a kará-
csony! Boldog ünnepeket!

A hó alatt alszanak a házak, az egész 
világ csupa varázslat. S mint valami tün-
dérálom, jön el hozzánk Szentkarácsony. 
Békés ünnepeket kívánok!

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos ko-
boldok zenélnek. Huncut mosollyal egy 
rádkacsint, és közben csillámport hint. Így 
adja át az üzenetet: Kellemes ünnepeket!

Régen a magyar falvakban az volt a szo-
kás, hogy karácsony este a fiúk és a fér-

fiak betlehemezni indultak. „Betlehemet” 
készítettek, amely Jézus szülőhelyét, a bet-
lehemi istállót ábrázolta a jászolban fekvő 
kisdeddel, édesanyjával, Szűz Máriával, vala-
mint az istállóban lakó állatokkal.

Az ajtóban a pásztorok és a három kirá-
lyok sorakoztak, fölöttük a betlehemi csillag 
ragyogott. A betlehemesek régi, szép ének-

be foglalták Jézus születésének történetét. 
Sorra látogatták a falu házait, és köszöntöt-
ték az ünnepre készülőket. Énekükért ka-
láccsal és borral jutalmazták őket.

A betlehemezés évszázados hagyomány, 
égtájanként eltérő szokásokkal. Egyes jele-
netei viszont mindenhol ugyanazok. Így 
József és Szűz Mária szálláskeresése, a pász-
torok érkezése és a Napkeleti Bölcsek jele-
nete.

A karácsonyi csomagolás sokat jelent.
Nem elégedhetünk meg egy saját ké-

szítésű ajándék megalkotásával, a csomago-
lás is lehet kreatív, fantáziadús. Ne érd be egy 
egyszerű csomagolópapírral.

Csomagold az ajándékot natúr papírba. 
Átkötheted vastag spárgával vagy banánrost 
papírral, rafiával. Ez utóbbiból készíthetsz 
masnit is, de ne vidd túlzásba a különböző 
kötözőanyagok használatát!

Ha készen vagy, akár így is hagyhatod, de 
díszítheted a csomagot tobozzal, szárított 
narancshéjjal, fahéjrúddal, csillagánizzsal.

Hasonlóan díszíthető a zsákvászonba 
csomagolt ajándék is. Kösd át zsákszalaggal, 
és díszítsd termésekkel, tobozokkal.

Elegáns ajándékot kapsz, ha gyűrt, me-
rített papírba csomagolsz, amihez hasonló 
szalagot is vehetsz.

Csomagolhatod az ajándékot akár újság-
papírba is. Persze nem mindegy, hogy milyet 
választasz! Lehetőleg ne legyenek rajta ké-

pek, csak szöveg. A legjobb, ha nem is ma-
gyar nyelvű újságot választasz, így kisebb az 
esélye, hogy a megajándékozott bontogatás 
helyett elkezdi a csomagolást olvasgatni. 
Kösd át vastag spárgával vagy rafiával.

Papír helyett csomagolhatsz selyembe is.
Fantáziádnak semmi sem szabhat határt! 

Használhatsz szinte bármit. Organzát, filcet, 
vásznat, selymet, szatént...

Ha mégis a hagyományos csomagolópa-
pírt választod, azt is díszítheted kreatívan.

Használj különböző kötözőanyagokat, 
díszíts gyöngyökkel, termésekkel, aranyszí-
nü cérnával, zsinórral...

Apró ötletek az utolsó pillanatra

Csomagolj kreatívan!

Mi a betlehemezés?

Karácsonyi 
SMS-ek
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A Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesülete 2011. január 3-tól 8-ig 

szervezi meg a Téli Szép Szó Műhelyt 
Bácsfeketehegyen. A Szép Szó a költészet 
és a próza továbbítását művelő, a pódi-

umművészetek iránt nyitott vajdasági 
fiatalok egyetlen közös műhelye. A tábor 
oktatói ezen a télen hazai és külföldi drá-
mapedagógusok és versfelkészítő szak-
emberek lesznek. Három korcsoportban 
folyik majd a munka, minden csoport 
elkészít egy közös produkciót, ezeket 
a gálán bemutatják, később tájolnak 
is vele. A csoportfoglalkozások mellett 
hagyományosan beszédtechnikai foglal-
kozások és egyéni versfelkészítés is vár a 
versmondókra. 

Várjuk a 9 és 25 év közötti fiatalok je-
lentkezését Vajdaság minden területéről. 
A résztvevők hozzanak magukkal verse-
ket, így a műhelyben felkészülhetnek a 
tavaszi versenyekre! Érdeklődni Barta Jú-
liánál lehet a 024/ 738-003-as telefonszá-
mon hétköznapokon, az esti órákban.

A részvételi díj 60 eurónak megfelelő 
dinár ellenértéke. Jelentkezési cím: Barta 
Júlia, Lenin u. 29., 24323 Bácsfeketehegy, 
vagy vmve.versmondo@gmail.com

Szép Szó. Egy biztos hely.

Szép Szó Műhely

NEVEM: Börcsök Mária Magdolna.
BECENEVEM: Magdi.
CÍMEM: 24430 Ada, Sava Kovačević u. 76.
SULIM, OSZTÁLYOM: Cseh Károly iskola, 5. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Bacsi Dávid.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, Apró Zsófia, Gergely Antal, 

Szűgyi Lívia.
AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök: Vastag Nikolett; titkár: 

Lehoczki Anna; pénztáros: Szécsényi Kata, Bács Ágnes. 
KEDVENC TANTÁRGYAM: Matek.
AMI NEHEZEN MEGY: Rajz.
KEDVENC TANÁRAIM: Király Attila, Bacsi Dávid.
KEDVENC OLDALAM A JÓ PAJTÁSBAN: Vicckupac.
KEDVENC KÖNYVEM: Thomas Brezina: Csikóváró tavasz.
HOBBIM: Tánc.
KEDVENC FILMJEIM: Taxi 1., 2., 3., 4.
KEDVENC SPORTOM: Tollaslabda.
KEDVENC SZÍNEIM: Piros, sárga, narancssárga.
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Tavasz, nyár.
KEDVENC ÉTELEIM, ITALOM: Pizza, spagetti, almalé.
MIT TUDOK FŐZNI, ELKÉSZÍTENI? Kávé, tea, leves.
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? Nem tudom.
NO, ÉS A SZERELEM? Nincs.

NEVEM: Patyi Tímea.
BECENEVEM: Timi.
CÍMEM: 24430 Ada, Svetozar Miletić u. 31.
SULIM, OSZTÁLYOM: Cseh Károly iskola, 5. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Bacsi Dávid.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, Apró Zsófia, Szűgyi Lívia. 
AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök: Vastag Nikolett, titkár: 

Lehoczki Anna, pénztáros: Szécsényi Kata és Bács Ágnes.
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Biológia, rajz, torna.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás Valéria, Király Attila, Pesznyák 

Erika, Ambrus Éva.
KEDVENC OLDALAM A JÓ PAJTÁSBAN: Vicckupac.
KEDVENC KÖNYVEM: Witch.
HOBBIM: Zenehallgatás.
KEDVENC FILMEM: Sok van.
KEDVENC DALOM: Sok van.
KEDVENC SZÍNEIM: Zöld, fekete, fehér, rózsaszín.
KEDVENC ÉVSZAKOM: Mindegyik.
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Melegszendvics, multivitamin.
MIT TUDOK FŐZNI, ELKÉSZÍTENI? Rántotta.
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, hal, nyúl, zsiráf.
MI LESZEK, HA NAGY SZELEK? Óvónéni.
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A házi kedvencemről írok fogalmazást, aki egy 
kutya. Őt még ötévesen kaptam a szülina-

pomra. A neve Lédi. Ezt a nevet azért kapta, mert 
amikor még kicsi voltam, szerettem a hercegnős 
rajzfilmeket. Apa azt mondta, hogy Angliában élt 
egy hercegnő, akit Lady Dianának hívtak. A Diana 
név nem tetszett, ezért Lédi lett a neve. A fajtája 
tacskó. Kistermetű, de ha macskát lát, úgy ugat, 
mint egy nagytestű kutya. A szőre sötétbarna és 
rövid. A füle hosszú. Nagyon jó házőrző. Ha nyílik 
a kapu, vagy valaki csenget, azonnal ugatni kezd. 
Sokszor játszom vele, és sétáltatni is szoktam, ilyen-
kor csak kimegyek az udvarra, és kiáltok egyet:

– Lédi, gyere, megyünk sétálni!
Ő pedig már szalad is, mintha értené, amit 

mondok. Rácsatolom a pórázt a nyakörvére, és 
így szólok neki:

– Készen is vagyunk, már mehetünk is.
Néha a barátnőim is eljönnek velünk sétálni. 

Séta után Lédi sosem akar bejönni a kapun.
– Gyere be, majd holnap is sétálunk – noszo-

gatom.
Végül is nagy nehezen bejön velem. Sok játé-

ka van. Labda, műcsont, csipogós játék, és még 
sok minden. Mikor meg sokat eszik, mindig kifek-
szik a napra, és napozik. Egy macskát sem enged 
a ház környékére, azonnal elzavarja. A macskákon 
kívül mindenkivel kedves szokott lenni.

Szerintem ő kedves és okos kutya.
Vastag Nikolett, 5. b

Cseh Károly iskola, Ada

Van két lány törpepapagájom. Az egyik 
neve Fifi, a másiké Polly. Ezenkívül van 

két fiú papagájunk is, egyik neve Lulu, a 
másiké Pityuka. Ők a tesóm, Zsolti mada-
rai. Lulu együtt van Fifivel, Pityuka pedig 
Pollyval. A két lány nappal alszik, éjjel 
énekversenyt rendez. Külön ketrecben él-
nek, de nagyon jó barátok. Általában ami-
kor hazaérek a suliból, akkor etetem őket, 
és látom, hogy a hintájukon alszanak.

A papagájok a mi szobánkban vannak. 
Fifi kék, és szürke szárnyú, Polly fehér, és a 
szárnya vége úgy néz ki, mintha le lenne 
öntve kávéval.

Šelemba Aleksandra, 5. b
Cseh Károly iskola, Ada

Az én házi kedvencem 
egy kutya, a neve Man-

csi.
Mancsi egy labrador, a 

bundája drap, szeme színe 
barna, majdnem egy méter 
magas és hosszú. Egy és fél 
éves, 2009. február 27-én 

született. Egy hétfői napon 
mentünk el Padéra a komp-
pal. Én nem tudtam akkor, 
hogy Mancsiért megyünk. 
Mikor megláttama a sok 
kis ebet, nagyon megörül-
tem. A kutyusomnak hat 
testvére van, mindannyian 
kislányok. 

– Válassz egyet! – mond-
ta apa. Ekkor Mancsi odajött 
hozzám, és leült.

– Őt szeretném! – mond-
tam boldogan.

Beültem a kocsiba, és 
apa a kezembe adta Man-
csit. Hazafelé a karjaimban 

volt, és érdeklődően nézett 
szép kis szemecskéjével. 
Később hazaértünk, körbe-
járta az udvart, és elkezdett 
futkározni. A fészerben le-
raktunk neki egy jó meleg 
pokrócot, a tálkájába kutya-
konzervet tettem, a másik 
tálba vizet öntöttem.

Azóta mindennap ját-
szom vele, néha elviszem 
sétálni, már eléggé nagyra 
nőtt, de ő mindig is az én 
kicsi kutyám marad.

