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Lapunkat a Magyar Szó Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 
keretében működő FORUM NYOMDA kivitelezi

A versennyel a szervezők – a magyar 
nyelv napjához is kötve – meg kívánnak 
emlékezni a húsz éve elhunyt neves gyer-
mekköltőről, Udvarnok szülöttjéről, a Jó 
Pajtás irodalmi szerkesztőjéről, s egyben 
szeretnék folytatni a gyermeklapunk által 
negyvenszer megszervezett, 2005-ben 
az áldatlan gazdasági körülmények miatt 
megszakadt hagyományos nyelvművelő 
versenyt.

A Szűcs Imre versmondó verseny kiin-
dulópontját a Forum Könyvkiadó kiadásá-
ban most megjelent Zúzott kaleidoszkóp 
című Szűcs Imre-verseskötet képezi, ezzel 
is visszatérve ahhoz a régen elfelejtett 
gyakorlathoz, hogy minden nyelvmű-
velő versenyünk egy-egy frissen kiadott 
könyvhöz kötődik, azaz ajánlott ebből a 
könyvből verset választani, de nem jelent 
hátrányt a versenyben, ha Szűcs Imre más 
gyermekversével lép föl a versenyző.

A versenyben részt vehet minden vaj-
dasági elemista, akik korosztályuk függ-
vényében 3 kategóriában versenyeznek: 

I. korcsoport: 1. és 2. osztályosok
II. csoport: 3. és 4. osztályosok
III. csoport: 5. és 6. osztályosok
IV. csoport: 7. és 8. osztályosok

A verseny osztálybajnokságokkal kez-
dődik, ahonnan a magyartanárból (ill. 
tanítóból) és két tanulóból álló zsűri ál-
tal kiválasztott 2-3 tanuló jut tovább. Az 
iskolabajnokságon az osztálybajnokok 
vesznek részt (a bírálóbizottságot tanítók 
és magyartanárok képezik), innen a kor-
csoportonkénti 1-1 győztes (iskolánként 
3 tanuló) megy a körzeti bajnokságra (kis 
létszámú iskolák esetében az osztály-, ill. 
iskolabajnokság összevonható, egysze-
rűsíthető a rendszer). Az iskolabajnoksá-
gokról pár mondatos összefoglalót és a 
továbbjutó (korcsoportonkénti) 1-1 tanu-
ló nevét kérjük a legrövidebb időn belül a 
szerkesztőségbe eljuttatni (e-mail).

A bácskai körzeti bajnokságot Bácsfe-
ketehegyen, a Kultúrotthonban szervez-
zük meg; a bánságit Nagybecskereken 
vagy Muzslyán; a szerémségi körzetből 
(itt nincs magyar nyelvű általános iskolai 
oktatás, csak pótoktatás itt-ott, elvétve) 
néhány tanulót közvetlenül hívunk meg a 
döntőre, oktatójuk ajánlása alapján.

A verseny döntőjét, valamint a Zúzott 
kaleidoszkóp c. Szűcs Imre-verseskötet 
bemutatóját Törzsudvarnokon tartjuk 
meg 2011. november 5-én. A győztesek 
és felkészítő tanáraik értékes könyvjuta-
lomban részesülnek, de a döntő minden 
részvevője ajándékkönyvet és emléklapot 
(oklevelet) kap.

A versenynaptár 
 a következő:

1. Benevezés/jelentkezés 
2011. október 15.

2. Osztálybajnokságok 
2011. október 22-ig.

3. Iskolabajnokságok  
2011. október 29. 

4. Döntő – záróünnepség 
2011. november 5.

Kezdeményező bizottság:
Pál Károly, a bácsfeketehegyi Feketics 

ME elnöke, mint ötletgazda
Bordás Győző mgr., a Magyar Szó Kft. 

igazgatója
Lennert Géza felelős szerkesztő,  

Jó Pajtás és Mézeskalács szerkesztősége
Marcseta Jaszmina, a törzsudvarnoki 

Szűcs Imre Udvarnoki Magyar Oktatást és 
Művelődést Fejlesztő Társulás elnöke 

Németh Ferenc, a Forum Könyvkiadó 
igazgatója és

Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar 
Versmondók Egyesületének elnöke. 

Levelezési cím: 
jopajtas.szerk@magyarszo.com  

tel.: 021/475-4008
Postacím: 

Jó Pajtás szerkesztősége,  
21000 NOVI SAD, Vojvode Mišića 1.

Tájékoztatásul:
Szűcs Imre Zúzott kaleidoszkóp című 

verseskönyve
378 dináros áron (+postaköltség) 

megrendelhető a kiadónál: 
Forum Könyvkiadó Intézet, tel.: 021/457-

216, csaba@forumliber.rs 
Levélcím: 21000 Novi Sad,  

Vojvode Mišića 1/III.

A Jó Pajtás szerkesztősége és a törzsudvarnoki Szűcs Imre  
Udvarnoki Magyar Oktatást és Művelődést Fejlesztő Társulás meghirdeti a 

Szűcs Imre versmondó versenyt
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Ötödikesnek lenni nagyon sok szem-
pontból jó. Talán az tetszik benne, 
hogy végre ötödikes lettél! A nagyok 

közé tartozol! Felsős vagy! Végre sok tanár ta-
nít. Számos érdekes tantárgyat is tanulhatsz. 
Vándorolhatsz egyik szaktanteremből a másik-
ba. A szünetekben láthatod a szimpátiádat…

Az óbecsei Samu Mihály iskola magyar 
szaktantermében, Józsa Zsuzsanna magyarta-
nárnő osztályában vagyunk, ugyanis ő az osz-
tályfőnöke a huszonhat ötödikesnek. A falon 
ott díszelegnek a magyar írók, költők képei, 
faliújságok, és egy újdonság is! A tanárnő el-
magyarázza, hogy ez a házirend, s azért tették 
ki, hogy mindenki bármikor elolvashassa.

Tizenöt pontban foglalták össze, mi is a 
szokás felsőben: 1. Igyekezz időre érkezni az 
iskolába; 2. Ha kerékpárral jöttél, tedd a kijelölt 
helyre; 3. Rendezett külsővel jelenj meg…14. 
Az órákon figyelj a tanáraid magyarázatára, a 
mobiltelefonod legyen kikapcsolva…

Osztályelnök ebben az osztályban nincs. 
Az oszi elmondása szerint fölösleges. Minden-
ki ügyeljen saját magára, tartsa be a háziren-
det, s nem lesz probléma sem a tanulás, sem a 
magaviselet terén.

Az ötödikesek: Mák Emese, Szemő Niko-
lett, Kéringer Kinga, Pintér Adrián, Magyar 
István, Rama Krisztina, Pintér Dorotea és 
Bende Róbert elmondják, hogyan találták föl 
magukat felsősként. 

Emese szeret ötödikes lenni, most már nem 
mondják rá a nagyok, hogy kis alsós.

– Nekem jó az ötödikben – kezdi Emese –, 
csak egy kicsit fárasztó egyik osztályból a másik-
ba menni. Amíg alsósok voltunk, a felsősök min-
dig mondogatták, hogy kis alsósok vagyunk. 
Most már annak vége. Felsősök lettünk mi is! 
Vártam is már erre, csak azt tapasztaltam, hogy a 
tanárok szigorúbbak, meg kell tanulni mindent. 
Bevallom, egy kicsit hiányzik a tanító néni…

Nikolett félt egy kicsit, hogy milyenek is 
lesznek a tanárok, mert nem sok jót hallott ró-
luk az idősebb tanulóktól.

– Eleinte izgultam – magyarázza Nikolett –, 
hogy milyenek lesznek a tanárok, de most már 
látom, hogy nem kellett volna félni. Megked-
veltem a némettanárnőt meg a német nyelvet. 
Anyukám is hatott rám, ugyanis ő is szerette 
e tantárgyat diák korában. A tornaórák is jók, 
sokat játszunk.

Kinga is izgult, mert nem ismerte a tanáro-
kat, a követelményeiket.

– Magam is izgatottan vártam az ötödiket 
– meséli Kinga –, hogy milyen is lesz, mikor 
minden tantárgyat más-más tanár tanít. A kö-
zépiskolás tesóm mondta, hogy szigorúak a ta-
nárok, sokat kell tanulni. Így egy kicsit féltem. 
Én is szeretem a tornát, meg megkedveltem a 
történelmet is. A régmúlt időkről tanulunk, s 
engem ez nagyon is érdekel. Már hoztunk az 
órára régi családi fényképeket, pénzeket, meg 
láttam régi okiratokat, bizonyítványokat, fegy-
vereket… Nekem is fárasztó az egyik szaktan-
teremből a másikba való vándorlás, mert elég 
nehéz a táska.

A fiúk már bátrabbak. Adrián nem félt az 
ötödiktől, mert neki van idősebb testvére, aki 
valamikor szintén ebbe az iskolába járt, és so-
kat mesélt a tanárokról, meg, hogy sokat kö-
vetelnek, sokat kell tanulni.

– Én is megkedveltem az ötödik osztályt 
– jelenti ki Adrián –, különösen a magyart, az 
informatikát és a műszakit szeretem. A tanár 
úr első órán elmondta, mi mindent fogunk 
majd a műszakin csinálni. A második félévben 
fúrunk-faragunk, mégpedig repülőt készítünk 
fából. Jelenleg az útjelző táblákat tanuljuk, 
meg a helyes közlekedést, ami nagyon is hasz-
nos. Nagy hasznát veszem majd, ha nagy le-
szek, s lesz motorkerékpárom.

Pityu is nagyon várta már, hogy ötödikes 
legyen. Még a nyáron átlapozta a olvasóköny-
vet, s megállapította, nem is lesz az ötödik 
olyan nehéz, hisz annyi mese van benne, amit 
ő nagyon szeret. 

– Vártam én is, hogy ötödikes legyek 
– kapcsolódik a témához Pityu  –, s mondha-

tom, nem is olyan nehéz, csak órán oda kell 
figyelni, otthon megcsinálni a leckét. Meg-
szerettem a műszakit, a magyart, meg hát 
az oszit, aki az első osziórán elmagyarázta a 
házirendet, feltűzte a falra, hogy mindenki 
elolvashassa, amikor csak akarja. Az első ma-
gyarórán átnéztük az olvasókönyvet, hogy 
mi mindent fogunk tanulni. Igaz, én már a  
nyáron is belenéztem. Már volt szó a házi 
olvasmányokról is, a János vitézről, a Kis her-
cegről, a Szélördögről, melyek mind-mind 
mesék. S én a meséket szeretem.

Krisztina még a találkozás öröméért is vár-
ta az új tanévet.

 – Jó volt újra találkozni az osztálytársakkal, 
barátokkal, a hatodikosokkal – lelkendezik 
Krisztina. – Volt, akit egész nyáron nem is lát-
tam. Jó a tornaóra meg a szünet. Sokat lehet 
játszani. Mivel szeretek fogalmazni, legkedve-
sebb tantárgyam a magyar. Máris írtunk fogal-
mazást Ötödikes lettem címmel. Szeretnék az 
ötödikben jeles tanuló lenni, mint tavaly. Osz-
tályvezetőséget nem is választottunk, mert az 
oszi szerint, ha mindenki betartja a háziren-
det, ügyel saját magára, akkor nem lesz gond. 
Szeretnék az ötödikben is jeles tanuló lenni, 
mint tavaly.

Dorotea is jól érzi magát az ötödikben, s 
máris megvan a véleménye a tanárokról. A kö-
zépiskolás tesója is sokat mesélt róluk.

– Szerintem a tanárok szigorúak –  véleke-
dik Dóri –, különösen a bigitanár. Kicsit nagyon 
szigorú. Az oszink nagyon kedves. Ő tanítja a 
magyart, s ezt a tantárgyat is szeretem. Mivel a 
matekot is értem, így nekem könnyű.

Róbert szeret rajzolni, s nem csoda, hogy 
ez a tantárgy a kedvence.

– Nekem is jó az ötödikben – mondja vé-
gezetül Robi –, jókat zavarócskázunk a szüne-
tekben. A  képzőművészet-órákat is kedvelem, 
ugyanis kiskorom óta sokat rajzolok: koponyá-
kat, arcokat, tájképeket, meg mindazt, amit 
rajzórán kell. 

Koncz Erzsébet

Az ötödikesek, akik már várták a tanévkezdést

Felsősök lettünk!
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Talán minden egyetlen darabbal kezdő-
dik, és jó ideig nem is gondolunk arra, 
hogy ebből egyszer egy egész kollekció 

lesz majd. Aztán szinte véletlenszerűen újabb 
és újabb darab kerül hozzánk, végül már tu-
datosan törekszünk arra, hogy megszerezzük, 
kibővítsük a már meglevő gyűjteményünket. 
Nem kell értékesnek lennie ahhoz, hogy sokat 
jelentsen nekünk, de talán a kezdetben leg-
értéktelenebb gyűjtemény is egy ponton túl 
megnemesedik, különlegessé válik, hiszen mi-
nél régebbi és minél gazdagabb, annál többet 
ér. Gyűjteni persze bármit lehet, bélyegeket, 
hűtőmágneseket, órákat, festményeket, ba-
bákat, figurákat, jelvényeket... A lehetőségek 
tárháza végtelen. Saját gyűjteményükről most 
György Emma, Varkulya Csongor, Horváth 
Norbert, Giric Károly és Kádár Dávid, a sza-
badkai Október 10. iskola ötödikesei mesélnek 
nektek.

Csongor képregényeket gyűjtött, még-
pedig az Alan Fordot. Mit mondja, csak azért 
hagyta abba a vásárlásukat, mert nagyon drá-
ga lett.

– A boltban fedeztem fel az Alan Fordot, és 
eszembe jutott, hogy otthon is láttam néhány 
képregényt, ezért megvettem. Ahogy olvas-
tam, nagyon megtetszett, és elkezdtem rend-
szeresen vásárolni. Már az anyukám is gyűjtöt-
te őket korábban, nagyjából húsz darabja volt, 
de amióta én is gyűjtöm, hatvan-hetven darab 
van. A képregénygyűjtemény szórakoztatni is 
tud, mert bármikor olvasgathatom őket, de 
biztos jobb lehet festményeket gyűjteni. Én 
azért ragaszkodom a saját gyűjteményemhez, 
nem szeretnék megválni tőle, van sok külön-
leges kiadás, és most még nem sokat ér, de 
mondjuk harminc év múlva biztosan értékes 
lesz. Egy ideig gyűjtöttem bélyegeket is, de 
az abbamaradt, ráuntam, és nem is érdekelt 
annyira.

Norbi szalvétákat gyűjt, de a családjukban 
ez már szinte hagyománnyá vált.

– Már a nagytatám is gyűjtötte őket, aztán 
anyukám, majd a testvérem vette át, végül 
én. Most már legalább kétszáz darab lehet. 
Gondolom, egyszer majd én is továbbadom 
a gyerekeimnek. Van néhány nagyon külön-
leges és szép szalvéta köztük, a legidősebb 
harmincéves lehet. Nekem azok a legszebbek, 
amelyek vidám színűek és mindenféle csíkok, 
ábrák vannak rajtuk. Karácsonyra, húsvétra is 
mindig veszünk ünnepi szalvétákat, a szüle-
tésnapokról is elhozom, meg a család és az 
ismerősök is tudják, hogy gyűjtöm őket, és 
hoznak nekem, a duplákat pedig elcserélem a 
barátaimmal. Szerintem a szalvéták nem érté-
kesek, de érdekes lenne csinálni belőlük egy 
kiállítást. Az én gyűjteményem talán még nem 
elég jó ilyesmire, de lehet, hogy sok-sok év 
múlva már egészen különlegesnek számítana. 
Mindenesetre azt tervezem, hogy még sokáig 
gyűjteni fogom őket. Ezenkívül könyveket és 
bogarakat is gyűjtök.

Dávid is bogarakat gyűjt, mert nagyon ér-
dekesnek találja őket, és mint mondja, élmény 
megfogni őket.

– Nagyjából ötven vagy hatvan bogaram 
van, mindegyiket feltűztem egy táblára, és az 
kint lóg a falon. Apukámnak tetszik, mert ő is 
gyűjtötte kiskorában, de anyukám nem na-
gyon örül, mert párszor volt, hogy a bogarat 
kiejtettem a kezemből, és ott maradt a ház-
ban. Nem tudom, mi lesz a sorsa, lehet, hogy 
anyukám kidobja egyszer, de az is lehet, hogy 
megmarad. Elég sok bogaras könyvem van, 
amelyekben megkeresem, milyen bogárfaj-
tát találtam éppen, de nem mindegyik nevét 
sikerült megtalálnom. Különben nagyjából 
tudom, hogy milyenek vannak a gyűjtemé-
nyemben, bár van, hogy véletlenül olyat fogok 
meg, ami már van otthon. Meg legókat is gyűj-
tök, de csak a Star Wars legókat. Külön van egy 
legópolcom is. Szerintem azért gyűjt az ember 
mindenfélét, mert tetszik neki az a valami, és 
érzi, hogy kell még több belőle. 

– Én legókat, kártyákat és hajókat is gyűjtök 
– mondja Károly. – Tankos, katonás, repülőgé-
pes, autós és motoros kártyáim vannak, azo-
kat a boltban vásárolom, de inkább a legókat 
gyűjtöm, azok érdekesebbek. Úgy éreztem az 
első legóm után, hogy szeretnék még, és per-
sze nagyon jó vele játszani. A legógyűjtemény 
nem egyenrangú a szalvétákkal, mert sokkal 
drágább is, és persze hasznosabb is, mert 
szórakoztat. Szerintem felnőttként is gyűjteni 
fogom a legót, és biztosan megőrzöm őket. 
Emellett fából készült hajókat is gyűjtök, 
mint apukám. Egy nyaralás alkalmával vet-
tem egyet én is, nagyon megtetszett, ahogy 
meg van építve, és elkezdtem őket gyűjteni. 
Eddig csak öt-hat darabom van, de remélem, 
legalább húsz hajóm lesz egyszer. Ha valami-
ből már van öt-tíz darabunk, szerintem az már 
gyűjteménynek számít.

Emma is szalvétákat gyűjt, egy óriási do-
bozban állnak a szekrényében. Bár egyelőre 
még nincs benne sok, viszont van egy nagyon 
régi  közöttük, az a legféltettebb darabja.

– Az egész úgy kezdődött, hogy meglát-
tam egy szép szalvétát, és félretettem, aztán 
jött a második, harmadik és így. Olyan még 
nem volt, hogy anyuval külön vetettem vol-
na egy csomag szalvétát, hogy egyet a gyűj-
teményembe tegyek, úgyhogy nem vagyok 
olyan nagy gyűjtő, de azért, ha van valami-
ből duplám, azt elcserélem olyanra, amilyen 
még nincs. Egyszer biztosan abbahagyom 
majd, de nem fogom kidobni, habár sok ha-
szom sincs belőle. Nincs semmi más, amit 
még szívesen gyűjtenék, de a bogárgyűjte-
mény érdekesen hangzik, meg az is, amikor 
valaki híres emberektől gyűjt aláírásokat. 
Azt már mondjuk túlzásnak tartom, ha valaki 
híres emberek ruháit, tárgyait is gyűjti, meg 
biztosan nagyon sokba is kerül megszerezni 
őket.

 Sztojánovity Lívia

Ifjú gyűjtők kincsei
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A kora őszi napok néha szinte a nyarat 
idézik. Lepkék, darazsak és legyek 
röpködnek a levegőben, langyossá 

szelídült napsugarak cirógatják az arcunkat, 
ökörnyál úszik lustán a levegőben, felhőtlen 
az ég, de kékje azért kissé mintha megfa-
kult volna. Emlékszem olyan évekre, amikor 
szeptember végén még javában fürödtünk 
vizeinkben (az idén szeptember 25-én 
többször is megfürdött a Dunában lapotok 
szerkesztője), de olyanra is, amikor napokon 
át eső pásztázta a határt, észak felől érkező 
hideg szél csavargatta a fák ágait, sodorta a 
már színesedő leveleket, és a nyárra legfel-
jebb egy, a strand homokján felejtett piros 
pöttyös labda emlékeztetett.

Szerencsére a didergetős évek kivéte-
lesek. A kora ősz, a vénasszonyok nyara 
többnyire csendes, langyosan meleg na-
pokkal örvendeztet meg. A reggeli hűvö-
sebb órák után sáskák ciripelnek a fűszálak 
között, fecskék suhannak sietősen dél felé, 
de néha még ilyenkor, útközben is csivitel-
nek. Amikor kora délután a gyermekek kitó-
dulnak az iskolákból, napsütés és kellemes 
meleg fogadja őket. Az erdők közelében 
meghúzódó falvak lakói esténként a szerel-
mes szarvasbikák orgonáló koncertjében 
gyönyörködhetnek. Az alföldi szikes tavak 
mentén egyik vonuló partimadárcsapat a 
másikat követi, a tavakon fekete seregben 
gyülekeznek a szárcsák, a vízparton pedig, 
a közelgő téllel mit sem törődve, sütkérez-
nek a mocsári teknősök, lesnek zsákmányra 
az örökké éhes kecskebékák. Reggelente 
ugyan néha köd ereszkedik a völgyekre, 
de rövidesen eloszlik, semmivé válik, és 
az először csak fátyolosan, később aranyló 
pompával előbukkanó nap olyan színeket 
varázsol a rétekre, erdőkre és nádszálak-
ra, amelyeket nyáron soha nem láthatunk. 
Színesednek a lombok, a kertekben már 
égetik azt, ami lehullott, és ennek füstje a 

szilvaillattal keveredik. Gyorsan rövidülnek 
a nappalok, de a csillagfényes éjszakák sem 
olyanok már, mint augusztusban. Pirregő 
tücskök búcsúztatják a nyarat, a kertek fái 
között még denevérek csaponganak, de 
már érződik az ősz különös, szemmel, füllel 
és orral egyaránt érezhető, kicsit a búcsú 
szomorúságát magában hordozó varázsa. 
Bárki megtapasztalhatja ezt, ha a hétvégén 
vállára veszi a hátizsákot, és otthagyja a lár-
más, szennyezett levegőjű várost, hogy leg-
alább néhány órát a szabadban töltsön.

