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

Szeptember 30-án a temerini Kókai Imre 
Általános Iskolában is megünnepeltük 

a magyar népmese napját. Ebből az alka-
lomból meseillusztrációs pályázatot hirdet-
tek, amelyre sok szép munka érkezett. A bí-
rálóbizottságnak nehéz dolga volt, de végül 
sikerült kiválasztania a legjobb munkákat. 
Az első osztályosok közül Faragó Karola 1. 
b osztályos tanuló különdíjat érdemelt ki. 
A másodikosok kategóriájában a következő 
volt az eredmény:

I. helyezés: Szabó Dianna 2. c
II. helyezés: Mező Krisztián 2. b
III. helyezés: Tóth Mariann 2. a 
Különdíj: Német Gregor 2. d
A harmadikosok korcsoportjában a köve-

tekező tanulók voltak eredményesek:
I. helyezés: Zélity Karolina 3. b
II. helyezés: Tóth Kevin 3. c
III. helyezés: Sziveri Éva 3. b
Különdíj: Lukács Larissza 3. b
Kis mesemondóink is lelkesen készül-

tek erre a napra, és az általuk kiválasztott 

népmesét előadták iskolatársaiknak, akik 
nagy-nagy élvezettel hallgatták őket. Me-
semondásban jeleskedtek: Pásztor Orsolya 
4. a, Fekete Léna 3. a, Bohócki Martina 3. a, 
Horák László 6. a, és Erdélyi Lenke 6. b osz-
tályos tanulók.

Könyvtárunk moziszoba volt ezen a na-
pon, és szinte minden órán „telt ház” előtt 
vetítették a Benedek Elek Micsoda sorozat 
meséit digitalizált albumról. Szepetember 
30. igazán mesés napunk volt!

A 7. b osztály tudósítása

Mint már néhányszor közöltük, az 
idei sakkversenyünket október 

22-én tartjuk meg Cservenkán a Vuk 
Karadžić iskolában. A szervezés javában 
folyik az iskola és a helyi közösség veze-
tőinek, valamint a cservenkai és a sziváci 
sakkozóknak a közreműködésével. Tarto-
mányunk iskoláit és sakk-klubjait idejé-
ben értesítettük, és a jelzésekből ítélve 
most is tömeges vetélkedőre van kilátás, 
mert lapzártakor, vagyis egy héttel az 
előzetes jelentkezési határidő előtt már 
16 iskola bejelentette részvételi szándé-
kát. Azok az érdekeltek, akik időközben 
nem jelentkeztek, ma még megtehetik a 
064/277-43-64-es telefonon a végleges, 
név szerinti nevezéseket pedig legké-
sőbb október 19-éig kell beküldeni e-
mail-en jopajtas.szerk@magyarszo.com 
címre, vagy postán a Jó Pajtás címére 
(21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.)

Legtöbb öt fiút és három lányt nevez-
hetnek be iskolánként, de akár egy tanuló 
is felléphet. Mivel azonban az egyéni tel-
jesítmények alapján a csapatok sorrendjét 
is kialakítjuk, jóval nagyobbak az esélyeik 
azoknak, akik teljes létszámban vetélked-
nek. Külön értékeljük az alsósok és a felső-
sök eredményeit, s a legjobbak serleget, ér-
met, oklevelet s egyéb ajándékot kapnak. A 
részvevők fedezik az útiköltséget, sakkórát 

és sakkfelszerelést is visznek magukkal, 
a reggelit és az ebédet a szervezők adják. 
Legkésőbb 22-én (szombat) 9 óráig kell 
megérkezniük Cservenkára, 10 órakor kez-

dődik a verseny, és estefelé az eredmény-
hirdetéssel és a díjak kiosztásával zárul ez 
az egyre népszerűbbé váló találkozó.

P. J.

Nagy érdeklődés
Ma még jelentkezhetnek a cservenkai 

sakkversenyünkre

A tavalyi győztes csúrogi különítmény Boško Tucakov vezetővel
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Mit csinálsz szabad idődben? Sok 
mindent tehetsz, de mi van akkor, 
ha semmi sem jut az eszedbe, vagy 

semmihez sincs kedved? Rendszerint unat-
kozol. Ez nem túl jó dolog! Ezt Kosztolányi 
Dezső is megírta az Unalom című versében. 
Mit tehetsz ilyenkor? Bekapcsolod a tévét, a 
számítógéped, ha van… Esetleg előveszel egy 
könyvet vagy újságot… Zenét hallgatsz… Ha 
van kutyád, macskád, nyulad, fölvidítanak, s 
máris nem unatkozol. 

Az adai Cseh Károly iskolában vagyunk, 
Raffai Klára magyartanárnő és tanítványai: 

Könyves Dorottya, Szemerédi Veronika, 
Bajúsz Daniella,Vreckó Edmond, Prágai 
Ákos, Palatinusz Boglárka a beszélgető-
társaim. Mindannyian hatodikosok.

Dorottya Gunarason lakik, a falu  köze-
lebb van a baraparti iskolához, mint a köz-
pontihoz. Szabad idejükben az óvodával 
szemben lévő játszótérre járnak játszani.

– Mikor kimegyek a játszótérre – kezd a 
mesélésbe Dóri – , a barátaim már kint van-
nak. Leginkább Boglárkával szoktam hin-
tázni, de ha többen összejövünk, vicceket 
mesélünk, jól elszórakozunk. Mi sohasem 
unatkozunk. Esténként zenét hallgatok, té-
vézek vagy internetezek…

Daniella néha unatkozik. De, ha eljönnek 
a barátnők…

– Gyakran eljönnek a barátnőim – halljuk 
Daniellától –, olyankor sosem unatkozunk. 
Zavarócskázunk, néha még focizni is szok-
tunk. Szeretem a Tiszát, s nemcsak sétálni, 
kerékpározni járok oda, az apukámmal, a 
tesómmal pecázni is szoktunk. Sportolok 
is, kézilabdázom. Esténként én is tévézek, 
internetezek. A Facebookon levelezek is.  
A legutóbb a barátom meghívott a foci-
meccsre, amely most vasárnap lesz, s lehet, 
hogy elmegyek.

Veronika is gyakran meglátogatja a ba-
rátnőivel a baraparti óvodával szemben 
lévő játszóteret…

– Dórival, Boglárkával leginkább ott 
vagyunk a játszótéren – mondja Veronika 
–, de nemcsak hintázunk, labdázni is szok-

tunk. Otthon többnyire tévézek vagy inter-
netezek. Kedvelem az internetes játékokat, 
a tévében meg a horrorfilmeket. Olvasni is 
szeretek. Főleg a házi olvasmányokat, de 
kedvelem a lányregényeket is.

Edmond is sportol. No, a számítógépet 
sem veti meg, ő is fönt van a Facebookon.

– A focipályára járunk focizni – magyaráz-
za Edmond –, s ott aztán nem unatkozunk! 
Meghát én is kedvelem a számítógépet, s a 
Facebookon levelezek Nórával, akivel még  
a táborban ismerkedtem meg. Megbeszél-
tük, hogy eljön  majd  Adára, ugyanis van itt 
ismerőse…

Nándornak az Aranyszőrű mellett nincs 
ideje unatkozni.

– Mikor hazaérek az iskolából – meséli 
Nandi –, mindjárt ebédelek, aztán egy ki-
csit komputerezek. Ha megunom, elviszem 
Aranyszőrűt sétálni. Szabad időmben apu-
kámnak segítek az üzletben összeállítani, 
majd szállítani a bútorokat. Én is sportolok, 
asztaliteniszezek. Így a tréningeken sem 
unatkozom.

Boglárka sem szokott unatkozni, általá-
ban kint van a természetben, a Tiszán. Igaz 
ilyenkor már nem fürödni megy...

– A barátnőimmel szombatonként 
gyakran kimegyünk görkorizni – dicsekszik 
Boglárka –, de a Tiszára is elmegyünk kirán-
dulni... Ha nincs jó idő, sokat  rajzolok, meg 
olvasni is szeretek. A legkedvesebb íróm 
Thomas Brezina.

Koncz Erzsébet

Unalom? Az mi?
Lelkem éjén rossz malom

zakatol: az unalom.
Régi, rozzant rossz malom
és úgy hívják, hogy unalom.
Régi rozzant kereke
álmos is és fekete,
a garatja végtelen
s a búzája életem,
elhagyott és végtelen,
tompa-csöndes életem.
Lisztje: semmi, szárnya: éj.
csönd: zúgása, árnya: mély.
S nézem egyre – árva tiszt –
hogy szitál a lomha liszt.
Az időm azzal ölöm, 
ezt a semmit őrölöm,
árva molnár, őrölöm
s lisztem nem bú, nem öröm,
színtelen köd, csúnya lom, 
fájó semmi: unalom.
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O
któber első hete újra elhozta az is-
kolákba a szórakozást, az érdekes 
programokat, a felelés- és ellenőr-

zőmentességet, no meg a rövidített órá-
kat, vagyis egy újabb gyermekhét köszön-
tött a diákokra. Persze sokan vélik úgy, 
hogy ilyen „hétre” havonta sor kerülhetne, 
természetesen változatos programok mel-
lett, de ennek az egynek is örülnek a gyere-
kek, hiszen néhány nap lazaság és pihenés 
mindig jól jön. Legalábbis így vélekednek 
a Jovan Mikić iskola tanulói, és minden 
évben nagyon várják ezt a néhány napot. 
Hogy az idei gyermekhét milyen progra-
mokat tartogat számukra, arról a hatodi-
kos Lukács Ramónát és Marcikić Leont, 
valamint a nyolcadikos Horváth Blankát, 
Szekeres Renátát és Csíkos Szebasztiánt 
faggattuk.

Blanka szerint ez a legjobb hét az egész 
iskolaévben, nincsenek feleltetések, ellen-
őrzők, és érdekes programokat szerveznek 
számukra, hiszen tavaly például Ki mit tud? 
versenyen vettek részt.

– Az idén Belgrádba megyünk dinómú-
zeumot nézni, meg volt egy mozis progra-
munk is, de azt lemondták. Én a múzeum-
látogatásról sajnos lemaradok, de a többi jó 
lesz. Lesz őrült frizurák bemutatója, ez érde-
kesnek tűnik, nem volt még ilyen. Szívesen 
csinálnék másnak valamilyen érdekes frizu-
rát, de nem szeretnék modell lenni. Az idén 
is lesznek órák, amelyeket a diákok tartanak, 
de én nem akarok órát tartani. Túl sokat kell 
rá készülni és úgy érzem, nem vagyok elég 
ügyes hozzá, talán csak a magyarral tudnék 
megbirkózni.

Sor kerül egy tehetségkutató versenyre 
is, Szerbia Európa ritmusában elnevezéssel, 
amelynek selejtezőjét éppen a gyermekhét 
alatt tartják az iskolában. Renáta szólóének-
kategóriában indul.

– Nagyon izgulok, hogy továbbjutok-e. 
Félek, hogy nem sikerül, mert pár éve már 
voltam tehetségkutatón, és akkor még nem 
volt olyan jó a hangom. Nem nagyon szere-
tek múzeumba járni, de ez most érdekesnek 
mutatkozik. Mondjuk Belgrád helyett elme-
hetnénk már egyszer Szegedre vagy Buda-
pestre is kirándulni, annak örülnék. A többi 
program elég jó, bár kevesebb esemény van, 
mint tavaly volt. Órát nem tartottam, nem 
is szeretnék, de mindenképpen könnyebb, 
mikor az osztálytársunk tanít minket. Azért 
mindig várom a gyermekhetet, végig rövi-
dített órák vannak, persze hogy jó.

Szebasztián szerint is jó dolog a gyer-
mekhét, és nagyon örülne, ha évente két-
szer is megrendeznék.

– A tavalyihoz képest egy kicsit unalma-
sabb a program, tavaly több dolgot csinál-
tunk, de ez sem baj, mert így is mások ezek 
a napok, és a tanárok is kicsit megkönnyeb-
bültnek tűnnek. Megyünk a Salvador Dali ki-
állításra is, de a belgrádi kirándulást és a dinó-
múzeumot várom leginkább, bár szerintem is 
jó lenne inkább külföldi kirándulásokon részt 
venni. A frizurabemutatóra biztosan nem vál-
lalkoznék, legfeljebb csak megnézem, szerin-
tem ez inkább lányos dolog. Viszont én is in-
dulok a tehetségkutatón énekkategóriában. 
Már készülök rá, és eléggé izgulok.