Gálfi Kata, 5. b
Cseh Károly iskola, Ada

Van egy kutyám, akit Maxnak hívnak. Igen szép 
színű a szőre. Világosbarna és fekete. A szeme 

barna, az orra kicsi. Max kétéves, nagyon nagy ku-
tya. Erős fogai vannak, és nagy füle. Nagyon szeret 
játszani. A macskákat nem kedveli. Sok mindent 
eszik, például maradék ételt, kenyeret, tejet és 
száraz ropit. Kinn az udvaron alszik. De van háza 
is, oda nem mindig megy be, csak ha esik az eső. 
Akkor játszunk vele, ha jó az idő. A lába hosszú, 
a mancsa akkora, mint a kezem. Nagy karmával 
kaparja az ajtót és a kaput. Ha éhes, odaáll az ajtó-
hoz és elkezdi kaparni. Ha pedig játszani akar, ki-
nyitja az ajtót. Amikor jön valaki, nagyon-nagyon 
hangosan ugat, hogy meghalljuk. 

Nagyon szeretem őt, mert mindig vigyáz 
ránk.

Gyalog Szabrina, 5. b
Cseh Károly iskola, Ada

Az én kedvenceim Rex és Picúr, két ku-
tya. Rexet apukám hozta Zentáról, Pi-

cúr pedig három hete jött velem haza az 
iskolából, és befogadtuk.

Az egyik kutya barna, a másik fekete, fe-
hér-barna foltokkal. Rex hároméves, Picúr 
pedig körülbelül öt hónapos. Legtöbbször 
a nagymamám eteti mindkettőt, nagyon 
szeretik a csontot, sokáig rágódnak rajta. 
Mókásak és játékosak, mind a kettő nagyon 
szeret labdázni. Mikor hazaérek az iskolá-

ból először megugatnak, de mikor látják, 
hogy én vagyok, szelíden csaholnak. Na-
gyon szeretnek sétálni, főleg póráz nélkül, 
vagyis Picúrt pórázra kötjük, mert elszökik. 
Szeretik a gyerekeket, barátságosak. Rex 
nagyon jó házőrző is, remélem, hogy Picúr 
is az lesz. Vannak csirkéink és nyulaink, azo-
kat nem bántják, de a macskákat egyikük 
sem szereti. 

Nagyon kedvelem mindkét kutyámat, 
és nem szeretném, ha elcsavarognának, 
elvesznének.

Larbah Nikoletta, 5. c
Cseh Károly iskola, Ada

Lédi
Papagájaink

Max

Kicsi kutyám

Kedvenceim Rex

Picúr
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I. 1.–I. 10. Nárcisz

A nyarat, a meleget és a nyíltsá-
got jelképezi. Első benyomásra 
szégyenlős személy vagy, ennek 
ellenére bátran nézel szembe az 
élet kihívásaival. Tetteid többet 
mondanak a szavaidnál, és mindig 
törekszel megvalósítani az ambí-
cióidat. Számodra a legegysze-
rűbb magyarázat a legjobb. 

I. 11.–I. 20. Bogáncs

Gyakran több feladatot vállalsz, 
mint amennyit el tudsz végezni, 
ezért a környezeted ritkábban 
veszi észre jóságodat. Igyekszel 
felkelteni mások figyelmét. Na-
gyon jó barát vagy, és támogatod 
a családodat. Fejlett a kötelesség-
tudatod.

I. 21.–I. 31. Szalmavirág

Szerény vagy, de megszállottan 
követed a divatot, és mindig az 
utolsó trend szerint öltözködsz. 
Éppen emiatt válhatsz pletyka és 
irígység tárgyává. Nem esik nehe-
zedre megbirkózni a „rossz nyel-
vekkel”, könnyen feltalálod magad 
a nehéz helyzetekben.

II. 1.–II. 10. Fagyöngy

Kíváncsi vagy, és könnyen lehet 
rád hatni. Nem félsz a kockázatok-
tól, így bárkit könnyen meghódí-
tasz. A fagyöngy-fiúk szépségük-
ről ismertek, a lányok bolondulnak 
utánuk. Sportolj, hogy megőrizd a 
kondíciódat!

II. 11.–II. 19. Leander

A leander-lányok szerény szépsé-
gek. Olyan hatást keltesz, mint-
ha védelemre lenne szükséged, 
noha talpraesett vagy. Nagyon 
szorgalmas személy vagy, a belső 
energiaforrásod kimeríthetetlen. 
A mottód: Ki mint vet, úgy arat.

II. 20.–II. 29. Mimóza

Érzékeny vagy, mint a mimóza. Na-
gyon szenvedsz a sikertelenségek 
miatt, szereted a támogatást és 
a dicséretet. Másrészt keményen 
megdolgozol a „kenyeredért”, és 
gyakran áldozathozatalra is kész 
vagy másokért. A barátaidat soha-
sem hagyod cserben. 

III. 1.–III. 10. Mákvirág

A szépségednek és bájodnak le-
hetetlen ellenállni. Az életed nem 
könnyű, gyakran nehézségekbe 
ütközöl, de indig sikerül túltenni 
magad a kellemetlen időszakokon. 
Számodra a legfontosabb, hogy 
higgy magadban és a képessége-
idben, ez hozzásegít a sikerhez.

III. 11.–III. 20. Liliom

Jellemzőid a szerény báj és a ki-
finomult érzékenység. Negatív 
tulajdonságaid a ravaszság, titok-
zatosság és a kiszámíthatatlanság, 
ami gyakran megzavarja az em-
bereket. Céljaidat megvalósítod 
az akadályok ellenére is, emiatt az 
emberek gyakran irigyelnek. 

III. 21.–III. 31. Gyűszűvirág

Határozott személyiség vagy, 
akinek az agya számítógép-pon-
tossággal dolgozik, így még a 
legnehezebb problémára is találsz 
megoldást. Sohasem vagy ké-
születlen, de fennáll a lehetőség, 
hogy idővel éppen ezek a képes-
ségeid gyengülnek. 

IV. 1.–IV. 10. Magnólia

A büszkeség és a győzelem iránti 
vágy jellemeznek. Megszoktad, hogy 
mindig mindenben az első vagy. 
Tiszteletben tartod mások vélemé-
nyét, végül mégis úgy cselekszel, 
ahogyan a legjobbnak tartod. A tár-
sasági helyzeted bizonytalan, mert 
nem fogadod meg a jó tanácsokat.

IV. 11.–IV. 20. Hortenzia

Barátságos, optimista, nagylelkű és 
együttérző személy vagy, a hibáid 
közé tartozik a túlzott költekezés. Ez a 
tulajdonságod zavarhatja a téged kö-
rülvevő személyeket. Szeretsz ajándé-
kozni és megvendégelni a barátaidat. 
Ritkán hozol áldozatot másokért.

IV. 21.–IV. 30. Dália

Minden helyzetben az arany kö-
zéputat keresed. Az életben sze-
rencse kísér, és a legtöbb dologgal 
könnyen boldogulsz. Túl magas 
véleményed van önmagadról, ami 
néha meggátol abban, hogy reáli-
san lásd a helyzetet. Ne bízz túlsá-
gosan a sorsban.

V. 1.–V. 10. Gyöngyvirág

Őszinte és tiszta szívű lélek vagy, 
aki sokat szenved a környezete 
romlottsága miatt. A gyöngyvi-
rág-lánynak szüksége van egy vé-
delmezőre, aki megvédi őt a kel-
lemetlenségektől. A munka terén 
több szerencséd van, de a túlzott 
ambíció ellenkező hatást kelthet.

V. 11.–V. 21. Porcsinrózsa 
(kukacvirág)

Harcias személy vagy, aki mindig 
csalódásra számít, még a szeret-
teitől is. Nemigen egyezel a körü-
lötted lévőkkel. Azok, akik mégis 
megtalálják velde a közös nyelvet, 
teljesen megbízhatnak benned, 
mert nagyon jólelkű és szorgal-
mas vagy. 

V. 22.–V. 31. Kamilla

Nem könnyű megálllapítani, hogy 
szerelmes vagy-e, vagy csak szí-
nészkedsz. Vonzó személyiséged 
ellenére gyakran kétszínű és érzé-
ketlen vagy. Képes vagy egy kevés 
haszon miatt hosszú évek munká-
ját tönkretenni, és sohasem lehet 
tudni, hogyan fogsz reagálni.

VI. 1.–VI. 11. Harangvirág

Nagyon konzervatív vagy, a leg-
kisebb változás is kibillenthet 
egyensúlyodból, és elkeseríthet. 
Legjobban érzed magad otthon, a 
családod körében, innen meríted 
az össz erőt. Szereted a vonatokat, 
utálod a repülőket.

VI. 12.–VI. 21. Százszorszép

Nem vagy különösebben bátor 
vagy romantikus személy. Szé-
gyenlős vagy, csendes, óvatos és 
figyelmes, és nem szeretsz az ese-
mények középpontjában lenni. 
Mégis nagyon jól tudod, hogy mit 
szeretnél az élettől, ezért irígylésre 
méltó eredményeket érhetsz el. 

VI. 22.–VII. 1. Tulipán

Energikus és magabiztos vagy, 
az ellenkező nem a tenyeredből 
eszik. A tulipán-lányok poszesszív 
személyek, akik nagyra tartják ma-
gukat, a fiúk pedig javíthatatlan 
csábítók. Nagyon nehéz rábeszél-
ni, hogy elismerd a hibád, akár-
mennyire nincs igazad.

Virághoroszkóp
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VII. 2.–VII. 12. Tavirózsa

Igen sokoldalú és jó szándékú 
személy vagy. A tavirózsa magá-
ban foglalja a levegő, a víz és a 
föld elemeit, így sok erényed van, 
és könnyen alkalmazkodsz a kör-
nyezetedhez. Minden akadályt 
könnyedén legyőzöl. Nagyon sok 
életöröm van benned, amelyet 
másokra is átviszel.

VII. 13.–VII. 23. Ibolya

Mindig magadra vonzod az általá-
nos figyelmet. Gyakran háttérben 
maradsz, és várod a megfelelő 
pillanatot, de amikor eljön, teljes 
pompádban mutatkozol, és kö-
veteled, hogy elismerjék azt, ami 
a tiéd. Megszerzel mindent, amit 
szeretnél.

VII. 24.–VIII. 2. Csipkebogyó

A csipkebogyó a tüskéivel védeke-
zik, a te védőeszközeid az éles sza-
vak. Első pillantásra veszélyesnek 
tűnsz, de azok, akik jól ismernek, 
tudják, hogy ez csak a látszat. Az 
embereknek időre van szükségük, 
hogy megértsenek.

VIII. 3.–VIII. 12. Napraforgó

Tudod, hogy mennyit érsz, az ösz- 
szetűzések nem zavarnak, a siker 
pedig nem vakít el. Amikor sikeres 
vagy, élvezed a hatalmat. Megál-
líthatatlan vagy, mindig előre ha-
ladsz, habár néha következetlen 
vagy a cselekedeteidben.

VIII. 13.–VIII. 23. Rózsa

Te vagy a királynő, mindannyian 
irigyelnek, ezért számtalan plety-
ka kering körülötted, te mégis 
érintetlen maradsz. Elérhetetlen, 
nagyon erős karakter vagy, emiatt 
gondjaid lehetnek az ellenkező 
nemmel. Vigyázz az egészségedre, 
kerüld a kimerülést!

VIII. 24.–IX. 2. Szarkaláb

Szeretsz egyedül lenni. Nagy oda-
adással dolgozol, mindent határ-
idő előtt befejezel, és nagy elvárá-
said vannak a társaiddal szemben. 
Gyakran áldozati báránynak érzed 
magad, aki mások hibái miatt 
szenved. Meg kell tanuld megvé-
deni magad mások vádaskodásai-
tól. Nagyon jó az emlékezőképes-
séged.

IX. 3.–IX. 11. Szegfű

Nem könnyű olyan személyt ta-
lálni, mint amilyen te vagy. Meg-
véded a gyengébbeket, és kész 
vagy áldozatot hozni másokért. 
Hajlamos vagy az önfejűségre, 
akkor is, ha nincs igazad. Nagyon 
erős karaktered van, ami vonzza az 
embereket.