Egy tó ökológiailag sokkal „megfogha-
tóbb”, áttekinthetőbb egység, mint pél-
dául a mező. Határai jól láthatók, világo-
sak, de azon belül már lényeges eltérést 
találhatunk a parti öv és a belső, szabad 
víz között. A partot többnyire nádszegély, 

esetleg gyékény kíséri, amely számos ál-
latfaj számára életteret, fészkelési és táp-
lálkozási lehetőséget nyújt. A nyílt víz a 
távolból adott estben üresnek is látszhat, 
pedig benne szabad szemmel láthatatlan, 
mikroszkopikus algák milliói élnek, halak 
úszkálnak, az iszapban egy képzeletbeli 
varázsszemüveggel kagylókat és csigákat 

figyelhetnénk meg. De a vízfelszín is ritkán 
üres, rajta különböző madarakat láthatunk, 
néha olyan közel, hogy a távcsövet sem 
kell elővennünk. Közülük némelyek, így a 
vöcskök, a bukók, a kerce-, a kontyos és a 
barátrécék táplálékukat is itt szerzik meg. 
A vöcskök, a bukók és a búvárok halakra 
vadásznak a mélyben, a bukórécék a fenék 
iszapjában kutatnak puhatestűek után. A 
bütykös hattyúk a sekélyebb parti vízben 
félig alábukva, grundolva növényekkel 
táplálkoznak. Az  észak felől érkezett veté-
si ludak és nagy lilikek viszont a környező 
legelőkön táplálkoznak, a vizet csak ivás 
céljából és éjszakára keresik fel. 

A szegényzónában élő állatok közül so-
kan összekapcsolják a vizet és a szárazföl-
det. A szitakötők lárvái a vízben fejlődnek, 
de átalakulásuk után is ehhez az élőhelyhez 
kötődnek, a parti víz és a nádszegély felett 
vadásznak repülő rovarokra. A kecskebéka 
lárvái kopoltyúval lélegeznek, a vízben fej-
lődnek, de a később már tüdővel lélegző 
állatok sem távoznak messzire, a tóparton 
maradnak, és veszély esetén szép fejessel a 
vízbe menekülnek.

Félig vízi, félig szárazföldi életmódú a 
pézsmapocok. Lapos part esetén a szegély-
részben építi növényi anyagokból álló várát, 
míg ha a partoldal meredek, abban készíti 
lakását. A kijáró a víz színe alatt nyílik, így az 
állat veszély esetén észrevétlenül menekül-
het. A vidra a víz alatt kapja el a kiszemelt 
halat, de nagyobb zsákmányát többnyire 
a parton fogyasztja el, és nyomainak tanú-
sága szerint egyébként is gyakran látogat 
a szárazra. A tótól vagy folyótól azonban  
messzire nem távolodik el. 

Sch. E.

Az ősz kapujában

PézsmapocokSzitakötő

Bütykös hattyú

Szárcsa
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A nőstény medvefókák szaporodási időszakban képesek hosszabb 
távokat megtenni, hogy megtalálják a tökéletes hímet.

Egy csapat kutató az antarktiszi medvefókák – Arctocephalus ga-
zella – kolóniáját vizsgálta a Dél-Georgia szigeten, amikor felfigyelt 
a különös viselkedésre. Kiderült, hogy a nőstények akár 35 métert is 

megtesznek, hogy megtalálják a megfelelő hímet. Bár ezen táv nem 
tűnik olyan hosszúnak, a kísérletben vizsgált kolónia nagysága pont 
ekkora volt. Egy nagyobb kolóniában a nőstények nyilván nagyobb 
távot tesznek meg – mondja Joseph Hoffman zoológus.

Egészen mostanáig a kutatók azt feltételezték, hogy a medve-
fókák egy olyan szaporodási rendszerben jönnek össze a párjukkal, 
ahol a hímek versengenek egymással. Azonban itt, míg a hímek ál-
talában nyugodtan megvárják, hogy kiválasszák őket, a nőstények 
sokkal válogatósabbak, és felkészülnek az utazásra, hogy megtalál-
ják az ideális, genetikailag megfelelő partnert utódaik nemzésére.

A kísérlet eredményeiben nemcsak az a figyelemre méltó, hogy 
a medvefókáknál a nőstények a válogatósak, hanem egyben azt is 
sugallják, hogy a nőstény párválaszti gyakorlata sokkal elterjedtebb 
lehet az állatvilágban, mint eddig hitték.

A nőstények akár az egész kolónián átvándorolnak, hogy a követ-
kező generációnak a túlélés legjobb esélyeit biztosítsák. A kutatók 
úgy hiszik, hogy a nőstények úgy mérik fel a potenciális hímeket, 
hogy felbecsülik azok fizikumát, viselkedését és szagát.

A királyharkály a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb 
harkálya, amelyet utoljára 1944-ben láttak Észak-Amerika er-

deiben. Arkansas keleti részén, a Mississippi medencéjében azon-
ban nemrégiben több alkalommal is újra látták a madarat, sőt az 
egyik ornitológusnak sikerült is lefilmeznie.

A Science-ben közzétett hír megdöbbentette a madarászokat. 
A híradások szerint ugyanis valószínűleg több példány is kóborol 
a területen, ahol a korábbi fakitermelések miatt megfogyatkozott 
erdőállomány mára kezd regenerálódni. 

A feltűnő fekete-fehér tollazatot viselő harkály megtalálása 
azért is nagy öröm, mert ha ez a faj nem pusztult ki, akkor elő-
fordulhat, hogy más kihaltnak vélt madarak is léteznek még az 
elszigetelt területeken.

A királyharkály hosszú fehér csőre miatt angolul az ivory-billed 
melléknevet kapta, azaz csőrét az elefántcsonthoz hasonlították. 
Franciául pedig poule de bois, azaz erdei tyúk néven emlegették 
e hatalmas fakopácsot. 

Az indiánok mágikus állatként tartották számon a Picidae 
családba tartozó harkályt, amelyet 1944 óta kihaltnak hittek, bár 
1999-ben és 2002-ben már érkeztek híradások arról, hogy újra 
feltűnt Észak-Amerikában ez a ritka madár. A korábbi hírek azon-
ban egyedi megfigyeléseken alapultak, amelyeket nem lehetett 
ellenőrizni. A kilencvenes évek végén az Egyesült Államok déli 
részén, a nyolcvanas években Kubában vélték újrafelfedezni a 
királyharkályok egyik alfaját.

Az állatok többségénél ösztönös a hangadás. Az énekesma-
darak fiókái azonban szinte ugyanúgy tanulnak meg dalolni, 

ahogy a kisgyerekek beszélni: utánozzák szüleiket. Egy nemzet-
közi kutatócsoport most tette közzé az első énekesmadár – az 
ausztrál zebrapinty – genetikai információját. Izgalmas tények 
derültek ki az énektanulás alapjairól. 

Az énekesmadarak esetében szinte kizárólag a hímek dalol-
nak. Így védik meg területüket, és így csábítják magukhoz a to-
jókat. A madárfiókák apjukat hallgatva tanulnak meg énekelni. 
Először a fiatal madár csak „gügyög”, de sok gyakorlással végül 
szinte tökéletesen sikerül utánoznia az apja dalát. Miután a ma-
dár elsajátította a „családi éneket”, ezt dalolja egész életében, és 
ezt adja át a saját utódainak.

A zebrapinty genomjának vizsgálatakor a kutatók kimutatták, 
hogy az éneklés vagy a hallás folyamata nagy, összetett génhá-
lózatokat aktivál a madár agyában. Egy korábbi tanulmány sze-
rint gének százai kapcsolódnak be a zebrapinty agyában, amikor 
a madár új éneket tanul. Most a kutatók több száz újabb génre 
akadtak, amely jelentős mértékben részt vesz az éneklésben. A 
hangadással kapcsolatos gének száma összesen mintegy 800-ra 
tehető. 

Él a kihaltnak hitt 
királyharkály

A zebrapinty éneke

Válogatós medvefóka nőstények
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•  Élménybeszámolót 
•  Ilyen halat fogtam! 
(Képpel, leírással, helymegjelöléssel...)
•  Milyen halat fogtam? (Képpel, leírással, a halszakértőknek 

feltett kérdéssel...)
•  Bemutatom horgászhelyemet, horgászvizemet
•  Lefényképeztem! (Fotóitokat legjobb fotósaink fogják 

értékelni.)
•  Van egy kérdésem!
Címünk:

Jó Pajtás, Vojvode Mišića 1.,
21000 Novi Sad

E-mail címünk
jopajtas.bum@magyarszo.com

dunaimisi@gmail.com
telefon: 021/457-100   mobil: 064/467-10-55

Küldjetek...
Az alábbi címen szavazva 

te is beleszólhatsz 
az év halának a 

megválasztásába

http://haltanitarsasag.uw.hu/azevhala_hu.php

Keressük a 2012. év halát!

Széles kárász

Lápi póc

Szilvaorrú keszeg

A hajnal már a jónak vélt helyen talált 
bennünket, és vártuk a kapást. Ezen a 

reggelen pontyot szerettünk volna fogni, 
ezért az eddig jól bevált csonticsokrot le-
cseréltük csemegekukoricára. Két-két botot 
dobtunk be. Mivel nem ismertük a helyet, 
próbálkozás gyanánt csak azokra a vízré-
szekre vetettük be csalijainkat, amelyeket 
általánosan jónak tartottunk. Hamar vízbe 
jutattam mindkét szerelékemet, Kriszti vi-
szont még szöszmötölt az etetővel, és még 
csak egy botja volt a vízben.

Tíz perccel bedobás után a jobb oldali 
botom spiccét valami erősen megrángat-
ta, bevágtam, majd felkiáltottam: megvan! 
Visított az orsó, és a zsinór is szépen fo-
gyott róla. Amikor a hal elfáradt, szákba te-
reltem, majd kivettem a szájából a horgot. 
Lemértük, és ment a haltartóba. A potyka 
41 centis volt. Ezután gyors egymásután-
ban még négy pontyot fogtunk, ezek mind 
legalább 40 centisek voltak, és haltartóba 
kerültek.

Kriszti ekkor elment beszélgetni a mel-
lettünk horgászókkal, és meghagyta, hogy 
addig figyeljem a botjait. Percekkel később 
Kriszti egyik kapásjelzője felcsapódott a 
botig, és ott is maradt. Odaugrottam, berán-
tottam, a fék csak az elején szaladt meg egy 
kicsit, aztán szépen odapumpáltam a halat 
a partközelbe. Ekkorra Kriszti is visszaért, és 
megszákolta a halat. Ismét ponty volt, igaz, 
valamivel kissebb, mint az előzőek, ezért 
azonnal visszaadtuk szabadságát.

Az idő gyorsan múlott, már délutánba 
hajlott, de továbbra is éberen figyeltünk a 
botjainkra. Ekkor a bal oldali botom spicce 
keszeges kapást mutatott. Bevágtam, majd 
a partig vezettem a keszegnek vélt halat. 
Ekkor, mielőtt még megpillanthattuk volna, 
elindult, csintalankodott egy kicsit, de azért 
szákba került. Ponty volt, de mindössze 25 
centis, ezért már mehetett is vissza a Tiszába.

Délután négykor újrakezdődtek a kapá-
sok, mintha futószalagon érkeztek volna, 
és további négy halat fogtunk. Ekkor már 

híre ment zsákmányunknak, sokan megfor-
dultak körülöttünk, és egyre csodálkoztak, 
hogyan tudtunk ennyi halat fogni. Hét óra 
körül már megtelt a haltartó, olyan nehéz 
volt, hogy a vízből csak közös erővel tudtuk 
kiemelni. A halakat kiraktuk a fűre, melléjük 
guggoltunk és lefényképezkedtünk. Kilenc 
pontyunk volt 14,5 kiló összsúlyban. A há-
rom legkisebb halat visszaengedtük éltető 
elemükbe. Szép élményt adott nekünk ez a 
csodálatos folyó.

Dobó Dávid

Tiszai 
pontyözön

Terítéken a közös zsákmány
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Október 6. 
Brúnó, Renáta, Csaba és Berény 

napja.
Brúnó: Ófelnémet eredetű név. Jelen-
tése: barna, barna medve.
Renáta: Latin eredetű név, a Renátusz 
férfinév női párja. Jelentése: újjászüle-
tett.

1849. X. 6. – 162 éve történt 

Aradon kivégezték a magyar honvéd-
sereg 12 tábornokát és egy ezredesét. 
Az 1848–49-es szabadságharc végét 
jelentő világosi fegyverletétel után 
kerültek osztrák fogságba, majd a 
császári haditörvényszék ítélete alap-
ján végezték ki őket. A nemzeti vér-
tanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos 
ezredes, Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Nagysándor József, Pöltenberg 
Ernő, Schweidel József, Török Ignác és 
Vécsey Károly. Pesten ezen a napon 
végezték ki Batthyány Lajos volt mi-
niszterelnököt.

1889. X. 6. – 122 éve történt
Thomas Alva Edison bemutatta első 
mozgóképét.

Október 7. 
Amália, Márk, Mária, Márkus, 

Szergiusz, Bekény, Engelbert, Gerold, 
Rodion és Vendelina napja.

Amália: Germán eredetű név, az Amal- 
kezdetű germán női nevek önállósult, 
német becéző rövidülése. Jelentése: az 
Amálok, gót királyi család nevéből való, 
védelem.
Engelbert: Germán eredetű férfinév. 
Jelentése: híres az angolok között.

1944. X. 7. – 67 éve történt 

Elhatározták, hogy a Népszövetséget 
felváltják az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetével (ENSZ). A Dumbarton Oaks-i 
konferencián az Egyesült Államok, a 
Szovjetunió, Nagy-Britannia és Kína 
képviselői határoztak így.

1982. X. 7. – 29 éve történt 
Először mutatták be a Broadway-n 
a Macskák című musicalt, T. S. Eliot 
és Andrew Lloyd Webber alkotását. 
A musicalt több mint 20 évig folya-
matosan játszották, s játsszák ma is 
világszerte.

Október 8. 
Koppány, Mária, Bettina, Brigitta, 

Dömötör, Szergiusz, Benedikta, 
Demeter, Gitta, Pelágia, Pelágiusz, 
Semjén, Simeon és Gerjén napja.

Koppány: Török, magyar eredetű név, 
régi magyar személynév, István király 
ellen lázadó főúrnak a neve. Jelentése 
méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, 
magas.
Pelágia: Görög latin eredetű név. Je-
lentése: tengerész, tengeri utazó.

1896. X. 8. – 115 éve ünnepeljük 

Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
A hagyomány szerint Szent István király 
halála előtt Szűz Mária oltalmába aján-
lotta koronáját és országát. Őseink ezt 
a felajánlást szent örökségként adták 
át nemzedékről nemzedékre. Vaszary 
Kolos bíboros, prímás kérésére a Szent-
szék is elismerte a Mária-tiszteletnek 
ezt a nemzeti jellegét, és XII. Leó pápa 
1896-ban külön ünnepet engedélye-
zett, Szent X. Piusz pápa az ünnepet ok-
tóber 8-ára tette át. 1980-ban II. János 
Pál pápa ezen a napon szentelte fel a 
Szent Péter-bazilika altemplomában az 
új magyar kápolnát, a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletére.

1902. X. 8. – 109 éve történt
Átadták a Steindl Imre építész, mű-
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja által tervezett 
Országházat. Legfőbb műve, egyben 
Budapest egyik építészeti szimbóluma 
az Országház, azaz a Magyar Köztár-
saság parlamentjének épülete, amely 
tervei alapján 1885–1904-ben épült. 
Az épület teljes befejezését a művész 
már nem érhette meg. Az országház 
annyiba került, mint egy üres mezőn 
fölépíteni egy negyvenezer lakosú vá-
rost, gyárastul-iskolástul és az akkori 
Magyarország erejét is jelképezte.

Október 9. 
Dénes, Ábrahám, Elemér, Andor, 

Ábris, Günter, Ibrány, Velmira  
és Rusztem napja.

Dénes: Görög eredetű név, a Dionü-
sziosz névből származik. Jelentése: 
Dionüszosznak ajánlott. A görög mito-
lógiában Dionüszosz a bor és a szőlő 
istene.
Andor: Görög eredetű név, az András 
régi magyar alakváltozatának, az An-
dorjás névnek a rövidülése. Jelentése: 
férfiak legyőzője.

1874. X. 9. – 137 éve emlékeznek 
meg róla

Postai világnap
1874. október 9-én alapították az Álta-
lános Postaegyesületet (UPU = Union 
Posale Universelle: a postások nemzet-
közi nyelve a mai napig nem az angol, 
hanem a francia!), melyet később Egye-
temes Postaegyesületnek neveztek. Az 
egyesület a nemzetközi postaszolgálat 
összehangolása, továbbfejlesztése ér-
dekében jött létre. Az egyesület 1948-
tól az ENSZ szakosított intézménye, 
jelenleg több mint 160 ország a tagja.

1002. X. 9. – 1009 éve történt
Partra szállt Leif Erikson (Vörösszakállú 
Erik) viking harcos Észak-Amerikában.

Október 10. 
Gedeon, Leó, Dániel, Sámuel, Hajna, 

Lajos, Ferenc, Bendegúz és Leon 
napja.

Gedeon: Héber eredetű bibliai név. 
Jelentése: kétélű kard, kardforgató, 
sebzett kezű, romboló, pusztító, harcos, 
vágó.
Bendegúz: Hun, magyar eredetű név, 
Attila hun uralkodó atyjának nevéből 
származik.

1881. X. 10. – 130 éve történt 

Megszületett Kittenberger Kálmán va-
dász, Afrika-kutató, zoológus, író.
Könyvei: Vadász- és gyűjtőúton Kelet-
Afrikában (1927), A megváltozott Afrika 
(1930), Kelet-Afrika vadonjaiban (1955), 
A Kilimandzsárótól Nagymarosig (1956), 
Vadászkalandok Afrikában (1957).

1976. X. 10. – 35 éve történt
A 98 éves görög Dimitrion Yordanidis 7 
óra 33 perc alatt lefutotta a 42 195 mé-
teres maratoni távot, így ő lett a legidő-
sebb ember, aki valaha végigfutotta ezt 
a versenyt. A maratonfutás világcsúcsát 
egyébként az etióp Haile Gebra Selassie 
tartja 2 óra 3 perc 59 másodperccel, me-
lyet a 2008-as Berlini Maratonon futott.

Október 11. 
Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, 

Mária, Brúnó, Celina, Csák és Germán 
napja.

Brigitta: Régi ír eredetű név. Jelentése: 
erős, erényes, magasztos.
Csák: Török magyar eredetű név, szár-
mazhat azonban szláv személynévből 
is. Jelentése: ütő.

1881. X. 11. – 130 éve történt

David Henderson Houston feltalálta 
a tekercses filmes fényképezőgépet. 
Ezt megelőzően a fényképezőgépek 
fényérzékenyített üveglapokra (üveg-
negatívokra) készítették a felvételeket. 
A tekercses gépek kézre állóbbak vol-
tak, könnyebben szállíthatóak, és egy 
tekercsre több felvételt készíthetett a 
fotós – akár 72-t is! Ami persze nevetsé-
gesen hat a digitális fényképezőgépek 
érájában, de akkoriban sokat jelentett.

1922. X. 11. – 89 éve történt
Az FBI felvette „különleges nyomozó”-
nak Alaska Davidsont, az első nőt ilyen 
munkakörbe. Korábban ugyanis a nők 
szerepe a családban nem a gürcölés és 
a kenyérkeresés volt, hanem a ház ve-
zetése és a gyerekek nevelése. De rossz 
lehetett...

Október 12. 
Miksa, Rezső és Szerafina napja.

Miksa: A Miklós régi magyar becéző-
jéből önállósult, lehet a Mikhál névnek 
a becézője is. Később, eredetétől füg-
getlenül a Maximilián magyarítására 
használták.
Szerafina: Héber, német eredetű név, a 
Szeráf férfinév női párja. Jelentése tün-
döklő, nemes.

1492. X. 12. – 519 éve történt 
Kolumbusz Kristóf genovai tengerész 
felfedezte Amerikát. A Bahamákon, a 
mai San Salvador szigetén kötött ki. Az 
utazáshoz kasztíliai Izabella királynő 
bocsátott három hajót a rendelkezé-
sére. Kolumbusz nyugat felé haladva 
(Toscanelli 1474. évi térképe alapján) 
Indiába akart eljutni, hogy a luxuscik-
kek keleti kereskedelmét megszerezze 
Velence elől. Tévedni emberi dolog...

1932. X. 12. – 79 éve történt

Meghalt Klebelsberg Kunó kultúr- és 
tudománypolitikus, a Magyar Királyság 
kultuszminisztere. Olyan kitűnő okta-
tási rendszert sikerül megvalósítania, 
hogy sokan nevéhez kötik a tizenhá-
rom magyar Nobel-díjas közül legalább 
ötnek a kinevelését.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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H
ét év után a magyarok Etelközt el-
hagyják, hogy új hazába menjenek. 
Az utolsó áldozati máglyákon sűrű 

füst csap fel, aztán a vörhenyes lángok dia-
dalmaskodnak és magasra törnek. Kivilágo-
sodik, keleten teljes egészben kibontakozik 
a vörös nap. Hamarosan indulnak a nap 
nyomában.

A bolgárok elleni hadműveletre Árpád 
két hadat állított fel. Az egyik Tas parancs-
noksága alatt volt, míg a másiknál Árpád 
fejedelem fia, Levente lesz a fővezér. Fel-
adatuk a bolgár hadsereget magukra von-
ni, közben állandóan nyugatra tartva be-
vonulni az új honba, de csak akkor, amikor 
Árpád a fősereggel már beért észak felől, a 
Kárpátokon át a Tiszához. Előreláthatólag a 
fősereg zöme a nyár végére meg kell, hogy 
érkezzen a Tiszához és a Dunához. Levente 
két hadosztályának mindaddig lekötve kell 
tartania a bolgár hadsereget, amíg Árpád a 
népével el nem éri a Tisza és Duna találko-
zását.