– Vártam a gyermekhetet a rövidített 
órák miatt, meg nem lesz felelés, ellenőrző 

sem – mondja Leon. – Megyünk kirándulni 
is, talán ezt várom leginkább. Szerintem jó 
ötlet, hogy mi is tarthatunk órákat. Én már 
tartottam szerbórát. Érdekes, hogy  ilyen-
kor mindenki rám figyel, és hallgatnak rám. 
Meg ilyenkor valahogy a tanárokat is job-
ban megérti az, aki az órát tartja. Talán a 
szórakozás mellett ez is a cél. Szerintem is 
mindkét félévben kellene tartani gyermek-
hetet, de nincs ötletem, milyen programok-
kal lehetne kiegészíteni a meglevőket. Talán 
szervezhetnénk egy nagy bulit. Az őrült 
frizurák bemutatójára biztosan nem fogok 
jelentkezni, mert nem szeretném, ha a ha-
jamból fura frizurát csinálnának, de lehet, 
hogy megnézem, mert azért ez is érdekes-
nek ígérkezik.

Ramóna is nagyon élvezi a gyermekhete-
ket, bár szerinte ez csak a második legjobb 
néhány nap a tanítás idején, a szünetek áll-
nak első helyen.

– Nem kell izgulni a feleltetések miatt, 
pihenhetünk egy kicsit, a gyerekeké az 
egész hét. Nagyon tetszik a belgrádi kirán-
dulás, bár most már mehetnénk máshová 
is a fővároson kívül. A frizurabemutatón 
szívesen részt vennék, elég sok ötlet van 
a tarsolyomban, amit meg lehetne valósí-
tani, bár nem tudom, megvan-e hozzá az 
ügyességem, de kipróbálnám. Órát még 
nem tartottam. Szerintem elég nehéz le-
het, és rossz lenne, ha mindenki rám figyel-
ne. Viszont a Szerbia Európa ritmusában 
tehetségkutató versenyre jelentkeztem, 
remélem jól fog sikerülni. Jó lenne, ha min-
den második hét ilyen lenne.

Sztojánovity Lívia

A mi hetünk!
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A nádirigó, a cserregő- és a foltos ná-
diposzáta szeptemberben már dél 
felé repül, de egyes példányai, való-

színűleg északi átvonulók, még októberben 
is láthatók. Ilyenkor már nem énekelnek, 
egyéb hangot sem igen adnak, ezért gyakran 
elkerülik a figyelmet. A fülemülesitke viszont 
akár november elejéig marad, és rendszere-
sen énekel is. Számomra mindig élményt je-
lent, amikor napsütötte októberi reggeleken 
nádasok közelében járva meghallom a füle-
mülére emlékeztető „hü-hü-hü” hangokkal 
tarkállt éneket. A fülemülesitke november 
derekán észrevétlenül tűnik el, de viszonylag 
rövid dél-európai vagy észak-afrikai tartózko-
dás után márciusban újra visszatér, és énekel-
ni kezd. 

Halaink élettere a víz, de igényeiket illető-
en nagy eltérések lehetnek közöttük. A sebes 
pisztráng például az oxigéndús, gyors folyá-
sú, hegyi patakok lakója, míg a széles kárász, 
éppen ellenkezőleg, az iszapos fenekű, növé-
nyekkel benőtt, gyorsan melegedő állóvízben 
érzi jól magát, hiszen igénytelen a víz oxigén-
tartalmával szemben. Csak a folyókban, ott is 
a kavicsos mederrészeken él a védett selymes 
durbincs. Rokona, a vágó durbincs már sokkal 
kevésbé válogatós, folyókban és tavakban 
egyaránt előfordul. A menyhal, a tőkehalak 
egyetlen hazai képviselője, a hideg folyóvizet 
kedveli, mindig a fenék közelében tartózko-
dik. Nyáron alig táplálkozik, ám ősszel, amikor 
a víz lehűl, újra eleség után néz.

Az őszi kertek gyakori vendége az Atalan-
ta-lepke. A kerítés oszlopán vagy a szőlőkarón 
sütkérezik, netán a földre hullott szilva édes 
nedvét szívogatja. Hidegre érzékeny vándor-
lepke. Kétnemzedékes faj, a második szep-
temberben–októberben repül. Amikor a nap-

palok egyre hűvösebbé válnak, nagy részük 
dél felé indul. Ugyancsak a kertekben kerül 
gyakran szem elé a kis rókalepke és a nap-
pali pávaszem, míg a mezőkön az aszatfélék 
lila virágain szívogató bogáncslepke. A nagy 
legelők felett gyakran látom a sáfránylepkét, 
és mindenfelé libegnek a káposztalepkék is. A 
szenderek éjszaka tevékenyek. Alkonyat után 
bukkannak fel a kertekben, ahol a petúniák 
ilyenkor illatozó virágait látogatják.

Kivételnek számít a nappal repülő kacsa-
farkú szender. Szinte a semmiből bukkan elő 
a kertben, kolibrik módjára szívogat a virágok 
kelyhéből, majd éppen olyan gyorsan, mint 
ahogy jött, távozik. Napsütötte novemberi 
napokon is látható, a nálunk kifejlődött pél-

dányok egy része azonban ősszel Európa déli 
tájaira vándorol. 

Az alföldi legelőkön, különösen a szikes 
tavak környékén, minden ősszel megfigyel-
hetjük a tücskökre és sáskára vadászó nagy 
pólingokat. Augusztustól novemberig vonul-
nak. Hosszú, hajlott csőrükkel ügyesen kapják 
el a lyuk előtt napozó tücsköt. Rengeteg sás-
kát pusztítanak el, és közben néha ilyenkor is 
hallatják bugyborékoló szép nászhangjaikat. 
A csapatok időről időre a vízhez repülnek, 
isznak, fürdenek, azután visszatérnek a lege-
lőkre.

Októberben már a hazai legelők felett va-
dásznak a kékes rétihéják. Alacsonyan repülve 
keresik a rágcsálókat. Ahol a mezei pocok túl-
szaporodik (gradál), néha tucatnyi imbolygó 
röptű madár pásztázza a lucernatarlókat és 
a legelőket. A pockok ilyenkor napközben is 
előbújnak, izgatottan szaladgálnak a felszínen 
készített kanyargó ösvényeken, és könnyű 
zsákmányaivá válnak nemcsak a kékes rétihé-
jáknak, hanem az egerészölyveknek és a vörös 
vércséknek is. Alkonyat után pedig az ezüst-
faligetekből kirepülő erdei fülesbaglyok és a 
közeli tanyáról érkező kuvik tizedeli őket.

Sch. E.

Már nem énekel 
a nádirigó

Mezei pocok Kacsafarkú szender

Fülemülestike

Cserregő nádiposzáta
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Egyes amerikai kolibrifajok farktollai röptük-
ben úgy rezegnek, akár egy hárfa húrjai – a 

tojókat pedig egyenesen elkápráztatják.
Számos észak-amerikai Anna-kolibri hímje 

lejt akrobatikus násztáncot szíve hölgye előtt, 
zuhanórepüléseik során pedig rendkívüli se-
bességeket is elérnek.

Egyes fajok röppályájuk alsó fordulópontja 
előtt rövid időre széttárják farktollaikat. Az így 
keletkező legyezőn átpréselődő levegő hangos 
zajt kelt, miközben a hím elsuhan a tojó előtt.

Christopher Clark, az amerikai Yale Egyetem 
kutatója e hangok keletkezését vizsgálta meg 
oly módon, hogy 14 különböző faj 31 farktollát 
tette ki szélcsatornában a zuhanórepüléskor 
jellemzően fellépő szélsebességeknek.

A fajok közt, de még elhelyezkedésük sze-
rint is eltérő felépítésű tollak különbözőképp 
reagáltak a szélre, és különböző hangokat is 
adtak ki. Az egyes tollak alakja és rugalmassá-
ga éppúgy meghatározza a keletkező hangot, 
mint összjátékuk.

Egy madár így különböző hangok akkordját 
szólaltatja meg, amely az adott fajra jellemző. A 
tollak még egymást is rezegtetik, így a hangok 
akár 12 decibelre is felerősödhetnek.

A hímek zenélő farktollai valószínűleg a tojók 
párválasztása révén alakultak ki az evolúció so-
rán. A madarak merev tollai sok esetben kelte-
nek jellemző hangokat repülés közben: ez akár 
egy további kommunikációs csatornát is jelent-
het, amely mindeddig észrevétlen maradt.

Egy bátor fényképész kipróbálta, mi törté-
nik, ha az üstökös makákók „kezébe adja” 

a kamerát.
David Slater természetfotós Indonéziában 

egy nemzeti parkot látogatott meg, amikor 
három napot töltve a helyszínen megismer-
kedett közelebbről is a végveszélyben lévő 
celebeszi üstökös makákókkal.

A majmok semmilyen jelét nem mutatták 
az agressziónak, s könnyen megbarátkoztak 
az emberrel. A fotós munkaeszköze iránt mu-
tatták a legnagyobb érdeklődést.

Slater kipróbálta, mi lenne, ha a kamerát 
felszerelné egy állványra, és egyedül hagyná: 
vajon a makákók kipróbálnák-e, mire való? A 
majmok körbeugrálták a szabad berendezést, 
grimaszolták, a fogaikat mutatták, s közben 
le-le nyomkodták a fényképkészítő gombot.

A makákók végül nem voltak szívtelenek 
az emberi ajándékkal szemben, több száz 
képet hagytak hátra maguk után a Twitteren 
a jelenleg egyik legnépszerűbb természetfo-
tósnak.

Ebnek hiszi magát egy brit birka, aminek 
az lehet az oka, hogy egy spániellel cse-

peredett fel.
Jack minden tekintetben ebként viselke-

dik, vagy legalábbis próbál viselkedni, még 
ugatással is kísérletezik. Két hátsó lábára 
állva ő is „pitizik”, akárcsak „alomtestvére”, 
az eb, amellyel sülve-főve együtt vannak: 
éjjel egymás mellett alszanak, nappal együtt 
járőröznek a shropshire-i gazdaságban. A 
féléves kos kutyaként visszaviszi az elhajított 
botot, és még juhokat is terel. Nem hajlandó 
beállni a nyájba, szemlátomást nem tartja 
magát birkák közé valónak. Ugatása félig 
bégetés, félig vakkantásszerűség.

Jack azért nőtt fel kutyával, mert két iker-
testvére is van, azaz hármas ikerbárányként 
jött a világra – ami igen ritka. Annyira csöpp-

nyi volt születésekor, hogy gazdái beköltöz-
tették a házukba, hajszárítóval melengették 
gyapját, cumisüvegből táplálták.

Az orangután böfög, az elefántcickány nyúl-
béla, a szarvasok riasztó ordításban törnek 

ki.
Az amerikai 5,9-es erősségű földrengés 

során a washingtoni Smithsonian Nemzeti 
Állatkertben a látogatók és a gondozók egy-
szerre élhették át, miként reagálnak különbö-
ző fajok a szeizmikus mozgásokra. Az állatkert 
végül közleményt is kiadott arról, hogyan él-
ték át az emlősök, hüllők, halak és madarak 

az Egyesült Államok keleti partjánál kipattant 
földrengést.

Az elemzésből kiderült, hogy a réceféle 
bóbitás bukók azonnal a vízbe csobbantak. A 
hódok körbenéztek, majd követték a récéket.

A szumátrai tigris meglepődve ugrott 
egyet. Az orangutánok már a rengések előtt 
furcsa böfögő hangokat hallattak. Egy gorilla-
anya három másodpercig sikoltott. Más maj-
mok ott hagyták eledelüket, élőhelyük tetejére 
másztak.

A szarvasok egymást figyelmeztető hívó-
hangot adtak ki, a bőgőmajmok csak a föld-

rengés elmúltával tettek így. Az ázsiai vadlo-
vak azaz a przsevalszkij-lovak és a tintahal alig 
vették észre a rengéseket.

A legtürelmesebbnek az oroszlán és panda 
bizonyult. Míg a nagymacska nem engedett 
„uralkodói büszkeségéből”, a pandák sem 
hagyták abba „csak egy kis rengés” miatt az ét-
kezést. Mindkét faj tagjai higgadtan viselked-
tek, mintha mi sem történt volna.