IX. 12.–IX. 22. Őszirózsa

Mikor mélyponton vagy, és rosszul 
érzed magad, akkor is képes vagy 
mosolyogni. Örömet sugárzol a 
környezetedben lévőkre, ismerő-
seid tisztelnek. Optimizmusod má-
sokra is átragad. A természetednél 
fogva vidám személy vagy.

IX. 23.–X. 3. Seprővirág

Kifinomult ízlésedről és szép visel-
kedésedről vagy ismert. Széleskö-
rű a tudásod, és jól, szorgalmasan 
dolgozol. Becsülöd a saját képes-
ségeidet, és nagyon jó barátja 
vagy azoknak, akik fontosak szá-
modra. Toleráns vagy.

X. 4.–X. 13. Kamélia

Kifinomult és előkelő megjelené-
sed mögött erős karakter rejtőzik, 
de ha akarsz, nagyon önfejű is 
tudsz lenni. A lány kaméliákra jel-
lemző, hogy férfiasan határozot-
tak. Művészi hajlamaid vannak, és 
igen fejlett a képzelőerőd.

X. 14.–X. 23. Orgona

A frissesség, az ártatlanság és az 
örök fiatalság jelképe vagy. Sokan 
irígyelnek a külsődért. Ha vannak 
féltékeny vetélytársaid, a legjobb, 
ha ignorálod őket. Vonzó vagy, 
mindig szépen viselkedsz, és sze-
retsz segíteni másokon. Gyakran 
kritizálsz, ami a környezetedet ki-
hozza a sodrából.

X. 24.–XI. 2. Frézia

Rettenthetetlen, kitartó és nagyon 
önfejű vagy, néha olyan mérték-
ben, hogy megsértesz másokat. 
A környezeted mégis szimpatizál, 
ami sok esetben segíthet. Éppen 
ezt a jóakaratot sikerül saját hasz-
nodra fordítanod, és arra is, hogy 
javíts a jellemeden.

XI. 3.–XI. 12. Orchidea

Nagyon titokzatos személy vagy, 
az embereknek néha úgy tűnik, 
hogy a fellegekben jársz, ezért 
nem értenek. Többet kellene mo-
zognod társaságban. Szüntelen 
gyanakvásod kellemetlen helyzet-
be hozhat. Általában nincs gon-
dod a nehézségek leküzdésével. 

XI. 13.–XI. 22. Bazsarózsa

Nem kell aggódnod az egészsé-
ged miatt. Javítanod kellene az 
önkontrollodon, különösen ami 
a terveidről való mesélést illeti. 
Fejlett az intuíciós képességed, 
ezért nem meglepő, hogy a bazsa-
rózsákból gyakran lesz pszicholó-
gus, jós, látnok.

XI. 23.–XII. 2. Gladiólusz 
(kardvirág)

Nem dicsekedhetsz számos ké-
pességgel, de szorgalmasan vég-
zed a munkád, és megbízható 
vagy. Megfelelő irányítással sok 
mindent elérhetsz, ennek elle-
nére megtartod szerénységedet. 
Ismerőseid bizalommal fordulnak 
hozzád, mert mindig van jó taná-
csod.

XII. 3.–XII. 12. Pitypang

Élvezed mások figyelmét, és túl-
zottan extravagáns lehetsz. Min-
nél többet forogsz a nyilvánosság-
ban, annál nagyobb esélyed van a 
sikerre, és nagyon jól végzed a fel-
adataidat. Szereted a természetet 
és a meleget.

XII. 13.–XII. 22. Lótusz

A lótusz a tisztaság jelképe. Mivel 
különleges módon gondolkozol, 
sokmindent el tudsz érni. Azon-
ban javítanod kellene az emberek-
kel való kapcsolataidon. Gyakran 
tele vagy ötletekkel, amelyeket 
sohasem valósítasz meg.
XII. 23.–XII. 31. Havasi gyopár

Ezek a személyek jó barátok. Na-
gyon megbízható vagy. Nyugodt 
és taktikus, de mindig mindent 
ellenőrzés alatt tartasz. A munka 
terén majd csak az életed má-
sodik felében lesz előrehaladás. 
Noha nyugodt vagy, ha provo-
kálnak megmutatod a másik ol-
dalad is.

Virághoroszkóp



Jó
 P

aj
tá

s, 
39

–4
0.

 sz
ám

, 2
01

0.
 d

ec
em

be
r 2

3.
�0

Az én kis kedvenc háziállatom a kutyám, 
akit Gesztenyének hívnak.

Barna színű és lógós füle van. A lába lent 
fehér színű, olyan mintha fehér zoknit viselne. 
Amikor sötét van, csak a fehér kis mancsát le-
het látni. Nagyon szeret velem játszani, amikor 
sétálni indulunk, elkezdi harapdálni a lábamat. 
Amit nem szeret, az az égdörgés, ilyenkor el-
bújik, és vonyítani kezd. A macskákat sem na-
gyon kedveli, ezért, ha a szomszéd macskája 
besurran az udvarba, nagyon de nagyon nagy 
zűrzavart  csinálni. Elkezd ugatni és körbe-kör-
be szaladgál az udvarban, ameddig csak látja 
a macskát. Ilyenkor kimegyek és így szólok 
hozzá:

– Gesztenye, gyere ide, adok neked vala-
mit!

Elveszem a figyelmét, hogy ne kergesse 
annyira azt a szegény macskát. Néha aztán 
rosszalkodni is tud, mert fel szokott jönni a 
teraszra, és elhordja a cipőket, vagy rosszabb 
esetben még meg is rágja. Ekkor anya nagyon 
mérges szokott lenni, és általában én iszom 
meg a levét az egésznek. Ő még kiskutya, és 
szerintem azért is csinál ilyesmiket, majd ha 
nagyobb lesz, leszokik erről a rossz tulajdon-
ságáról.

Én mindennek ellenére nagyon, de nagyon 
szeretem Gesztenyét, ő az én kedves kisku-
tyám.

Béres Szandra, 5. b
Cseh Károly iskola, Ada

Az én házi kedvencem neve Teki, aki 
egy teknősbéka. Megvan már vagy 

tizenhárom éves. Apukám szerezte 
egyik ismerősétől. 

Amikor Teki éhes, kaparja az akvári-
um üvegét, és csapkod. Ékszertekinek is 
szoktuk hívni, mert ő egy ékszerteknős. 
Halat eszik, vagy olyan húst, ami nem 
zsíros, pl. szalámit.

Evés után jobb, ha nem közelí-
tünk felé, a szaga miatt. A testvérem, 
Tamás feladata a takarítása. Nyáron, 
vagy amikor melegebb van, kint a ho-
mokozóban, egy lavórban lakik. A ho-
mokozó nemcsak Ékszertekié, hanem 
a görögteknősé is, akit Görögtekinek 
neveztünk el. Szép sárga páncélja van. 
Amikor Ékszerteki kint lakik, nem a 
lavórban tartózkodik, hanem kimegy 
a másik teknősbékához, és mindig 
együtt vannak. Az ékszerteknős na-

gyon harap. Ha az ember ujja a szájába 
kerül, biztosan vérhólyag nő rajta. Már 
vagy háromszor majdnem elszökött, de 
szerencsére mindig megtaláltuk. Gö-
rögtekinek meg lehet simogatni a fejét, 
mert nem harap. Gyermekláncfűlevelet 
szokott enni, de néha spenótot és útifü-
vet kap. Nyáron fügét adunk neki.

Nagyon szeretem a teknőseimet, és 
remélem sokáig megmaradnak még.

Vastag Krisztina, 5. c
Cseh Károly iskola, Ada

Az én kedvenc háziállatom a kis hör-
csögöm. A szőre barna, a neve Hörcsi, 

nagy fogai vannak, de senkit nem bánt. 
Magvakat eszik. Egy kis kalitkában lakik. Én 
etetem és takarítom. Egyszer belemászott 
a kabátzsebembe, anya le is fényképezett 
vele. Szülinapomra kaptam, már kétéves. 
Néha egy kis tálban homokot rakok a ka-
litkájába, és megfürdik benne, forgolódik, 
ezért minden csupa homok lesz. Ilyenkor 
anya mérges rám, mert sosem az udvaron 
fürdetem. Nagyon kis termetű, a kalitká-
jában járatok vannak, amelyekben sokat 
mászkál. Egyszer megszökött, alig tudtam 
megtalálni. Ő a kedvenc kisállatom.

Hagymás Dávid 
Cseh Károly iskola, Ada

A kedvenc állatom a kutya. Van is otthon 
kettő. Az öreg pekingi palotakutya, Snoo-

py, és a labrador vadászeb, Csengő. Ők az én 
kiskutyáim.

Snoopy szobakutya. Az öreg görbe lábú, 
lompos farkú, kedves kis öleb, esős napokon 
nagy örömet hoz a házba. Ilyenkor a zsömle-
színű labrador nem bent a melegen van, ha-
nem kint az esőben! Szép, szalmával kibélelt 
házikója van. Ha szép az idő, mindig sokat 
játszok Csengővel, a kinti bolondos kutyával. A 
botokból fűrészport szokott csinálni. Egerekre 

és pockokra vadászik, amik a szomszédból jön-
nek át. Egyszer-kétszer megütötte a szemét, le-
ugrott a padlásról, és még sorolhatnám miket 
cselekedett, de ennek ellenére jó társ. Snoopy-
val is szépen elvagyunk.

Nagyon szeretem az állatokat, de mindig a 
két kiskutyám lesz a kedvenc. Sajnálom azokat 
az embereket és gyerekeket, akik nem tudnak 
kutyát vagy bármilyen más állatot tartani, mert 
kimaradnak ebből a nagy örömből.

Bátori Csillag, 5. c
Cseh Károly iskola, Ada

Gesztenye

Kedvencem
Kiskutyáim

Snoopy

Csengő

Teki, a teknősbékám

Szécsényi Kata adai tanuló rajza
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Azok a régi karácsonyok, amikor a termé-
szet olyan, mint egy nagy sütemény! 

Egy sütemény, melyet a tavasz dagaszt, a 
nyár süti ki, az ősz kidíszíti gyümölccsel, a 
tél pedig behinti porcukorral.

Még a rosssz napokon is képes vagyok 
mosolyogni, ha esik a hó. A pihék a széllel 
táncot járnak, a lámpafény alatt forognak, 
azután a földre hullnak egymásba kapasz-
kodva. 

Bár maga a tél nem túl szép, ha nincs hó, 
a karácsony mindig boldog, még hó nélkül 
is.

Karácsonykor a fenyőfadíszítés igazi 
szertartás. Az örökzöld fa ilyenkor báli ruhá-
ba öltözik, hogy a legszebb jelkép legyen. 
Mint egy örökké szép és fiatal lány...

Vanília illata árad a házban. A diós kalács 
már elfogyott. Ilyenkor még egy egyszerű 
bögre tejnek is különleges íze van. A rádió-
ból karácsonyi dalok szólnak, de zene nél-
kül is szép, ünnepi a hangulat.

Amikor asztalhoz ülünk, egy díszes tálon 
művészi módon elhelyezett sütemények fo-
gadnak bennünket. A desszert még a vacso-
ra előtt elfogy. Máskor szívesen megeszem 
másnak a süteményét, de most nem. Most 
a sajátomat kínálgatom büszkén másoknak, 
és amikor beleharapnak, mintha szeretettel 
etetném őket, mint a madarakat az utcán.

Este a hó már gyönyörűen csillog. Kár 
lenne összetaposni. Az olyan lenne, mintha 
valaki a szépen feldíszített tortába belenyúl-
na, csak hogy megkóstolja a krémet.

A karácsonyt szerintem még az állatok 
is érzik, mert aznap a kutyák nem ugatják 
meg a postást, és a macskáknak sincs ked-
vük átaludni az egészet.

Karácsony után a hó olvadni szeretne, 
a fenyőfák zöld illata sem érződik már, és a 
vaníliaillat is feledésbe merül, míg az utolsó 
sütiket eszegetjük.