Messzire zendül a hangos kiáltástól a 
puszta, az erdő. A lovak már nyihognak, 
topognak, a jurtafedelű szekerek rúdjai nyi-
korognak, amikor az ökröket jármozzák. Az 
asszonyok rakják a szekereket, kocsikat, mál-
hás lovakat. A szolgák hordják a zsákokat, 
bőriszákokat. Tüzet is visznek, mert a tűznek 
soha sem szabad kialudnia. Az asszonyok 
ügye a tűz ébrentartása és gondozása. 

A turulmadaras zászlókat már bevonták, 
de a fejedelmi domb körül a lófarkas kop-
ják még állanak a szélben. A nagy fejedelmi 
sátrat is már lebontották, és kocsikra rakták. 
Holnap az északi törzsek indulnak elsőnek, 
mert nekik kell a menetet észak felől bizto-
sítaniuk.

Szigorú fegyelem és rend, mintha csak 
hadba mennének. Árpád néhány szót szól 
az induló sereghez:

– Új honba megyünk, végleges hazába. 
Etelköz csak átmeneti, pihenőföld volt, aho-
vá most megyünk, az Attila király ránk ha-
gyott öröksége...

Megharsannak a kürtök, és felemeli 
a kardját Árpád fejedelem. Megindul az 
északi sereg. A szekerek is megrándulnak, 
nyikorognak a kerekek, az ökrök hatosával 
a nehéz szekerek elé fogva, bőgve indulnak 
meg. A fősereg a pusztán ügetésbe kezd, de 
a szekerek és az állatok biztosító csapatai lé-
pésben, két oldalt látótávolságra haladnak. 
Nem könnyű dolog hétszázezer embert és 
több millió állatot megmozdítani, útnak in-
dítani rendezett tömegben. Minden gulya 
és ménes a törzseken belül és nemzetsége-
ken belül külön úton megy, de látótávolság-
ra egymástól. A méneseket hajtják legelöl, 
aztán a gulyák, és legvégül a nyájak. Itt már 
sok gyalogember, szolga és kocsik, szekerek 
kísérik. A vezérek mellett mindenütt kürtö-
sök, futárok lovakkal. A torlódás megelőzé-
sére a megfelelő távolságot szigorúan be 
kell tartani, és minden jelet azonnal továb-
bítani. Az előre küldött szálláscsinálók, akik 
egy nappal, vagyis egynapi lovaglással jár-
nak a csapatok előtt, gondoskodnak arról, 
hogy a beérkezett csapatok hol és hogyan 
helyezkednek majd el. Gondoskodnak arról, 
hogy az állatok itatására legyen vízbőségű 
kút vagy folyóvíz. Ezeket mind megfelelő 
jelekkel kell ellátniuk.

Ugyancsak az előreküldött rendező csa-
patok dolga, hogy felderítsék a folyókon az 
átkelőhelyeket. Nemcsak a csapatok számá-
ra, hanem a szekerek és kocsik, valamint a 
nehézmálhás állatok részére is. Ha nincs át-
kelő komp, akkor a helyszínen kell építeni. 
Az előcsapat nem várja meg a kompok elké-

szültét, hanem átúsztatja a folyókat, még ha 
sok helyütt áradva rohan is a víz.

Utoljára indul a fejedelmi törzs. A sorból 
senki el nem maradhat. A vezérek a legszi-
gorúbban ügyelnek az elmaradókra, mert 
az elkószálás egyenlő a halállal!

Ha a trombita jelt ad, azt jelenti, hogy: 
pihenés, lefújva. Ismeri a lovas és ló. Ilyen-
kor minden könnyítés meg van engedve a 
lovasnak.

Árpád fejedelemhez Tas vezér is küldött 
jelentést. Megütköztek már a bolgár sereg 
északi csoportjával, és azt teljesen szétver-
ték. Levente három csatában teljesen meg-
semmisítette a bolgár haderőt. A magyar 
hadsereg mélyen behatolt a Balkán-hegy-
ség völgyeibe. Óriási a zsákmány. Árpád 
büszke a fiára. Levente első nagy vállalkozá-
sát kitűnően vezeti. 

Közben a bizánciak elárulják a magya-
rokat, és szövetséget kötnek a bolgárokkal. 
Azok Simeon vezetésével támadást intéznek 
a magyarok ellen. Az volt a tervük, hogy a ma-
gyarokat beleszorítják a Dunába! Ugyanakkor, 
a bizánci császár, rábeszélte a besenyőket, 
hogy támadják meg a magyarokat keletről.

Reggel óta menetlenek a magyar tör-
zsek nyugat felé, az új hazába. Árpád fehér 
ménjén ül teljes harci díszben. Hasonlóan a 
vezérei is körülötte.

Délen, amikor Tas és Levente a dunai 
átkeléssel voltak elfoglalva, a bolgárok tá-
madást intéztek Tas serege ellen, szétverték 
őket, és Levente serege sem tudta felvenni 
a harcot a többszörös túlerővel szemben. A 
Duna partján elesett húszezer bolgár, de Tas 
serege is teljesen elpusztult... a csatatéren 
maradt Levente vezér is...

Összeállította: Uri Ferenc

Búcsú Etelköztől
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Az 1848-as magyar szabadságharc leve-
rése után 1849 szeptemberének végén  
összeült a haditörvényszék. A tizenhárom 

tábornokot felségsértés címén halálra ítélték. 
Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak a 

napok, és a végrehajtásról nem esett szó. A 
családtagok már abban bíztak, hogy Ferenc Jó-
zsef kegyelmet ad az elítélteknek. Október 6-án 
azonban Aradon mégis kivégezték a magyar 
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, 
akik a bukást követően kerültek osztrák fogság-
ba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Le-
iningen Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác 
és Vécsey Károly.

Október 6-án nemcsak Aradon voltak ki-
végzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf 
Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. 
Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre 
mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint 
egy bibliai prófécia: „Az ég és pokol pusztítsa el 
boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a 
föld színéről! Őt magát azokban verje meg az 
Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete 
csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorul-
tul pusztuljanak el!”

Aulich Lajos (1792–1849) Császári tiszt volt, 
a Sándor gyalogezred alezredese, 1848-ban 
honvédezredes, 1849-től tábornok. Görgey híve 
volt, 1849. Július 14-től augusztus 11-ig ő volt az 
ország utolsó hadügyminisztere. 

Damjanich János (1804–1849) Szerb határőr-
családból származott, a magyar nemzeti törek-
vések és a radikális polgári reformok híve volt. 
1848 nyarán csatlakozott a magyar honvéd-
séghez. A délvidéki sikeres harcok elismerése-
ként tábornokká nevezték ki. Csapataival nagy 
sikereket ért el a tavaszi hadjárat során, győzel-
meihez nagyban hozzájárult katonai tudása és 
személyes bátorsága is. Világos után ő is letette 
a fegyvert a cári csapatok előtt. 

Dessewffy Arisztid (1802–1849) Középbirto-
kos nemes, 1839-ig a császári hadseregben szol-
gált. 1848-ban belépett a Sáros vármegyei nem-
zetőrségbe, hamarosan alezredes, majd ezredes 
lett. 1849-ben tábornoki kinevezést kapott. A 
temesvári csata után hadosztályát török földre 
akarta átvezetni, de Karánsebesnél Liechten-
stein osztrák altábornagy rábeszélésére letette a 
fegyvert. A rá szabott ítélet eredetileg kötél általi 
halál volt, amelyet kegyelem útján főbelövésre 
változtattak. 

Kiss Ernő (1799–1849) Császári tiszt volt, a 
Hannover huszárezred ezredese. 1848 nyarán 
felajánlotta szolgálatát a magyar kormánynak. 
1848. október 12-én tábornokká és a bánsági 
sereg főparancsnokává nevezték ki. 1848. de-
cember 22-én altábornaggyá, 1849. január 9-én 
országos főhadiparancsnokká léptetik elő. 

Knézich Károly (1808–1849) Tiszt volt a csá-
szári seregben, 1848-ban századosként részt 
vett a délvidéki harcokban. 1849 márciusától 
a főseregnél a tavaszi hadjárat során dandár-
parancsnok ezredesi rangot kapott. A peredi 
csata után Görgey leváltatta, ekkor Kossuth 
a felső-tiszai tartalék hadtest parancsnokává 
nevezte ki. 

Lahner György (1795–1849) Volt császári tiszt, 
majd 1848-ban a 3. honvédzászlóalj parancsno-
ka. 1848 októberében ezredes, hadfelszerelési 
és fegyverkezési felügyelő lett. 1849 januárjától 
a nagyváradi fegyvergyár vezetője, a szabadság-
harc hadiiparának irányítója volt. 1849. február 
6-án tábornokká nevezték ki. 

Lázár Vilmos (1815–1849) Volt császári tiszt, 
1848-ban százados, 1849 februárjától őrnagy, 
majd ezredesi rangban dandárparancsnok az 
északi hadseregnél. Betegsége következtében 
csak 1849 nyarától vett részt a harcokban. Karán-
sebesnél tette le a fegyvert. A börtönben írott 
visszaemlékezései 1883-ban megjelentek. 

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) 
A magyar szabadságharc német származású 
honvédtábornoka előbb császári tiszt volt, 
majd az 1848-as harcok idején Damjanich pa-
rancsnoksága alatt szolgált. Kiváló katona volt, 
minden csatában kitűnt személyes bátorsá-
gával. Németül írt naplóját és leveleit később 
kiadták. 

Nagysándor József (1804–1849) 1823-tól a 
császári hadseregben szolgált, 1844-ben huszár-
kapitányként vonult nyugalomba. 1848-ban a 
magyar kormány szolgálatába állt, őrnaggyá ne-
vezték ki a Pest vármegyei lovas nemzetőrséghez. 
Kitűnt a szolnoki, a tápióbicskei, az isaszegi és a 
váci csatákban. Ezután tábornokká léptették elő. 
Nagyváradon csatlakozott Görgeyhez, augusz-
tus 9-én Aradra ment, és serege maradványaival 
Schlikkel készült megütközni, de Görgey ebben 
megakadályozta. Ezután követte a fővezért Vilá-
gosra, bár nem tartozott Görgey hívei közé. 

Pöltenberg Ernő (1813–1849) Császári tiszt, 
majd kapitány volt a Sándor-huszároknál. 1848 
nyarán ezredével együtt Magyarországra helyez-
ték, ahol a magyar szabadságharc ügyének híve 

lett. Kitüntette magát a kápolnai csatában. 1849 
áprilisában ezredes lett, június 2-án pedig tábor-
nok. Görgey bizalmasaként ő közvetítette a cári 
hadsereggel folytatott tárgyalásokat a fegyver-
letételről. Ennek megtörténte után az osztrákok 
elfogták, és 12 társával Aradon kivégezték. 

Schweidel József (1796–1849) Császári tiszt 
volt a Sándor-huszároknál. Ezredét a forrada-
lom kitörése után Bécsből hazavezette. 1848 
októberében tábornok lett, Buda visszafoglalása 
után Pest hadiparancsnoka. A forradalom buká-
sa után letartóztatták, és bitó általi halálra ítélték, 
de végül felesége könyörgésére az ítéletet golyó 
általi halálra változtatták. 

Török Ignác (1795–1849) Az 1848–49-es évi 
szabadságharc alatt Komárom erődítési mun-
káit irányította, s 1849 márciusáig ő volt a vár 
parancsnoka. Júniusban Budán, majd júliusban 
Szegeden erődítéseken dolgozott. 1849-ben ne-
vezték ki tábornokká. 

Vécsey Károly (1807–1849) Császári tisztként 
őrnagyi rangot ért el. 1848 nyarán a magyar 
kormánynak ajánlotta fel szolgálatait. 1848 de-
cemberétől tábornok, 1849-ben váradi várpa-
rancsnok lett. A világosi fegyverletétel idején 
Temesvárt ostromolta, majd augusztus 21-én ő 
is letette a fegyvert a cári csapatok előtt. 

Ma már azt is tudjuk, hogy az aradi vértanúk 
nem 13-an, hanem 16-an voltak. 1849. augusz-
tus 22-én Ormay Auffenberg Norbert ezredest 
felakasztották. Kazinczy Lajos ezredest október 
5-én lőtték főbe, és 1850. február 19-én kivégez-
ték Ludwig Hank bécsi hírlapírót.

Azt is tudjuk, hogy 1848–49 forradalma és 
szabadságharca nélkül nincs 1867-ben kiegye-
zés. Kiegyezés nélkül pedig nincs később se 
társadalmi, se gazdasági fejlődés. Mindennek 
azonban nagy ára volt...

OKTÓBER 6.: Az aradi vértanúk kivégzésének 
emléknapja (nemzeti gyásznap)

Az aradi vértanúk

A 13 aradi vértanú Barabás Miklós rajzán
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Nagyszüleimnél
Mama, tata kis lánykája 
vagyok én az ő számukra.
Persze, csak ha csendben vagyok,
leülök, és játszadozom.
De amikor huncut vagyok,
kiürítem a szekrényt, nagyon.
A sok csipsznek annyi már,
a mama meg kiabál.
Másnap hívom Anitát,
s megmásszuk a diófát. 
Jókat játszunk az utcán,
az idő meg gyorsan elszáll.
Bemegyek a mamához,
rántottát az asztalhoz!
El is fogy a vacsorám,
a család már kinn vár rám.
Letusolok, pizsit húzok,
Fél óra, és ágyba bújok.

Nagy Noémi, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Nagytatám
Az én nagytatámat Sterbik Rudolfnak hívják és 71 éves. 1940-ben született 

Adán. Ő anyukám édesapja. Közgazdászként dolgozott, de már 11 éve nyug-
díjas.

Rudi tata középtermetű, fekete haját már belepte a dér. Nyugodt természe-
tű, jóságos tekintetű férfi. Négy unokájával mindig kedves, sokat tréfálkozik, de 
ha valami rosszat teszünk, akkor nem kerülhetjük el szigorú tekintetét. Tata igen 
nagy törvényű ember, megvan, hogy mit szabad egy gyereknek tenni, és mit 
nem. Ezt azonban már kiskorunk óta így szoktuk meg, és nem is esik nehezünk-
re betartani a szabályokat. Engem lányomnak szólít, mert én vagyok az egyet-
len lányunokája. Amikor ráér, kártyázni szokott velem. Korát meghazudtolóan 
dolgozik. Kora tavasztól késő őszig a határt járja, és a földeket rendezi. 

Nagyon szeret keresztrejtvényt fejteni. Megtörténik néha, hogy újságolva-
sás közben elalszik. Örül, ha unokái gyakran meglátogatják.

Szécsényi Kata, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ilyen vagyok
Az én nevem Mészáros Noémi, április 29-én töltöm be a 11. évemet. Magas 

vagyok, és kék a szemem. Szőkésbarnás a hajam. Van egy pár szeplőm is.
Szerbiában, Szilágyin élek. Az itteni Kis Ferenc Általános Iskola legnagyobb 

alsós osztályába járok. A kézimunkacsoportot nagyon szeretem, de a néptáncot, 
színjátszó csoportot és a pompomot is. Suliban a tornaórákat és a matekórákat 
kedvelem. Otthon szoktam anyukámnak segíteni a takarításban. Hobbijaim: 
netezés, görizés, zenehallgatás, a barátaimmal lenni, kutyasétáltatás, olvasás és 
tanulás. Az iskolába járás néha unalmas, de hasznos. A tesómmal sokat veszek-
szem, de a harag rövid ideig tart. Ő mindig segít nekem a számítógépen. A szü-
leimet szeretem, csak az a baj, hogy néha vitatkozunk. A kokta és a palacsinta a 
kedvenc ételem és italom. Nem szeretek rakodni a szobámban. Esténként néha 
elmegyek a tejért. Goldi kutyusommal akkor játszom, ha unalmas a napom. 

Szerintem én egy átlagos tizenegy éves lány vagyok.

Mészáros Noémi, 4. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Néha így, néha úgy...
Néha mosolygós a kedvem,
másnap már rosszabb,
mert suliba kell mennem.

Ha jó jegyet kapok a suliban,
akkor jó kedvem van,
ekkor sokat beszélek.

Néha kék a világ,
néha szivárványos,
ez mind a kedvemtől függ.
Világos?

Vituska Viktória, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Újból az iskolapadban
Szerda este van, és én kedvetlenül fekszem le. Tudom, hogy holnap szep-

tember elseje, és kezdődik az iskola. 
Másnap, csütörtökön reggel indulok az iskolába, és útközben a nyári élmé-

nyeimre gondolok. A tengerre, valamint az ott meglátogatott Hajnehaj vor rom-
kára, a bécsi állatkertre, Langenzersdorfra, ami egy csodálatos falu, a Carmen-
tumra, Lucianus ókori római helytartó városára, a szegedi augusztus huszadikai 
tűzijátékra vagy a barátaimmal töltött időre. Furcsa lesz újra az iskolapadban 
ülni, és megint hozzáfogni a tanuláshoz és a leckecsináláshoz, de hisz mind-
annyian tudtuk, hogy eljön ez a nap, és a szép, boldog, felhőtlen nyári napok 
sora véget ér.

Megérkeztem az iskolához, az ajtajában állok, és azon ámulok, hogy hete-
dikes lettem.

Sóti Márton, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Orom

Kezdődik az iskola
Megkezdődött a tanítás,
máris van sok megoldás.
Korán reggel ébredek,
s András már integet.

Indulunk az iskolába,
hátunkon a súlyos táska.
Vár a tanár meg a könyv,
a szemünk meg csupa könny.

Csak bátran, hát gyerekek!
Ez a jelszó tinektek.
Mondja a sok tanító,
tanuljál, mert nem lesz jó!

Eljön majd az év vége, 
a hosszú pihenés,
csobbanás a tengerbe,
s a sok meglepetés.

Guzsvány Henrik, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Szécsényi Kata adai tanuló rajza
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A tükör előtt
Nem is tudom, olyan egyszerű s mégis különleges vagyok. Kiskoromban 

egészen dundi voltam, ma már nem éppen. Inkább sovány, magas, kék szemű 
lány néz vissza rám a tükörből.

A hajam barna színű, ami rendben is van, na de, hogy milyen?! Ha elalszom 
– kész káosz. Egyszer az a baj, hogy sima, egyszer az, hogy túl hullámos. Ha előre 
fésülöm, még néha jó is, mert eltakarja azokat a fránya pattanásokat. Ha meg-
látok egyet, nem bírom ki, hogy ne nyomkodjam. Amikor másnap belenézek a 
tükörbe: – Te jó ég?!, már kettő van helyette. Kész katasztrófa! Na, a szememmel 
nincs semmi gond. Igaz, hogy szemüveges vagyok, de ez egyáltalán nem zavar. 
Még néha jól is jön, hogy többet látok a többieknél. No és az orrom, az is más 
volt régebben, vagy nem figyeltem ennyire. Van egy fura görbület rajta, de az 
még elmegy, nem vészes annyira, talán öröklött.

Ahogy egyre jobban változom, sokkal megértőbb, segítőkészebb, nyíltabb, 
bátrabb, figyelmesebb vagyok. Próbálok illedelmes, jó modorú lenni, de oly-
kor-olykor elszólom magam tanári társaságban. Hiába, a „hülyéskedés” ezzel a 
korral jár.

Szabad időmben hacsak tehetem, a szabadban vagyok. Kimegyek a pá-
lyára a barátokkal kosarazni, röplabdázni, vagy a kutyáimmal játszom. Mivel 
már csak egy évem van hátra az általános suliból, kezdek gondolkodni azon, 
hogy merre is tovább. Igazából még nem döntöttem véglegesen, de nem 
fogom elhamarkodni. Sportra szerettem volna menni, de mivel nem nyílik 
ilyen szakirány, másfelé kell gondolkodnom. A sportok közül a kosárlabdát 
űzöm, ami szerintem elég jól megy. Ha megnézzük, hogy honnan hová fej-
lődtem, akkor elég szép az eredmény. Továbbra is folytatni fogom a kosara-
zást, ameddig bírom.

A többi lánytól talán az különböztet meg, hogy fiúsabb vagyok. Elég sok 
időt töltök a fiú osztálytársaim körében, és szeretem a merész dolgokat. Sze-
retek újdonságokat kipróbálni, a régi szokásokat is megtartom, de az újakért 
jobban odavagyok.

Ez vagyok én, mert én, én vagyok. Nem változtatnék semmit magamon, 
mert így vagyok jó, ahogy vagyok, így szeretnek mások. Ha elfogadnak, el, ha 
nem, azt sem bánom.

Anitics Emese, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Nyári szünet
Volt egy rövidke kis szünet,
Iskolába menni kedvem nem lett.
Sokat játszottam, élveztem,
De tengerre sajnos nem mentem.

Barátommal, Viktorral
Sokat játszottunk, itt a Mikróban.
Puskáztunk, fociztunk,
Veszekedni sose szoktunk.

Nagypapámnak sokat segítettem,
Kapáltam, locsoltam a kertben.
A kiskutyát itattam, etettem,
Tőle viszont sok puszit szereztem.

Szülinapom augusztus harmincegy,
Az iskola holnap már megy.
Az iskolának nem örülök,
Ez biztos igaz, mert mos tüsszögök.