Egyes állatok annyira megijedtek, hogy a 
gondozóknak kellett őket lecsillapítaniuk. Az 
elefántcickány egészen a következő etetésig 
elő sem bújt „óvóhelyéről”.

Állati reakciók a földrengésre

Farktollaikkal 
zenélnek a kolibrik

Kutyának hiszi magát a birka

Így fotózik egy majom
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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

Az új pécsi barátainkkal megbeszéltünk egy hétvégi horgásza-
tot a Tőzeg-tavon. A múltkori sikerünkre alapozva bizakodva 

vágtunk neki a háromnapos túrának. Csak a helyek miatt aggódtunk 
egy kicsit, Krisztiánnak és nekem az egyes, barátainknak, Daninak és 
Beának a kettes hely jutott. Itt a víz fél méterrel sekélyebb, mint a tó 
többi részén, ami nagyban csökkentette esélyeinket.

Péntek reggel kiváltottuk az engedélyt, és a hallal való kíméletes 
bánásmód érdekében pontymatracot is béreltünk, majd elfoglaltuk 
a helyünket a tó sarkában. Felállítottuk a sátrat és az ernyőt,  majd 
ezután megérkeztek szomszédaink, akikkel közös taktikát dolgoz-
tunk ki. Elhatároztuk, hogy kialakítunk egy közös magvas etetést. A 
három bot közül egyet amurok számára készített lebegő bojlival csa-
liztunk, a másikat egy általam készített fahéjas bojlival, a harmadikat 
csírás kukoricával. Miután minden a helyére került, bekapcsoltuk a 
kapásjelzőket, és elmentünk szomszédolni.

Amíg Kriszti az etetőrakétát töltögette Daninak, én valami csi-
pogásra lettem figyelmes. A középső bot swingere lejjebb volt, de 
mivel semmi más nem történt, úgy hagytam, majd visszamentem 
a társasághoz. A jelenség azonban a délelőtt folyamán még kétszer 
megismétlődött, és mindig a fahéjas csalimra. Délután csalifrissítés 
következett. Hét óra körül elkezdtük az esti etetést. Kriszti rakétá-
val magvakat küldött be, míg én a dobócsővel mindkét készségre 
pár szem bojlit lőttem. Ekkor hirtelen megszólalt a Kriszti felőli bot 
jelzője. Barátom ráemelt, majd amikor megérezte, hogy sikerült az 
akasztás, nekem adta át a a botot, mert már korábban megegyez-
tünk, hogy enyém az első hal.

A hal elindult balra, a másik két szerelék alatt, tehát egy kényes 
művelet következett. Ilyenkor, hogy elkerüljük a szerelékek össze-
kuszálódását, a halat tartó szereléket át kell bújtatni a másik bot 
alatt, azt pedig magasra kell emelni, hogy a hajló bot átférjen. A 
helyzetet csak bonyolította, hogy a rohanó ponty mindkét szabad 
szerelék alatt átvágtatott. De megoldottuk a problémát, hiszen 
nem először csináltuk. Aztán ment minden simán, és halunk ha-
marosan a matracon hevert. Szép, termetes tükrös volt, a mérle-
gen 15,4 kilót nyomott. Örültünk is neki, fényképezés után pedig 
visszaengedtük.

A második nap éjszkáján volt egy erőteljes húzós kapásunk, de 
bevágás után lemaradt. Az utolsó napon pedig egy-két pöccinté-
sünk volt csak, semmi több. Délután összepakoltunk, csak a botok 
voltak még bent, de lassan négy óra lett, és jöttek értünk. Három 
nap alatt egy halat fogtunk. Többet reméltünk, de nem panaszkod-
tunk, hiszen ismét egy csodás hátvégét töltöttünk a szabadban, jó 
társaságban.

Dobó Dávid

Második próba 
bojlis módra
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Október 13. 

Ede, Kálmán, Teofil, Jakab és Fatime 
napja.

Ede: Német eredetű név, az Edvárd, Edu-
árd név rövidüléséből önállósult. Jelen-
tése: birtok, vagyonőrzés, védelem.
Fatime: Az arab Fatima változata, ami 
Mohamed legkisebb lányának neve volt.

1917. X. 13 – 94 éve történt
Fátimában kb. 70 000 ember előtt meg-
jelent Szűz Mária.

1938. X. 13. – 73 éve történt

Negyvenhárom éves korában meghalt 
Elzie (Crisler) Segar amerikai képregény-
rajzoló, Popeye megalkotója.

Október 14. 
Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, 

Domos és Krizanta napja.
Helén: A Heléna angol és francia formá-
jából származik, illetve magyar becéző-
jéből.
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása a 
Csongor és Tünde című mesedrámában. 
Valószínüleg az Ilona és a Vilma rövidíté-
se. Finn név is, ez szintén 19. századi név-
alkotás. Jelentése: levegő, ég, világ.

1827. X. 14. – 184 éve történt 

Zalán megszületett Zichy Mihály festő-
művész, grafikus, a magyar romantikus 
festészet jelentős alakja.

1962. X. 14. – 49 éve történt
Egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a 
szovjet atomrakéták telepítését Kubában. 
Megkezdődött a kubai rakétaválság.

Október 15. 
Teréz, Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig, 

Aurélia, Fortunát, Bedö, Bertram, 
Gálos, Lélle és Berény napja.

Teréz: Görög eredetű név, a Terézia rövi-
dülése. Jelentése: hőség, forróság, nyár, 
aratás, szüret, vadászni.
Berény: Régi magyar személynév, a 
török kabar törzsnévből származik, a 
Berend név alapszavából. Jelentése: aki 
megadta magát; behódolt

1917. X. 15. – 94 éve történt 
Franciaországban kivégezték Mata Harit 
(eredeti neve: Margaretha Zellet), a híres 
első világháborús táncosnőt és kémet.

1619. X. 15. – 392 éve történt

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtoká-
ba került a pozsonyi várban őrzött Szent 
Korona.

Október 16. 
Gál, Margit, Hedvig, Ambrus, Gellért, 

Aurélia, Baldvin, Lél, 
és Gálos napja.

Gál: Kelta, ír eredetű név, a Gallusz név 
régi magyar formája, a Gálos rövidülése. 
Jelentése: kakas.
Ambrus: Görög eredetű, név, a Amb-
rosziosz név rövidüléséből származik. 
Jelentése: halhatatlan.

1793. X. 16. – 218 éve történt 

Párizsban 37 éves korában kivégez-
ték Marie Antoinette-t, Mária Terézia 
császárné lányát, XVI. Lajos feleségét. 
A francia udvarban nem XVI. Lajos, 
hanem a szép, okos, életvidám és léha 
Marie Antoinette uralkodott. Befolyá-
sa alá vonta a királyt, hogy akaratát az 
udvarnál érvényesítse. Keveset tudott 
az egyszerű nép életéről, mindig távol 
tartották tőle (neki tulajdonítják ezt a 
mondást is: Ha nincs a népnek kenyere, 
miért nem eszik kalácsot?). Háromne-
gyed évvel férje halála után, a „gyanú-
sak” elleni szeptemberi politikai perek 
eredményeként a volt francia királyné is 
a guillotine alá került.

1854. X. 16. – 157 éve történt 
Megszületett Oscar Wilde (eredeti ne-
vén Fingal O’Flahertie Wills), ír költő, író, 
drámaíró (A boldog herceg, Dorian Gray 
arcképe). A 19. századi viktoriánus ha-
gyományoktól dohos Anglia irodalmába 
friss levegőt hozó szellő volt Oscar Wilde, 
akit művei alapján embertestbe zárt 
angyalnak, magánéleti eseményei kap-

csán pedig emberbőrbe bújt démonnak 
hihettünk. Ő volt az első művész, aki 
megnyitotta azokat a kapukat, amelye-
ken addig más még csak bekopogtatni 
sem mert. Kivételes egyéniség volt, egy 
igazi zseni. 1900. november 30-án halt 
meg Párizsban.

Október 17. 
Hedvig, Leó, Rudolf, Salamon, Rezső, 

Margit, Alajos, Leon, Margita és 
Szalóme napja.

Hedvig: Germán eredetű német névből 
származik. Jelentése: harc.
Alajos: Magyar megfelelője a germán-
latin eredetű Alwis, Alois neveknek. A 
név jelentése: egész, bölcs.

1992. X. 17. – 19 éve emlékeznek 
meg róla.

A szegénység elleni küzdelem világnap-
ja. 1992 decemberében az ENSZ nyílvá-
nította ezt a napot a szegénység elleni 
küzdelem világnapjává.

1552. X. 17. – 459 éve történt 

A védők győzelmével fejeződött be 
az egri vár ostroma, a török hadsereg 
megkezdte az elvonulást. A várat Dobó 
István kapitány parancsnoksága alatt a 
körülbelül 2000 főnyi védő 38 napig hő-
siesen védelmezte az Oszmán Birodalom 
túlerőben lévő seregétől.

Október 18. 
Lukács, Ignác, Ambrus, Jusztusz  

és Celina napja.
Lukács: Latin eredetű név, a Lucas név-
ből származik. Jelentése: Luciana tarto-
mányból való férfi.
Celina: A név eredetére vonatkozóan 
több feltevés is ismeretes. Egyik szerint 
a Marcellina és a Szelina nevek egybe-
esése. Más magyarázat szerint a Celeszta 
névvel rokon.

1931. X. 18. – 80 éve történt 
Meghalt Thomas Alva Edison amerikai 
feltaláló, többek között a villanykörte 
és a gramofon megalkotója. Több mint 
1000 szabadalmat nyújtott be. Ellent-
mondásos ember volt: egyszer jókedvű, 
máskor pedig zsarnok a kollégáival és a 
családjával egyaránt. Munkatársai közé 
tartozott a telefonközpont feltalálója, 
Puskás Tivadar is, akivel sok konfliktusa 
volt. Híres volt sokoldalúságáról: foglal-
kozott cementgyártással, kísérletezett 
röntgensugárzással, az autógyártó Hen-
ry Ford T-modelljeihez készített elekt-
romos önindítót, az első világháború 
idején (1914–1918) pedig a haditenge-

részetnek is dolgozott. Híres mondása: A 
zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc 
százalék verejték.

1740. X. 18. – 271 éve történt 

Szegeden megszületett Dugonics And-
rás író. 1786-ban fejezte be mindmáig 
legismertebb munkáját, az Etelkát, az 
első valódi magyar regényt. A cenzúra 
csak 1788-ban engedélyezte a mű meg-
jelenését, amely ugyan a honfoglalás 
korában játszódik, de aktuálpolitikai 
célzattal, II. József németesítő politikája 
elleni tiltakozásul íródott. Az Etelka név 
ebben a műben született, amelyet az ősi 
hun Etele név női változataként talált ki 
az író. 

Október 19. 
Nándor, Sára, Pál, Péter, Frida, Laura, 

Friderika, Lúciusz, Alárd, Berény, 
Ferdinánd és Joel napja.

Nándor: Régi magyar személynév, a 
nándor népnévből származik, a 19. szá-
zadban felújították vagy újraalkották a 
nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelen-
tése: dunai bolgár.
Sára: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: fejedelemnő, hercegnő, uralkodó 
asszony. A Sarolta névhez nincs köze.

1448. X. 19. – 563 éve történt 

A második rigómezei csatában Hunyadi 
János hadereje árulás következtében ve-
reséget szenvedett. Brankovics György 
szerb fejedelem volt az áruló. A magyar 
hadsereg súlyos vereséget szenvedett a 
II. Murád szultán vezette török haderő-
től. Hunyadi maga is Brankovics fogsá-
gába került. 

1950. X. 19. – 61 éve történt 
Kína bevonult Tibetbe, a Himalájában 
fekvő független államba, a dalai láma 
Indiába menekült, azóta is Dharmszalá-
ban él. Tibet a 17. századtól Kína uralma 
alatt állt, de a kínai forradalom után a 
dalai láma politikai vezetésével az 1914-
es simlai konferencián független státust 
szerzett, és semleges maradt a két világ-
háborúban is. 
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Árpád arca meg sem rezdült, amikor 
tudomást szerzett fia, Levente elvesz-
téséről. Amikor a hír elterjedt a fejede-

lem törzsében, a gyász jeléül az egész Magyar 
törzs minden tagja, asszonya, férfija felhasítja 
a jobb arcát. Amerre Árpád néz, mindenfelé 
vérző arcú magyarokat lát!