Jőn azonban a Szilveszter és az új év: a 
vidámság és az újrakezdés ünnepe, amikor 
a tűzijáték is, a csillagszóró is több, mint 
egyszerű, színes fény. Ők maguk a leírhatat-
lan érzés: az öröm.

Horváth Blanka, 7. c
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Nagymamámnál voltak a legszebb ka-
rácsonyok. Ekkor a szívekbe szeretet, a 

lelkekbe padig nyugalom költözött.
Az öreg, rozsdásodó, ráncos ablakokról 

visszaverődtek az édes, fényes csillagok, 
amelyek olyanok voltak, akár a pislogó 
gyertyák, amelyek néha erősebben, néha 
gyengébben világítanak. A kandallóban a 
melegszívű lángok törzsi táncot jártak, míg 
a piciny szobában a család áhitattal ünne-
pelte Jézus születését. 

A konyhából érződött nagymama csá-
bító, ropogós beiglijének illata, amitől min-
denki a száját nyaldosva várta az étkezés 
idejét. Pár másodperc múlva már csak az 
üres tányérok és az édességről leszédült 
porcukor maradt az asztalon.

Séta közben ropogott a hó a lábunk 
alatt. Az egész táj olyan volt, akár egy vég-
telen vattacukortenger. A fehér tájra fehér 
csend ült, csak messziről hallatszottak a ka-
rácsonyi énekek és az elvarázsolt falut kö-
rülvevő fenyves halk suttogása. Az aranyos 
szeretet sugárzott minden vidám arcról és 
szívből. A háztetőkről csüngő jégcsapok 
csilingeltek, minden udvarból hóember 
mosolygott.

– Ó, nagymama! Te is most már édes, fé-
nyes csillag vagy a határtalan, komor, sötét 
égen. Nevető, boldog lelkedet, szeretete-
det soha nem érzem már...

Nagy Krisztina, 7. c 
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Ada
Műszaki órán a lampiont fejeztük be. Sok 

gyerek munkája úszott a ragasztóban. Ezután 
a maradék hulladékból egy szívet készítet-
tünk. Mindenkinek nagyon jól sikerült a mun-
kája. Nagyon jó volt a műszaki óra. – Virág 
Anna, Vastag Krisztina, 5. c, Cseh Károly 
iskola

Angolórán ellenőrzőre készültünk. Én ér-
tem a feladatokat, de persze néha hibázok 
is. Az angolóra nem a kedvenc tantárgyam. 
– Vastag Krisztina, 5. c, Cseh Károly iskola

Magyarórán a Holle anyó című mesét ele-
meztük. Ez abból állt, hogy a tanárnő állított 
valamit a meséről, és fel kellet írni a táblára, 
hogy igaz vagy nem. Nagyon sokat nevettünk 
órán. Edi annyira röhögött, hogy hátraesett a 
székkel.

Rajzórán ajándékot készítettünk kará-
csonyra a szüleinknek. Leírtunk egy karácsonyi 
süteményreceptet. A lap hátoldalára pedig ka-
lácsokat rajzoltunk. Nekem Sári rajza tetszett a 
legjobban. Ő egy tálat rajzolt telis-tele csillag 
alakú sütikkel.

Hittanórán a tanárnő a Mikulás legendá-
járól mesélt. Többször el is játszottuk a jelene-
tet. Nagyon jól éreztük magunkat.

Tornaórán kiütőcskéztünk. Nem volt igaz-
ságos a játék, mert a b osztályban 21-en, a  
c-ben pedig csak 15-en voltunk. Ennek ellené-
re nagyon jól éreztem magam, mert gyorsan 
kiütöttek, viszont utána rúdtornázhattunk. Na-
gyon jól érzem magam tornaórán.

Informatikaórán ellenőrzőt írtunk. Minden-
ki megijedt, hogy nem fogja tudni az anyagot. 
Végül mindenkinek ötös lett az ellenőrzője. 
– Virág Anna, 5. c, Cseh Károly iskola

Régi karácsonyok 
fénye

Régi karácsonyok fénye

Egy vén fenyőfa, sok tűlevéllel,
Fent borzonkodvána Bakony-hegyében:
Nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát,
Rázza magáról jeges ispilángját.

Ó, nagy természet, viharaid tépnek...
Én nyögöm búvát a zimankós télnek.
Százszor jobb volna, ha betelne vágyam:
Állnom ragyogva, öröm csarnokában!

Mert ha én egyszer választott lennék,
A téli zöldet bennem ünnepelnék,
S ága lehetnék népek ünnepének:
Örömmel adnám törzsem a fejszének!

Betellene minden gyermek-nép álma:
Minden tű rajtam ajándékká válna,
S tél közepében, csillagos éjjel,
Ragyogva szórnám köztük szana-széjjel!

Autót és babát, kardot és lovat:
Csüngetve drága ajándékokat,
Úgy terpeszkedne szét a világra
Tömjénes ágam, mint a mosoly ága.

Kis kucsmásoknak: földet és házat:
Vén sipkásoknak: jó napot százat:
Kalaposoknak: nyílt ész-virágot,
És igaz verset a jó poétának...

Zsarló uraknak: szomjat, éhséget:
Beteg lelkeknek: friss egészséget:
Nagy gőgösöknek: szép szerénységet,
Kárhoztatottaknak: egy kis üdvösséget...

Örömgyertyáit szent áldomásnak
Úgy lobogtatnám pirosan...
S mint másnak
Áldozna gyertyám, levelem, ágam:
Magam fogyasztanám el az éjszakában.

Egy vén fenyőfa, sok tűlevéllel,
Fent borzonkodván a Bakony-hegyében:
Nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát,
Rázza magáról jeges ispilángját.

Jankovich Ferenc

Egy fenyő álma
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NY

VELE 
MEGY

RÉGI 
BETŰ

ÉVAD

FÉL ÖT!

KENI BETŰI

BOLYGÓ

VAD 
RÉSZLET!

NÉMET 
VÁROS

1000
A BÁL 

SZÍNHELYE

RAGADÓS

ZÉRÓ

5
VÉG NÉLKÜL 

SEPPEG

KIS PATAK

FAFAJTA

FÉRFINÉV
HÁROM 

SZERBÜL AUSZTRIA
TILTAKOZÁS

50

LÁNGOL

P.  V.

GERA 
ZOLTÁN

ERKÖLCS-
TAN 

LONDON 
ELEJE

E. Y. 

I. R. E.

ZSEMLE-
DARAB

4

INDULATSZÓ

FIATAL

BÉKE 
SZERBÜL 

MARÓNI

EZ

KETTŐZVE 
FÉRFINÉV

NÖVÉNY 
RÉSZE

1

DÉ

3

SUGÁR

999

PAD 
KÖZEPE

5

FÉRFINÉV

NORD

IGNÁCZ 
RÓZSA

KISS 
ZOLTÁN

ERBIUM

LEN BETŰI

DÉL

55

SZLL

6

NEM MEGY

JUTTAT

JOGOSNAK 
VÉLT KÍVÁNSÁG

MÉG LEJJEBB 
TOL

FOGÁT 
HASZNÁLJA

ÉTREND

FÉRFINÉV

SUGÁR

CSELEKE-
DETT 
SZERB 

ELÖLJÁRÓ

LESÜL 
(ÉK. CSERE)

A SAKKPARTI 
VÉGE

DARAB

KÖZEPÉN 
BÁNNI

VER

A TETEJÉRE

HISZ

A 2. 
SZEMÉLY

NORD

ELEVEN

NEVETSÉGES „S” ÓV

LIFKA 
KÁROLY
EURÓPAI 
NEMZET

MOTOZ A 
KÉT VÉGÉN

TENGERI

UTÓ 
ELLENTÉTE
FORDÍTVA 
NŐI NÉV

RENDBEN 
VAN!

NÉVELŐ

TEMPUS

RUHA-
KELLÉK

7 EGY

KERTET 
MUNKÁL

MISZTER

IGERAG

I. T. C.
RÁDIUSZ

FÖLDBE 
REJT

KASSA 
KÖZEPE

JÓSZÍVŰ

A FÁJDALOM 
SZAVA

A 3. 
ISMERETLEN

FEKETE 
ISTVÁN 
VEREBE

ALAKTALAN

F. D. Ö.

LESÉTÁL

ARATÁS 
KEZDETE

LÁM

LÉC BETŰI

501

KARDDAL 
KÜZD

FORÍDTVA 
LEAD

50

EMMÁCSKA

-..., -RE

EURÓPAI 
FŐVÁROS

HIDROGÉN

KÉN

KERTI 
SZERSZÁM

ESZÉK

ELŐBBRE 
JUTÁS
VAD-

GALAMB
LENGYEL 
JÓZSEF

51
ÉVSZAK

VÍZITÜNDÉR

MAGAM

NÓRA 
EGYNEMŰI

ÉSZAK
BÁCSKAI 

HELYSÉGBŐL 
VALÓ

MARIKA

URÁN

GRAMM

KÍNAI NÉV

KILOGRAMM

IGEKÖTŐ

MOHA 
PÁROSAI

KÉRDŐ-
NÉVMÁS

Kányádi Sándor erdélyi magyar költő Ballag már című versének első és utolsó 
négy-négy sorát rejtettük el a rejtvényben, ezt kell megfejtenetek.
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Kicsi sarok

Játék a szavakkal

O

O

G

R

N

Akármilyen a szilveszter, egy lány neve mindig megbújik 
benne. Hogy mi a lány neve megtudod, ha a mellékelt 

szavakat megfelelő sorrendbe rakva beírod a rejtvényrácsba.

ELTÉR

EKKOR

RONDA

SONKA

TÁBOR

ZIZEG

1.   M . K . L . S

2.   L . C . - N . P

3.   K . R . C S . N Y

Decemberi ünnepek

Anagramma

A megadott szavak betűiből képezz új, értelmes szavakat, és írd 
be a rejtvényrácsba. A kiemelt oszlopban az óév utolsó napjának 

nevét olvashatod.

ÁRGUS

GÁZOL

KLÁRI

TELEL

LOVAG

PERES

LAKÁS

GAZSI

BOTOZ

ZENÉL

NÉGER

G

T

L

É

B

Ú

D

V

O

J

O

E

Betűdominó

A dominólapokból próbálj kirakni egy értelmes szöveget.

Három karácsonyi étel neve van az asztalon. Egy bizonyos logika 
szerint megtalálhatod őket. 

Karácsonykor kerül az asztalra
H

U

A
G

A

L
BL

L
Y

E
I

P

K
J

Berakós rejtvény
– Környezetbarát.

Szókihúzó 
Kosztolányi (Dezső)

Lóugrásban
– Ne aggódjanak, hozok segítséget.

Körszámtan
68

Az első számhoz hozzáadunk 19-et,

majd ebből kivonunk 5-öt, és így tovább.

Kitöltőcske
sítalp

A 37. skandináv rejtvény megfejtése:

GÁBOR ÁRON RÉZÁGYÚJA,

ÁGYÚÖNTŐMESTER

Könyvjutalmat kap
Perlaki Dominik, Bácsfeketehegy

A 38. szám megfejtései
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Délben kezdődött az ünnepség, mert 
ünnep volt: a néptánc, a népdal, a 
népi játékok ünnepe. Az óbecsei 

csoportokon kívül fölléptek a szlovákiai 
apácaszakállasiak, a szenttamásiak, a török-
becseiek és a péterréveiek. 

Kirakodóvásárral kezdődött a rendez-
vény. A színházteremben állították ki az 
árusok a portékájukat. Mindenki megtalál-
ta a számára kedves dolgot. A kézimunkák 
zöme gyöngyből készült. Láttam nyakéke-
ket, karcsatokat, fülbevalókat. Ezeknek volt 
a legnagyobb keletjük. Szépek voltak a 
kézzel festett üvegpoharak, csészék, dísztá-
nyérok, vázák, a hímezett terítők… Fonott 
kosarak, fából készült ízléses játékok, meg 
még a könyv is helyet kapott a vásáron. 
Ugyanitt divatsarok is volt, ahol népi ruhá-
kat állítottak ki, s bárki felöltözhetett, s öt 
perce néptáncossá válhatott. Mesterségem 
címere címmel cipészsarkot is alakítottak a 
szervezők, ahol a cipő készítéséhez szüksé-
ges eszközöket tekinthettük meg.