Hollósi Vidor, 6. osztály, Fejős Klára iskola, Nagykikinda

A tengeren
Nagy meglepetés ért. Amikor hazaértem a barátomtól, a szüleim közölték 

velem, hogy megyünk egy hétre a tengerre.
Végre hat év után újra láthatom a nagy, kék tengert. Már nem is nagyon em-

lékszem rá, hogyan néz ki. Boldog voltam. Lázasan készülődtem, pakolásztam. 
Vonattal utaztunk hosszú ideig. Én az utazás nagy részét átaludtam. Reggel, mire 
felébredtem, már látható volt a gyönyörű, hatalmas, kék víztömeg. Miután Barban 
leszálltunk a vonatról, először elmentünk szobát keresni. Megnéztünk vagy hatot, 
mire megtaláltuk a megfelelőt. Szép, halványzöldre festett szoba volt, klímával. 
Vittünk valamennyi élelmet, amit anyukám előre  elkészített. A hiányzó dolgokat 
pedig apuval mi szereztük be a sarki boltban. Miután reggel a szüleim megitták a 
kávét, amit néha én főztem, reggeliztünk. Délelőtt meglátogattuk a kavicsos stran-
dot. Itt úsztunk, napoztunk. Dél körül ebédeltünk, pihentünk. Délután ismét strand, 
úszás. A víz kicsit hideg volt, de megszoktuk. Nagyon jó volt pancsolni, úszni a sós 
vízben. Sokkal könnyebb volt úszni, mint a tó vizében. Igaz, néha nyeltem is a sós 
vízből, de apu azt mondta: büszke rám, hogy ilyen jól úszom. A strandon mindig 
sokan voltunk. Egyik napon bárkával utaztunk a szomszédos fürdőhelyekre. Izgal-
mas látvány volt. Mindenfelé hatalmas, nagy kékség. A fagyizás mindennapos volt. 
Esténként sétáltunk a part melletti sétányon. Ott mindent árultak. Még vidámpark 
is volt. Itt sok mindent ki is próbáltunk, még olyant is, amire apu félve ült fel.

Minden nagyon jól múlt el. Szeretném, ha szüleim jövőre is meglepnének 
egy ilyen nyaralással.

Dér Edvin, 5. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Tűvé tettem...
Angol dolgozatra készültünk. Mikor hazarétem az iskolából, elhatároztam, 

hogy tanulni fogok.
Hozzá is fogtam volna, de a könyveimet nem találtam. Aggódva kerestem, 

mert ez volt az utolsó napom a tanulásra. Miközben  órákon át kerestem, meg-
éheztem, és elmentem enni. Később, mikor befejeztem az étkezést, megfeled-
keztem az angol könyvekről, és odaültem a számítógép elé. Anyu ezt észrevet-
te, és mivel tudott az angol dolgozatról, így szólt hozzám:

– Zsóka! Neked nem az angolt kellene tanulnod?
– Jaj, de azt kellene!
Ekkor eszembe jutott, hogy az én könyveimnek hűlt helyük. Újra nekiálltam 

keresni, de hiába, sehol sem találtam. Feladtam a keresést, és bepakolni készül-
tem a táskámba. A táskám cipzárja elromlott. Eléggé dühös lettem, mert peches 
napom volt, és még ez is keresztbe tett.

– Anyu, hol van a másik táskám? – kérdeztem.
– Miért? Mi lett azzal, ami a kezedben van?
– Elromlott a cipzár!
– Nahát! Ott van a barna szekrényben a másik, de erre két szemed!
– Igen!
Mikor kinyitottam a táskám, hogy átpakoljak, nagy meglepetés ért. Az angol 

felszerelésemet benne találtam. Eszembe jutott, hogy a pótórára azt a táskám 
vittem. Nagyon boldog voltam, és gyorsan bele is néztem a leckékbe.

Most már okultam a hibámon. Ezután, ha hazaérek, a táskámból a dolgokat 
rögtön a helyére teszem.

Pataki Zsófia, 6. osztály, Samu Mihály iskola, ÓbecseMilic Lénárd szabadkai tanuló rajza
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Az unokák köszöntik ma a Rügyfakadás oldalain a nagyanyákat, 
nagyapákat, szép „napsugaras őszt”, békés boldog életet kívánnak 
nekik. Mert a nagyszülők megértő szereteté akkor is érzik az unokák, 
amikor „Néha így, néha úgy...” viselkednek, amikor „A tükör előtt” a 
jó és rossz tulajdonságaikat is számba veszik..., mert a nagyszülők és 
unokák közötti kapocs, a szeretet kölcsönös.

Tabló kerekedett a magyarcsernyei hatodikosok padtársakat 
bemutató, szellemes versikéiből. A szerzők nem vállalták a nyilvá-
nosságot, csak a névsorhoz adták a nevüket a versfüzér alatt. 

S mivel „Újból az iskolapadban” vagytok, kívánok nektek olyan 
élményeket, amilyenben az újvidéki József Attila iskola tanulói vegy-
tanórán részesülnek (Kapitány Bettina: Kémiaórán).

Az eheti küldeményeket három csantavéri nyolcadikosnak 
(Anitics Emese, Nagy Ráhel, Vituska Olivér) és a szabadkai Miloš  
Crnjanski iskola három nyolcadikosának (Benkó Zoltán, Fekete Pet-
ra, Nagy Beáta) köszönöm.

A további írásokra várva szeretettel gondol rátok:
Tomán Mária

Kedves Pajtások!
Kémiaórán

A hetedik osztályban új tantárgyat kaptunk, a kémiát. Sokaknak ismeretlen 
volt ez a tantárgy, s egyaránt érdekelt bennünket a kémia és a szaktanár is, aki 
tanítani fogja.

Szigorú-e vagy sem, barátságos vagy kevésbé az, türelmes vagy türelmet-
len... Számtalan kérdés, mely fontos szerepet játszik abban, milyen módon is-
merjük meg az új tudományt, és milyen sikereket érünk el benne.

Közeledett az első óra, türelmetlenül vártuk a tanárt, akit egy kirándulás 
alkalmával már valamelyest megismertünk. Valószínűleg észrevette kíváncsi 
tekintetünket, és az első perctől kezdve közvetlen, baráti módon viszonyult 
hozzánk. Rögtön tudtunkra adta, hogy atombombát nem készítünk, de ha kí-
sérletek közben őt futni látjuk, kérdés nélkül fussunk utána! Több se kellett a 
nagy nevetéshez, amit CSEND-VICS parancsszóval akart csendesíteni, de újabb 
nevetés tört ki.

Azóta is rendszeresen szórakoztatja az osztályt, egy-egy nehéz tananyag 
után. Nemrég például viccet mesélt. Megkérdezte:

– Tudjátok, hogyan ismerkedett meg James Bond a tehénnel?
Kórusban nemmel válaszoltunk.
– I’m James, James Bond – kezdte a viccet.
– I’m Bó, Bim Bó – idézte a tehenet.
A baráti kapcsolat ellenére mind a két fél tudja, hol a határ, mind a tudásfel-

mérők alkalmával, mind a tanórákon.
Jó lenne, ha több tanárral lenne ilyen kapcsoltunk.

Kapitány Bettina, 7. osztály, József Attila iskola, Újvidék

Jó gyereknek lenni
Az idén töltömbe a tizenkettedik életévemet, ötödikes vagyok. Lassan már 

kikeveredek a gyerekkorból. 
A családban a harmadik gyerek a „Kicsi”. Az igazi felhőtlen gyerekkor már 

elmúlt. Alsós és ovis koromban sokkal több szabadidőm volt. Nem volt más 
elfoglaltságom, csak játszás és szórakozás. Elsős koromban már szaporodtak 
a tennivalók. Erika tanító néninél mindig elég sok leckét kaptunk. Előtte nem 
ismertem a betűket, így sokat kellett gyakorolnom. Amikor kifáradtam, néha 
nyafogtam: 

– Én ezt nem csinálom tovább!
– Nem is tudod, milyen jó neked! Más dolgod sincs, csak a tanulás és a ját-

szás! – mondogatták a szüleim és a tesóim.
Ezt én nem épp így gondoltam. Mindig azt néztem, másoknak milyen 

jó! Most, hogy felsős lettem, bizony megszaporodtak a tanulnivalók is. Több 
tantárgyam van, minden tanárnál mások az elvárások. Több délutáni elfog-
laltságom is van, informatika, torna stb. Ezenkívül röplabdázok és hetente há-
romszor kézilabdaedzésre járok. Ami nem tanulással kapcsolatos, az nem esik 
nehezemre. A barátaimmal kevesebbet tudok lenni, mert mindenkinek más-
más programja van délután. Alig várom a hétvégéket mert akkor több idő jut a 
szórakozásra. Különösen, ha szülinapi bulik vannak.

Amikor látom, hogy a szüleim mennyit dolgoznak és idegeskednek, rájö-
vök, mégiscsak jobb gyereknek lenni.

Szeszták József, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Rossz gyereknek lenni
Az én véleményem szerint rossz gyereknek lenni.
A felnőttektől túl sokat lehet hallani azt, hogy:
– Te még túl kicsi vagy ehhez!
– Neked ezt még nem szabad!
Ezenkívül még sokat parancsolgatnak:
– Vidd ki a szemetet!
– Hagyd abba!
– Csináld meg a házit!
– Rakj rendet!
Pedig ezeket nem kellene mondani, mert mi is fölérjük ésszel. Magunktól 

is megcsináljuk, ha már szükséges. Ha ellenkezünk, akkor mindig azt mondják, 
hogy ők dolgoznak, és mindig ők győznek a végén. 

Vannak mintagyerekek is. A szülők pedig hozzájuk hasonlítanak:
– Te miért nem vagy olyan?! Te mért nem tudsz annyit?
Ezek a szavak a legidegesítőbbek. Azt hiszik, hogy mi is olyanok vagyunk, 

mint ők. Pedig mi időben valamennyivel előttük vagyunk. Pl.: 
mi többet tévézünk,
mi többet játszunk,
mi komputerezünk.
Van mp3, mp4-ünk stb.
Ők (a felnőttek) mindig azt mondják, hogy jó gyereknek lenni.
Szerintünk rossz, szerintük jó, de ha újra gyerekek lennének megértenék.

Hugyik László, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Az én padtársam Niki
beceneve: Kiki.
Kedves és okos, na meg csini,
s ő így ettől nagyon cuki.
A röplabda a kedvence,
érte bármit megtenne.
A versenyeket sorra nyeri,
mert ő egy igazi zseni!
Valamint ő egy igazi barát,
ki mindig mindenre 
megoldást talál!

Rövid haja
csokibarna.
Barna a szeme,
kedves a neve.
két keze napfényt sző,
nem más, a padtársam ő!
Neve pedig Bemi,
s szeret viccelni!

Barna szeme,
vékony háta.
A padban mindig izgága.
csak néha puskázik,
de mindig ötösökre halászik.
Nagyon kedves,
de ha idegesítik, akkor mérges.
Jó barátnőm, 
az egyik legjobb az osztályban,
ez ő, a csodálatos leányka.

Ági kedves lány,
szereti Afrikát.
Szeret sokat viccleni,
az embereket csipkedni.
mégis jó lány,
s nagyon kedves padtárs.

Mint egy varázsos lány,
úgy ül a padban némán.
Különös, titkos, csendes,

csak rám néz, és a fejembe csend lesz.
Mindig csak őt figyelem,
és látom, hogy fontos nála a fegyelem.

Barna a szeme, a haja,
ő a kis aranyoska.
Kedves lány a Timi,
mert ő a kis tini.
Ha nem jön iskolába,
sírunk is utána.
Mindig vidám ez a kislány.

Csendes egy padtárs,
kinek haja barnás.
Szereti a játékot,
mivel ő egy játékos.
Ő egy igazi társ,
és a legjobb pajtás.

Az én padtársam
egy lusta fráter,
nem a leckét írja,
hanem a komputert nyomja.

Az én padtársam
elég okos,
csak az a baj,
hogy nem igazán szorgos.

Dolfi egy olyan csoki,
de nem alamuszi.
Szereti a csipszet,
de nem tűri a heccet.
Nagyon jó barát,
védi a padtársát.

A szerzők a magyarcsernyei 
Petőfi Sándor iskola 6. osztályá-
nak tanulói: Aranyos Tímea, Bi-

acsi Nikolett, Bokor Bernadetta, 
Fehér Melinda, Majoros Norbert, 

Márton Róbert, Ördög Enikő, 
Palatinus Tímea, Vladuc Ágota

Padtárs 
(Versfüzér)
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W
alt Disney, a többszörös Oscar-dí-
jas művész nemcsak Miki egérre 
építette a birodalmát, számtalan 

kedvencünket neki és a stúdiójának kö-
szönhetjük, gondoljunk elsősorban Hófe-
hérkére és a hét törpére, Dumbóra, Plutóra 
és a többiekre. A Micimackó a mozik állandó 
vendége volt már a múltban is. Nem egy Mi-
cimackóhoz kapcsolódó kaland látott már 
napvilágot könyv, képregény, rajzfilmsoro-
zat, DVD és mozifilm formájában. Nagyon 
nehéz lenne mindent felsorolni, erre nem 
merünk vállalkozni, de megemlítjük, hogy 
a legelső Micimackó-film 1977-ben három 
történetet mesél el. Először kiderül, hogy 
Micimackó, mint minden medve, minden-
nél jobban szereti a mézet. A másodikban 
egy viharos nap tárul elénk, míg harmadjára 
az oktondi Tigris megneveléséhez kapunk 
tanácsokat. 1997-ben a Micimackó vissza-
tér című filmben véget ér a nyár, vége a 
vakációnak. Róbert Gidának suliba kellene 
mennie. Ezt nem mondja meg személyesen 
Micimackónak, levelet ír neki, de a medve-
bocs félreérti a dolgot, és ebből nagy gali-
ba lesz. 1999-ben láttuk a Micimackó – Az 

ajándékok ideje című mozit. Mi történne, ha 
a Százholdas Pagonyban megszűnnének az 
ünnepek? Ha elveszne Nyuszi falinaptára? 
Vajon mi lesz a karácsonyi ajándékokkal? A 
filmből mindent megtudunk. 2001-ben néz-
hettük meg a Micimackó könyvét. A bará-
tok Róbert Gida szobájában gyűlnek össze,  
ahol felfedezik Micimackó féltve őrzött 
mesekönyvét, amelyben minden történet 
róluk szól. A történetek megelevenednek, 
és a végén a társaság megállapítja, hogy 
semmi sem szebb a barátságnál. 2002-ben 
jutott el a mozikba a Micimackó: Boldog új 
Mackóévet című mese. Beköszönt hamaro-
san az újév, és ezzel megkezdődnek a bajok. 
Nyuszi nagy bulit szervez, ám Micimackó a 
barátaival megzavarja az előkészületeket. 
Nyuszi emiatt azzal fenyegetőzik, hogy el-
hagyja a pagonyt. 2004-ben nagy siker volt 
a Micimackó: Tavaszolás Zsebibabával. A 
Százholdas Pagonyban beköszönt a tavasz. 
Zsebibaba ugrál, ugrál és ugrál. Mindenkit 
felkeres, és szeretné velük világgá kürtölni, 
hogy itt a tavasz, örüljön mindenki, Nyuszi 
azonban nem akar ünnepelni. 2005-ben a 
piacra kerül a Micimackó és a Zelefánt. Sú-
lyos lábak dobognak az erdőben. Valami 
félelmetes közeledik! Ez a Zelefánt. Még 
ugyan senki sem látta, de mindenki csak 
róla beszél...

Ezt az újabb Micimackó-rajzfilmet Ste-
phen J. Anderson és Don Hall rendezte. Ők 
ketten elővették Milne regényét, és munká-
hoz láttak. Újra találkozhatunk a moziban 
Micimackóval, Tigrissel, Nyuszival, Malac-
kával, Zsebibabával, Kangával, Fülessel, aki 
megint elhagyta a farkát. Bagoly kergeti egy 
vad kalandba a társaságot, melynek célja, 
hogy Róbert Gidát megmentsék egy kép-
zeletbeli vádaskodástól. Nagyon zűrös nap 
vár a medvénkre, aki csupán egy kis mézért 
indult az erdőbe.

Micimackót egy londoni születésű írónak, 
A. A. Milnénak (1882–1956) köszönhetjük, 
aki rengeteg könyvet adatott ki Micimac-
kóról és Róbert Gidáról. A mostani filmnek 
öt regény szolgált alapjául. Milne gyermeke 
a mackót egy londoni állatkertben látott 
kanadai feketemedve után nevezte el Win-
nie-nek, Pooh pedig egy hattyú neve volt, 
melyet együtt csodáltak meg édesapjával. 
Ezt az újabb filmet számítógép rajzolta, de 
a régi, kézzel stilizált formákat használva. 
Nagyon érdekes a film, okvetlenül nézzük 
meg, és kérjük a gyártókat, hogy jövőre is 
készítsenek el egy filmet mindarról, ami a 
Százholdas Pagonyban Micimackóval és a 
barátaival történik. 

B. Z.

Micimackó

A nem túlságosan 
okos medvebocs újra 

a mozivászon – Hét 
rajzfilmet követően 

a tehetős Disney 
Stúdió visszatért 

egyik legkedvesebb 
karakteréhez, 

hogy beindítsa egy 
nyolcadik nagy-
nagy kalandra. 
Micimackó nem 

sokat gondolkozott 
– ami nehezére esne – 
megérkezett hozzánk, 

mert már nagyon 
hiányoztak neki régen 

nem látott barátai 
– meg a hálás nézők, 
akik mindent mindig 

elnéztek őkelmének... 
– A rajzfilm eredeti 

címe: Winnie the Pooh
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1�– Milyen jó képernyővédő! – Furcsán bessszélsssz! Hogyhogy nem selypítesssz?

Internetező kísértet

– Hogy hívják az internetes kísértetet?
– ???
– Pont huuúú.

Focibaleset
Kovács kérdi a haverját:
– Figyelj, te miért sántítasz?
– Semmiség, egy szimpla focibaleset!
– Nem is tudtam, hogy szoktál focizni.
– Nem is. Csak tegnap kikapott a váloga-

tott, és mérgemben belerúgtam a tévébe.

Villanyoszlop
A részeg a villanyoszlopot rázza:
– Engedjenek be!
Odalép a rendőr, megkérdi:
– Mit csinál itt, jóember? Be akar menni?
– Hát persze, de nem engednek be!
Felnéz a rendőr:
– Pedig itthon vannak, ég náluk a villany!

Halak
– Jean, adjon friss vizet a halaknak!
– De uram, még a tegnapit sem itták meg.

Gőzölgő fazék
– Jean! Miért dobta bele az órámat a gőzöl-

gő fazékba?
– Mert fő a pontosság, uram!

Tésztát rádióval
Két rendőr beszélget:
– Te mivel eszed a tésztát?
– Rádióval.
– Hogyhogy?
– Tudod, az asszony mindig megkérdezi, 

hogy: kérsz rá diót?

Zenész vendégek

– Jean! Holnap zenész vendégek érkeznek 
vacsorára!

– Rendben uram, akkor majd cintányéron 
szolgálom fel az ételt!

Süt a nap
– Mitől van ilyen világos, Jean?
– Süt a nap, uram!
– Kenyeret vagy kalácsot?

Próbaszemüveg
A cigány elmegy a szemorvoshoz, mert lá-

tászavarokkal küszködik. A szemorvos leülteti 
a tábla elé pár méterre, és így szól:

– El tudja olvasni?
– Nem – válaszolja a cigány.
Az orvos egy próbaszemüveget tesz fel 

neki:
– És így?
– Így sem.
Ez így megy egy jó darabig. Mikor a cigány 

már a legerősebb szemüvegre is rázza a fejét, 
az orvos rákiabál:

– Maga ugrat engem! Nem létezik, hogy 
még ezzel sem tudja elolvasni!

– Dehogy ugratom én drága doktor úr, én 
tényleg nem tudok olvasni!

Vonatos név
Bemegy az indián a falu elöljárójához, hogy 

nevet szeretne változtatni, mivel az eredeti 
neve túl hosszú.

– És mi a neve, amit meg szeretne változ-
tatni?

– A nevem: Vonat, amely mindig kétszer 
dudál, mikor hajnalban befordul a síneken.

– Igen, ez tényleg elég hosszú. Mire szeret-
né változtatni?

– Tüütűűű.

Jóga

Két barát beszélget:
– Sportolsz?
– Mindennap jógázom. Hanyatt fekszem 

a heverőn két órán át, a szememet egyetlen 
pontra függesztve.

– Milyen pontra?
– A képernyőre.

Delta Airlines
A repülőtéren néhány utas elhelyezte cso-

magjait a 35. kapunál, és várták, hogy beje-
lentsék a Delta 570-es járat indulását. Hama-
rosan megszólalt a hangosbemondó:

– Elnézést kérünk kedves utasainktól, de a 
Delta Airlines 570-es járatára a felszállás a 41-
es kapunál történik.

Az utasok erre felszedelőzködtek, és át-
költöztették csomagjaikat a 41-es kapuhoz. 
Hamarosan azonban ismét megszólalt a han-
gosbemondó:

– Elnézést kérünk, de a Delta Airlines 570-
es járatára a 35. kapunál lehet majd felszállni.

Az utasok visszacihelődtek eredeti he-
lyükre. Rövid idő múlva azonban megszólalt 
megint az ismerős hang:

– Kedves utasaink. Köszönjük, hogy részt 
vettek a Delta Airlines fittneszprogramjában...

Harrison Ford
– Hogy mondják az angolok, hogy „haj van 

az autón”?
– ???
– Harrison Ford!

Flopilemez
– Hol terem a flopilemez?
– ???
– Diszkréten.
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– Nagyon elkényeztetett voltam herceg koromban. Az, hogy békává 
változtattak, és beléd szerettem, a legjobb dolog, ami történt velem. – Most éppen nem jut eszembe, de itt van a nyelvem hegyén...

Együtt a készlet

Arisztid haldoklik, és halálos ágyához oda-
kéreti barátját, Taszilót. Azt mondja neki:

– Tudod, hogy a tizenkét személyes arany 
étkészletemből három darabot elloptak... Ha 
meghalok, rád hagyom a maradékot, hadd 
legyen együtt a készlet!

Megy a vásárba
– Mariska néni megy a vásárba, szembe jön 

vele 3 paraszt 3 tarisznyával, mindegyik tarisz-
nyában 3 macska, minden macska gyomrában 
egy egér. Hányan mennek a vásárba?

– ???
– Csak Mariska néni, mert a többiek szem-

bejönnek vele!