Ekkor keletről újabb rossz hír érkezik: a be-
senyők Etelközből megtámadták az utóvédet. 
A védekező magyarok, Jenő törzse teljesen 
elpusztult...

A magyar hadak Árpád vezetésével tovább 
menetelnek nyugat felé. Északról Kiev városa 
látható, akikkel szövetséget kötöttek a magya-
rok. Árpád seregét az orosz pusztákon kievi út-
vezetők vezetik, és főleg a szekerek és málhák 
részére a legjobban járható utakat mutatják, 
egészen Ladómér városáig. 

Ladomér városa alatt hosszabb pihenőre 
kerül sor. A fejedelem vezéreivel előbb a se-
regek felett tart szemlét, azután a szekér- és 
kocsitábort vizsgálják felül. A bognárok, nyer-
gesek, ácsok, kovácsok ugyancsak kihasznál-
ják a hosszú pihenőt,  javítanak, dolgoznak. Az 
utolsó szemle után Árpád kiadja a parancsot a 
másnapi továbbindulásra.

Estére elfárad ember és jószág is, az esti tá-
bortűz mellett mégis nagyokat kurjongatnak, 
énekelnek, táncolnak a legények. A lányok 
meg asszonyok sem alszanak a szekerek sát-
rai alatt, a tűz mellett énekelnek, és hordják a 
kumiszt. A jószág sem nyugszik meg, éjszaka 
legel.

A következő napokban a magyar honfogla-
lók elhagyják Halics városát, majd Árpád feje-
delem itt is hosszabb pihenőt rendel el. A feje-
delem kegyesen fogadja a város küldöttségét. 
Az elővéd már elérte a Havaserdőt, vagyis a 
Kárpátok hegyeit, elfoglalta és biztosította a 
bejáratokat az új hazába.

A Vereckei-hágón túlról is jó hírek érkez-
nek. A hegyeken túlról is, Pannóniából. A 
magyarok, akik már századok óta odavándo-
roltak, valamint Attila király hun maradékai 
meg az avar maradványok is várják a magyar 
honfoglalókat.

Minden úgy történik, ahogyan az agg Ál-
mos király (Árpád apja) megjövendölte. Mö-
göttük most Etelközben pusztulás van. Farka-
sok és keselyűk tanyája. A táltosok esténként 
áldoznak, a hajnal Tordát – a főtáltost – és a 
többi táltosot ott találja az áldozati berekben, 
a táltosszekéren cipelt áldozókőnél.

A vezérek tanácsa azonban azt is tudja, 
hogy a nagy, bölcs elhatározások mellett em-
beri hibák is voltak. Még nem adta át Álmos 
király minden isteni eredetű erejét és böl-
csességét. A legutolsó táltosáldozásnál Álmos 
lehunyta a szemét, és látnokian megmondta, 

hogy közel van már az idő, amikor átadja Ár-
pádnak táltosi erejét! Most már csak gyarló 
emberi kívánsága az, hogy megláthassa népét, 
amint a hegyeken túl eléri Pannónia földjét az 
áldott Tisza és Duna folyók területén.

A legutolsó vezértanácson határozták 
el, hogy a sereg egy része Halics városa alól 
délfelé fordul, mégpedig a Nyék, Jenő és Ke-
szi törzs, és keletről hatolnak be Erdőelvébe 
(Erdély), a hágókon keresztül. Az Erdőelvébe 
nyomulók a Maros folyását követve egészen 
a Tiszáig mennek. Ott bevárják a fejdelem 
északról érkező hadait.

Tas a megmaradt seregével eljutott a Duna 
és Tisza folyók összefolyásáig egészen Titeléig 
(Titel). Ezek a magyar hadak parancsot kaptak, 
hogy kerüljenek minden összecsapást a bol-
gárokkal, főleg Zalánnal.

Alighogy felkelt a nap, máris nagy a for-
róság. A csordások rittyegtetve karikás osto-
raikat a folyókhoz terelik a jószágot. Azután 
elkezdődik a menetelés, bár eleinte nagyon 
szép és könnyen járható az út embernek és 
állatnak egyaránt. Igaz sok folyón kell átjutni, 

melyek a tavaszi áradástól gyorsak, de a szeke-
rek és a jószág számára a legnehezebb mégis  
a hágókon való átkelés. 

Ülek vezér hada, a fejedelmi törzs élén, 
Árpád fejedelemmel együtt halad a Vereckei-
hágó felé, és ott kelnek át a Kárpátokon, mind-
járt a főhad után, a második napon.

Az ötödik napi menetelésnél egyszerre 
tornyosodni kezdenek előttük a hegyek. A 
legtöbbje még ekkora hegyeket nem is látott. 
Öt nap kellett, hogy átkeljenek a Havaserdő-
hegységen, a Vereckei-hágón, az egész sereg 
és az egész tábor, az állataikkal együtt. Elől és 
kétoldalt az előreküldött biztosító csapatok 
vigyázták az utat. A hegytetőn már a turulos 
zászló lobogott. Az elővéd már odaát van, túl 
a Kárpátokon, a Latorca folyó mellett, és Mun-
kács körül táboroznak. A legnehezebb volt az 
átkelés a szűk hágón, összeszorulva lassan ju-
tottak át egyik oldalról a másikra.

A hegyen, a Vereckei-hágón való átkelés 
nagyon jól sikerült. Az ellenségnek sehol híre-
hamva sincs. Árpád éber szemét semmi sem 
kerüli el. Népe vidáman, kurjongatva, énekel-
ve vonul tovább... A harcosok biztatják a kocsi-
kat, a szekereket és a hajtókat.

A harmincadik nap délfordulóján az utó-
véd parancsnoka, Öd kun vezér jelenti a fe-
jedelemnek, hogy az utolsó ember és állat is 
átkelt a hágón. 

A Latorca folyó partján, Munkács körül te-
rül el a nagy tábor. A fejedelem negyvennapos 
pihenőt rendelt el. A hegyről nézve mindenfe-
lé tábortüzek égnek, és itt Álmos király külde-
tése is befejeződött...

Összeállította: Uri Ferenc történész

A vereckei átkelés
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A Debrecenben megtartott XV. Eötvös Kupa nem-
zetközi röplabdatornához kapcsolódó nemzet-

közi rajzpályázaton sikeresen szerepeltek a szabadkai 
EmArt Műhely növendékei. Az alsósok kocsoportjában 
Teodora Milanović, míg a felsősökében Bencun Mia 
érdemelte ki az első helyet. Az oklevél mellé gazdag 
ajándékcsomagot kaptak. A műhely mentora elnyerte a 
Legeredményesebb felkészítő tanár címet, akit szintén 
ajándékcsomaggal leptek meg.

A fényképeket Mia édesapja készített a díjkiosz-
tón. (Ők eljutottak a szeptember 15-én megrende-
zett díjkiosztóra Debrecenbe. Nagyon szépen fogad-
ták őket, szállást, vacsorát és reggelit biztosítottak a 
számukra.)

Emi

Szeptember 25-én, vasárnap reggel 
Ópusztaszerre indultunk az osztá-

lyommal egész napos kirándulásra. Autó-
busszal utaztunk. Már előző nap izgatottan 
készülődtem, aludni is csak keveset tudtam. 
Anyukám szendvicset készített, és együtt 
csomagoltunk be a kedvenc hátitáskámba, 
hogy tudjam, mi hová kerül.

Kora reggel ébredtem, majd siettem fel-
öltözni, mert nagyon szeretek kirándulni. Jól 
utaztunk, és igen szépnek igérkezett a nap, 
mert az unokatestvérem is velünk tartott. Ő 
hozta a kameráját is. Először jártam ezen a 
helyen, ahol nagyon sok látnivaló akadt.

Először is elmentünk megnézni a Feszty-
körképet. Kör alakban egy hatalmas magas 
épületben van a kép. Magassága eléri a tíz 
métert. Emelkedő vezet fel hozzá, és üvegkor-
láttal van körülvéve. A festmény a magyarok 
Kárpát-medencébe való bejövetelét ábrázol-
ja. Ezután a Nomád parkba mentünk lovas-
bemutatót nézni, aki akart, íjászkodhatott 
vagy lovagolhatott. Én lovagoltam, az uno-
katestvérem íjászkodott. Majd következett a 
nagyvárosi és a kisvárosi korzó megtekinté-
se. Itt bábuk voltak régi öltözékben. Láttam 
régi kerékpárt és babakocsit. Két utcajelenet 
van megörökítve kávéházakkal, hentessel, 
fodrásszal, méterárussal, esernyőkészítővel 
és még sok más mesterséggel. Utána a Ro-
tundában voltunk, ahol agyagból készült, 
népmeséket ábrázoló képeket nézegettünk. 
Láttuk a királyokat, különféle csontvázakat, 
pl. ló csontvázat, emberi koponyát. Utána 
megtekintettük a Skanzent. Itt megnéztük, 
hogyan nézett ki valamikor a tanyasi iskola, 

az olvasókör. Iparosműhelyeket is láthattunk, 
pl.: kovácsműhelyet, kocsikészítőt, bognárt, 
szíjgyártót, gölöncsért, szélmalmot, valamint 
a Makói portát. Nem messze van a Szentes-
Bánáti szélmalom. Mindezek megtekintését 
a vásárlás követte, ahol sikerült elköltenem a 
forintomat emléktárgyakra. Vettem egy forin-
tosra nyomtatott érmét, amin egy lovasvezér 
látható a lovával. Egy lovas csészét, nádsípot 
és három teknősbékás láncot a családomnak 
különböző színekben. Ezután még megtet-
szett egy lóherével megfestett, agyagból ké-
szült kismalac, amire elköltöttem a maradék 
pénzemet. Eljutottunk a Csete-jurtákhoz, 
ahol egy kétezer éves mamutfenyő törzséből 
kivágott szeletet láttunk. E mamutfenyő-
nek 6,3 m volt az átmérője, és 80 cm vastag 

szeletet vágtak ki belőle, ezen bejelölték a 
magyar történelem fordulópontjainak éveit. 
Megtekintettük az ökomenikus kápolnát is, 
de a monostort sem hagytuk ki, ami mosta-
ni állapotában egy romkert. Azt gondoltuk, 
hogy egy labirintus, és rohangálni kezdtünk 
a romok között, de mellette volt egy domb, 
ahol kedvünkre futkározhattunk. Mivel a fo-
rintomat elköltöttem, így fagyira már nem 
maradt. Indultunk a buszra, mert az idő gyor-
san elszaladt.

Örülök, hogy a tanító néni ilyen szép 
programot szervezett az osztályának, és 
hogy én is elmehettem Ópusztaszerre. Más-
kor is szívesen ellátogatnék ide. 

Zsiga Anett 4. c osztály
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

Ópusztaszeren voltunk
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A szegedi Kárász utcán sétáltam

Ez a nyár is gyorsan eltelt, de nagyon sok szép élményben volt részem. 
Az egyik, hogy öt napot Szegeden töltöttem.

Egyik délután városnézésre indultunk. Ahogy közeledtünk a belváros 
felé, egyre több kis üzlet, cukrászda tette színesebbé az egyhangú tömb-
házakból álló utcákat. Hosszú séta után megérkeztünk a Kárász utcába. 
Itt minden a vendégeknek, turistáknak szól. Az utca mindkét oldalán 
üzletek, pénzváltók, éttermek és cukrászdák találhatók. Az utca végén 
egy hatalmas szökőkút van. Nagyon szép volt, ahogy a szökőkút játszott 
a vízzel. Körülötte gyerekek szaladgáltak. Ebben az utcában sok szobor 
van. Nekem a legjobban a pulikutyát ábrázoló szobor tetszett. A séta fe-
lénél leültünk egy padra, hogy egy kicsit megpihenjünk. A padok fából 
készültek, és szebbnél-szebb virágok vették őket körül. Csak néztem az 
embereket. A turisták kezükben a fényképezőgéppel lassan sétáltak, le-
fényképezték a régi épületeket, szobrokat. A belvárost egy pár óra alatt 
be lehet járni, de sohasem lehet ráunni. Mindig ad valami újat. Más árut 
kínálnak a kirakatok, más emberek ülnek a padokon, más színű és illatú 
virágok nyílnak. 

Remélem, egyszer Zentán is lesz sétálóutca sok virággal és egy gyönyö-
rű szökőkúttal.