Az idő gyorsan múlott, s délután egy óra-
kor a játszóházban népi játékokat tanulhat-
tak az érdeklődők Lukács Imre vezetésével.

Kettőkor már a kis néptáncosok táncol-
tak: Benn is kint is címmel. Föllépett az óbe-
csei Kenderkóc gyermekcsoport a Gyerekek, 
mit játsszunk? c. előadással, a Bekecs gyer-
mekegyüttes a Jönnek a Balázsok c. rába-
közi, a Kiscimbora táncegyüttes az Alszik a 
csősz c. szilágysági táncokkal. A törökbecsei 
Kolompér gyermekegyüttes a Nagytakarí-
tás c. somogyi, a Kópé táncegyüttes a Ma 
van húsvét napja c. szatmári táncokkal, és 
a szettamási Csintekerintő gyermekcsoport 
a Lányok, földi boszorkányok c. előadással, 
valamint a Pittypang gyemekegyüttes A 
vásártér itt lesz c. szatmári játékokkal és 
táncokkal mutatkozott be. Kísért a Fokos 
zenekar.

Három órakor énekoktatásra került sor 
a kultúrkör kistermében. Az óbecsei Szerda 
Zsófitól a Juhászlegény voltam én kezdetű 
népdalt tanulhatták meg a gyerekek.

Négykor ugyanitt a Szabó Gabriella 
vezette Bodor Anikó emlékkoncerten ve-
hettünk részt. Népdalt énekelt az óbecsei 
Kovács Franciska, a törökbecsei Varga Dávid 
és Anita. Föllépett az óbecsei Csincsele, a tö-
rökbecsei Kláris, a szenttamási Szilike, a pé-
terrévei Zsenge énekcsoport. A törökbecsei 
Kiss Sebestyén és Levente hegedűn, Micsik 
Béla tekerőn, a szenttamási Mag Konrád ci-
terán játszott. 

A néptánc, a népzene ünnepén
Az idén 7. alkalommal szervezték meg Óbecsén a Ricsaj elnevezésű népművészeti 

találkozót a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. 

Szerda Zsófi népdalokat tanít

A nemezelést is meg lehet tanulni

A Csincsele énekcsoport
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 Öt órakor kezdődött a színpadon a tánc-
oktatás. Lukács Imre somogyi, délalföldi és 
mezőségi táncokra tanította az érdeklődő-
ket. Kísért a Fokos zenekar. Ugyanekkor a 
színházteremben fölállított nagy asztalokon 
már folytak a kézműves foglalkozások. Aki a 
gyöngyfűzést szeretett volna megtanulni, 
az Ricz Kasziba Beáta asztalánál találha-
tott különféle színű gyöngyöt, s gyöngyfát 

készíthetett. Karácsonyi díszeket bárki ké-
szíthetett Tóth Kása Piroska irányításával. A 
péterrévei Samu Mihály iskola műszaki ta-
nárától, Dózsa Györgytől a fafaragás csínját-
bínját leshették el a gyerekek. Nem könnyű 
munka a nemezelés, de Lukács Fodor Valé-
ria megtanította rá az óbecseieket.

Este hét órakor a nagyok tánca volt so-
ron. Föllépett a törökbecsei Csalogató, az A gyöngyök voltak a legkelendőbbek

A néptánc, a népzene ünnepén
Az idén 7. alkalommal szervezték meg Óbecsén a Ricsaj elnevezésű népművészeti 

találkozót a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. 

Az óbecsei Kiscimbora táncegyüttes

A Szilike énekcsoport

Fafaragás közben Dózsa György oktatóval

Ezt megveszem

apácaszakállasi Császta, a szenttamási Ka-
lala, és az óbecsei Szelence táncegyüttes.

Kilenc órától táncház következett. 
Cseszák Balázs, a kultúrkör táncoktató-

ja, a találkozó főszervezője szívesen mesélt 
nektek arról, mi céllal is szervezték e ren-
dezvényt, mi mindent tanulhattak, akik 
eljöttek. 

– Az idén igyekeztünk bővíteni a ren-
dezvény tartalmát, ilyen téma volt a bet-
lehemezési szokások és a divatsarok. A 
néptáncos lányok minden érdeklődőt 
néptáncos ruhába öltöztettek, s 5 percre 
mindenki néptáncosnak érezhette magát. 
Mesterségem címere címmel cipészsarkot 
készítettünk, ahol bemutattuk, hogyan ké-
szült régen a cipő. A találkozó célja, hogy 
alkalmat adjon a gyermekcsoportoknak a 
szereplésre, ismerkedésre, tanulásra. Más 
gyermekfesztivállal ellentétben ez a ren-
dezvény nem volt versenyjellegű. Felnőtt 
csoportokat is hívunk, akitől a gyerekek ta-
nulhatnak. Betekintést nyerhettek őseink 
hagyományaiba, életmódjába, ismerked-
hettek kultúránkkal – fejezte be Cseszák 
Balázs.

Koncz Erzsébet



Jó
 P

aj
tá

s, 
39

–4
0.

 sz
ám

, 2
01

0.
 d

ec
em

be
r 2

3.
��

Érzelmi 
intelligenciateszt

Mennyire 
vagy érzékeny? 

Add össze a 
válaszok melletti 

pontszámot,  
és megtudod.

1. Néha rácsodálkozol egy virágra?
a) Igen, gyakran előfordul. (2)
b) Látom, hogy szép, de nem érdekel. (1)
c) Mit nézzek rajta? (0)

2.  Ha hibázol, teszel föl kérdéseket 
önmagadnak?
a) Igen, sokszor magamat okolom. (2) 
b)  Legtöbbször másokban találom meg a 

hiba okát. (1)
c)  Nem nagyon, inkább a következő 

feladatra koncentrálok. (0)
3. Hullámzó olykor a hangulatod?

a) Egyenletesek az érzelmeim. (2)
b) Igen, sokszor esem mélypontra. (0)
c) Néha előfordul, hogy kiborulok. (1)

4.  Megosztják veled a barátaid a 
problémáikat?
a) Igen, sokszor. (2)
b)  Néhanapján egy-egy barátom hozzám 

fordul a problémáival. (1)
c) Sosem, nincs igazán bizalmas barátom. (0)

5.  Képes vagy arra, hogy megállapítsd, 
untatsz-e másokat a beszédeddel?
a) Figyelem a másik reagálását. (2)
b)  Sokszor nem nagyon érdekel, az a 

lényeg, hogy én megszabaduljak attól, 
ami nyomaszt. (0)

c)  Nem nagyon látok bele a másik 
emberbe. (1)

6. Szereted a horrorfilmeket?
a) Egyáltalán nem. (2)
b)  Igen, valóságos gyűjteményem van 

belőlük. (0)
c) Néha jólesik megborzongni. (1)

7.  Ha egy társaságba új személy érkezik, 
kezdeményezed-e vele a beszélgetést?
a) Nem nagyon érdekelnek mások. (0)
b) Nyitott vagyok a kezdeményezésre. (2)
c) Az elsők között csapok le rá. (1)

8.  Bevonod a barátaidat a saját 
problémáidba?
a)  Szívesen megbeszélem a 

problémáimat a barátaimmal. (2)
b)  Mindenkinek magának kell megoldani 

az érzelmi problémáit. (0)
c) Ha olyanom van, igen. (1)

9. Sok titkot őrzöl?
a) Semmit, nyitott könyv az életem. (0)
b) Bizony sokat. (2)
c)  Egy-két dolog nem tartozik senki 

másra. (1)

10.  Komoly döntés előtt kikéred-e a 
családod vagy barátaid véleményét?

a) Csak a szüleimét. (2)
b) Csak a barátaimét. (1)
c) Magamban döntök el mindent. (0)

11.  Ha valakivel beszélgetsz egy 
nyaralásról, az ő élményeire vagy 
kíváncsi, vagy a sajátjaid  
mondod el?

a) Mondom a magamét. (0)
b) Érdekelnek mások tapasztalatai. (2)
c) Attól függ, hogyan mesél. (1)

12.  Ha valakit kellemetlenség ér, mit 
gondolsz?

a) Azt, hogy az ő baja. (0)
b)  Azon töprengek, milyen jó, hogy nem 

velem történt. (1)
c) Mellé állok, mert mélyen megérint. (2)

13.  Mit teszel, ha nem találod a helyed 
egy új társaságban?

a) Elvonulok. (0) 
b) Komédiázom, hogy fölfigyeljenek rám. (1)
c) Kivárom, míg észrevesznek. (2)

14.  Szereted mások gondolatait  
hallani?

a)  Igen, mert addig sem foglalkozok a 
magaméval. (1)

b) Igen, mert jó tanácsokkal szolgálhatok. (2)
c) Nem érdekel más gondja-baja. (0)

15. Gyakran álmodsz?
a) Szinte soha. (0)
b)  Havonta vagy ritkábban, és nem is 

emlékszem egyikre-másikra. (1)
c)  Igen, és nem nyugszom, míg nem 

értelmeztem őket. (2)

16.  A divat, az új trendek követése  
a lételemed?

a) Igen, imádom a divatot. (0)
b)  Ha megengedhetem, néha veszek 

egy-egy új ruhadarabot. (1)
c) Nem foglalkozom a külsőmmel. (2)

17.  Ébredéskor ingerült vagy, jobb, ha 
nem is szólnak hozzád?

a) Előfordul néha. (1)
b) Soha nem vagyok igazán ingerült. (2)
c) Minden reggel így ébredek. (0)

18.  Gyorsan kapcsolsz, és észreveszed, 
ha valaki mást mond, mint amit 
gondol?

a) Igen, átlátok a szitán. (1)
b)  Nem érdekelnek mások hazugságai, 

igazságai. (0)
c)  Sokszor átráznak, nem veszem észre az 

alakoskodást. (2)

19.  Ha egy rossz frizurájú barátnő 
megkérdezi, tetszik-e a haja, 
őszintén válaszolsz?

a) Igen, megmondom neki, hogy pocsék. (0)
b) Nem, fölösleges megbántani. (2)
c)  A hangulatomtól függ, mit mondok 

neki. (1)

20. Mit érzel, ha síró embert látsz?
a) Megérint, könnyen azonosulok vele. (2)
b) Bosszúságot. (1)
c) Semmit, nem foglalkozom vele. (0)

0–10 pont
Teljesen rideg, érzéketlen vagy. Mu-
tass egy kicsit több érdeklődést mások 
iránt!
11–20 pont
Az átlagosnál kicsit érzéketlenebb 
vagy.
21–30 pont
Egészséges az érzékenységi szinted, a 
legtöbb ember ebbe a csoportba tar-
tozik.
31–40 pont
Rendkívüli, olykor már túlzott érzé-
kenység jellemez.

Értékelés
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Összhangban 
vagy 

a világgal?

Örökös küzdelem és 
elégedetlenség jellemzi 

a mindennapjaidat, 
vagy harmóniában élsz a 
világgal és önmagaddal? 

Megtudhatod, ha gyorsan 
és ösztönösen válaszolsz 

az alábbi kérdésekre, majd 
elolvasod az értékelést.

Legtöbb az a válasz:
Olyan vagy, mint a kitörés előtt álló vulkán. 
Egyszerűen túl sokat idegeskedsz, ami nem 
tesz jót sem a testednek, sem a lelkednek. Vedd 
számba, mi az igazán fontos, és változtass az 
életeden!

Legtöbb a b válasz:
Valami nyomja a szíved. Lelki egyensúlyod még 
nem vesztetted el, de gyakran leszel bosszús 
vagy letört apróságok miatt. Mindenképpen rá 
kell jönnöd, mi az, ami zavar, mert csak akkor 
lehet teljes a belső harmóniád.