Légy és elefánt
– Mi a különbség a légy és az elefánt kö-

zött?
– Az, hogy az elefánt tudja magát a fülével 

legyezni, de a légy nem tudja magát a fülével 
elefántolni.

Állatorvos
Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a 

körzeti orvost, aki így szól:
– Jöjjön, üljön le ide, és mondja el, hogy mi 

a baja!
Erre az állatorvos:
– Ja, hát így könnyű!

Függetlenségi nyilatkozat
Pistike felel történelemből. Kérdi a tanár-

nő:
– Hol írták alá a függetlenségi nyilatkoza-

tot?
– Hát szerintem biztos a lap alján!

Zsiráf és vakond

– Mi lesz abból, ha keresztezik a zsiráfot és 
a vakondot?

– ???
– Fúrótorony!

Ámulat
Az újdonsült autótulajdonos mérgesen 

ront be a kocsi előző gazdájához:
– Amikor a kocsira alkudoztunk, ön azt 

mondta, egyik ámulatból a másikba fogok 
esni! És most tessék, be sem indul a járgány!

– Na látja, ez az első...

Kocsitolvaj
– Papa! Papa! – kiabál a fiú a kertből. – Most 

lopták el a kocsinkat!
– Láttad, ki vitte el?
– Igen!
– Felismernéd?
– Nem, de felírtam a kocsi rendszámát.

Első nap
Az újonc katonától kérdezi az őrmester:
– Na fiam, milyen volt az első napja?
– Uram, nem emlékszem rá! Akkor még 

egészen kicsi csecsemő voltam.

Poros szőnyeg
– Miért rakja a szőke nő a poros szőnyeget 

a hűtőszekrénybe?
– ???
– Hogy kirázza a hideg.

Abszolút rendőr
– Ki az abszolút rendőr?
– Aki letartóztatja a gyilkos galócát és a lo-

pótököt is!

Ikertestvérek

Mórickáéknál ikertestvérek születnek. Für-
detésüket csodálkozva nézi. Az egyik baba 
ordít, a másik szép csendben tűri, hogy mos-
dassák.

– Mama, szerintem ezt a halkabbikat tart-
suk meg!

Lóerő
Öreg székely bácsi megy az országúton, 

egyszer csak megáll mellette egy Mercedes, 
kihajolnak az ablakon és megkérdezik a bá-
csit:

– Hány lóerős a szekér, papa?
– Kettő, hát a tied?
– 320 – mondja a sofőr, és nagy gázt adva 

elhúz.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy 

a Mercedes nekiment egy fának. Erre gúnyo-
san így szól:

– Mi van fiam, szétszaladt a ménes?

Három szemüveg
– Mióta rosszul látok, álladóan három 

szemüveget hordok magamnál.
Egyet, amivel közelre látok, és egy másikat, 

amivel meg távolra.
– És a harmadik?
– Azzal keresem meg az első kettőt.

Rendőr a pizzériában
Ül egy rendőr a pizzériában, és kér egy piz-

zát.
– Négyfelé vagy nyolcfelé vágjam? – kérdi 

a pizzás.
– Azt hiszem, elég lesz négyre, nyolc szele-

tet már biztos nem tudnék megenni.
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Késő éjszaka volt, midőn Bánfi Dénes 
kétszáz lovasával oda jutott, ahol a 
Körös vize végigszelve a tájat, kétfelé 

választja az erdős völgyet. – A hídnál, mely a 
vízen keresztülvezet, tábort ütött a török; egy 
csoport beduin ott hasalt a parton, hosszú 
puskáival fülelve. Meglepni nem lehete őket.

Bánfihunyad felé majd múló, majd terjedő 
veresség látszott az égen.

Bánfi a túlparti erdő rejtekében hagyva 
lovagjait, maga negyedmagával elindult a víz 
sekélyesebb részén átjárást keresni.

A Körös itt néhol oly sebes, hogy az em-
bert lekapja lováról. Szerencsére a száraz nyár 
nagyon kiapasztotta, s Bánfi nemsokára egy 
helyre akadva, ahol csendesebben folyik a 
víz, társaival együtt azon szerencsésen átgá-
zolt. Ezzel egyet közülök visszaküldött, hogy a 
többieket is vezesse oda, maga addig harmad-
magával a túlparton maradt, merően bámulva 
azon táj felé, ahonnan az égés látszott.

Ezalatt egy hat lovagból álló beduin őr-
csapat, a folyam partján cirkálva, észrevevé a 
három lovagot, s vezetőjük rájok kiálta, hogy 
álljanak meg.

Bánfi erre vissza akart húzódni, de három 
beduin hirtelen elébe került, s a másik három 
fölemelt dárdával rohant rá és társaira.

– Hajtsátok le fejeteket a ló nyakára, s bal 
kézzel kapjátok el a dárdát – monda ez társai-
nak, s azzal kardot húzva, a szemközt jövőkre 
rohantak; szótlanul összecsapva velük az éj 
árnya alatt.

Bánfi középett állt, a három beduin dárdája 
egyszerre süvöltött, s Bánfi társai kétfelől egy-
szerre estek le a lórul átszegezve, míg ő bal 
kézzel biztos ügyességgel kapva el az őrjáró 
kelevézét, jobbjával egy csapást intéze hozzá, 
mely annak koponyáját hasítá ketté.

Erre, meglátva, hogy egyedül maradt, egy-
szerre fordult mindkét ellenének, s egyiket a 
kopjával, másikat karddal néhány perc alatt 
leveré.

Dühösen száguldott a part felől kerülő má-
sik három ellene.

– Jertek! – dörmögé Bánfi, s azzal az iszonyú 
humorral, mely némely harcosnak a halálve-
szély pillanatában annyira sajátja, mosolyogva 
mondá: – Majd én tanítalak meg benneteket 
dárdával bánni! – S azzal lovát egy facsoport-
nak faroltatva, kardját tokjába dugá, s az elvett 
dárdát kétkézre kapva, nem telt bele két perc, 
midőn mind a hármat leöklelte lováról.

Ekkor széttekinte, ha nem jön-e több, s 
örömmel tapasztalá, hogy a hídnál levők a 
távol miatt nem vették észre a tusát. Kétszáz 

lovagja pedig már a túlsó parton járt, s szép 
nesztelen átkelt az innensőre.

Egypár a leküzdött beduinok közül még 
nyavalygott és ordítozott.

– Verjétek ezeket főbe, hogy el ne áruljanak 
bennünket kiáltozásaikkal.

– Ne várjuk be Veér György csapatait? – kér-
dé egy hadnagy.

– Nem lehet, nincs időnk – szólt Bánfi, a 
vereslő égen jártatva szemeit, s azzal a kisded 
csapat nesztelenül haladt a mezőségeken és 
harasztokon keresztül.

Nemsokára valami távoli zsibongást kez-
dének hallani, s amint egy dombtetőre értek, 
föltűnt előttük Bánfihunyad.

Bánfi könnyebbülten lélegzett; nem a vá-
ros égett, csupán a kertekben levő kazalok, 
a lakosok előre leverték házaik tetőit, hogy 
az ellenség föl ne gyújthassa. A templom és 
torony is tetőtlenül állott, s lehete látni, mint 
hemzsegi azt körül a tűz világánál ostromló 
török had; míg a torony ormairól tűzesőként 
hullott alá az égő szurok és kénkő, néha egy-
egy nehéz gerenda is, sodorva a falakról a föl-
kapaszkodókat.

Ali basa nem várhatta be ágyúit, mik a rossz  
utakon elmaradtak, s azt hivé, hogy egy ost-
rommal beveheti a parasztoktól és nőktül vé-
dett helyet. De a kétségbeesés katonává tesz 
mindenkit, s az elszánt kezében jó fegyver a 
fejsze és kasza.

Bánfi arca kigyulladt e látványra. Egy fehér 
hölgyalakot vélt látni a torony ormán, s azzal 
sarkantyúba kapá lovát, s mint a vihar, nyar-
galt előre, lovagjainak kiáltva:

– Ne számlálgassuk az ellenséget most, majd 
ráérünk, ha leöltük! – S egy óranegyed múlva a 
város előtti tábor elé ért a kisded csapat.

Itt aludt mindenki. Míg egyik sereg ost-
romolt, addig a másik ráért pihenni; még az 
őrök is nyugalomra hajták fejeiket, a lovasok 
ott feküdtek lecövekelt paripáik mellett, s csak 
akkor riadtak föl álmaikból, midőn már Bánfi 
keresztül-kasul nyargalt soraikon.

A báró egyedül az ostromlottakhoz akar-
va sietni, hirtelen keresztülgázolt az eszeve-
szett seregen, mely álmából fölijesztve, lóra, 
dárdára kapott, s egymást vélve ellenének, 
összekeveredék, kölcsönösen rontva tulajdon 
csoportját, a csauszok hasztalan iparkodtak a 
bőszülteket rendbeszedni.

Bánfi azonban véletlenül, vakmerően vá-
gott a török had közé, mely a templomot 
ostromolta. Az első csapatok ijedten futottak 
meg váratlan rohama elől, a futókat azonban 
nemsokára megtorlasztá egy szemközt jövő 
dandár, mely Ali basa válogatott mamelukja-
iból állott.

Egy óriási szerecsen vezette a csapatot. 
Lova rendkívüli nagyságú, tizennyolc markos 
mén; maga hét láb magas idomtalan alak; fé-
lig meztelen kiülő izmai ragyognak, mint az 
acél, az égő kazalok pokoli fényében; széles 
szája vérzik egy kőhajítástól; fekete arcából 
rémesen világlanak elő szeme fehérei.

– Megállj, gyaur! – ordíta a szerecsen a csa-
tazajt fölülmúló hangon, s egyenesen Bánfi-
nak tartott. Iszonyú öklében tenyérnyi széles 

Jókai Mór Erdély aranykora (1852) című 
ismert regényének tizenharmadik, Az éji 
harc című fejezetéből olvashattok egy rész-
letet mai rovatunkban. Amiért ismét témát 
jelent számunkra ez a regény, az Bánffyhu-
nyad miatt van. A történelmi Erdély e tér-
sége, illetve városa képezi a regény közölt 
fejezetének cselekményterét, de egyébként 
is fontos magyar kultúrtörténeti emlékhely. 
Lesz még szó róla a Jó Pajtás lapjain.

Bánffy Dénes a Jókai-regény tragikus 
hőse – bukásával, igaztalan és intrika okoz-

ta lefejeztetésével szimbolikus értelemben 
az ősi Erdély, a történelmi Magyarország 
utolsó maradéka, a régi magyar dicsőség 
vész el. 

Az Erdély aranykora egy dilógia első 
része, a Törökvilág Magyaroszágon (1852) 
képezi a folytatását! Olvassátok el őket, ha 
szeretitek a történelmi kalandregényeket, 
szerelemmel, hősiességgel, csatajelenetek-
kel és anekdotákkal fűszerezve! Kellemes 
olvasmányélményeket!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!

Jókai Mór 

Erdély aranykora
(Részlet) 
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görbe kard villogott, melyet még neki is sú-
lyos volt megemelni.

Két huszár, ki Bánfi elé vágtatott, két csapá-
sára az iszonyú szörnynek jobbra-balra hullott 
le lováról, egyik fejetlenül, másik övig hasítva. 
A harmadik csapásra fölállt nyergében a szere-
csen, elkiáltva magát dörgő hangon:

– Én vagyok Kariasszár!, a győzhetetlen. 
Köszönd istenednek, hogy általam halsz meg 
– s ezzel hátrakapva kardját, egy irtóztató csa-
pást mért Bánfi fejére.

A báró hidegvérrel emelé föl kardját szeme 
elé, s azon pillanatban, midőn Kariasszár felé 
csapott, egy ügyes, semmi erőbe nem kerülő, 
de a villámnál gyorsabb mozdulatot tett vele a 
szerecsen ökle felé, vívók belső vágásnak ne-
vezik ezt, s e csapással Kariasszárnak egyszerre 
négy ujját leütötte, a nehéz pallos csörömpöl-
ve hullott alá az ujjatlan marokból.

A fekete arcon meglátszott az ijedtség és 
düh elsápadása. Iszonyú ordítással veté magát 
rögtön Bánfira, s nem törődve az arcára és vál-
lára kapott sebekkel, bal kezével elkapá Bánfi 
jobb karját, s brutális erővel egyet taszított 
rajta úgy, hogy ha Bánfi erősen nem ül lován, 
kiesik nyergéből.

Úgy látszott, mintha a szerecsen még fél 
kézzel is képes lenne őt összemorzsolni.

Bánfi azonban jó lovas levén, keményen 
megszorítá térdeivel paripáját, mire a nemes 
mén fölágaskodott két hátulsó lábaira, s amint 
az óriás urával dulakodott, oroszláni erővel 
tépve annak megmarcangolt karját – a harc-
paripa egyszerre nekifordult a szerecsennek, 
s patkójával combon vágva, tajtékzó szájával 
dühösen beleharapott annak húsos mellébe, 
s a megharapott részen egyet csavarintott fo-
gaival.

Kariasszár elordítá magát bőszült fájdalmá-
ban, s hirtelen eleresztve a bárót, handzsárjá-
hoz kapott bal kezével, s azt jajgatva rántá ki.

Bánfi azon pillanatban nyakához vágva az 
óriásnak, a roppant fő egyszerre alágördült, s 
míg a levágott nyakból háromágú sugárban 
szökellt föl a vér, a fejetlen alak nekiszabadult 
lován ülve maradt, s kirántott handzsárjával fe-
jetlenül vagdalkozott még holta után is jobb-
ra-balra – ijesztő tüneményül saját népeinek.

Az óriás elestének láttára szétfutottak a 
megrémült mamelukok, egymást taposva s a 
kerítéseken ugrálva át lovaikról; ugyanekkor a 
templomot védő nép, elhányva az útból tor-
laszait, kirontott ostromlóira, elöl Vízaknainé 
kivont karddal, utána a papok mint zászlótar-
tók a templomi lobogókkal. A nagy, de két tűz 
közé szorult ostromló tömeg kétfelé vált, utat 
nyitva egyfelől a parasztok kaszáinak, másfelől 
a huszárok csákányainak. Ez utóbbi hatalmas 
fegyver a vele bánni tudók kezében; ütései 
csaknem kikerülhetlenek. A csákány hosszú, 
hegyes orra a lecsapásnál oly erővel hull alá, 
hogy nincs paizs vagy sisak, melyet keresztül 
ne üssön, s kard meg nem véd görbe, hajlott 
vasa elől. A két csapat nemsokára összeért, 
elszórva az útból a janicsárokat, kik még fél-
holtan is csapkodtak handzsáraikkal a rajtuk 
átgázoló lovak lábaihoz.

Vízaknainé kipirult arccal szökött Bánfi Dé-
nes elé, s lova kantárát megragadta.

– A veszély nagy, méltóságos uram, a török 
húszannyi erővel van, mint mi együttvéve: jöj-
jön kegyelmed a templom kerítése mögé.

– Egy lépést sem innen – monda Bánfi hi-
degvérrel. – Meneküljenek kegyelmetek vissza  
torlaszaikhoz.

– Egy lépést sem innen – viszonza Vízakna-
iné.

– Én tudom magamat védni – monda Bánfi 
hevesen.

– Én is – viszonza büszkén az asszony.
E pillanatban, mintha a föllegekből száll-

nának le, vagy a földből támadnának elő, 
minden utcáról új csapatok rajoznak ki, gyalo-
gosok, lovasok, hosszú puskákkal, tegzekkel, 
szalagos kopjákkal, s égbontó ordítás támad 
minden oldalról:

– Ali! Ali! Allah akbár!
A magyarság erre hátát a templomnak 

vetve, csatasorba állott, s várta a támadást. Az 
utca végéről egy fényes lovagcsoport látszott 
közelíteni, a szpáhik válogatott csapatja volt 
ez, délceg arab paripákon, miknek nyeregta-
karója smaragdoktól tündökölt a tűzvilágban. 
Középett lovagolt Ali, karcsú, hófehér berber 
ménen: kezében gyémántos markolatú görbe 
kard, fején turbános sisak, nagy szakálla ezüst 
páncéljára hullt le. Amint lőtávolságnyira ért 
Bánfihoz, megállt, s csapatjait körül elrende-
zé.

Bánfi mindekkorig hozzá sem nyúlt pisz-
tolyaihoz, miknek gyönyörű elefántcsontból 
faragott agyai kilátszottak nyeregkápáiból. 
Most kivonta azokat, s mindkettőt odanyújtá 
Vízaknainénak.

– Fogja kegyelmed – monda. – Legyen mi-
vel védnie magát.

Ali basa erre egy hírnököt küldött előre, ki a 
magyarok elé érve, ez izenetet hozá nekik:

– Az én uram, Ali basa, fölszólít titeket, hi-
tetlen gyaur nép, nincs hová futnotok, minek 
erőlködtök ellene tovább: tegyétek le a fegy-
vert lábaihoz, s várjátok kegyelmét.

Alig ejté ki utolsó szavát a hírnök, midőn 
két lövés hallatszott, s a hírnök holtan esett 
le lováról. Vízaknainé mind a két pisztolyt őrá 
lőtte ki – feleletül.

Erre Ali basa dühösen inte a körülálló csa-
patoknak, s minden oldalról nyilak és puskák 
irányoztattak a magyarság felé. Vízaknainé e 
percben fölhágott Bánfi kengyelvasába, s egy 
kézzel annak vállára kapaszkodva, másikkal 
megvillantá kardját, kiáltva:

– Ne féljetek, barátim! – Szavait ropogó 
dördülés s süvöltő nyílzápor követte. Vízaknai-
né testével fedezte Bánfit, ki a lövés elhangzá-
sa után gyengülni érzé a nő szorítását karján. 
Egy nyíl szíve fölött találta a nőt.

– E nyíl neked volt szánva – suttogá Vízak-
nainé, s holtan omlott le a földre.

– Szegény asszony – monda Bánfi, utána 
tekintve. – Mindig szeretett, és sohasem mu-
tatta.

S azután vér folyott könny helyett.
A magyar csapatot körülözönlé a török raj, 

de sehol sem bírta azt megbontani; Bánfi már 
a nyolcadik szpáhival vívott, kik mind elhulltak 
rendkívüli ügyessége miatt. Ali basa magánkí-
vül jött dühében.

– Nem bírjátok hát leverni ezt a csúfondá-
ros kutyát! – ordíta bőszülten, s szétkardlapoz-
va előtte álló embereit, maga vágtatott Bánfi 
elé. – Én vagyok előtted, hitvány disznó – ordí-
ta rá fogcsikorítva –, te kutyák ivadéka.

– Tartsd magadnak címeidet! – kiálta Bán-
fi, s elébe vágtatva, olyat húzott kardjával a 
basa sisakjára, hogy mind a sisak, mind a kard 
összetörött. Erre mindkét lovag egyszerre 
döbbenten hátrált vissza, s Ali egy gömbölyű 
paizst kapott el fegyverhordozóitól, míg Bánfi-
nak egy acélcsákányt nyújtottak hirtelenében. 
Ezzel ismét mind a két vezér összerontott.

A csákány iszonyú csapással sújtott le a 
gömbölyű paizsra, s lyukat ütött rajta, mire 
Ali basa kardjával visszavágott, s Bánfit ezúttal 
csak ügyes félrehajlása menté meg a haláltól.

– Fejedet labdának viszem el – szólt gúnyo-
san Ali.

– Én pedig szakálladat seprűnek – viszonza 
Bánfi.

– Nemesi címeredet lovaim ólára szegzem 
ki.

– Én pedig bőrödet madárijesztőnek töme-
tem ki polyvával.

– Te föllázadt rabszolga!
– Te borbélyinasból lett hadvezér.
Minden gúnymondat új dühös csapás által 

volt kísérve.
– Te becstelen asszonyrabló! – kiálta tajték-

zó szájal a basa.
– Te török leányt rabolsz tisztátalan ölelé-

sedre? Ezért én elrablom feleségedet! S háre-
memben ő lesz legutolsó rabnőm!

Bánfi előtt elfordult a világ. Három oly se-
bet kapott lelkén, mely kivette őt emberi alak-
jából.
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zerencsére a metrós, és a hagyományos programok használ-
hatóak osztott képernyőn is, például a kijelző bal szélén mehet 
a közösségkliens, míg a jobbon egy szövegszerkesztő. Ami vi-

szont kínos, hogy a Metro-felületen futó programok nem kerülnek 
le a tálcára, plusz az új felhasználói felületen semmiféle jelzés sem 
található arra vonatkozóan, hogy aktuálisan mely alkalmazások 
aktívak. A cikk írásának pillanatáig körülbelül 20 percet szántam 
arra, hogy megpróbáltam kitalálni a metrós szoftverek bezárásának 
módját, ám jelen ismereteim szerint erre szimplán nincs lehetőség 
– már ha a Feladatkezelőben való „brute-force” kilövésüket nem te-
kintjük annak.

Megemlítendő, hogy Windows 8-ban egy registry tweakkel teljes 
mértékben ki lehet kapcsolni a Metro-felületet, ebben az esetben a 
felhasználó visszakapja a Start menüt is. Nem tudni, hogy a Micro-
soft hajlandó lesz-e hivatalosan kikerülhetővé tenni a Windows 8 
savát-borsát adó Metrót, ám ha nem kívánják felbőszíteni a felhasz-
nálói tábor egy jelentős hányadát, akkor nem akadékosodnak majd 
az opció meghagyásával kapcsolatban.

Véleményem szerint a Metro egérrel és billentyűzettel való hasz-
nálata hagy némi kívánnivalót maga után, hiszen a felület egyes 
esetekben dühítően kényelmetlenné, vagy éppen átláthatatlanná 
teszi a legalapvetőbb funkciók elérését. Természetesen érthető, 
hogy például a Start menü kezelése egy 10 colos érintőkijelzővel 
ellátott táblagépen szinte lehetetlen feladat, ám ezen probléma 
megoldása közben nem nyilvánvaló, hogy miért kell likvidálni egy 
kiválónak bizonyult megoldást.