Szabó Ledenyi Klaudia, 7. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Ötödikes lettem

Alig vártam már, hogy elkezdjem az új tanévet, a felső osztályban. Kí-
váncsi voltam, milyen új kihívásokkal kell szembenéznem.

Miközben első nap az iskola felé kerékpároztam, azon gondolkodtam, 
hogy vajon milyenek lesznek az új tanítóim és az új tantárgyak. Nekem 
minden tantárgy tetszett, de legjobban a zene. A matek a legnehezebb, 
ám a maga módján a legérdekesebb is. A német egy új idegen nyelv, pilla-
natnyilag nem tűnik nehéznek. Elég furcsa megszokni, hogy minden órán 
teremről teremre vándorolunk. Mire bemelegedik alattunk a szék, már 
mehetünk is egy másikat melengetni. Sokszor a fotólaborba nyitunk be a 
mosdó helyett. Ilyenkor jót kuncogunk az egészen.

A tanárok és a tanárnők kedvesek, de egy kicsit szigorúak. Meg kell 
szokni, hogy a tanárnők szemében az ötödikesek kicsik. Az utolsó órán 
szüntelen azt figyeljük, mikor szólal végre meg a csengő hangja. Ha össze-
pakoltunk, rohanás hazafelé.

Otthon pedig jön a második hajrá. Elég szokatlan, hogy most már a fél-
órás tanulásból egy vagy akár kettő is lett. Szeretem az iskolát, de az idő 
haladtával minden nehezedik.

Látom, sokszor nehéz akadályokat kell legyőznöm, de nekem sikerülni 
fog. Igyekezni fogok, hogy mindig jól teljesítsek.

Bartus Valentina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Kedves tanító bácsi!

Kedves tanító bácsi, ezt a levelet azért írom Önnek, hogy elmeséljem, 
mi történt velem negyedik osztály óta.

Most hatodik osztályba járok, tehát már két éve nem tanít minket. Mi-
vel elment nyugdíjba, ezért el se tudunk menni Magához a tanterembe, 
hogy egy kicsit lássuk, kérdezgessük, vagy esetleg mi meséljünk. Mint 
már említettem, régóta nem találkoztunk, ezért elég sok élményem len-
ne, amit elmesélnék. Sajnos, csak a legfontosabb eseményeket írhatom 
le, mert ebbe a levébe nem fér bele az összes történetem, különben túl 
hosszú lenne. Mikor ötödikbe indultunk, nagyon hiányoltuk a tanító bá-
csit, és nem is volt senki, aki jól kikupálja az osztályt. Eleinte nagyon örül-
tünk, hogy felsősök lettünk. Az osztályfőnökünk mindig azt mondogatta 
nekünk:

– Az, hogy ötödikesek lettetek, nem azt jelenti, hogy a tiétek a világ!
Később felfogtuk, hogy pontosan így van. Szerintem mindenki igye-

kezett megfogadni a tanácsát, amit negyedik osztály végén mondott, 
hogy most új tanárokat kapunk, és ezért igyekezzünk, hogy jónak „köny-
veljenek el” bennünket. Így is kezdtük. Az első félév gyorsan lepergett 
előttünk, viszont a második nehezebb volt, és hosszabbnak is tűnt. Ta-
vasszal voltak a versenyek. Nekem kettőre sikerült mennem. Az egyik a 
műszaki verseny volt, amely csak áprilisban került megrendezésre. Itt 
harmadik lettem. Ennél valamivel előbb, március környékén Volford és 
én magyar anyanyelvi versenyre mentünk. Az első forduló itt volt, Adán, 
ahol Voli második, én pedig első lettem. Ezután egy-két hónap múlva 
újabb verseny volt magyar nyelvből, Zentán. Ez egy jó kis hétvégi kiruc-
canás volt a magyartanárnőnkkel. Sajnos, nem sikerült a versenyen to-
vábbjutnunk, de azért jó volt.

Más dolog nem történt ötödikben. Született az osztálynak pár arany-
köpése és pár vicces esete. Az első Maga nélkül töltött év elég gyorsan 
elmúlt. Ezután jött a következő osztály, a hatodik. Ez az év tartalmazott 
jót is és sajnos, sok rosszat is. A sok rossz alatt azt értem, amikor leestem 
a fáról. 

Ez egy hónap hiányzást eredményezett az iskolából, ezért sok ellen-
őrző, dolgozat és felelés várt rám. Szerencsére minden ötös lett, csak tör-
ténelemből kaptam egy négyest. Az ötösök közül legjobban a zenének 
örültem, mivel abból nem vagyok annyira jó. Tudja, tanító bácsi, a többi-
ek akkor örülnek, ha matekból kapnak ötöst, én pedig annak örülök, ha 
a zene sikerül jól. Az idén kaptunk egy új osztálytársat, akit Krisztofernak 
hívnak. Ő a Bara-parti iskolából jött ide a benti suliba. Ezeken az esemé-
nyeken kívül nem történt más fontosabb dolog.

Ezt a levelet azért írom, hogy a tanító bácsi is informálódjon arról, mi 
történt velem, illetve velünk. Nagyon hálásak vagyunk mindenért, és sze-
retnénk minél előbb viszontlátni Önt. 

Sok-sok szeretettel:
Sévity Iván

Ada, 2010. XII. 2.
Sévity Iván, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Én terveznék egy cicaszauruszt, amely tud repülni, és lézert lőni a 
szeméből. A keze félig fegyver, és át tudja alakítani gépfegyverré.

Anitics Adrián, 7. osztály 
Kétfejű repülő kismalacot terveznék, aki reggel behozná a pos-

tát, és mindenféle mutatvánnyal szórakoztatna.
Gere Viktor, 7. osztály 

Az én virtuális lényem egy robot, aki úgy beszélne, hogy minden-
ki a saját anyanyelvén hallaná. A neve Robotika lenne.

Kovács Noel, 7. osztály 

Ha módomban állna, egy jaguárt terveznék, melynek 9 három-
méteres farka van, és ostorként használja. Vérengző, mindenkit le-
győz, szobatiszta és fél tonna, a neve Gyilka. 

Peller Dávid, 7. osztály 
Én valami mutánst terveznék, akit a tolltartómba rejtenék, és 

ott segítene a tanulásban. Így mindenkinek könnyebben menne a 
tanulás. Robik lenne a neve.

Zabos Réka, 7. osztály 

A csantavéri hetedikesek virtuális lénye

Ha tervezhetnék egy virtuális lényt, akkor...
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Újra az iskolapadban

Megszólal a csengő. Szeptember 1-je van. Az iskolát újból gyerekek 
hangja tölti meg. Az elsősök izgatottak. Még minden új nekik. Emlékszem, 
mikor én voltam kisdiák!

Szégyenlősen léptem át az iskola kapuit. Most már 7. osztályos vagyok. 
Nem igazán vártam az iskolakezdést. Szomorú vagyok, hogy elmúlt a nyár 
és vele együtt a sok buli a barátokkal, a későn fekvés, későn kelés. A tábor 
is már csak egy szép emlék. Most itt van az iskola. Jó látni már az osztály-
társaimat. Mindenki a nyári élményeit meséli. Van, aki tengeren volt, van, 
aki táborban, vagy éppen a rokonainál töltötte a szünidőt. Én az utolsó na-
pokban az iskolára készültem. Mindenki azt mondja, a 7. osztály a legnehe-
zebb. Sok elvárásom van magammal szemben. Szeretnék jobban tanulni, 
mint tavaly.

Hogy ebből még mi valósul meg, nem tudom, de nagyon remélem, 
hogy nem fogok csalódást okozni magamnak és a szüleimnek sem!

Lékó Szibilla, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Orom

Életem története

Gyönyörű bükkerdőben születtem. Egy őszi nap anyukám leejtett az 
avarba. Az eső belemosott a földbe.

Egész télen ott dideregtem, de tavasszal a fény rám mosolygott, és 
elkezdtem növekedni. A gyökereim sokat harcoltak a sziklás talajjal. Las-
san kibújtak az első ágaim. Mikor már egészen kibújtam, a többi fa gú-
nyolt a termetem miatt, de anyukám vigasztalt, hogy egyszer én is meg-
növök, és ne hallgassak rájuk. Egy nap emberek jöttek nagy fejszékkel, 
és kivágták anyukámat és a többi nagy fát is, csak engem hagytak ott. 
Évekig nőttem, sok madár, bogár megfordult nálam. Szépen nőttem, 
mikor körülbelül hét méteres lehettem, jöttek az emberek, kivágtak. 
A műhelyben leszedték a kérgem, lecsiszolt, kifaragott és lelakkozott 
a mester. Mikor kész lettem, egy boltba kerültem, napokat, hónapokat 
töltöttem el ott, mire jött egy család. Éppeni íróasztalt szerettek volna. 
Képzeljétek, engem választottak! A szobában állt egy ágy, amelyen egy 
kismacis takaró volt. A sarokban lévő öreg szekrény halkan horkolt. 
Hamar összebarátkoztunk Ádámmal – így hívták a kisfiút, aki megvett 
– elkalandoztunk a mesék világába, megtanultuk a pocakos betűket és 
a girbegörbe számokat.

Ahogy Ádám nőtt, egyre kevesebbet törődött velem, és egy borús nap 
felvittek a padlásra. Még ma is itt csücsülök a koszos-poros padláson.

Ország Ramóna, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Ha megfordulna a világ...

Örülnék, ha megfordulna a világ,
tanulókból tanár lenne a diák.

Ha velem is megtörténne,
jó tanár válna belőlem.

Oktatnék és dicsérnék,
minden gyereket szeretnék.

Jó jegyeket adnék,
a rosszakat ösztönözném.

Jó példát mutatnék.
Bárcsak tanár lehetnék!

Ozsvár Bianka, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Bigusz
Volt egyszer egy csiga, Bigusz volt a neve. Ez a csiga megunta egyszerű 

életét, kalandra vágyott.
Elindult, pakolni nem kellett, honvágya nem lehetett, mert háza, ott-

hona a hátán volt. Csúszkált, mászkált, egyszer csak elesett, és pont a po-
csolya közepében landolt. Hát mit tehetett volna, továbbaraszolt. Amilyen 
kis ügyetlen, megint felbukott, most meg a fűrészporba esett. Megint csak 
kievickélt.  Végre elért egy kicsit piszkosnak tűnő tóhoz. 

Belement, és megfürdött. Érezte, milyen jó a tisztaság. Továbbhaladt. 
Elért egy csigakastélyba. Épp akkor hirdették, hogy a csigakirály a lányát 
férjhez akarja adni egy olyan csigához, aki nem mindennapi. Bigusz sze-
rencsét próbált. Amint a király meglátta, nagyot nézett, és összecsapta a 
csápjait:

– Hát te meg mi vagy?
– Csiga, a nevem Bigusz!
– Te csiga?! De hiszen te csupa csíkos, pöttyös, kockás vagy!
Bigusz meglepődött ezek hallatán. Megnézte magát egy tükörben. Hát 

elég fura látványt nyújtott. Biztos az a tó, amiben megfürödtem el volt va-
rázsolva, gondolta magában hősünk.

A király azonnal hívatta a lányát, hogy megtalálta számára a hitvesnek 
valót.

Összeházasodtak, mert hiszen a királylány szerette a rikító színeket. Sok 
színes tarkabarka kis csiga született.

Berta Karolina, 6. osztály, Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Gyönyörű a tenger, hatalmas hullámok nyaldossák a partot, az 
emberek süttetik magukat a napon.

A tenger hatalmas, gyönyörű hullámok nyaldossák a partot, az 
emberek magukat süttetik a napon.

Gyönyörű emberek nyaldossák a partot, a tenger hatalmas hul-
lámai süttetik magukat a napon. 

A tenger hatalmas hullámai nyaldossák az embereket, gyönyörű 
parton süttetik magukat a napon.

A hullámok nyaldossák a tengert, hatalmas parton, gyönyörű 
napon süttetik magukat az emberek.

A tenger hatalmas emberei nyaldossák a napot, gyönyörű hullá-
mok süttetik magukat a parton.

Nagy Beáta, Szabadka, Miloš Crnjanski iskola, 8. b

Ma szép az idő, csicseregnek a madarak.
Ma szépek a madarak, az idő is csicsereg.
Ma szép a csicsergés, a madarak, akár az idő.