Legtöbb a c válasz:
Irigylésre méltóan kiegyensúlyozott 
személyiség vagy. Tudod és mered élvezni az 
apróbb-nagyobb örömöket, ugyanakkor a 
nehézségek – ahelyett, hogy elkeserítenének 
– inkább megedzenek. Benned megvan az a 
belső harmónia, amit sokan egész életükben 
keresnek. Azért ne felejts el mindent megtenni 
annak érdekében, hogy ez sokáig így is 
maradjon!

Értékelés

1.  Szoktál bosszankodni más butasága vagy 
tehetetlensége miatt?
a)  Igen, ez meglehetősen gyakran 

megtörténik velem.
b)  Nem túl gyakran fordul elő. Megpróbálok 

toleráns lenni másokkal szemben.
c)  Szinte sosem. A bosszankodás árt a 

szépségnek. Az életet türelemmel és 
elnézéssel fogadom el.

2.  Képes vagy igazán dühbe gurulni, ha meg 
kell védened az álláspontodat?
a)  Nem, ez nekem meglehetősen nehezemre 

esne.
b)  Igen, előfordul, de nem csinálok belőle 

rendszert.
c)  Persze, a kiabálás időnként megszabadít a 

felgyülemlett méregtől.

3. Elégedett vagy a külsőddel?
a) Egyáltalán nem, rettenetesen nézek ki.
b)  Nagyjából igen, de azért nem ártana 

leadnom néhány kilót.
c)  Olyan vagyok, amilyen, én már így szoktam 

meg magam.

4. Könnyen szerelmes leszel?
a)  Nem, hosszabb időre van szükségem, 

hogy találjak valakit.
b)  Választási lehetőségem ugyan lenne, de 

egyik jelölt sem kell.
c) Természetesen.

5. Milyen gyakran álmodsz rosszat?
a) Havonta legalább egyszer.
b) Elvétve.
c) Szinte soha.

6. Van megbízható baráti köröd?
a)  Nincs, leginkább csak magamra 

számíthatok.
b)  Vannak jó barátaim, de azért nem ugranék 

utánuk a kútba.
c) Igen, a barátaim nélkül nem sokra mennék.
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A fekete lovag Hunyadi József regényéből  
írta és rajzolta Fazekas Attila
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A fekete lovag Hunyadi József regényéből  
írta és rajzolta Fazekas Attila

Folytatjuk
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Jean-viccek

– Jean, mondja, élnek a Holdon embe-
rek?

– Nem, uram.
– Akkor miért világítják ki minden este?

– Jean, mi ez a lihegés?
– Uram, kifulladt a futószőnyeg.

– Jean!!! Hozza a fürdőruhámat!!!
– De uram, hiszen éppen az ön esküvőjé-

re megyünk!!!
– Tudom, de úszni szeretnék a boldog-

ságban!!!

– Jean, hány óra van?
– Elütötte az óra az éjfélt, uram.
– Akkor hívja ki a mentőket!

– Jean, milyen hangokat hallok a magas-
ból?

– Bégetnek a bárányfelhők, uram.

– Uram, fordítva ül a lovon!
– És honnan tudja maga, Jean, hogy mer-

re akarok menni?

– Jean, az évnek melyik hónapjában van 
28 nap?

– Annyi mindegyikben van, uram.

– Jean, mit gondol, elég a borravaló?
– Igen, ha meggyújtjuk, uram.

– Jean, nyissa ki az ajtót, kérem!
– Miért, uram?
– Mert megjött a kedvem.

Veszélyes

– Melyik a második legveszélyesebb hely 
az iskolában?

– A tornaterem.
– És melyik az első?
– Az igazgatói iroda.

Északi-sark

A suliban a következőt mondja a tanár-
nő:

– Mondjatok gyerekek öt északi-sarki ál-
latot!

Pistike majdnem kiesik a padból, úgy je-
lentkezik.

– No, Pistike?
– Fóka és négy jegesmedve.

Történelem

Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítvá-
nyát, és az apja elkezd ordítani:

– Fiam, azt még megértem, hogy halá-
szatból hármast kaptál, de hogy történe-
lemből is, pedig csak fél oldal az egész!

A kifogás

– Zsófi, miért késtél az iskolából? – kérdi 
a tanár.

– Azért, mert a házunkba belecsapott a 
villám.

– Ezt nem hiszem el.
– Jó, akkor mondok mást.

Hő

– Mi áll meg hő hatására?
– ???
– A lovas kocsi. Hőőő!!!

Matematika

Matematikaórán:
– Ha egy almát nyolcadokra vágok, majd 

megfelezem, mit kapok?
– Tizenhatodokat.
– És ha újra megfelezem?
– Harminckettedeket.
– Nagyszerű! És ha azt is megfelezem?
– Almapürét.

Pistike

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?

Játék

Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító 
néni:

– Pistike, te mi leszel felnőtt korodban?
– Rendőr.
– Az szép szakma. És te Móricka?
– Én bűnöző.
– Miért bűnöző?
– Hogy együtt játszhassak Pistikével!

Öt kilométer

– Az én nagypapám már elmúlt 80 éves 
– dicsekszik Móricka –, de minden reggel 
ötkor felkel és egyvégtében lefut 5 kilomé-
tert.

– Az szép. És mit csinál délután?
– Akkor futja az utolsó kilométert.

– Ez volt az utolsó alkalom, hogy a Gyűrűk Urát néztétek! – Karácsonyfa-szállítás
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Panasz

A tanár panaszkodik Pistike szüleinek:
– A maguk gyereke a legrosszabb az 

egész osztályban. Egyszerűen nem bírok 
vele. Ráadásul még sosem hiányzott egy 
napot sem!

A tanár

Pistikét felszólítja a tanár nyelvtanórán:
– Pistike! Mi az az egyes szám 3. sze-

mély?
– Őőő...

Visszhang?

Ferikét kihívja a tanár felelni:
– Mi történt 1848-ban?
Feri így felel:
– Hát asszem, hogy...hogy...hogy?
A tanár:
– Mi van Ferike, olyan üres a fejed, hogy 

már visszhangzik?

Jelentkezés

Tanár: Jelentkezzen már végre valaki!
Diák: Na jó, én jelentkezem, de ne tessék 

felszólítani!

Öreg ember

Két kissrác beszélget:
– Képzeld, az én falumban egy ember 

1900-ban született.
– Nahát! Akkor most több mint 100 

éves!
– Dehogyis! Már rég meghalt.

A figyelem

– Miért nem figyelsz, Laci?
– Figyelek.
– Jó, akkor mondd meg, mit kérdeztem.
– Miért nem figyelsz, Laci?

A karácsonyfa

Karácsonykor Marci játszik a nappaliban, 
miközben anyja kint a konyhában a kará-
csonyi ebédet csinálja. Egyszer csak felkiált 
a gyerek:

– Anyu! Anyu! Ég a karácsonyfa!
– A karácsonyfa nem ég, hanem világít 

– világosítja fel az édesanyja.
– Anyu! Anyu! Világít a függöny!

Születésnapi ajándék

Apu, mit szólnál hozzá, ha kapnál tőlem 
a születésnapodra egy új kulcstartót?

– Kedves volna tőled, de egy jó bizonyít-
ványnak jobban örülnék.

– Késő, a kulcstartó már megvan.

Földrajz

A tanár felszólítja Pistikét:
– Bizonyítsd be nekem, hogy a Föld göm-

bölyű.
– De tanár úr, én ezt sosem állítottam.

Aranyhal

A tanár megkérdi:
– Ki tudná megmondani közületek, hogy 

az aranyhal micsoda?
Pistike jelentkezik:
– Egy meggazdagodott szardínia.

Ragozás

Tanár:
– Ragozzátok a menni igét jelen időben!
– Én megyek, te mész, ő megy...
– Egy kicsit gyorsabban, ha szabad kér-

nem!
– Én futok, te futsz, ő fut...

Ha apu megtudja...

Anyu, az előszobában feldöntöttem a 
létrát!

– Jaj, mi lesz, ha apu megtudja?
– Már tudja, ott lóg a csilláron.

Matek

– Miért ül a matektanár télen mindig a 
sarokban?

– ???
– Mert ott 90 fok van.

Kérdés-felelet

– Hogy hívják a japán autószerelőt?
– Javííííííííííííííííííííícccccsd!

– Milyen a klónozott szellem?
– Kísértetiesen hasonlít.

– Mi az? Fekete, és fehér levelei vannak?
– Néger postás...

– Miért nem kapott jogosítványt a ge-
párd? 

– Mert sohasem áll meg a zebránál.

– A hosszú, keskeny szőnyeget akarod sálnak használni?!  
Mi a csudáról beszélsz?

– Hagyd már abba a siránkozást... Mikor hallasz engem 
panaszkodni?
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SZTÁRVILÁG

Az énekesnő teljes neve Avril Ramona Lavigne. Habár a ve-
zetékneve francia eredetű, angolosan ejtik ki, a la vigne 
egyébként franciául szőlőt és szőlőhegyet jelent, az Avril 

pedig áprilist. Ennek is megvan a magyarázata, apja francia, anyja 
pedig félig francia, félig kanadai. Avril Kanadában született 1984. 
szeptember 27-én. A szülei római katolikusként nevelték, zenei te-
hetségét pedig már kétéves korában felfedezték, anyja elmondása 
szerint felszabadultan dalolászott a templomban. Komolyabban 
mégis akkor figyeltek fel rá, amikor 1998-ban megnyert egy ének-
versenyt, és a szintén kanadai Shania Twainnel énekelt első nagy 
koncertturnéján. Az éneklés mellett dalszerzéssel is foglalkozik, 
olykor pedig modellkedik és színészkedik. Valójában Cliff Fabri fe-
dezte fel, aki később szakmai menedzsere lett. Avril akkor countryt 
énekelt egy ontariói könyvkereskedésben. Később egy helyi énekes 
Steve Medd felkérte, hogy énekeljen egyik számában. Ez olyan jól 
sikerült, hogy utána még 2000-ben is együttműködtek. Az énekes-
nőt már tizenhat évesen leszerződtette egy kiadóház, és elkészítet-
te első albumát. 

Avril kezdetben gördeszkás megjelenéséről volt ismert, de 2005-
ben stílust váltott. Nőiesebb lett, 2006 nyarán összeházasodott De-
ryck Whibley kanadai énekessel, most novemberben viszont elvál-
tak. 

Albumai: Let Go (2002), Under My Skin (2004), The Best Damn 
Thing (2007)... 

Jövőre új albumot ad ki 

Három év óta nem nagyon hallottunk Avril Lavgine-ról, 2007-
ben adta ki ugyanis utolsó albumát, a Tha Best Damn Thinget.  Az 
elmúlt időszakban azonban új lemezéről csiripelnek a madarak, 
amelyről már mindent hallottunk. Egyesek szerint kiváló, érett mű, 
míg mások szerint csapnivaló, annyira rossz, hogy alig akarták pi-
acra dobni. Az igazság jövőre derül ki. A negyedik stúdióalbum a 
tervek szerint 2011. március 8-án kerül a boltokba, mindenesetre a 
borító már elkészült. 

Az album a Goodbye címet viseli, amely egyértelműen Deryck 
Whibley exférjnek szól. A lemezen hallhatók lesznek gyors számok 
is, például a What The Hell, amit Avril, Dick Clark újévi műsorában ad 
majd elő élőben, továbbá a Smile, amelyben az énekesnő köszöne-
tet mond a szeretteinek, amiért elviselik. Az öngyújtós ballada sem 
maradhat el, ilyen a Wish You Were Here. A dalcímek tehát klisések, 
de a tartalom attól még lehet mély. Avril állítja, hogy ez eddigi leg-
komplexebb és legőszintébb albuma.

Érdekességek Avrilról 

– Középső gyerek, de rendkívül közel áll a húgához, Michelle-
hez és bátyjához Matthew-hoz. A húga két évvel fiatalabb, mint ő, a 
bátyja pedig három évvel idősebb.