Ettől függetlenül érdekes, hogy a Windows 7-ben látott összes 
panel valamilyen módon elérhető a Developer Preview-ban, az 
egész Metro tulajdonképpen csak egy új réteg a régi felületen. A 
felhasználók szerencséjére az operációs rendszerben alkalmazott 
meghajtó-keretrendszer alig különbözik a Windows 7-ben hasz-
nálttól, így az utóbbira írt driverek döntő többsége minden további 
nélkül képes tenni a dolgát a friss környezetben. A tesztgépen a te-
lepítés után alapvetően az összes hardver tökéletesen funkcionált, 
ám próbából feltelepítettem a 11.8-as ATI/AMD Catalystot, amely 
szintén nem jött zavarba a friss szoftvertől.

Mint a cikk elején már említettem, jelenleg egy félkész operáci-
ós rendszerről van szó, amelyből konkrétan még hiányzik néhány 
funkció is, így egyelőre nem lehet végleges véleményt alkotni róla. 
A benyomásaim vegyesek, tipikusan egy olyan termékről van szó, 
amely értékelése előtt érdemes aludni egyet, hiszen a túlságosan 
is sok újdonsága elsőre meglehetősen riasztóan képes hatni. Annyi 
viszont biztos, hogy ez a szoftver egy új korszakot nyit majd a Win-
dowsok történetében – a kérdés csupán az, hogy hatalmas siker, 
vagy orbitális bukás lesz-e.

W. I./MobilPort

Windows 8: 
bukás vagy forradalom? (2.)
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KOS

Vállald a küzdelmet a mindennapok 
gondjaival, mert most egy keményebb 
időszak elé nézel. Gyorsan kell csele-
kedni, jó lenne, ha a környezeted is fel 
tudnád rázni kicsit! Meg kell győznöd 
a többieket az előttük álló helyzet fon-
tosságáról!

 BIKA

A döntéseidet te hozd meg, és sem-
mi esetre se hagyd, hogy ezt más tegye 
helyetted. Kicsit vissza kell vonulnod. 
Az embereknek nincs szükségük kiok-
tatásra, és ha mással nem tudsz előáll-
ni, mint okoskodással, csak ellenséget 
kreálsz belőlük. Tudod a szabályt: élni, 
és élni hagyni!

IKREK

A siker nem áll tőled távol, de ez 
nem elég. Ha te nem teszel érte, nem 
fog magától összejönni. Tele vagy 
jobbnál jobb ötletekkel, úgy érzed, 
muszáj megosztanod őket a világgal. 
Legalább egyet valóra kell váltanod, 
de ehhez szükséged lesz egy kis segít-
ségre.

RÁK

Összpontosíts jobban a feladataid-
ra, mert kicsúszik a kezedből az irányí-
tás. Kivételesen ez egy olyan időszak, 
amikor nem kellene a jelenben élned. 
Nem azért, mert olyan rossz a helyzet, 
de sokkal hasznosabban töltöd az időt, 
ha a jövődre is gondolsz.

OROSZLÁN

Túl sokat töprengsz, és emiatt lehet, 
hogy eltávolodsz a valóságtól. Kicsit 
kevesebbet agyalj! Újabb eredménye-
ket érhetsz el, viszont mindez kemény 
munkába kerül. Szerencsére még lazít-
hatsz picit, mielőtt belevágsz.

SZŰZ

Érthető módon a tanulásba temet-
kezel. Ez hosszú távon jól jön majd ne-
ked, csak azért ne felejts el pihenni is. 
Nyílj ki, és segíts annak, akinek szüksé-
ge van rá! Gyűjts be néhány piros pon-
tot a barátaidnál vagy a családodnál!

MÉRLEG

Ne aggódj ennyire a suli miatt, nem 
lesz gond. Mindenki tudja, hogy jó vagy, 
ezt épp ideje neked is elfogadnod. Keress 
fel egy régi barátot – most kifejezetten 
nosztalgikus hangulatban vagy. Mások is 
kíváncsiak ám rád, csak nem tudják, ho-
gyan vegyék fel veled a kapcsolatot.

SKORPIÓ

Tennivalóban nincs hiány, és ez belő-
led általában a jót hozza ki, szóval ne ag-
gódj emiatt, csak fókuszálj a feladataidra. 
Nagyobb kihívással kell szembenézned, 
és valószínűleg nem lesz sok alternatívád 
a megoldásra. Ennek persze nem kell azt 
jelentenie, hogy többet kell stresszelned. 
Csak lazán, mint mindig.

NYILAS

Ne feledd, a lehetőség benned van! 
Ne félj az álmaidat megvalósítani! Telje-
sen váratlanul nagyobb haszon hullik az 
öledbe. Mindenképp oszd meg a baráta-
iddal, hadd lássák, milyen odaadó vagy!

BAK

A siker kapujában állsz! Mit teszel? 
Állsz tovább, vagy belépsz végre? A hisz-
tis emberek előbb érik el, amit akarnak. 
Ez általában így van, még akkor is, ha 
téged ez idegesít. A napokban találkozol 
egy ilyen helyzettel, próbáld minél gyor-
sabban elsimítani!

VIZÖNTŐ

Lassan haladsz, de jó úton. Ezért min-
dig sokan irigyeltek téged, és ez továbbra 
is így van. Nem is akarsz hinni a fülednek, 
amikor fontos híreket kapsz. Vonulj vissza 
kicsit, és vizsgáld a helyzetet egy új, friss 
szemszögből. Tagadhatatlanul nagy do-
logról van szó.

HALAK

Mindig egy lépéssel a többiek előtt 
jársz, és ezt jól teszed. Neked az éles 
eszed a fegyvered. Csak menj a saját fe-
jed után, és foglalkozz azzal, amivel kell! 
Sokan meg akarnak zavarni, de ne hagyd 
magad. A saját dolgaid most sokkal fon-
tosabbak, úgyhogy koncentrálj!
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Sok felnőttet, de még több kamaszt kínoz 
az állandó elpirulás. Mi ennek az egye-

sek számára oly kellemetlen jelenségnek az 
oka, és hogyan lehet kivédeni?

Arcunk rengeteg árnyalatban képes 
pompázni, többet árulva el így jelenlegi han-
gulatunkról, mint ahogy mi azt szeretnénk. 
Egyeseknek csak egy aprócska rózsaszín pír 
jelenik meg az arcán, amitől csak még bá-
josabb a megjelenésük, míg mások pofija 
égővörös színben pompázik, minden – még 
kevésbé – kellemetlen szituációban is.

Miért pirulunk el?
Az elpirulásért nem más okolható, mint az 

arc érhálózata. Izgalom vagy erőkifejtés hatá-
sára az agy olyan hormonokat kezd el termel-
ni, melyek eredményeképpen a bőrben futó 
erek kitágulnak, a vérkeringés pedig felélén-
kül. Ez az egész jelenség amiatt van, hogy a 
test szabályozni tudja a hőmérsékletét. 

A számodra kínos és kellemetlen hely-
zetben a testedben keletkező feszültség így 
mutatkozik meg. A szervezeted ekkor nem 
menekülésre vagy harcra készül, hanem az 

agyad vérellátásnak növelésével a kiutat 
próbálja keresni a kínos szituációból.

Miért rossz?
Az epirulás édes lehet, de csak az adott 

szituációban. Ha éppen a suliban számon 
kérnek valamit, akkor azzal, hogy arcod 
vérvörössé vált, tulajdonképpen teljes mér-
tékben kiül rád a bizonytalanság érzete. A 
kellemetlen szituáció miatt pedig sokszor 
olyan helyzetben is úgy tűnik, hogy érin-
tett vagy a dologban, amikor semmi közöd 
nincs hozzá.

Mit tehetsz?
– Először is kerüld el az ördögi kört: ne ag-

gódj amiatt, hogy el fogsz pirulni, mert ezzel 
csak egyre jobban koncentrálsz a dologra, 
ami miatt hamarosan garantáltan elpirulsz.

– Ne kezeld úgy az elpirulást, mint egy 
katasztrófát! Most már tudod, hogy ez egy 
természetes reakció, ami mindenkiben végbe-
megy, csak egyesek már megtanulták kezelni. 

– Legfontosabb dolog az egód karban-
tartása. Ha kellő önbizalommal rendelkezel, 

nem mondhat neked senki olyat, nem hoz-
hat senki olyan helyzetbe, hogy zavarba jöjj.

– Mielőtt „színpadra” kerülsz, szemrevé-
telezd magad: Jól nézel ki? Rendben van a 
megjelenésed? Ez már plusz önbizalmat ad-
hat a későbbiekben.

– Legyél felkészült! Bár ez is az önbiza-
lomra vezethető vissza, de jó ha tudod: ha 
készen állsz az adott helyzetre (mondjuk 
megtanulod a tananyagot), akkor sokkal ne-
hezebben fognak zavarba hozni, tehát nem 
is fogsz elpirulni.

Kicsit unod már a szobád? Szeretnéd né-
hány aprósággal feldobni? Lássuk, me-

lyek azok a hasznos kiegészítők, melyekkel 
biztos sikered lehet!

Faliújság
Ez a kis apróság nemcsak azért hasz-

nos, mert az összes fontos dolgot fel tudod 
tüntetni rajta. Kedvenc fotóidnak, kedves 
emlékeidnek, órarendednek, naptárodnak 
is helyet szoríthaszt rajta. Ráadásul kedved 
szernit változtathatod, a szobád aktuális 
hangulatához igazíthatod az összeállítást.

Díszpárnák
A színben egymással, és a szobáddal 

harmonizáló díszpárnák segítségével egy-
szerűen nem foghatsz mellé. Pihenésre csá-
bítanak, és összhangot teremtenek az ágya-

don főleg akkor, ha arra is ügyelsz, hogy az 
ágytakaróhoz is passzoljanak.

Irattartók
Mindenkinek vannak papírjai, újságjai, 

melyeket irattartó nélkül csak rumlisan tud 
elhelyezni. Ahelyett azonban, hogy besze-
reznél néhány mappát, és elrejtenéd őket a 
fiókod mélyére, tedd őket jól látható helyre! 
Így mindig kéznél lesz, amire éppen szük-
séged van, ráadásul az irattartók nagyon 
jól mutatnak egymás mellett. Itt is ügyelj a 
színek kombinációjára! 

Tárolódoboz
Sok az apró kütyüd, amiktől nem akarsz 

megválni, de szeretnéd őket praktikusan 
és mutatósan elhelyezni? Akkor a tárolódo-
bozokat neked találták ki. Szerezz be olyat, 
amely átlátszó, de színes a teteje! Így nem-
csak azt fogod látni, hogy mit raktál bele, ha-
nem a színét még a szobádhoz is passzintani 
tudod.

Poszterek helyett képek
A poszterek korszaka már lejárt, ideje, 

hogy te is képekkel dobd fel a szobád. Per-
sze nem kell megválnod kedvenceidtől, de a 
falra ragasztós módszer helyett inkább fog-
lald egy szép keretbe rajongásod tárgyát, és 
úgy tedd ki a falra!

Szélcsengő
Számtalan formában beszerezheted, a 

klasszikus bambusztól, a porcelán változa-
ton át egészen a színes delfinekig. Bizto-
san találsz olyant, amely illik a szobádhoz. 
Akaszd az ajtód vagy az ablakod fölé! Dísz-
nek sem utolsó, de amikor a huzat megleb-
benti, igazán kellemes hangja van.

Ne feledd!
Nem kell telepakolnod a szobád minden 

aprósággal, ami éppen megtetszik. Ez a zsú-
foltság érzetét kelti, ráadásul nagyon nehéz 
rendet tartani olyan helyen, ahol minden 
négyzetcentiméteren egy kütyü várja azt, 
hogy leporold. A kevesebb bizony több, 
különösen akkor, ha arra is ügyelsz, hogy ki-
egészítőid egymással harmonizáljanak. Ha 
erre a két dologra odafigyelsz, olyan szobát 
varázsolhatsz magadnak, melyre mindenki 
irigy lehet. 

Te is mindig elpirulsz?

Turbózd fel a szobád!
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A Kihívás évében osztályközösségünk Blue Panter néven vesz részt 
a versenyeken. Elkészítettük a zászlónkat is, s a bemutatkozó darabunk 
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? című szövegének dramatizálása 
lesz. – Király Emese 7. b

Iskolánkban a tanév megkezdésével ismét különböző szakkörökbe 
iratkozhatunk. A legújabbak közé tartozik a rajzszakkör, ahol különféle 
rajzokat készítünk, és elsajátítjuk az árnyékolást, a vonalvastagságokat. 
– Fejes Anikó 7. b

Iskolánkban a Kihívás éve kapcsán tankönyvgyűjtést szerveztünk. 
Így próbálunk segíteni azokon a tanulókon, akik nem tudták beszerez-
ni a tankönyveiket szeptember elsejéig. Osztályunk nagy mennyiségű 
könyvet gyűjtött. – Horák Emese  7. b

A biológiaszakkör tagjai keddenként találkoznak. Nagyon várom, mert 
így közelebb kerülök az emberi test rejtelmeihez. – Farkas Rebeka 7. b

Október első hete iskolánkban ismét gyermekhét lesz. Nagyon vár-
juk már, hiszen ilyenkor szervezik meg a vásárt. Mindenki elhozza ott-
honról a cserélni vagy árulni kívánt CD-it, posztereit. Sok kincsre lelhe-
tünk ilyenkor! – Ander Patrícia 7. b

Iskolánk napját ebben a tanévben sportnappal ünnepeljük október 
7-én. Izgalmasnak ígérkezik! – Zabos Réka 7. b

A gyermekhéten frizuraversenyt is szerveznek. Ezt várjuk legjobban, 
hisz ilyenkor kiélhetjük kreativitásunkat. Az osztályból az idén is sokan 
szeretnének részt venni, remélem jól szerepelünk, és sok pontot ka-
punk. – Lőrinc Nikoletta 7. b

A 7. b osztály az első osztályfőnöki órán megválasztotta az osztály 
vezetőségét. Az elnök Kovács Noel, a titkár Vituska Áron, a pénztáros 
pedig Nagy Gergely lett. A Diákparlamentben Mecserik Balázs és Horák 
Emese képviselnek bennünket. – Ali Arszen 7. b

Azoknak a névsorát olvashatjátok, akiktől kishíreket, tudósí-
tásokat kaptunk: Apró Andrea, Börcsök Mária Magdolna, Rigó 
Edvárd, Virág Anna, Rind Roland, Horváth Henrietta, Szécsé-
nyi Kata, Horvát Alíz, Virág Anna, Rigó Kitti, Gordán Carmen, 
Patyi Tímea (Ada). 

Adára mentünk fürödni, velünk jött Ervin barátom is. Már nem tu-
dom, hanyadszor készültünk neki, de az időjárás mindig beleron-

tott. Nagy volt az öröm, mikor végre elindulhattunk. Nekünk Adán a 
medencén egy nagy tejfeles, fokhagymás lángossal kezdődik a kirán-
dulás, ami sehol sem olyan jó, mint ott. Utána Ervinnel beleugrunk a 
vízbe, és mintha sosem fürödtünk volna, úgy élvezzük a napot. Ugrál-
tunk a mélybe mindaddig, míg anyu a körmét le nem rágta, mert hát 
ő egy kicsit fél a mély víztől, és féltett bennünket is. Nagy nehezen 
kijöttünk a medencéből, de számoltuk a perceket, míg a rücskösre 
ázott kezünk, lábunk meg nem száradt. Azután megint uccu neki, 
a mély vízbe! Különben ettünk, ittunk, fagyiztunk. Remekül éreztük 
magunkat.

Tengeren nem voltunk, de itt is jól érezheti az ember magát, hisz 
minden hely szép a maga módján.

Nagy Nándor, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Kishírek a csantavéri iskolából

Egy reggelen hat órakor ébresztettek fel, hogy gyorsan együnk, és 
már megyünk is. Az egész meglepetés volt.
Végül a zombori vasútállomáson kötöttünk ki, ahol felszálltunk 

egy vonatra. Aztán busszal Palicsra értünk, akkor tudtuk meg, hogy 
hova indultunk. Átvágtunk egy gyönyörű erdőn, melyben  ma-
dárkórus köszöntött bennünket. Az állatkert gyönyörű hely, ahol 
rengeteg állat van, de csak a kedvenceimet sorolom fel. A majmok 
tetszettek legjobban, miközben egy magas, kiszáradt fán köteleken 
lógtak, himbálóztak és lökdösték egymást a vízbe. A krokodil azért 
volt olyan szenzációs, mert tán még nálam is nagyobb. Nem értem 
rá megszámolni, hogy hány állat van az állatkertben, de az biztos, 
hogy rengeteg. Például az egyik zsiráfnak akkora a nyaka, hogy há-
romemeletes kuckója van. De annak is dicsérem az eszét, aki kitalálta 
az ott lévő játszóteret.

Ez a nap tetszett a nyári szünidőből legjobban, és remélem, még 
sok ilyen nyári napom lesz.

Kiss Marika, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Az állatkertben

Nyári élményem

NEVEM: Könyves Sára.
BECENEVEM: Sári.
SZÜLETÉSI HELY ÉS DÁTUM: 

Zenta, 1999. november 25.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Kék.
MAGASSÁGOM: 150 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, József 

Attila 14/A.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM:  

Solymosi Éva.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta 

Rózsa, Apró Zsófia, Gergely 
Antal, Szűgyi Lívia.

AZ OSZTÁLYVEZETŐSÉG: 
elnök – Vastag Nikolett, 
titkár – Gecső Ármin, 
pénztáros – Lehoczki Anna.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAIM: Béres 
Szandra, Vastag Nikolett, 
Kovács Dobák Orsolya.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: 
Magyar, rajz.

TANTÁRGY, AMI NEHEZEN 
MEGY: Történelem.

A KEDVENC TANTERMEIM: 
Magyar, rajz, történelem.

KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 
Valéria, Pesznyák Erika, 
Solymosi Éva.

KEDVENC OLDALAM 
A JÓ PAJTÁSBAN: 
Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM:  
János vitéz.

HOBBIM: Gördeszkázás.
KEDVENC SPORTOM: Kézilabda.
EGYÜTTESEM: Nincs.
KEDVENC DALOM: Poker Face.
ÉNEKESEM: Selena Gomez.
KEDVENC FILMJEIM: 

Fűrész, Barátok közt, 
Vámpírnaplók.

MIT SZERETEK AZ 
ISKOLÁBAN: Szünetet.

KEDVENC ITALOM, ÉTELEM: 
Pepsi, pizza.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 
Kávé, krumpli, tea, 
limonádé.

KEDVENC ÁLLATOM: Kutya.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK: 

Kereskedő.
SZERELMEM: Van, de titok.
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Milyen barátnő vagy?

1.  Ha a barátnődnek van egy új felsője, és neked nem 
tetszik, mit csinálsz?
a) Egy az egyben a képébe mondom, hogy nagyon ronda.
b)  Megdicsérem a felsőjét, annak ellenére, hogy nem 

tetszik.
c) Azt mondom neki, hogy szerintem nem volt jó választás.

2.  A barátnőddel diszkóba mentek, és ráhajt egy srác, aki 
neked már régóta tetszik. Mit teszel?
a)  Odamegyek, és megmondom a barátnőmnek, hogy 

tetszik nekem a srác, és ne csinálja ezt.
b)  Megsértődök, és egy hétig nem szólok a barátnőmhöz.
c) Inkább meghagyom neki a srácot.

 
3.  A barátnőd éppen most szakított a barátjával, és maga 

alatt van. Te utáltad azt a srácot, és örülsz neki, hogy 
szakítottak, de tudod, hogy a barátnőd szerette. Mit 
teszel?
a)  Megmondom neki, hogy hiába van maga alatt, jól tették, 

hogy szakítottak.
b) Kerítek neki egy normális fiút.
c)  Megvígasztalom, és azt mondom neki, hogy majd talál 

sokkal jobbat.
 
4.  A barátnőd meg akarja próbálni a cigit, amit te nem 

nagyon helyeselsz. Mit mondasz?
a) Megmondom neki, hogy ne merészelje megtenni.
b) Nem mondok rá semmit.
c)  Azt mondom neki, hogy jól gondolja meg a dolgot, hátha 

belátja, hogy butaságot csinál.

Legtöbb az a válasz:
Elég temperamentumos vagy, és 

néha ez jó dolog, néha meg nem. Ha 
sokszor veszekedtek a barátnőddel, ak-
kor gondolkodj el rajta, hogy nem ben-
ned van-e a hiba. Lehet, hogy lehetnél 
vele egy kicsit kedvesebb is.

 
Legtöbb a b válasz:
Nem vagy mindig őszinte a barátnőd-

del szemben. Van, amikor ezt jól teszed, 
például, ha nagyon maga alatt van, de 
vigyázz, nehogy a végén oltári nagy ha-
zugságokat kövess el!

 
Legtöbb a c válasz:
Jól megértitek egymást a barátnőd-

del, és remekül kiegészítitek egymást. 
Reméljük, ő is olyan őszinte veled, mint 
te vagy vele, és ha mégis konfliktusaitok 
lennének, akkor azt próbáljátok meg 
hamar megoldani, mert remek páros 
vagytok!

Értékelés
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„Kedves Bizalmas!
Nagyon boldogtalan vagyok, és tanácstalan. Nem tudom, mit csi-
náljak, hogy megoldódjon a nagy problémám. Van egy fiú, velem 
egyidős (mindketten 6. osztályosok vagyunk), de nem osztálytársak. 
Bele vagyok zúgva, és ő is szeret engem. A gondom az, hogy az egyik 
osztálytársam megtudta, és elmondta a többi fiúnak. Napok óta 
nem tudok meglenni tőlük. Állandóan piszkálnak. Jönnek utánam, 
és csúfolnak. Van, hogy sírva szökök el előlük a lányvécébe, de oda is 
utánam jönnek. Mit tegyek, hogy leszálljanak rólam? Kérlek, segíts!