Fekete Petra, Szabadka, Miloš Crnjanski iskola, 8. b

Ma megegyeztem a szüleimmel, hogyha kikefélem a WC-t, akkor 
mehetek bulizni a hétvégén a csajommal.

Ma megegyeztem a szüleimmel, hogyha kikefélem a csajomat, 
akkor mehetek bulizni a hétvégén a WC-mel.

Ma megegyeztem a csajommal, hogyha kikefélem a szüleimet, 
akkor mehetek bulizni a hétvégén a WC-mel.

Ma meggyeztem a csajommal, hogyha kikefélem a WC-t, akkor 
mehetek szülőzni a hétvégén a bulimmal. 

Ma megegyeztem a bulimmal, hogyha kikefélem a csajomat, 
akkor mehetek WC-zni a hétvégén a szüleimmel.

Benkó Zoltán, Szabadka, Miloš Crnjanski iskola, 8. b

Téma és variációk
Weöres Sándor után szabadon
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Ha eddig még nem gondolkoztatok azon, mit tennétek a taná-
rok helyében, próbáljátok megfordítani a világot Ozsvár Bianka 
receptje alapján!

Megmozgatták képzeletüket a csantavéri hetedikesek is, ők virtu-
ális lényeket vonultattak fel a mai Rügyfakadásban.

A szabadkai Miloš Crnjanski iskola nyolcadikosai Weöres 
Sándortól tanulták meg, hogyan lehet a szavakkal játszani. 

Rovatunk oldalain ma két levél is olvasható. Az egyik egy iro-
dalmi hős képzeletbeli levele, a másikat valóságos személy szánta 
valóságos személynek: egy hatodikos diák a volt tanító bácsijának. 
A Rügyfakadás kissé elkésve ugyan, ezzel a levéllel köszönti a tanító-
kat, tanárokat a pedagógusok világnapja alkalmából.

Az elmúlt héten ismét megtelt a Rügyfakadás postaládája, s a 
küldeményeket most örömmel és köszönettel nyugtázom:

Ada: Balog Réka, Koós Roland, Vastag Krisztina (8 írás), Vastag 
Tímea; Rajzot küldött: Apró Andrea–Virág Anna, Vastag Krisztina–
Csuvik Sarolta, Bátori Csillag–Larbah Nikoletta, Shita Sámuel–Var-
ga Sándor, Puszenyik István–Sziráki Mihály, Bács Ágnes–Lehoczki 
Anna, Könyves Sára–Béres Szandra és Vastag Nikolett;

Csantavér: Babić Ivet, Balassa Kristóf, Barta Stefánia, Buda-
novity Nikoletta, Bózsity Márk, Capár Ákos, Dukai Tamás, Farkas 
Dénes, Földi László, Földi Krisztián, Huszta Dominik, Juhász Jácint, 
Juhász Larissza, Juhász Rebeka, Kovács Viktória, Major Boglárka (2 
írás), Nagy Torma Enikő, Ozsvár Bianka, Sinkovics Szebasztián, Sza-
bó Alisza, Tomić Sandra (2 írás), Vituska Viktória; Egy-egy virtuális 
lény bemutatására vállalkozott: Anitics Adrián, Bakos Alexandra, 
Gere Viktor, Kovács Noel, Mecserik Balázs, Peller Dávid, Rada Olivér, 
Rózsa Barbara és Vituska Áron; Arany János: Tengerihántás c. balla-
dája kapcsán vett részt kreatív írásgyakorlatban: Biró Bence, Csonka 
Krisztina, Gandis Csongor, Kovács Nikolett, Petkovics Viktor és Zélity 
Krisztián; Rajzot küldött: Cvitkó Beatrix; 

Gunaras: Budinčević Sonja (2 írás), Csetle Robertina, Juhász 
Krisztina, Klebecskó Bence és Pintér Patrik;

Zenta, Thurzó Lajos iskola: Bálint Viktória, Cakó Eszter, Csabai 
Orsolya, Csabai Violetta, Kozma Henrietta, Krnjac Marija, Martonosi 
Tamás, Szabó Ledenyi Klaudia; Juhász Ferenc gondolatát a magyar 
nyelvről a következő tanulók értelmezték: Csabai Orsolya, Gyetvai 
Dávid, Mészáros Enikő, Nagy Abonyi Regina, Török Szandra és Viak-
ter Evelin;

Zentagunaras: Kalmár Kitti, Kovács Boglárka, Mucsi Kata, Sza-
kál Krisztina és Szőke Szamanta.

Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Nyári szünet
Ez a nyaram is úgy múlt el, mint a többi, sok játszással és bolondozással.
A nyáron több izgalmas dologban volt részem, sokat fociztam, kerék-

pároztam és fürödtem a barátaimmal. Minden nagyon jó és szép volt, 
mégis a keresztapáméknál tartott kerti grillezés, a hatalmas medencében 
való fürdés viszi a pálmát. Egy vasárnap délutánról van szó, mikor meg-
beszéltük, hogy csapjunk egy kerti bulit. A fiúcsapat megmártózott a me-
dencében, majd nekifogtak tüzet rakni a hús sütéséhez, a lányok csapata 
pedig a saláta elkészítésével szorgoskodott. A medence persze a gyerekek 
tulajdona lett. Lubickolás, hancúrozás, minden, amit csak lehetett. Szuper 
volt! A sült hús illatára a hasam jelzett, hogy éhes. A kaja kész lett, ettünk, 
a felnőttek még egy kicsit beszélgettek. Mielőtt a fáradtságtól elaludtam 
volna, hazaindultunk.

Ez volt a legszebb napom a nyáron, melyre mindig szívesen emlékszem.
Vastag Ottó, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Megértettem az állatok nyelvét
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás tengeren 

innen, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy kisfiú, akit Elemérnek hívtak.
Egy szép napon én is elhatároztam, hogy szerencsét próbálok a nagy-

világban. Útnak indultam. Útközben Elemérrel találkoztam. Együtt vándo-
roltunk napról napra. Amint az erdőben battyogtunk, nagy zenebonára 
lettünk figyelmesek. Éppen az állatok királya nősült. A menyegzőn ott volt 
az erdő minden lakója, akik jókat beszélgettek egymás között. Elemér min-
dent értett... én pedig semmit. Ültem ott, mint egy nagy szerencsétlen-
ség... Állandóan csak Elemért kérdezgettem, hogy ki mit mond. Ő megun-
ta a folytonos kérdezősködést, ezért adott nekem egy szem cukorkát. Ettől 
kezdve értettem az állatok nyelvét, s beszélni is tudtam velük. Nagyon 
boldog voltam, hogy ilyen könnyen megoldódott a problémám.

Sajnos indulnom kellett haza az én szülővárosomba, de ezt a különös 
kalandot sosem fogom elfelejteni.

Fleis Szabolcs, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

János vitézzel Tündérországban
Képzeljétek el, mi történt velem nem is olyan régen, pontosabban ve-

lem és János vitézzel!
Délután sétálgattam Tündérország felé, arra ment egy legény, aki sze-

rintem húsz embert is kitett. Megszólítottam.
– Adjon isten, jóember, hát te hová igyekszel ennyire?
– Jaj, hát én csak kóválygok, mert szeretett Iluskámat elragadta a halál 

– felelte.
– Mit szólnál, ha bejutnánk ebbe az országba? – kérdezte.
– Hát, mivel itt minden olyan unalmas, megpróbálhatjuk.
El is indultunk, de mikor a határhoz értünk, egy kapu állta utunkat, 

amelyet három medve őrzött. Több se kellett, Jancsi a kardját, én pedig a 
tőröm rántottam elő. Én okosabb voltam, mint Jancsi, ezért nemcsak ka-
szabolni próbáltam a medvéket, hanem volt egy kis halam tegnapról, azzal 
odacsalogattam őket, s máris végeztem velük. Átléptük a kaput, s kiéhezett 
oroszlánokra leltünk. Én az egyiknek felugrottam a hátára, János vitéz pedig 
ugyanazt cselekedte, mint az előző kapunál. Hamar végeztünk velük, de jött 
a következő kapu a következő akadállyal. Jancsi a sárkány szívét akarta ki-
szedni az állat száján keresztül. Én szétfeszítettem a szörny állkapcsát, Jancsi 
pedig beugrott a gyomrába. Kis idő múlva a sárkány holtan rogyott össze.

Beléptünk a harmadik és egyben utolsó kapun. Vakító rózsaszín világ 
tárult a szemünk elé. Itt minden tündér táncolt. Jancsi talált egy tavat. Ész-
revettem egy hervadozó rózsát a kezében, és mondtam neki, hogy dobja 
bele a vízbe, mert már úgy se jó semmire. Addig-addig mondtam neki, 
hogy végül beleegyezett. Mikor beledobta a virágot a tóba, a virágból 
hirtelen egy gyönyörű lány lett. Én először vissza akartam lökni, de János 
mondta, hogy ne tegyen, mert a lány Iluska. Nem akartam végignézni ezt 
a romantikus jelenetet, ezért odébbálltam.

A tündérek épp gyűlést tartottak, hogy ki legyen az új király. Egy ka-
lapból sorsoltak, én pedig ravaszul becsempésztem Jancsi nevét. Csodák 
csodájára őt húzták ki, és ő a jobbkezének akart engem. Beleegyeztem.

Még ma is büszkén ül a trónján János vitéz, s attól kezdve nekem jó 
sorom van.

Molnár Ákos, 5. osztály, Emlékiskola, Zenta

Elköszönő levél
Kedves Gazdám!
Elköszönő levelet írok Gazdámnak, kit apámként tiszteltem és szeret-

tem. Hosszú évek után fájdalmas így elbúcsúzni. Szeretnék bocsánatot 
kérni, amiért miattam elszéledt a nyáj.

Egy pillanat volt az egész, amikor is a gondolataim egy percre másfelé 
terelődtek. Tikkasztó meleg volt, hevesen sütött a nap, a nyáj legelészett.

A nagy melegben úgy éreztem, van egy kevéske időm pihenni. A pa-
tak partján megpillantottam Iluskát, aki éppen a ruhákat mosta. Gyönyö-
rű szép haja fénylett a napfényben. Megszólítottam, de ő sietve mosta a 
ruhát, hogy a mostohája le ne szidja, amiért szóbaáll velem, de én nem 
tágítottam, kicsaltam a partra, forrón átöleltem és megcsókoltam. Az idő 
gyorsan elszaladt, be is esteledett. Nemsokára megjelent a dühös, gonosz 
mostoha. Én nagyon mérges lettem, amiért szidta Iluskát, és elfeledkez-
tem a nyájról. Úgy éreztem, meg kell védenem. Remélem, megérti, hiszen, 
csak egy gyenge, törékeny teremtést védtem meg.

Köszönöm az eddigieket, hogy apám helyett apám volt. Fájdalmas így 
elbúcsúzni.

E pár sor után elköszönök, remélem megbocsát nekem...
Tisztelettel:

Kukorica Jancsi
Firsing Karolina, 5. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse
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• Mr. Spielberg, mikor gondolt először 
arra, hogy érdekes lenne a földönkívülie-
ket rászabadítani egy amerikai kisváros-
ra?

– Hogy is mondjam... Elgondolkoztam 
azon, vajon miért nem csinált még senki 
hasonlót. A szkripten dolgozó írók egyike, 
Hawk Ostby azért lelkesedett, hogy csak-
nem a semmiből hozhatunk létre egy tel-
jesen új univerzumot, ami egyrészt nagy 
kihívás, másrészt minden forgatókönyvíró 
álma. Legyen egyszer a színhely a vadnyu-
gat, ne az űrben csatázzunk az alienek ellen, 
ne Los Angelesben vagy New Yorkban, ha-
nem honfoglalóink földjén. Ezalatt a rézbő-
rűek ássák el a csatabárdokat.

• Miről szól a film? 
– Néhány mondatban elmondható. Lát-

tok egy névtelen cowboyt, nem tudjuk, 
kicsoda, honnan jött, merre tart és mi a 
célja. Csak egyet tudunk róla: villámgyor-
san rántja elő a coltját, és még gyorsabban 
lő. Ő beszédül a poros kisvárosba, tele el-
szegényedett emberekkel. A recept szerint 
akad közöttük egy pap, egy lúzer. Meg ott 
a városka seriffje. Nos, egy ilyen típusú 
filmben mindig megjelenik a Gonosz. De a 
gonoszok most az űrből érkeznek. Ők elég-
gé rusnyák és rosszindulatúak, meg persze 
félelmetesek. Az eleinte széthúzó emberek 
összefognak a közös ellenséggel szemben. 
Ennyi az egész.