– Asztmás.
– Nem vegetáriánus, de nem szeret húst enni. 

– Nem bírja a tejes ételeket.
– Korábban Britney Spearst és Christian Aguilerát cikiző bulikat 

szervezett.
– Állítólag majonézes pakolást ken a hajára, hogy az mindig csil-

logó legyen. 
– Nem keríti körül magát testőrökkel, sokszor a bőröndjeit is sa-

ját maga cipeli. 
– Koncertkörútjai alkalmával hetente egyszer mos hajat, a hotel 

samponjával. 
– Szereti a System Of a Downt, a Coldplayt és a Boxcar Racert.
– Tizenkét évesen tanult meg gitározni.
– Szülővárosában pizzát neveztek el róla.
– Pink az egyik legjobb barátnője.
– Gyakran influenzás, és emiatt elmaradnak a koncertjei. 
– Szeretett nyakkendőket hordani. Az első kettőt apjától kapta, a 

többit a rajongóktól, vagy vette. A fellépéseire legalább ötven nyak-
kendőt vitt magával.

Önmagáról, stílusáról 

– Nagyon sokáig hordtam nyakkendőt, most már csak ritkán van 
kedvem hozzá. Középiskolás koromban folyton gördeszkával köz-
lekedtem, és ehhez igazodtak a ruháim is. Most már a deszkáim a 
garázsban állnak, van belőlük legalább száz. A szekrényem valódi 
kincsesbánya. Rengeteg bakancsot, tornacipőt, feliratos pólót őr-
zök, minden színárnyalatban. Mindez persze olcsó holmi, nem mé-
regdrága, divatos cucc. Ugyanazt viselem legszívesebben, amit a 
rajongóim is. Csupán annyit változtam, hogy az idő múlásával kicsit 
nőiesebb lettem. Gyűjtöm a rajongói leveleket és az ajándékokat is. 
Egyszer valaki élő nyulat küldött. Majdnem halálra rémültem, ami-
kor kinyitottam a dobozt! Végül beadtam egy állatotthonba, mert 
nem tudtam gondját viselni. 

Bemutatjuk 
Avril Lavigne-t
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Óriási tiszteletnek örvend Angelina Jo-
lie Kambodzsában. A Tomb Raider 

című film forgatása alatt szerették meg őt 
a helyiek, ez magyarázza azt, hogy a világ-
örökséghez tartozó Ta Prohm-templomot 
átkeresztelték a nevére. Hét évvel ezelőtt 
forgatták Kambodzsában a Tomb Raider 
című filmet, de a helyiek a mai napig igazi 
hősként emlékeznek vissza a Lara Croftot 
alakító Angelina Jolie-ra. A színésznőre fel-
néznek az ottani emberek, és szinte az or-
szág védőszentjének tartják. A hindu képvi-
selő, Rajan Zed büszkén mesélte, hogy bár 
a név nem hivatalos, a világörökség részét 
képező épületről mostantól mindenkinek a 
színésznő jut majd eszébe. A 12. században 
épült templomhoz rengeteg látogató ér-
kezik naponta, a környékbeli éttermekben 
pedig már árulják a Tomb Raider koktélt. A 
vezető hozzátette: – Megkérem Angelinát, 
hogy hívja fel a figyelmet az értékes épület 
megóvására. Ezt a komplexumot sokkal 
jobban kell védenünk, és tennünk kell vala-
mit a vandalizmus és a rongálás ellen. Köz-
ben Angelinából képregényfigura is lett. 
A Twilight-figurák után Angelina Jolie-t is 

megörökítette a Bluewater-sorozat alkotó-
csapata. A színésznő élettörténetét egy 32 
oldalas képregény formájában ismerhetjük 
meg. A könyvecske jövő év januárjában ke-
rül a boltok polcaira, így a fanatikus Angel-
ina Jolie-rajongók hozzátartozói még nem 
tehetik a karácsonyfa alá az ereklyét. 

Elsőre azt gondolnánk, hogy 
Susan Boyle és Rihanna na-

gyon távol állnak egymástól, sem 
a zenéjük, sem a küllemük nem 
hasonlít. Mégis arról szólnak az 
újabb pletykák, hogy együtt-
működnének. Susan Boyle- 
nak legalábbis ez az egyik álma: 
– Nem tudom, hogy jó vagyok-
e r&b-ben, mert még sosem 
próbáltam, de kíváncsi lennék 

rá. Rihannával például nagyon 
különbözőek vagyunk, de ha 
egyszer összejönne egy közös 
produkció, átvedlenék r&b-
énekesnővé és lilára festetném 
a hajamat – magyarázta Susan 
Boyle. Közben kiderült, hogy 
Rihanna sem zárkózik el a duett 
lehetőségétől, mivel kimondot-
tan bírja a koros énekesnő hang-
ját és tehetségét. Lelke mélyén 

azonban egy másik korosabb 
sztárról álmodozik: – A másik 
duettálmom Paul McCartney. A 
Beatles még most is legenda. 
Paullal énekelni mély spirituális 
élmény volna. Ő az egyik példa-
képem. Bár egy napon olyan ka-
liberű művész lehetnék, mint ő! 
De addig még sokat kell dolgoz-
nom – tette hozzá az énekesnő. 

Russell Crowe-nak teljesen elege van 
a sztáréletből. A színész elvonultan él 

Ausztráliában, távol a csillogástól, és elhíz-
va, melegítőben járva flangál a barátaival. 
Az egykori hollywoodi macsó, akit minden-
ki a Gladiátor című filmben nyújtott alakí-
tásáért csodált, teljesen elhagyta magát. 
A színész egyáltalán nem emlékeztet régi 
önmagára, jelentős súlyfelesleg van raj-
ta, zsíros haja kócosan lóg a fején, és arra 
sem veszi a fáradtságot, hogy normálisan 
felöltözzön. Miközben sztártársai márkás 
cuccokban járnak, ő megelégszik egy me-
legítővel és sportcipővel, ebben ment el a 

barátaival ebédelni. Crowe nemrég azt nyi-
latkozta, hogy utálja a szórakoztatóipart, és 
szerinte a hírnév csak a sikerrel együtt járó 
sajnálatos dolog: – Egyesek azt hiszik, hogy 
a sztárság egy olyan erő, amit ki kell hasz-
nálni. Szerintem viszont a dollárjaidnak sok-
kal nagyobb ereje van. Híres vagyok, ezért 
mozifilmeket csinálok, de a hírnév csak egy 
rossz hozadéka ennek – nyilatkozta Russell. 
Úgy tűnik, hogy a híresség legszívesebben 
elbújna a világ elől, csakhogy fel ne ismer-
jék, az újságíróktól pedig tele van a hóci-
pője, mert állítása szerint folyton ugyanazt 
kérdezik tőle.

Megkezdte pihenését a sitten az ak-
ciószínész, Wesley Snipes három év 

börtönbüntetést kapott adócsalásért. A 
Blade sztárja a pennsylvaniai Bradford-
ban fekvő büntetésvégrehajtó intézetbe 
került, noha ügyvédei az utolsó pillanatig 
mindent megtettek azért, hogy enyhítse 
a bíró a büntetést. Jó hír azonban, hogy 
Wesley egy olyan intézménybe került, ahol 
hozzá hasonló, úgynevezett fehérgalléros 
bűnözők találhatók – sikkasztók, csalók, 
adócsalók – így az igazi keményfiúkkal 
nem kell megküzdenie. Az maradjon meg 
a vászonra. 

Russel Crowe ellustult

Angelina, az ihlető

Sztár 
a hűvösön

Susan Boyle+Rihanna+Paul McCartney?
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Szórd féltett kincseid szét, hogy szíved lángja másnak is égjen
Túl nagy kint a sötét, hát légy te a napfény mától az égen
Mondd mire vársz, mondd miért félsz, a pillanat van, csak ennyi az élet
Nincs, ami volt, nincs, ami vár, itt és most kell élned

Gyere szállj, szállj, szállj velem
Egy vulkán robban idebenn, s idefenn
Szólít a végtelen táj: hogy szállj

Bár néha úgy tűnik még, hogy életedet a bőrödön érzed
Mégis messze a vég, hát éld át most velem ezt az egészet
Mondd, mire vársz, mondd, miért félsz, a pillanat van, csak ennyi az élet
Nincs, ami volt, nincs, ami vár, itt és most kell élned

Gyere szállj, szállj, szállj velem
Egy vulkán robban idebenn, s idefenn
Szólít a végtelen táj

Gyere szállj, szállj, szállj velem
Egy vulkán robban idebenn, s idefenn
Szólít a végtelen táj: hogy szállj

Védőháló nélkül élek, s kérlek
Éld át azt, amit érzek, 
Jöjj, és szívből

Szállj!
Szállj Velem!
S idefenn szólít a végtelen táj
Gyere szállj, szállj, szállj velem
Egy izzó vulkán robban idebenn, 
És itt fent mindig szólít a végtelen táj

Gyere szállj, gyere szállj, szállj (gyere szállj)
Egy vulkán robban idebenn, 
S idefenn szólít egy végtelen táj: Hogy szállj! 

Bereczki Zoltán nemrég adta ki második szólólemezét, az Álomké-
pet, amellyel ismét popvizekre evezett, habár helyét a Budapesti 

Operett Színház tagjaként a musical világában találta meg. A poppal 
mégsem szakított. Korábban a Csináljuk a fesztivált című műsorban 
szerepelt, nemrég a Megasztárban Lakatos Yvettel énekelte a Time 
of your life Dirty Dancing-dalt, majd a Szállj velem! dalát az X-Fak-
torban mutatta be. Vajdaságba többször is ellátogatott. Legutóbb 
Szabadkán járt, hogy a 2011-ben sorra kerülő Lévay Szilveszter Nem-
zetközi Musical Énekversenyt népszerűsítse, amelynek döntőjére a 
tervek szerint Palicson kerül majd sor, a Szabadtéri színpadon. Ez egy 
kiváló alkalom volt a beszélgetésre. 

– A popzene új színfolt az életedben?     
– Mondhatni, hogy egy újabb ablak, amelyen kikukucskálok a vi-

lág felé. Azt persze semmiképp sem jelenti, hogy bármit abbahagy-
nék az életemben. Annyira nem újdonság, 2001-ben már megjelent 
egy szólóalbumom. 

– Hogyan csöppentél a musical világába?
– Valójában a zenés színházat is a popzenén keresztül találtam 

meg. A középiskolában – akárcsak más zenebolond társaim – én is ala-
pítottam együttest (Styx), amit nagyon komolyan vettünk. Olyannyira, 
hogy elmentünk énektanárhoz is. Így kerültem Toldy Marikához, aki 
hajlandó volt velem foglalkozni. Művészeti tanár volt egy művészeti 
iskolában, és egyszer azt mondta, hogy alattunk musicalpróba zajlik, 
ha kedvem tartja, nézzek be. Azt hiszem, karrierem egyik legszeren-
csésebb pillanata volt, amikor benyitottam a terembe. Pont popzenei 
musicalt próbáltak, a Fame-et, és azokat a hiphop táncelemeket gya-
korolták, amik nekem nagyon tetszettek. Ekkor azt gondoltam: ha ez 
a musical, akkor enyém a világ! Utána persze rájöttem, hogy nem csak 
ebből áll, de ezáltal újabb szín költözött az életembe. 

– Mi lett a vágyaddal, hogy popzenével foglalkozz? 
– Bennem maradt. A szakmát a nagyoktól lestem el, Quinsy Jones-

tól, a Queentől, és azokról a felvételekről, amelyeket régen videón 
lehetett megszerezni. Szerettem a Making of Thrillert Michael Jack-
sontól. Akkoriban faltam a videókat, most már persze az internetről 
hatalmas mennyiségű anyagot lehet letölteni, és ellesni dolgokat. 