Mici”
Válasz:
Kedves Mici!
Így van ez, ha valami új dolog történik az unalmas iskolai éle-
tetekben. Minden újdonság, amivel még nem volt dolguk 
a gyerekeknek, érdekes számukra, és mivel még eléggé 
„zöldek”, nincs tapasztalatuk a „szerelmi” helyzetek-
kel, csúfolódnak. Ez sajnos így történik. Nemhiába él 
még ma is az a híres szólásmondás, hogy: Minden 
csoda, három napig tart. Igaz, ezt nem szó szerint 
kell érteni, mert sajnos három nap alatt nem múlik 
el. De, amint történik az életükben valami más, le 
fognak rólad szállni. Sok minden benne van a csú-
folódásban, pl. egy kis irigység, hogy nem ők voltak 
az elsők, hogy nem közülük való a fiú; egy kis adag 
büntetés is, az előbbi miatt; a csalódottságuk és a 
szolidaritásuk is benne van, hisz lehet, hogy valame-
lyik közülük tebeléd szerelmes; egy kis életet hoztál ez-
zel az újdonsággal stb. Oly módon harcolhatsz ellenük, 
hogy megpróbálsz nem úgy reagálni, mint eddig, mert 
amíg látják, hogy téged bánt a dolog, addig próbálkoznak is. 
Bármilyen nehezedre esik is, tegyél úgy, mintha jól szórakoznál 
az egészen. Mosolyogj rájuk, nevessél velük együtt. Ha látják, hogy az, 
amit tesznek, nem hoz ki a sodrodból, abbahagyják, mert már nem lesz 
érdekes a számukra. Én pedig szorítok neked, hogy mielőbb új dolog 
történjen nálatok, ami eltereli a figyelmüket.

„Kedves Bizalmas sorok!
Már egészen kicsi korom óta népi és klasszikus táncra is 
járok. A gondom az, hogy a táncon szerelmes lettem, 
méghozzá két fiúba is. A nyáron táborban voltunk, 
és ott még jobban beléjük zúgtam. Mind a kettő 
idősebb egy kicsit nálam, és már van csajuk. Az 
is gond, hogy azt sem tudják, hogy létezem. Pró-
báltam elfelejteni őket, de nem ment. Csak arra 
gondolok, hogy mi lenne, ha… Már a táncot sem 
tudom úgy élvezni, mint korábban, mert velük 
szeretnék táncolni. Kérlek, segíts! Mit tegyek, hogy 
felfigyeljenek rám?

Mézesszív”
Válasz:
Kedves Mézesszív!
Azt hiszem, ha olyan nagyon szerelmes vagy mindket-
tőjükbe, azt már ki is mutattad nekik, és tudomásuk is van 
a létezésedről, csak éppen nem vagy érdekes a számukra. Az 
egészben az a jó, ha mindkettőbe szerelmes vagy, akkor tulajdonkép-
pen, egyikbe sem úgy igazán. Én a szerelem helyett inkább szimpátiá-
ról, vonzódásról beszélnék még. És mivel mind a kettő tetszik, de nem 
szabadok, nem érdeklődnek irántad, ezért jó lenne, ha lekötnéd a gon-
dolataidat más dolgokkal, a róluk való ábrándozás helyett. Biztos, hogy 
akad ott a táncon, az iskolában, az utcán egy-két szabad fiú is, aki már 
nemegyszer feléd kacsintott, de te tudomást sem vettél róla, aki meg-
dobogtathatja majd a szívedet.
Addig is táncolj, sportolj, tölts több időt a barátnőiddel azokon a helye-
ken, ahol ez a két fiú nem fordul meg. Ha mással is foglalkozol, és nem-
csak róluk ábrándozol, nagyon gyorsan más fiúk is tetszeni fognak.

„Kedves Bizalmas sorok!

Tizenkét éves lány vagyok, és szerelmes. Nem ez lenne a gond, hanem 
az, hogy én már jócskán megnőttem, a szerelmem meg kb. 20 centi-
vel alacsonyabb nálam. Már próbált közeledni hozzám, de én annak 
ellenére, hogy csak rá gondolok, nem mondtam neki igent. Folyton 
az jár az eszemben, ha csókolózni kellene vele, le kellene hajolnom, 
mint egy zsiráfnak. Mit tegyek, járjak vele, vagy ne?! Kérlek, segíts!

Liliom”
Válasz:
Kedves Liliom!

Ha valaki valami miatt nagyon tetszik, ő az, aki boldoggá 
tesz és kitölti a gondolataidat, akkor teljesen mindegy, 

hogy milyen csomagolásban van. Az igazi gond az, 
hogy te inkább attól félsz, mit fognak mondani a 

környezetedben, megszólnak-e benneteket. Lé-
nyegtelen, hogy magasságról, testsúlyról vagy 
valamilyen más adottságról van szó, ha nagyok a 
különbségek, az emberek megbámulják  az ilyen 
párokat, és pusmognak a hátuk mögött. Azt, 
hogy ki a vonzó számunkra, nem a környezet 
véleménye határozza meg, hanem az agyunk-
ban történő vegyi folyamat. Az én véleményem 

az, ha jól érzitek magatokat egymás társaságá-
ban, ha jókat tudtok beszélgetni, ha örömmel 

várod, hogy találkozzatok, akkor mindegy, hogy ki 
mit gondol. Arra törekedj, hogy boldog legyél. Sze-

rény tudomásom szerint a fiúknál a serdülőkori növe-
kedés később szokott megindulni, mint a lányoknál, ami 

azt jelentheti, hogy a fiú is, aki neked tetszik, az elkövetkező 
években még jócskán fog növekedni. Egyszóval a szívedre hallgass, 
ne a szóbeszédre.

„Kedves Bizalmas sorok!
Én 12 éves vagyok, ő 14. A múlt újévezésen táncol-

tunk és beszélgettünk. Bejelölt a Facebookon. A 
tesóm, aki az osztálytársa, azt állítja, hogy én is 

tetszem neki. Írtam is neki egyszer, de semmi 
sem történt. Fájt is a dolog.
Volt már, hogy találkoztunk az utcán, de csak 
bólintott, és továbbment. Azt hallottam, hogy 
szakított a barátnőjével, akit én is ismerek. 
Nem tudom, mit tegyek, közeledjek-e felé? Nem 
tudom, hogy szereti-e még mindig? Folyton rá 

gondolok. Kérlek, segíts, mit csináljak, mert így 
boldogtalan vagyok.

Face”
Válasz:

Kedves Face!
Mielőtt közeledni kezdenél, jó lenne megtudnod, hogy mit 

érez a volt barátnője iránt. Óvatosan puhatold ki, mi is a helyzet 
közöttük. Erre való a tesód, aki az osztálytársa is. Ha érez még valamit 
a lány iránt, akkor te hiába is próbálkozol nála. Amíg ki nem derülnek a 
dolgok, addig is finoman jelezheted neki, hogy tetszik neked. Számos 
módja van: szemezés, üzenetek,  itt-ott egy mosoly, amit flörtölésnek is 
szoktunk nevezni. Ha belátható időn belül nincs válaszreakció a fiú ré-
széről, sajnos pontot kell tenned a dologra, és továbblépni. Mert ha rá 
összpontosítasz, meglehet, hogy elmegy melletted az, akivel kölcsönös 
a vonzalom, és akivel boldog lehetsz. Addig is barátkozz mindenkivel, 
lányokkal, fiúkkal, ismerkedjetek, beszélgessetek, mert csak így ismer-
heted meg jobban önmagadat és a másik nemet is.
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E
gyszer fába szorult egy hernyó. Jó ma-
gas fa legfelső ágába. És jajgatott, ja-
jongott, sírt keservesen.

Szép hernyó volt. Piros vonalakkal meg 
kékekkel csíkozott. És természetesen sár-
gákkal is. A szeme, mint két rubin. Vagy há-
rom rubin, mert nem tudom pontosan, hány 
szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár 
három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a 
két (vagy mind a három) szemével. Pik-pak, 
hullottak a könnyek. Avagy pik-pak-puk. 
Az esetben, ha három szeme volt. Külön-
ben szépek voltak a könnyei is. Sőt talán a  
könnyei voltak a legszebbek.

– Valaki bömböl – dörmögte a medve.
– Valaki ordít – rivallta a farkas.
– Valaki szepeg – mekegte a kecske.
– Valaki sír! – kiáltott a róka.
– Valaki zokog – makogta a nyúl.
– Valaki rí – recsegte a borz.
– Valaki sír-rí – cincogta az egér.
– Valaki itatja az egereket – mondta a 

hőscincér.
– Valaki nagyon keservesen sírdogál 

– mondta a katicabogár.
– Ej, ki lehet? – kérdezték mind együtt. Ez 

úgy hangzott, mint a karének. A medve, a 
farkas, a róka: basszus. A kecske: tenor. Alt: 
a borz és a nyúl. Az egér, a cincér s a katica: 
szoprán. Az meg ott fent sírt-rítt tovább.

– Mentsük meg – mondta a medve; a 
medvéknek ugyanis általában jó szívük 
van.

– Mentsük! – vágta rá a farkas, a kecske, a 
róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja 
és a katica is rávágta! Mivelhogy általában 
a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a 
nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a 
hőscincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és 
a katicáknak is!

– De hogyan mentsük meg? – kérdezte 
a cincér.

– Megrázom a fát – mondta a medve. A 
róka röhögött.

– Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi 
– vélte a farkas. A róka heherészett.

– Tanácsokat kell neki adni – rebegte a 
kecske. A róka kacarászott.

– Helikoptert kell bérelni – így a nyúl. A 
róka hahotázott.

– Fel kell ugrani az ágig – tanácsolta a 
borz. A róka rötyögött.

– Avagy izé – jelentette ki magabiztosan 
a cincér. A róka röhécselt.

– Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, 
hahotázol? – mérgelődött a katica. – Inkább 
azt mondd, hogyan menthetjük meg!

– Talán neked nincs ötleted? – kérdezte 
tőle a róka.

– De igenis van! – kiáltott a katicabogár. 
Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.

– Na lám – mondta a róka –, nemcsak hét 
pettyed van, de eszed is.

Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. 
Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen leg-
alul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, 
a kecske a katicát.

– Nem akarok megint heherészni – 
mondta a róka.

– Így kell felállnunk: alul a medve, rajta a 
farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta 
a nyúl…

– Hohó!… – vágott közbe a katica. – Ta-
lán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, 
aztán a nyúl.

– Na jó – egyezett bele a róka –, szóval 
rajtam a borz, a borzon a nyúl, rajta az egér, 
aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp 
eléri azt az egyént, aki fent bömböl.

Nosza, felugrottak egymás hátára. Legte-
tőn a katica.

– Egy hernyó! – kiáltotta.
– Eléred? – kérdezték a többiek.
A katica nyújtózott, de egy icipici hiány-

zott. Bánatosan leszólt hát:
– Még egy hangya kellene. Egy picurka 

hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné.
– Látod – mondta dühösen a cincér –, 

nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb 
vagyok, mint te, én éppen elérném.

A róka erre megint heherészett.
– Ne vihogj, rázkódik tőle a májam – mor-

dult rá a borz.
A katica meg mérgelődött fent.

– Ej, de buta vagy, te cincér! Hát azt hi-
szed, ha te lennél legfelül, magasabbak len-
nénk?

– Azt! – vágta rá a hőscincér.
– Na jó, akkor cseréljünk helyet!
Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica 

hátára, persze éppen úgy nem érte el a her-
nyót, mint a katica.

– Érdekes, pedig én nagyobb vagyok 
– csodálkozott.

A borz meg fájdalmasan felkiáltott:
– A májam!
Merthogy a róka megint csak röhécselt. 

A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, ja-
jongott.

Nagyon-nagyon fába szorult.
– Azt mondod, egy hangya kellene? 

– kérdezte legalul a medve.
Kicsit lihegve mondta, hiába, nem volt 

könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a 
nyúl, az egér, a cincér s a katica.

– Igen, egy hangya – mondta a katica –, 
egy icipici hangya. Akármilyen icurka-picur-
ka.

– Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, han-
gya! – kiabálták mindannyian.

De hiába, mert éppen nem járt arra egy 
hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart 
segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó 
szívük van!

Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-
picurka hangya!

Így aztán nem sikerült megmenteni a 
hernyót. Sírhatott-ríhatott.

Lázár Ervin
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A fába szorult hernyó
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A fába szorult hernyó

Egy szó, mint száz: a bögréd árulkodik a 
személyiségedről, mert jelentése van, 

hogy milyen minta van rajta, és hogy milyen 
színű. Vegyük sorra, milyen bögrékről is be-
szélhetünk.

Csíkos bögrék: Gazdájuk kiváló humor-
érzékkel rendelkezik. Hangulatingadozásra 
igencsak hajlamos az ilyen bögre tulaja, és a 
körülötte lévő, mit sem sejtő emberek nem 
tudják, hogy most jó- vagy rosszkedv lesz 
úrrá rajta. 

Fémbögre: Nem kelt nagy feltűnést, 
viszont előnye, hogy jobban tartja a hőt 
porcelán testvéreihez képest. A fém a ke-
ménység képviselője, így gazdája nem is-
mer akadályt, és a cél érdekében megtesz 
bármit. Életében nincs helye a véletlennek. 

Állatmintás csészék: Tulajdonosuk 
– nem túl meglepő szereti az állatokat –, ez-
által melegszívű ember. Egy érzéki én bújik 
el a bögre mögött, aki felelősségtudó, sze-
rencsés, és igaz barátja mindenkinek.

A „pöttyös az igazi”: Szeretik a rendet, 
fegyelmezettek, tisztelettudóak, és talán 
egy kissé zárkózottak. Nem ők állnak a figye-
lem középpontjában, viszont mellettük áll 
a szerencse, habár ők az ellenkezőjét hiszik 
magukról.

Egyszerű bögre: Nem szeretik túlbonyo-
lítani a dolgokat, tudják, mikor mit kell mon-
dani. Konfliktuskerülők, inkább kompromisz- 
szumot kötnek, és nem rúgják össze a port 

senkivel. Az élet minden területén harmó-
niát szeretnének kialakítani maguk körül.

Áttetsző, átlátszó csuprok: Mögöttük 
nem lehet elbújni, de tulajdonosuk nem is 
akar. Neki nincs mit rejtegetnie, amije van, 
azon szívesen osztozik, bátor és kezdemé-
nyező típus. Tele van ötletekkel, kreatív és a 
nagylelkűségért kétszer állt sorba. Viszont, 
ha valaki megbántja, vagy visszaél jóindu-
latával, akkor lelkiismeret-furdalás nélkül 
bosszút áll.

Virágos ivóalkalmatosságok: Birtokosa 
boldog ember, és ilyen emberekkel szereti 
körülvenni magát. Nyílt személyiséggel ren-
delkezik, ötlettára kifogyhatatlan, tele van 
művészi hajlammal, rokonszenves mások 
szemében.

Sokat gondolkoztál egy igazán szemé-
lyes, mégis olcsón elkészíthető ajándé-

kon? Akkor az alábbi ötlet talán számodra is 
hasznos lehet.

Emléknapló
Az emléknapló tulajdonképpen egy ál-

talad elkészített könyvecske, melyben az 
egyik szeretteddel átélt közös élményeket, 
tapasztalatokat fogalmazod meg.

Ha úgy döntesz, hogy a könyvet is magad 
állítod össze, akkor feltétlenül érdemes rajz-
lappal és kartonpapírral dolgoznod, hogy 
a végeredmény ne csak szép és személyes, 
hanem tartós is legyen. Persze papírboltban 
is beszerezheted az alapot, hiszen a lényeg 
úgyis az lesz, amivel megtöltöd a sorokat. 

Arra azért figyelj, hogy olyant válassz, ami 
nem túl vastag, mert különben nem tudod 
majd megtölteni!

Amiről írhatsz
Következő lépésként meg kell tervezned, 

mi az, amit össze szeretnél foglalni a megle-
petésedben. Több irányban is elindulhatsz: 
szólhat az ajándékod a megismerkedése-
tekről, az első benyomásokról, és termé-
szetesen a kapcsolatotok alakulásáról. A 
legjobb persze, ha mindezek mellett közös 
élményekkel tűzdeled tele az ajándékot. Fe-
jezetek helyett választhatod azt a formát is, 
hogy felteszel egy kérdést vagy egy folyta-
tandó mondatot, majd megválaszolod.

Tipp: Érdemes pozitív emlékeket, tulaj-
donságokat kiemelned a készítés során.

Lássunk néhány példát:
Amikor először megláttalak, azt gondol-

tam rólad hogy...
A legjobban akkor éreztem magam ve-

led, amikor...
Azt szeretem benned a legjobban, 

hogy...
A legviccesebb sztorink szerintem az 

volt, amikor...

Neked köszönhetem, hogy...
Tudtam, hogy számíthatok rád, mert...
Tipp: Kézzel írj! Az sokkal személyesebb.

Ötletek
– Bátran írhatsz a szöveghez, illetve a 

képekhez kapcsolódó idézeteket, valamint 
színes, általad/általatok készített rajzokkal is 
feldobhatod az oldalakat.

– Érdekes eredményt érhetsz el, ha az 
oldalakhoz másfajta lapokat, levélpapírokat 
használsz fel, váltogatod a színeket, mérete-
ket.

– Mindenképpen érdemes néhány fény-
képet is felhasználni, hiszen így sokkal látvá-
nyosabb és személyesebb lehet az ajándék. 
A legjobb, ha együtt szerepeltek rajta, és 
kapcsolódik az adott oldalon megírt szö-
veghez.

– Azzal, aki olyan fontos számodra, hogy 
egy ilyen ajándékkal leped meg, biztos sok 
közös emléked van, melynek idővel nyoma 
is marad. Az emléknapló készítése során 
bátran felhasználhatod a közös mozi- és 
belépőjegyeket, blokkokat, rövid levelezé-
seket, az együtt talált négylevelű lóheréket 
stb.

Egy igazán személyes ajándék

Bögremustra
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Skandináv rejtvény (27.)
250 éve halt meg a régi magyar próza egyik nagymestere, aki követte Rákóczit bujdosásában. 

Nevét és száműzetésük utolsó állomását rejtettük el rejtvényünkben.

Betűrejtvények

ML
ŐRZS SPÓ

X
É

1 2 3 4

Keresztrejtvény
– Apu! Apu!
– Ne zavarj, Pistike. És csak akkor beszélj, ha kérdeztelek.
– ...
(A választ a rejtvényben találod.)

Vízszintes sorok: 1. Pistike válaszának első része, 9. Szereti 
a házimunkát, 10. Farmermárka, 11. Nagy varázsló, 12. Láto-
más, 14. D. Z. 15. Lóbiztató szó, 16. Figyelmeztet, 17. Kéz néme-
tül, 18. Európai nemzet, 20. Szófaj része, 22. Ipari növény, 23. 
Küld-e hírt, 25. Itt, népiesen, 27. Mátka, 28. Lennert Géza, 29. 
Avas az elején, 30. Mögé ellentéte, 31. Enyém angolul.

Függőleges sorok: 2. Sivár környezetben egy üde, nyugal-
mas hely (ék. f.), 3. Névelő, 4. Az áruk kereskedelmi úton való 
külföldre szállítása, 5. Ábel testvére, 6. Adagoló, 7. A kés része, 
8. Rend betűi, 9. A válasz befejező része, 13. A kivándorlók el-
hagyott hazája, 19. Rossz szerbül, 21. Favágó szerszám (ék. h.), 
24. Nyél betűi, 26. Hév betűi, 27. A folyadék, 30. EEEE, 31. 1050 
római számmal.

2

1

SUGÁR

PINCESZAG

500
CSEHOR-

SZÁGBAN ÉLŐ 
NÉPCSOPORT

LAKÁJ
BÁCSKAI 
HELYSÉG

RÉGI KOR 
(ÉK. F.)

RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

ÉHSÉG

ESZES

VÉDELMEZŐ

NÉMETH 
MÁTYÁS
OROSZ 
FOLYÓ

ILYEN 
KÚT IS VAN

EGY

TOJÁS 
NÉMETÜL

AUSZTRIA FÉL ÖT

ÉSZAK

OLASZ-
ORSZÁG

HULLADÉ-
KOT ELSZÓR

SZARAJEVÓ MAGAM

... MARS
NEMZETKÖZI 
SEGÉLYHÍVÓ 

JEL

A MŰVÉSZE-
TEK EGYIKE

EPE 
BETŰI

ZAMBIA

KÉN

TOMPA 
ELLENTÉTE

A TÁVO-
LABBIT

ESZENYI 
ENIKŐ

NÉMETH 
LÁSZLÓ

ESZÉK 
ELEJE

SZTORI

EME

PAPAGÁJ-
NÉV
ŐSZI  

GYÜMÖLCS

LADIK 
KATALIN

50
SZEGECS

A MÚLT IDŐ 
JELE

KISEBB 
FURULYA

1000

KÖLTEMÉNY

KÁRÓ-
KATONA

ILYEN 
UNOKA IS 

VAN
SZIA BETŰI

LEHETŐSÉG
ÖSSZEFÜGGÉ-
SEK MAGYARÁ-
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IDEGEN 
ANTAL
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Kicsi sarok

Berakós rejtvény 
– Liftkezelő egy szállodában.

Betűrejtvények
1. halászat, 2. szüret, 3. csalán, 4. karambol

Anagramma
Lovas Ildikó

Lóugrásban
Á, dehogy, minden nap más a dátum.

Körszámtan
14 – A körcikkben levő szám jegyeket összeadjuk,  
a kapott eredményt pedig megszorozzuk 11-gyel  

és így folytatjuk.
Keresztszavak

Vízszintesen: kereső, Gyurka
Függőlegesen: ceruza, szeret

Lóugrásban
1. szőlő, alma, 2. körte, dió

A 25. skandináv rejtvény megfejtése
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN, HITEL, VILÁG, STÁDIUM

A 26. szám megfejtései

Csak logikusan

Mesélő dominók

CS  F
 L

 I L O A T
 S

 A
 K

 GY
A betűk egy bizonyos 
logika szerint követik 
egymást, ha erre rájössz, 
már meg is tudod annak a 
nyári finomságnak a nevét, 
amit keresünk.