• Mitől jó a film?
– A trükkök nem annyira látványosak, 

de nem volt baj velük. A hangkeverés vi-
szont bitang jó, a lövések, a robbantások 
és az ütések is kellően súlyosak. A rendező, 
Jon Favreau érezhetően tiszteli hőseit, akik 
megküzdenek a becsületükért, és akár túl-
élik a csatát, akár nem, büszkék lehetnek 
magukra, mert megtették, amit kellett. A 

végén persze most is van valaki, aki félszeg, 
picit erőltetett mosollyal hagyja magára az 
ünneplő többséget. Pedig lehetne ő a leg-
nagyobb király, mert megtette, amit kell, 
és bebizonyította, hogy annak ellenére, 
amit gondolnak, meg pletykálnak róla, nem 
gazember. De ő megy tovább, mert ő az a 
harcos kívülálló, aki tudja, hogy amit elvesz-
tett, azt már sosem kapja vissza, viszont érzi, 
hogy másutt is várnak rá...

• Két megasztár szerepel a moziban.
– Igen, Harrison Ford és Daniel Craig, az 

egykori Indiana Jones és az aktuális James 
Bond. A produkció egyik legnagyobb adúja 
Harrison Ford, akiről nem mondható el, hogy 
negyvenöt esztendeje tartó színészi pálya-
futása alatt túl sok tapasztalata lett volna a 
vadnyugaton, ugyanis mindössze egy wes-
ternben játszott, ez volt Robert Aldrich San 
Francisco-i kölyök című alkotása. Indiana 
Jonesként azonban volt szerencséje wester-
nekből ismert szitukba keveredni. Nagyot 
nyertünk Daniel Craig-el is, akit a legtöbben 

csak az új 007-es ügynökként ismernek. Itt 
ő a magányos lovas, aki a seriffel társul az 
űrlények ellen. Ők ketten tulajdonképpen 
a sztori elején még egymás ellen acsarkod-
nak, de aztán megjön az „égi áldás”, meg-
jönnek az űrlények, a földönkívüliek egy 
delegációja. Szándékuk: mindent el akarnak 
pusztítani a városkában, Arizonában, 1873-
ban, nincs kegyelem senki számára. 

• Mi teszi még érdekessé a filmet?
– Az alkotók, a maszk- és trükkmesterek 

legalább akkora hangsúlyt fektettek, az űr-
lények és az űrhajók kialakítására, mint a 
vadnyugati miliő megfestésére. A helyszí-
nek varázslatosak: a stáb Új-Mexikóban is 
forgatott.

• Lesz-e a mesének folytatása?
– Hm... bármikor újabb űrlények érkez-

hetnek hozzánk a galaktikából, és mindig 
lesznek magányos hősök, akik szembeszáll-
nak velük. Nézzétek meg ezt a filmet, érde-
mes.

B. Z.

Űrlények 
a vadnyugaton

A Cowboyok és űrlények 
című westernféleségben 

Daniel Craig öltöny helyett 
ezúttal cowboykalapban 

sétálgat a városka 
utcáin, Harrison Ford 

pedig életében először 
feltűzte a seriffjelvényt 

– Az ellenség kemény dió, 
nem lehet egykönnyen 

gatyába rázni őket... – Az 
ötlet, hogy az alienek 
pusztítást végezzenek 
a vadnyugaton, Steven 

Spielberg agyában  
pattant ki



Jó
 P

aj
tá

s, 
28

. s
zá

m
, 2

01
1.

 o
kt

ób
er

 1
3.

1�

Asztronauta rágcsáló

– Hogy hívják az asztronauta rágcsálót?
– ???
– Űr-ge.

Karácsony
Két szőke nő beszélget.
– Képzeld, az idén a karácsony pont pénte-

ki napra esik!
– De remélem nem 13-ára...

Illedelmes vulkán
– Ki az abszolút illedelmes vulkán?
– Aki megkérdezi a mellette lévő hegytől, 

hogy nem baj-e, ha füstöl?

McDonald’sban
Bemegy a Formula–1 versenyző a McDo-

nald’sba.
– Mit kér uram? McRoyalt? McChikent?
– McLarent!

Érett gyümölcsök
A székely meg a fia az érett gyümölcsöket 

szedi össze a kertben. A fiú megkérdezi:
– Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édes-

apám?
– Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha 

nem, akkor pálinka.

Móricka és a matektanár
Mórickát megkérdezi a matektanár:
– Hogyan osztanál el 15 barackot 7 gyerek 

közt?
– Lekvárt főznék belőle!

Szófogadó gyerek

– Miért az ablakon keresztül jársz be a ház-
ba?

– Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet 
kapok, át ne lépjem a küszöböt.

Aranybálna
Egy ember kifog egy aranybálnát, amely 

így szól:
– Kérlek eressz el, és teljesítem három kí-

vánságodat!
– Egy nagy fenét! Megyünk az aranymű-

veshez!

Csónakkölcsönző
A csónakkölcsönzős épp a tavat kémleli a 

távcsövével, mikor észreveszi, hogy az egyik 
csónakkal valami nincs rendben. Beleszól a 
hangosbemondóba:

– Kilences, kilences, azonnal jöjjön vissza!
Erre odaszól a kollégája:
– Te, hát nekünk nincs is annyi csónakunk!
Mire a kölcsönzős rémülten:
– Te jó ég, hatos, hatos, csak nincs valami 

baj?

Kaktuszmezőn
Két lufi száll a mexikói kaktuszmezőn.
Ahogy a szél viszi őket, jobbra-balra ke-

rülgetik a kaktuszokat, épphogy elsuhannak 
mellettük.

Egyszer csak megkérdezi az egyik lufi a 
másikat:

– Te, tulajdonképpen hova is megyünk?
– Nem tudom, de majdcsak kilyukadunk 

valahol.

Spórolás

A skót kisgyerek lelkendezve megy haza.
– Képzeld apa! Ma spóroltam 2 fontot.
– Hogyan kisfiam?
– Az iskolából hazafelé nem ültem fel a vil-

lamosra, hanem szaladtam utána.
– Jaj, de buta vagy fiam, miért nem taxi 

után szaladtál? Akkor sokkal többet spóroltál 
volna.

Székely bácsi a repülőn
Először utazik a székely bácsi repülőn. Kér-

dezi a stewardesstől:
– Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtő-

ernyő mindenkinek?
– Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhan-

na, így mi nem tartunk ejtőernyőt!
– Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán 

ott mégis mindig van mentőcsónak... pedig 
gondolom, úszni többen tudnak, mint repül-
ni.

Kisbéka
A kisbéka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz ér, és meg-

döbbenve olvassa:
„Balra a szépek, jobbra az okosak.”
A kisbéka felsóhajt:
– Most szakadjak ketté?

Gázoló
A kórházban:
– Hölgyem, itt van az a fiatal úr, aki tegnap 

elütötte magát. Virágot is hozott! Bejöhet? 
– kérdi a nővér.

– Igen, de csak ha gyalog van!

– Ha te korán felkelsz, én pedig későn fekszem le, akkor elég időnk 
lesz játszani... – Papa, mondtam már, ne ijesztgesd az erdőőröket, ők vigyáznak ránk!
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Terminátor

– Mit csinál a terminátor éneklés előtt?
– ???
– Megköszörüli a torkát.

A kisfiú mindent tud
A másodikos kisfiú egyik nap lihegve rohan 

haza az iskolából az apjához:
– Mindent tudok! Megmondták a fiúk – te 

vagy a Mikulás, a Jézuska, de még a gólya is...

Hideg van
– Jean, miért van itt ilyen hideg?
– Mert nem tudtam, hogy hazajön, és csak 

egy személyre fűtöttem be, uram.

Jean iszik
– Mondja Jean, miért iszik üres pohárból?
– Mert nem vagyok szomjas, uram.

Olaszország államformája
Pistikét történelemórán felszólítja a tanár.
– Pistike, mondd meg, mi volt Olaszország 

államformája a második világháború alatt!
Pistike nézegeti a térképet, majd bizonyta-

lanul megszólal:
– Háááát... csizma?

Kamionos
Egy kamionos felhívja a főnökét mobilte-

lefonon:
– Főnök, nagy baj van, a bal oldali visszapil-

lantó tükröm eltört!
– Akkor cserélje ki!
– Nem tudom, az egész kamion rajta fek-

szik!

6×6

A diliházban felmérést végeznek. Megkér-
dezik az egyik betegtől:

– Mennyi 6×6?
– Negyvenkettő.
A másiktól is megkérdezik:
– 6×6?
– Péntek.
A harmadiknak is felteszik a kérdést:
– 6×6?
– Harminchat.
– Ez fantasztikus! Hogy számolta ki?
– A 42-ből kivontam a pénteket.

Gombóc
Egy székely fickó azzal dicsekszik a baráta-

inak, hogy akár harminc gombócot is képes 
megenni egyszerre. Fogadnak ötezer forint-
ban, és elmennek gombócot rendelni. Hatal-
mas tálban teszik le a szilvás gombócokat a 
fickó elé, és ő neki is lát. Falja, falja, már a sze-
me is kidülled, nyeli egymás után. Igen ám, de 
a huszonnyolcadik gombóc már sehogy sem 
megy le a torkán. Elkeseredetten nézi a tálban 
maradt három gombócot:

– Ha előre tudom, hogy ez a három ilyen 
nehezen fog lemenni, akkor ezekkel kezdtem 
volna!

Afrikában
– Képzeld, amikor egyszer Afrikában jár-

tam, éjszaka egy elefánt hangja riasztott fel. 
Kezembe kaptam a puskámat, és úgy, pizsa-
mában lőttem le az elefántot!

– Ez mind nagyon szép – mondja a barátja. 
– Csak azt nem értem, hogy miért volt az ele-
fánt pizsamában!

Sebességkorlátozó tábla

Egy férfi száguldozik az új autójával. A 
rendőr megállítja:

– Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó 
táblát?

– Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett?

Kút a sivatagban
Hosszú vándorlás után a sivatagban szom-

jazó ember végre meglát egy kutat, és utolsó 
erejével felkiált:

– Víz!
Mire egy hang a kútból:
– Hol?

Útbaigazítás a Szaharában
Megy egy ember a sivatagban, találkozik 

egy beduinnal.
– Elnézést, meg tudná mondani merre van 

az oázis?
– Persze, menjen itt egyenesen előre, aztán 

kedden forduljon balra!

Kaktuszgyűjtők
A kaktuszgyűjtők klubjában csörög a tele-

fon:
– Önök ismernek különleges kaktuszokat?
– Igen, pl.: Ariocarpus, Lophophora, Me-

locactus, Obregonia, Turbinicarpus, Uebel-
mannia.

– Na, ez az!
– Hogy érti, ilyet szeretne vásárolni?
– Nem, csak éppen keresztrejtvényt fejtek!

Nagyothalló kínai
– Hogy hívják a nagyothalló kínai nagyma-

mát?
– ???
– Jó hangosan!

– Persze hogy mesebeli esküvőt akarok! Mit gondoltál? – A feleséged egész nap kiállhatatlan... Menj be, és csinálj valamit!
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Kolosvár 1594-ben

Mit jelent e zaj?
Jakob.

E
gy érdekes tájt, agg omladékot vagy 
csak fa tömeget is festőileg leírni nehéz 
feladat; mennyivel nehezebb egész 

várost képzetbe előteremteni, összeszedni, 
mint gyúltükörbe az egyes színsugárokat, 
míg azokból kép olvad össze, mely igaz is, 
érdekes is. De ha mindez nehéz s a szó teljes 
értelmében szinte kivihetlen: még sokkal 
nehezebb egy tájnak vagy városnak arculat-
ját elővarázsolni, azaz szavakba önteni azon 
benyomást, melyet egy helynek minősége 
idéz elő mindenoldalú fogalom után.

Bámuljuk méltán a festőt, ki eredetijének 
nemcsak vonásait s alakját találja el, de ké-
pes lelket lehelni képmásaiba vagy tájfes-
téseibe; mert ő holt vászonra eleven életet 
ihlelt, szemei szólnak, homloka jelent, ajka 
mond s egésze igéz, hat, vonz vagy vissza-
taszít: szóval festvénye néz, lehel, nyilatko-
zik. De az író is érdemel némi méltánylást, ki 
holt írlapjára életet önt, kinek sorain halad-
va képek fejlődnek le, érdekek nyilatkoznak, 
s élet s indulatok állnak elő.