– Az Álomkép című lemezeddel kicsit visszakanyarodtál 
ebbe a világba? 

– Igen, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen szünetet iktatnék 
be a musicales, színházas tevékenységembe, vagy ezzel felboly-
gatnám a családi békét. Ezt a lemezt szabad időmben készítettem,  
nyáron, amikor nem volt sok munka.

– Jelentkeznél-e egy olyan versenyre, mint amilyen a Lévay 
Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny?  

– Őszintén megmondom, én mindig féltem az ilyenfajta meg-
mérettetésektől, ezért soha ilyen típusú tehetségkutató versenyre 
nem jelentkeztem. Ez persze nem jelenti azt, hogy másnak nem ez 
az útja. Egyeseknek pont az ilyen indítás ad erőt és inspirációt. Fon-
tos, hogy az ember képezze magát. Ez egy hosszú szakma, és türel-
mesnek kell lenni. Ha valaki elsőre csak a huszadik helyen végez, az 
jó eredmény. Jövőre talán már tizedik lesz. Nekem valahogy mindig 
nagy szerencsém volt a szakmában. Jó helyen voltam jó időpontba. 
Akkor jelentem meg a megfelelő helyen, amikor épp szükség volt 
egy nyurga, vörös típusra, mint amilyen én vagyok. Szerencsém volt, 
hogy nem ért csalódás a pályám elején, nem kellett keresgélnem a 
kapukat, hanem lépésről lépésre haladhattam a szakmai tapasztalat 
terén.  

Lukács Melinda 

A pop és a musical között

Bereczki Zoltán 

Szállj velem!
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A legtöbben a Coldplay ze-
néjére szeretnek elaludni 

– derült ki egy hotellánc által 
készített felmérésből. A szál-
lodahálózat azért végzett vé-
leménykutatást, mert törődik 
a vendégeivel, a résztvevők 
pedig úgy gondolják, hogy 
könnyebben alszanak el, ha a 
megfelelő zenét választanak 
ki a lefekvéshez. Az is kiderült, 
hogy a válaszadók 84 százalé-
ka rendszeresen hallgat zenét, 
amikor ágyba bújik, negyede 
pedig úgy alszik el, hogy nem 
kapcsolja ki az mp3-lejátszóját. 
Sőt, 13 százalék azt állította, 
hogy a zene hatására szépet 
álmodik. Ezt, számos kutatás-
ra hivatkozva, az edinburgh-i 
alváscentrum munkatársa, 
Stevie Williams is megerősí-
tette. Szerinte is a lágy, nyug-
tató zene javíthatja az alvás 
minőségét, megnyújthatja az 

alvással töltött időt, és segíthet 
gyorsabban álomba merülni. 
Ha nem tudsz aludni, te is ki-
próbálhatod a zenehallgatást, 
következzen hát azon előadók 
és szerzők toplistája, akiknek 

dalai a hotel vendégei szerint a 
legandalítóbbak:  

1. Coldplay
2. Michael Bublé
3. Snow Patrol
4. Alicia Keys

5. Jack Johnson
6. Taylor Swift
7. Mozart
8. Barry White
9. Leona Lewis

10. Radiohead

Hatalmas stáb dolgozik egy hollywoodi film elkészítésén, és a pre-
mierig számos ember végignézi a végleges alkotást, de ennek 

ellenére is rengeteg baki marad a produkciókban. A megszállott 
filmrajongók figyelmét persze semmi sem kerüli el, így azt is meg-
figyelik, milyen hibák kerülnek be a nagy művekbe. Íme egy össze-
állítás: 

– A Közönséges bűnözők című filmben egy repülő látható, 
amely négy motorral indul el, érkezéskor azonban csak kettő marad. 
Ugyanebben a filmben egy betört szélvédőt figyelhetünk meg, ami 
a középre tartó ütés ellenére a vezető oldalán törik be.

– A Harry Potter-sorozat hemzseg a hibáktól. Hol a rossz megvi-
lágítás miatt látszik ki Lucius Malfoy eredeti haja a paróka alól, hol a 
címszereplő váltogatja a helyét egy jeleneten belül. Daniel Radcliffe 
az egyik pillanatban még az asztal szélén ül, a másikban pedig már 
Hermione mellé kerül. Egy varázslótanonctól persze elvárható az 
ilyen trükk, a filmkészítőktől viszont nem. 

– A Titanicot sem tudták baki nélkül megcsinálni, még a sok szá-
mítógépes trükk segítségével sem. A süllyedő hajó az egyik képen 
már a kéményig a vízben van, a másikon pedig a víz felett törik el 
ugyanaz a rész. A legérdekesebb kép mégiscsak az, amin Kate Wins-
let egy baltával elvágja DiCaprio bilincsét, de a kimerevített felvétel 
szerint, ha a színész nem kapja el a kezét, akkor a csuklója bánja a 
kolléganő bénázását. 

– A népszerű Bourne rejtélyben is akad pár furcsa dolog. Matt 
Damon leveri a rendőr fejéről a sapkát, a következő képen viszont 
megint rajta van. Ezenkívül a főszereplő az óráját egyszer a bal, majd 
a jobb kezén hordja. 

– A Terminator 2-ben az egyik áldozat feje már a lövés előtt szét-
szakad, a rendőrautó rendszámtáblája pedig többször is megválto-
zik. 

– A Kardhalban a kocsikkal van baj, hol a fejtámla mozog rejté-
lyes módon, hol egy bábu látható a kocsiban robbanás előtt. 

– A Gyűrűk urában az összekötözött kezek szabadulnak ki köny- 
nyedén, míg Frodo sebhelye is változtatja a helyét a főhős arcán. 

– Házi feladat: Az Egri csillagokban keresd meg azt a janicsárt, 
aki karórát hord! 

Filmbakik

Andalító Coldplay
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Sül a hal. Serceg a ponty a serpenyőben. 
Az illatok félreérthetetlenül szentestét, 

karácsonyt sejtetnek. Készül a bejgli, ko-
csonya fő a fazékban, tepsibe kerül a gesz-
tenyés pulyka is. Ez a szokás erre, mifelénk, 
Európa szívében.

Csomagot bontunk a karácsonyfa alatt, 
masnis csomagot, ajándékokkal lepjük meg 
egymást, szeretteinket. Boldog karácsonyt 
kívánunk egymásnak és szebb, jobb jövőt. 
A szentmisén ismételten elhangzik majd, 
hogy szeressük egymást, hogy tanuljunk 
meg egymással élni, bocsássunk meg egy-
másnak, bocsássunk meg a vétkezőknek, le-
gyünk toleránsak egymás iránt. Legalább a 
szeretet ünnepén, de ha lehet, a jövőben is.

Mert hogy most, idén karácsonykor éljük 
valójában a háború utáni legnehezebb idő-
ket. Most lenne talán igazán szükség arra, 
hogy engedjünk egymásnak, és ezentúl 
minden esténk Stille Nacht legyen, ne csak 
a mai, holnapi. 

...

Budapesten hatalmas karácsonyfát állí-
tottak fel, mindenki karácsonyfáját. Mond-
hatnók úgy is: a MIEINK karácsonyfáját. 
Azoknak, akik sajnos nem érzik a sercegő 
hal illatát, akik nem kóstolhatnak bele a 
bejglibe, akik előtt nem remeg a kocsonya..., 
akik elé nem kerül a karácsonyi pulyka.

Úgy tűnik, hogy egyben Európa kará-
csonyfája büszkélkedik itt Pesten, az a fa, 
amelyen mindannyian rajta vagyunk, rajta 
csüngünk, függünk, függetlenek és függet-
lenségre vágyók, menekültek és itt lakók. 
Ott csücsülünk az ágakon, kisebbségiek 
és többségiek egyaránt. Pislákolunk vagy 
csillogunk, időnként kialszunk, majd ismét 
felgyulladunk.

Jó lenne egyszer örökre megférni, meg-
férkőzni egymással, hogy a béke olyan 
örökzöld legyen, mint a fenyőfa. És minden-
ki megtalálja a helyét egy közös fán, ha úgy 

teszik, közös hazában, Európában, sőt a 
szülőföldjén, a hazájában maradhasson. S 
ne kelljen vándorolnia szebb jövőt, szerete-
tet remélve, keresve.

Danton mondta annak idején: „Hát el-
viheti az ember a hazáját egy bakancs tal-
pán?”

Sok-sok ezer ember fejében megfordul-
hatott már ez a gondolat. Már csak az ma-
radt hátra, hogy reménykedjünk: állapodja-
nak meg már valahol a MIEINK.

Mucsi Géza, Budapest, 
1991. dec. 24.

Mucsi Géza újságíró, gyerekkori játszó-
társ, későbbi kolléga, 1955. július  27-én 
született Újvidéken. Szüleink együtt dolgoz-
tak a Magyar Szó szerkesztőségében, Józsi 
bácsi később a Jó Pajtás főszerkesztője lett 
és 22 évig töltötte be ezt a tisztet. Mi pedig 
gyerekekként – Piszár Lacival, Nagy Kornél-
lal, akiknek a szülei szintén napilapunknál 
dolgoztak – sok napot és éjszakát töltöt-
tünk az egykori Forum, a mai Magyar Szó 
lapkiadó vállalat épületében. Fesztelenül 
hancúrozva, a negyvenezer voltos Magyar 
Szó neonreklám világító betűi között átbúj-
kálva, az összes iroda (akkor még semmit 
sem zártak, nem is volt rá szükség, hacsak 
miattunk nem...) aktalyukasztójából kiürítve 
a „konfettit” és frászt hozva az éjjeli portásra, 
aki csak azt látta, hogy a lépcsőházban hirte-
len havazni kezd. A Forum rémei voltunk, de 
túléltük, megváltoztunk, a Forum is túlélte, 
ő is megváltozott, ez a dolgok rendje: meg-

öregedtünk (már aki). Hiszen mindez kb. 45 
évvel ezelőtt történt.

Közben mindannyian megalapítottuk 
családjainkat, és szétsodort minket a tör-
ténelem vihara. Laci Újvidéken él, édesap-
ja, Piszár József neve viszont számotokra 
sem ismeretlen – a Jó Pajtás sakkversenyét 
szervezi meg fiatalos lendülettel minden 
évben. Kornélből rendőr lett majd kami-
onsofőr, már fölnőttként sok évig együtt 
búvárkodtunk az Adria szép helyein. Én 
– anyám intelme ellenére – kisebb kitérők 
után a Forumba kerültem, a Jó Pajtás szer-
kesztőségébe, ahol az elmúlt éppen 30 év-
ben már minden voltam oltárkép és kerti 
törpe kivételével. 

Mucsi Géza is az újságírói szakmában ta-
lálta meg magát: az Újvidéki Rádióban dol-
gozott, főleg a sportújságírás vonzotta, az-
tán, amikor beindult a Napló, annak is egyik 
oszlopos és harcos tagja, szerzője lett. A ju-

goszláv belháború és a behívó elől feleségé-
vel, Sóti Mucsi Annával és kislányukkal, Zsó-
fival Budapestre távoztak, ott is újságírással 
kereste betévő falatját, a Pesti Hírlapnak és 
más lapoknak dolgozott. Ani pedig – a gyö-
kerekről meg nem feledkezve – az Országos 
Széchenyi Könyvtár munkatársaként (még a 
komputeres informatika hőskorában) elké-
szítette a Jó Pajtás korai évtizedeinek reper-
tóriumát...

Ezt a kedves írást Sóti Mucsi Annától 
kaptuk tavaly, s most, amikor fölhívtam, 
elmondta: nem a lapba szánta, hanem ne-
künk, a szerkesztőségnek. Épp egy évvel ez-
előtt bukkant rá férje papírjai között. Mucsi 
Géza testét 1997. március 9-én győzte le a 
betegség, de emlékét – karácsonyi írását ve-
letek is megosztva – megőrizzük...

Lennert Géza

Karácsony

(Személyeskedő) jegyzet a szerzőről