K

V

Á

Á

C

I

U

T

S

N

S

S

Ha helyes 
sorrendbe rakod 
a dominókat, egy 
magyar meseíró 
nevét olvashatod 
össze róluk. 

Rejtvénymozaik

Ö L M

B A

Ő R

K

E

A L

G Y

O M

N

N E

Ha a kiemelt mozaikszavakat visszailleszted a helyükre,  
egy szólást olvashatsz össze. 

N Ó M

K T D

J I E

T A Ő

Lóugrásban
– Hány kezed van, fiacskám? 
– kérdezte a tanító Jancsitól.
– Kettő.
– És melyik a jobb kezed?
Jancsika megvizsgálta mindkét 
kezét, így felelt:
– ...

Hogy hogy, megtudod, ha a lóugrás 
szerint fejted a rejtvényt. 

Szóláncok

VÁNDOR

POROND

VÁNDOR

FÉSZEK

VÁNDOR

BEJÁRÓ

Olyan szót kell találnod, amely 
értelmes szót alkot mind a felső, 
mind az alsó szóval.
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A fekete lovag Hunyadi József regényéből  
írta és rajzolta Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Kopácsra, ebbe az egykoron a Duna 
partján fekvő halászfaluba látogattunk 
nemrég. Minden év szeptemberének 

harmadik hétvégéje ugyanis e kis baranyai te-
lepülésen a Kopácsi Halásznapok időpontját is 
jelenti. Ekkor emberek ezrei veszik az irányt a 
Kopácsi-rét vize melletti falu felé, hogy párat-
lan ízű hal- és vadételeket, házi süteményeket 
fogyasszanak, gyönyörködjenek a sokszínű 
kultúrműsorban, illetve hogy hajnalig mu-
lassanak. A házigazdák pedig, jó címvédők 
lévén, az idén is megmutatták, hogy Kopácsra 
valóban érdemes ellátogatni. Annak ellenére, 
hogy Kopács mellől már régen eltávolodott 
a Duna partja – ma kb. 8 kilométerrel odébb 
folyik Európa második legnagyobb folyama 
– s (fél)hivatásos halászból is csupán egy van 
a faluban. Így hát a Halásznapokat is inkább 
falunapoknak, vendégcsalogató gasztrokul-
turális rendezvénynek foghatjuk fel, s így már 
stimmel is minden.

Szombaton délelőtt több mint félszáz 
stand várta a látogatókat: a helyi termelők 
fűszerpaprikát, ajvárt, lekvárokat, pálinkát, 
bort, süteményeket kínáltak, de kézzel készí-
tett dísztárgyak is helyet kaptak a padokon. 
A kopácsi labdarugó-egyesület és a vadászok 
sátra alatt pedig már javában sült a csíptetős 
ponty, rotyogott a halászlé. A délutáni-esti 
folklórműsorban horvátországi magyar és 
magyarországi horvát/sokác tánccsoportok 
és művészeti együttesek mutatkoztak be. Ezt 
követően egy magyarországi sztárvendég, 
Szekeres Adrien énekesnő következett, akit 
nagy szeretettel fogadott a népes közönség. 

A szombat este pedig a Vajdaságból érkezett 
II. Félidő együttessel zárult, zenéjükre hajnalig 
utcabáloztak az emberek.

A rendezvény másnapján (már hagyomá-
nyosan) halászléfőző-versenyre került sor,  
összesen 30 bográcsban rotyogott hal. A meg-
mérettetésen ismét a tavalyi győztes August 
Medvedec bizonyult a legjobbnak. Közben a 
Baranya Rádió zenei programmal kedveske-
dett a résztvevőknek, délután és este pedig 
a bellyei Canasta Band zenélt a folyamatosan 
érkező látogatóknak.

Az idei Halásznapok sikerét tehát egyrészt 
a színvonalas programok és a sokszínű, bősé-

ges kínálat, másrészt pedig az igazi nyár végi 
meleg időjárás szavatolta. Ragyogó napsütés-
ben, magyar és horvát dallamok mellett, ha-
lászléillattal a levegőben múltak el a 13. Kopá-
csi Halásznapok. A következőre (meg a kiváló 
csíptetős pontyra és kopácsi halászlére) jövő 
szeptemberig kell várni... Addig is néhány tipp 
a rendezvény alternatív elnevezésére: Kopácsi 
halasvadas napok; Halat, vadat s mi jó falat-na-
pok; Jó ebédhez szól a nóta-napok.

Halászok emlékére  
– halászok nélkül

A régmúlt

A kopácsi rét

Mohácsiak Vásár

Dályaiak

Csiptetős ponty
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Az együttes nemrég jelentette be feloszlását, és ez a kijelentés meglepte a rajongó-
kat, hiszen a csoport körül látszólag minden rendben haladt. A hangos botrányok 

elkerülték őket, a kritikusok elismerését élvezték, dalaikkal pedig jó helyezéseket értek el 
a toplistákon. Az R.E.M. a hivatalos honlapján jelentette be, hogy útjaik szétválnak, a front-
ember, Michael Stipe viszont hangsúlyozta, hogy a zenekar tagjai között nincs ellentét, 
közösen döntötték el, hogy harmincegy év közös munka után ideje letenni a lantot: 

„Egy bölcs ember egyszer azt mondta: ha buliba mész, tudd, hogy mikor kell on-
nan távozni. Együtt valami különlegeset építettünk fel, de egyszer minden véget ér, és 
jobb, ha ezt most a magunk módján csináljuk” – írta Stipe. 

Garázsban kezdték 
Ha belegondolunk, harmincegy év nem is kevés egy együttes létezését tekintve. 

Az R.E.M. 1980-ban alakult az amerikai Athensben, Georgia államban. Michael Stipe 
a későbbi énekes és frontember akkoriban művészeti iskolába járt, és a punkzenéért 
rajongott. Peter Buck fanatikus hanglemezgyűjtő volt, több mint tízezer darabból álló 
gyűjteménye van, és minden érdekli: klasszikus zene, punk, free jazz stb. Hasonló ízlé-
sük hozta őket össze, egy közös baráton keresztül pedig megismerték Berryt és Millst. 
Később Barry betegség miatt kilépett. Amatőr körülmények között, garázsban kezdtek 
el játszani, eleinte feldolgozásokat, első nevük pedig Twisted Kites volt. Az R.E.M. név, 
vagyis a Rapid Eye Movement, azaz a gyors szemmozgás, az alvás egyik fázisának tu-
dományos rövidítése, és állítólag a szótár véletlenszerű felcsapásával keletkezett. 

Kezdetben afféle sulirockot, vagyis kollégista rockot játszottak, és egészen 1988-ig 
rajtuk ragadt ez a meghatározás. Habár nem foglalták el határozott helyüket a toplis-
tákon, azért néhány számuk felkerült. Az 1987-ben megjelent It’s The End of the World 
a gördeszkások egyik kedvence lett, és a nyolcvanas évek két hollywoodi fenegyereké-
nek, Corey Haim és Corey Feldman főszereplésével készült Dream a little dream című 
tinifilmben is hallhattuk. Ekkortájt kezdett az R.E.M. komolyabb sikereket is elérni, és az 
ismertebb kiadóházak is érdeklődést mutattak utánuk. 

A legjobb és a legfurább dal 
Az 1991-ben megjelent Out of Time az együttes hetedik stúdióalbuma, és nemzet-

közi áttörést hozott számukra, azaz világhírnévre tettek szert vele. Három Grammy-
díjat is kaptak érte, egyet az albumért, a legjobb alternatív zenei album kategóriában, 
kettőt pedig a Losing My Religion című dalukért, ami azóta is a legnépszerűbb szerze-
ményük. A benne hallható mandolin igazán különlegessé teszi. A dal első helyet ért el 
a listákon, mind Amerikában, mind Európában, sok új rajongót hozva a számukra az 
egész világon, de főleg az értelmiségiek sajátították ki őket. Ez az esemény jelentős 
mozzanat volt az egész alternatív rockirányzatot tekintve, amely az ehhez hasonlóan 
sikeres albumok hatására underground státuszból lassan népszerűvé vált a mainst-
ream kultúrában is. Ennek ellenére a lemezt az együttes nem támogatta meg lemez-
bemutató turnéval, mint ahogy a következőt sem.

Az Out of Time tartalmazta ugyanakkor az együttes egyik legfurább dalát is, a tőlük 
szokatlanul vidám Shiny Happy People-t, amely nyíltan egyfajta rágógumi-popzene 
sémára épül. Habár a szám erősen megosztotta a korábbi rajongókat, fülbemászó 
dallama jelentősen növelte az együttes nemzetközi ismertségét. Ennek ellenére az 
R.E.M. sosem játszotta élőben, talán azért, mert Michael Stipe duettben énekeli Katie 
Piersonnal, a The B-52’s énekesnőjével, és ő nem volt jelen a koncerteken. Csupán egy 
tévéműsorban énekelték el együtt, viszont Katie Pierson később a Country Feedback 
és a Me In Honey számokban is közreműködött. 

Ez az eklektikus album tehát jelentős előrelépést hozott az együttes népszerűsé-
gében. A stílus az előző lemezektől az alternatív rock irányába mozdult, hangzásában 
pedig pop-, folk-, klasszikus és countryelemek keveredtek. Ez a zenei irányvonal a kö-
vetkező, Automatic for the People lemezükön folytatódott. 

Mások is közreműködtek a dalokban, például KRS-One rapper a Radio Songban, de 
úgy az egyébként komoly sikereket elérő Shiny Happy People, mint a Radio Song nem 
került fel az együttes In Time – The Best of R.E.M. 1988–2003 válogatásalbumára. 

A zenekar tehát tizennyolc album után feloszlik, de helyet kaptak a rock’n’roll hal-
hatatlanjai között, erre bizonyíték az It’s The End of the World As We Konow It, a Losing 
My Religion, az Everybody Hurts, a The One I Love, de még a Shiny Happy People is. 

Mellékelve közöljük az It’s The And Of The World dalszöveget, amely valóságos 
nyelvtörő, igazi kihívás. Ismerd meg a dalt, és ha sikerül elénekelned, elmondhatod 
magadról, hogy menő vagy angolból. 

It’s The And Of The World As We Know It (And I Feel Fine) 

That’s great, it starts with an earthquake, birds and 
snakes, an aeroplane and Lenny Bruce is not afraid. 
Eye of a hurricane, listen to yourself churn – world 
serves its own needs, dummy serve your own needs. Feed 
it off an aux speak, grunt, no, strength, the Ladder 
start to clatter with fear fight down height. Wire 
in a fire, representing seven games, and a government 
for hire at a combat site. Left of west and coming in 
a hurry with the furys breathing down your neck. Team 
by team reporters baffled, trumped, tethered cropped. 
Look at that low playing. Fine, then. Uh oh, 
overflow, population, common food, but it’ll do to Save 
yourself, serve yourself. World serves its own needs, 
listen to your heart bleed dummy with the rapture and 
the revered and the right, right. You vitriolic, 
patriotic, slam, fight, bright light, feeling pretty 
psyched. 

It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it and I feel fine. 

Six o’clock – TV hour. Don’t get caught in foreign 
towers. Slash and burn, return, listen to yourself 
churn. Lock it in, uniforming, book burning, blood 
letting. Every motive escalate. Automotive incinerate. 
Light a candle, light a motive. Step down, step down. 
Watch your heel crush, crushed, uh-oh, this means no 
fear cavalier. Renegade steer clear! A tournament, 
tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, 
offer me alternatives and I decline. 

It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it and I feel fine. 

The other night I dreamt of knives, continental 
drift divide. Mountains sit in a line, Leonard 
Bernstein. Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester 
Bangs. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom! You 
symbiotic, patriotic, slam bug net, right? Right. 

It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it. 
It’s the end of the world as we know it and I feel 
fine...fine... 

Feloszlik az R.E.M.
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Miről susmusolnak  
a halála után? 

Amikor egy világsztár eltávozik az 
élők sorából, csillaga kihuny az élet 
egén, időbe telik, amíg a lenyugszik a 
körülötte felvert por. Általában a bulvár-
sajtó előbb kivesézi halálának körülmé-
nyeit és okait, majd kiteregeti családi és 
magánzűrjeit. Közben előjönnek azok 
is, akik igyekeznek gyors hasznot húzni 
a halálából, némely előadó pedig saját 
ismertségét növeli azzal, hogy dalt ké-
szít az emlékéről. Természetesen olya-
nok is vannak, akiket őszintén, mélyen 
megráz a halála, és valóban megihleti 
őket. Reméljük, hogy ez a többségre 
vonatkozik. Amy Winehouse nyáron 
bekövetkezett halála utána, még min-
dig sokat beszélnek róla.    

A kihasználók
Az Amy Winehouse-ról szóló plety-

kák még mindig nem nyugszanak. Mi-
után lecsillapodtak a találgatások arról, 
hogy konkrétan mi okozhatta a halálát, 
azt lehetett hallani, hogy rengeteg sze-
mélyes holmit tulajdonítottak el isme-
retlen behatolók az énekesnő camdeni 
otthonából. Ebben a bosszantó az volt, 
hogy a lakásba maximum húsz ember 
számított bejáratosnak, így ez arra en-
gedett következtetni, hogy Amy közeli 
ismeretségi köréből volt valaki. Úgy 
tudni, hogy többek között eltulajdo-
nították az énekesnő egyik kedvenc 
gitárját, leveleket, dalszövegeket, és ki-
adatlan vagy félkész felvételeket. Utób-
bi azért különösen fontos, mert már 
tárgyalások folynak egy posztumusz 
album megjelentetéséről. A gyászoló 
család állítólag semmit sem tud az el-
követő kilétéről, és teljesen ledöbben-

tette őket az eset, az édesapa pedig 
megfogadta, hogy nyomoztat az illető 
kiléte után. Egyelőre tett egy nyilvános 
ajánlatot, hogy amennyiben a tettes 
visszaszolgáltatja az értékeket, botrány 
nélkül megúszhatja a dolgot, és nem 
tesznek rendőrségi feljelentést. 

Állítólag az öröksége körül sem ha-
ladtak simán a dolgok. Úgy tudni, hogy 
néhány évvel ezelőtt még tíz millió 
fontra rúgott Amy Winehouse vagyo-
na, mára viszont csak kettő maradt. 
Nem tudni, hogy közben mi történt az 
idő előtt legendává vált énekesnő pén-
zével. Amy két cége nyilvánosságra is 
hozta az adatokat, amelyben az összeg 
folyamatos zsugorodása tapasztalható, 
és nem tudni, hova folytak el a tetemes 
összegek.

A megihletettek
Szép számmal akadnak azok is, aki-

ket megihletett az elhunyt énekesnő, 
köztük Daniel Edwardsot is, aki egy na-
gyon megosztó figura. Róla azt tartják, 
hogy amikor a celebeket a kezei közé 
kapja, hogy szobrot alkosson róluk, az 
eredmény általában kiveri a biztosíté-
kot a nyilvánosságnál. Emlékeztetőül 
elmondjuk, hogy ő formázta meg a 
jelképesen elhalálozott, széttárt lábú 
Paris Hiltont a medvebőrön „ellő” Brit-
ney Spearst, Justin Biebert és Selena 
Gomezt, mint Ádámot és Évát, most 
pedig a néhai Amy Winehouse-ra is 
sort kerített. A bronzból készült alkotás 
kendőzetlenül mutatja be Amy elgyö-
tört testalkatát, piercingek és tetkók 
nélkül, virágkoszorúval és madárkával 
a hajában, így viszont egyfajta tisztasá-
got és ártatlanságot is sugároz.

– Úgy gondoltam rá, mint egy tün-
dérmese finom és esendő hercegnő-
jére, aki várja, hogy megmentsék őt a 
hírnév és a függőség szorításából, de a 
herceg sosem jött el érte – kommentál-
ta a művét a szobrász.

Énekeseket és együtteseket is szép 
számmal megihletett az elhunyt éne-
kesnő. A Green Day tagjai úgy vélik, 
hogy Amy Winehouse nagyon fontos 
karaktere a zenetörténetnek, ezért dal-
ban tisztelegnek előtte. A huszonhét 
éves énekesnőről szóló dal, amelynek 
címe egyszerűen csak Amy, egy kali-
forniai tévéshowban debütált. A dal-
szöveg megindító: Huszonhét év telt 
el nyomtalanul, mocskos kis akták egy 
másik világból... A zenekar reméli, Amy 
Winehouse halála számos fiatal drog- 
és alkoholfüggő szemét nyitotta fel. 

Összeállította: L. M. 

A My Chemical Romance sorrendben harmadik 
dobosát hajította ki az együttesből, méghoz-

zá turnézás közben. Mike Pedicone nem hagyott 
túl nagy űrt maga mögött: a csapat tagjainak 
mindössze néhány napra volt szüksége, hogy he-
lyettest találjanak, így szinte zökkenőmentesen 
folytatódhatott a koncertsorozat. Az újonc, Jarrod 
Alexander, a Death by Stereo együttesben játszott 
eddig, és egyelőre nem tudni, meddig segíti majd 
ki a My Chemical Romancet.

A sajnálatos, de még inkább szégyenletes tör-
ténetről az együttes rövid üzenetben tájékoztatta 
a rajongóikat, és nem részletezték, pontosan mit 
próbált meg elcsenni tőlük Pedicone. Annyit lehet 
csak tudni, hogy épp rajtakapták, és a kiérkező 
rendőröknek is bevallotta tettét, nem problémá-
zott: – Nem akarjuk továbbfeszegetni ezt az 
ügyet, nem teszünk feljelentést sem. Mindössze 
azt szeretnénk, ha Mike eltűnne az életünkből. 
Egy zenekarban olyanok vagyunk egymásnak, 
mint a családtagok, márpedig egy családban 
ilyesminek nem szabad megtörténnie – írta a 
frontember, Gerard Way.

Az együttesből való távozásának körülményei-
ről Mike Pedington is mondott néhány mondatot: 
– Amióta a My Chemical Romance tagja lettem, 
problémákkal kellett szembenéznem. Többen 
is akadtak a zenekar körül, akik nem örültek ne-
kem, számos konfliktusom akadt emiatt, és még a 
családomat is macerálták. A történtek nagy része 
ezért robbant ki, de bevallom, hogy nagy butasá-
got csináltam. Tettem kísérteni fog a következő 
időszakban is, a megbánás biztosan nem múlik el 
hamar. Sajnos a MCR tagjaként nem kaptam lehe-
tőséget arra, hogy megvédjem magamat a nagy 
nyilvánosság előtt, de most már késő, és csak a 
legjobbakat kívánom a zenekarnak – fejette ki a 
megtévedt dobos, aki nem akarja abbahagyni a 
zenélést, csak az a kérdés, hogy melyik együttes 
fogad be egy olyan dobost, akinek kezéhez nem 
csak dobütők ragadnak.  

Amy 
Winehouse

Lopott, 
és kidobták
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Közeledik a Jó Pajtás hagyományos – im-
már 36. – sakktalálkozójának az időpontja. 

Vajdaság általános iskoláinak egy részében vá-
logatóversenyeket rendeznek, hogy a legjobb 
formában lévő játékosokkal vegyenek részt az 
október 22-én Cservenkán sorra kerülő vetél-
kedőnkön. Ahol pedig rendszeres sakkokta-
tás van folyamatban, ott már tudják is, hogy 
hányan és kik képviselik majd az iskolát ezen 
a találkozón, és jóval a határidő előtt jelezték 
részvételi szándékukat. Október elseje előtt 
több mint tíz iskola megerősítette részvételi 
szándékát, de elsőként ismét a gunarasiak 
tudatták a szerkesztőséggel, hogy maximális 
létszámmal, vagyis öt fiúval és három lánnyal 
lépnek fel, és most is szeretnének olyan jól 
szerepelni, mint az utóbbi tornákon. 

Két éve az iskolák közötti megmérettetésen 
a sziváciak mögött a második helyen végeztek 
Tornyos, Csúrog stb. előtt, a lánycsapatuk pedig  
bronzérmes lett. Tavaly Miklós Adél ezüstöt, a 
lánycsapat bronzérmet szerzett Orcsik István 
tanítómesterük vezetésével. A fiúk bajnokságát 
két éve a zombori Mrle, a legutóbbit a topolyai 
Kumić nyerte meg, a lányok között pedig előbb 
a tornyosi Lőrincz s egy éve Kecskeméti bizo-
nyult legjobbnak. Csapatban kétszer is Szivác, 

a lányoknál Csúrog és Tornyos, az iskolák össze-
sített versenyén pedig Szivác és Csúrog diadal-
maskodott, s az élvonalban végeztek a felsőhe-
gyi, tornyosi stb. kisdiákok is. Az előkészülettel 
jól állnak a cservenkai iskola és a helyi közösség 
vezetői, valamint a helybeli és a sziváci sakkszer-
vezők is. A részvételi előzetes bejelentéseket ok-
tóber 13-áig lehet megtenni a 064/277-43-64-es 
telefonon, a végleges, név szerinti nevezéseket 
pedig legkésőbb  október 19-éig küldjék el e-
mailen a jopajtas.szerk@magyarszo.com, ami-
cus@eunet.rs, vagy levélben a Jó Pajtás, 21000 
Újvidék, Vojvoda Mišić u. 1. címre. 

Az utóbbi találkozókhoz hasonlóan most is 
egyéni versenyt rendezünk, hétfordulós svájci 
rendszerben, külön a fiúk és a lányok számára. 
A győztesek (az alsósok is) serleget, a legjob-
ban helyezettek érmet, oklevelet és alkalmi 
ajándékokat kapnak. A részvevők csak az 
útiköltséget fedezik, a reggeliről és az ebéd-
ről a szervezők gondoskodnak. A versenyzők 
sakkfelszerelést és sakkórát visznek magukkal, 
és mindannyian órára játszanak. Egy-egy is-
kolából legtöbb öt fiút, valamint három lányt 
jelenthetnek be. Az egyéni teljesítmények 
alapján a csapatversenyt is kialakítjuk. 

P. J. 
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