Ily szempontból véve a feladást, nem 
annyira külső alakját, mint arculatját, fiziog-
nómiáját Kolosvárnak e történet korában 
szeretném megismertetni.

Kolosvárnak arca, valamint most, úgy ak-
kor is hasonló volt azon neméhez az emberi 
arcoknak, melyek általános benyomással 
nem bírnak, s melyeknek érdekük a közelítő 
önségéből fejlik ki; de hasonlíta azokhoz is, 
melyek többszöri látáskor nyernek. Külö-
nös, de némileg lélektani fogalmon alapul, 
hogy Kolosvárnak lakóit kell ismerni, hogy 
azt szépnek találjuk, s ez a visszásnak tetsző 
állítás e történetnek korára is illik. Van sok 
ilyen visszás eset, mely létezik; oka nem ma-
gyarázhatlan, de nem is szembeszökő. Van 
sok férfiú, ki igen szép ezredes, de igen rút 
zászlótartó lenne. Megesik néha, hogy egy 
társaságba elismert, szép férfiú lép be, de 
történetesen éppen ott nem lévén szemé-
lye ismeretes, semmi benyomást nem okoz, 
észre nem veszik, ha azonban megnevezi 
valaki, s így tudva van, ki légyen, azonnal 

széppé s érdekessé válik. Ebben van valami, 
mit tagadni nem lehet.

Ha valaki Kolosvárt van, s főtérén meg-
állva jobbra-balra tekint, s ott egy házat 
megpillant, melynek külsője tetszetlen, de 
belsőjének csinossága s a szíves-lelkes gaz-
da ismeretes a néző előtt: ő azt bizonyosan 
más szemmel tekinti, s ha így minden téren, 
minden utcában, ház és ház, ablak és ablak 
mosolyg felé kedves, mívelt, érdekes lakójá-
val s lakónéjával: a város maga szebbé válik 
képzetében.

Valóságos fogalma tehát ezen érdekes 
magyar városka arcáról csak annak lehet, 
ki számtalan szeretetre méltó családját 
ismeri jelenben, vagy ismerte e történet 
korában; s ennek Kolosvár mint csinos, 
vidám, egészen magyar szellemű város, a 
magyar szívesség s egyenesség, a mívelt 
társalkodás lakhelye, bizonyosan tetszeni 
fog, s hasonló leend oly ember arcához, ki 
mellett egyelőre kis részvéttel megyünk el, 
kivel másodszor szóba állunk, kit harmad-
szor keresünk, végre nehezen, igen-igen 
nehezen válunk el tőle.

E történet idejében a hídelvét s a szent-
péteri külvárost kivéve, melyek gyéren hin-
tett egyszerű falusi épületeikkel vonultak el 
a kapukon kívül, a többi külváros még nem 
létezett. A várost környező hegyek sűrű er-
dőkkel borzadtak az ég felé. A Kis-Szamos 
óriási ezüstkígyóként hajlongott réteken, 
szántóföldeken s berkeken keresztül, s 
egész csillámló menete födetlen, látható 
volt. A körüle virító természet erőteljes ifiú 
zöldjében regényes bájt hinte maga körül. 
A város és Kolos helysége közt tágas hézag 
terült, a Torda kapun kívül pedig szinte sem-
mi épület sem látszott még.

Kolosvár, mint minden kerített városa-
ink, sajátságos tekintetű volt hajdanában. 
Pusztán s fenyegető homlokkal előre nyúj-
tott paizsként könyöklötték sötét kockák-
ból emelt falak körül, melyeknek rovátkos 
gallérja nem állt védtelen s rajtalan, mint 
jelenben. A falakat széles árok övedzé, s 
védék izmos négyszegű tornyok, keskeny 
lövőnyílatokkal ellátva; felvonóhidak vezet-
tek a szeszélyes alakú kapukon keresztül a 
vár kebelébe, melynek elejét leeresztésre 
kész, hegyes aljú rostélyok foglalák el. A ka-

puk jókor zárattak be, s a lakosok bizonyos 
hadi rendhez voltak szokva. Azon vidám 
élet s szorgalom, pezsgés, mely most szinte 
köznapi, akkor csak különös, nagyobbszerű 
esetekben mutatkozott mint kivétel.

Mindezek Kolosvárnak külről durva, vé-
delemre kész, hadi tekintetet adának. Estén-
ként olyan volt, mint zárt méhkas, melyben 
kétes zúgás morajlott. Belseje, magas föde-
leivel, egyenetlen, kiáltó vagy sötét színekre 
kockásan mázolt épületeivel, némi szeszély 
szellemét önté el rajta, mely talán széptani 
szempontból tekintve ízlés elleni volt, de 
mégis érdekkel bírt.

Azon része a városnak, melyet most 
Óvárnak neveznek, volt a legépületesb te-
kervényes utcáival s egyetlen piacával. Az 
úgynevezett Nagy térről ide vezető utcának 
egyik szögletében áll még most is azon ház, 
hol Mátyás királyunk született.

A többi része a városnak ritkábban volt 
ellátva épületekkel, melyek közt néhol  
hosszú deszkakerítések vonultak el. A tágas 
térnek egyik oldalában a szép, gót ízlésű 
egyház, akkoron még fennálló tornyával, a 
tágas térnek alacsonyabb házai közt állott 
nagyszerű méltóságában, ünnepélyes áj-
tatosság szellemétől elszigetelve, nyugton, 
magányosan, tiszteletet s imádást előidéz-
ve.

A város lakosainak is sajátságos tekinte-
tük volt. A mostanitól egészen különböző 
viselet, kocsik, nagyobbára lovak is, egé-
szen más alakot, s hogy úgy szóljak, más ke-
rítvényt adának nekiek. Hosszú, bő menték, 

Jósika Miklós

Abafi
(Részlet)
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tágas zekék, térdig érő dolmányok, kalpag, 
süveg, csákó a régiség címjét lehelék alak-
jaikra. Az egészen más arcszellem, durvább 
nyelv, nyersebb szokások s a mostanitól kü-
lönböző módja az öröm, harag s bánat kife-
jezésének még nevelék e hajdanszerűséget. 
Gyakori nyugtalanságok akkori időben elfú-
vák a városi lakos arcáról azon polgári egy-
kedvűséget, azon kényelemérzet szellemét, 
mely őt jelenben címezi.

Az a békés otthonosság, a mindennapi 
élet csendes, változatlan folyamából eredt 
nyugodtság nem létezett hajdan. De több 
erő, több önérzet mutatkozék az arcvoná-
sokban. Volt valami kihívó, valami feleletre 
kész és elszánt a szem, a homlok kifeje-
zésében, amit jelenben békés polgárnál 
hiába keresnénk.

De induljunk a magas, négyszegű bás-
tyától védett, sötét Magyar kapun be. A 
jobbra-balra vonuló házak nagyobbára ha-
muszínű s fehér kockákra vannak festve, né-
hányat kivéve, melyeken vagy kiáltó színeik 
tűnnek ki, vagy avult egyszínű meszelés lát-
szik. Kövezet nincsen, de az utca jól ki van 
porondozva; a házak mellett itt-ott magas 
jegenyék s nyárfák nyúlnak fel, melyek kö-
zül feketéllik, szürkül vagy fehérlik a magas 
zsindely- vagy deszkafödél. Csak két magasb 
ház van az egész utcában, egy-egy emele-
tes, az első közel a kapuhoz jobbra s másik 
balra, az utcának dereka táján, a Közép utcá-
ba vezető sikátor szögletében; egyenetlen, 
ízlés nélküli faragásokkal terhelt ablakokkal, 
melyekből ezúttal két cselédfő nyúlik ki, le-
lehajolva a tér felé tóduló néphez. Az egyik 
ősz férfiúfő, lenyúló bajusszal, mellette sep-
rűnyél nyúlik fel; a másik csinos, tükörsima 

hajú leányfő, nyaka mellett jobbra lecsüngő 
haj tekerccsel, keze piszkos törlőronggyal 
fölfegyverkezve.

Éppen most léptet el az ablak alatt egy 
fiatal barna ember: világoskék, comb köze-
péig érő dolmány födi apró rézgombokkal 
derekát, mely körül medvekacagány van 
vetve; a medvének feje, fényes, veres kris-
tályszemeivel s bársonyszegélyével, széles 
mellén nyugszik; csinos, de erős ezüstlán-
con függ nehéz ezüstnyelű, vasgombú 
buzogánya s ezüstös kardja oldalán; szép 

eleven lovának karcsú nyakát veregetve áll 
meg az ablak előtt.

– Itthon még gazdád, Kelemen? – szól a 
lenéző öreg szolgához.

– A gyűlésbe indult a kis templomba 
– felelt az öreg, köszönve a fejével.

– A gyűlésbe? – mond az ifjú. – Hát kés-
tem, ugye? Mit jelent ez a zajongó nép, mely 
száját tátva özönlik az utcán végig?

Az öregnek képe elkomorult, s bizodal-
mas suttogó hangon mond:

– S azt kegyed nem tudná? Uram! Bor-
zasztó nap virradt Kolosvárra! A téren faal-
kotmányt emeltek, mindenki feszült vára-
kozásban van; az mondják, néhányak fejébe 
kerül.

A lovag kérdőleg függeszté szemeit az 
öreg szolgára. – A fejedelem itthon van-e?

– Itthon! – viszonzá keserű nevetéssel az 
öreg.

Az asszonyfők tudják csókjairól, a férfifők 
a felettök felvont pallosról!

A lovag fejcsóválva folytatá útját. Az öreg 
gondolkozva bámult az utcára le.

– Ki volt ez, Kelemen bácsi? – kérdé az 
egészséges, piros leány, a törlőronggyal ke-
zében.

– Daczó Péter – felelt odavetve a kér-
dett.

– Még nem láttam – jegyzé meg a lány, 
rázva ki a port törlőrongyából.

– Kit láthatál te – felelt a másik – nyolc 
nap óta, mióta Csíkból ide kerültél?

Kolosvár-, azaz – mai helyesírás szerint – 
Kolozsvár-leírása miatt került elő, illetve mai 
rovatunkba ez a régi Jósika Miklós-regény, 
az 1836-ban napvilágot látott Abafi, amely-
ből korábban, más témához megfelelően, 
már olvashattatok részletet. Az Abafit az első 
műfajautentikus (vagyis a műfaji normák-
nak megfelelő) regénynek szokta nevezni az 
irodalomtörténet. Persze a tudomány szereti 
ezeket a sarkított tájékozódásokat. A mai 
kutatások inkább a magyar regény második 
„megalapításáról” beszélnek vele kapcsolat-
ban. 

A kiemelt Kolozsvár-részletet nagyon ér-
zékletesnek, színesnek, jó leírásnak tartotta a 
korabeli kritika, illetve az újabb recepció (te-
hát a mai értelmezések) is. Szinte magunk elé 
tudjuk képzelni a várost! Jómagam nemrég 
jártam ott. Megnéztem és felismerhetőnek 
találtam ezeket a helyszíneket. Lenyűgöző a 
Szent Mihály-székesegyház, a főtér Mátyás 
király szobrával (Fadrus János alkotása!), 
palotáival, köztük a Bánffy-palotával. És 

– természetesen – nem messze Mátyás király 
szülőházával. Ha hiszitek, ha nem, a született 
kolozsváriak meggyőződése szerint még áll 
a nevezetes bíró háza, ahol Mátyás király 
álruhában dolgozott, majd megleckéztette 
királyként a zsarnokot. Meg is mutatták. Le is 
fényképeztük. Aztán itthon rákerestem az in-
terneten. Természetesen más a helyi legenda, 
és más a valóság. Több olyan tanulmányt, 
tudományos kutatás eredményeit bemutató 
írást is találtam, amelyek felfejtették a ko-
lozsvári bíróról szóló mese lehetséges való-
ságalapját, s egy másik, főtéri házat jelöltek 
meg a mese valós színhelyéül. Aztán megke-
restem a mesét is. S benne tényleg, a főtéren 
üldögélve lesz figyelmes az álruhás király 
a robotoló parasztokra. Keressétek meg ti 
is ezt a mesét, próbáljátok meg a történeti 
források, az idézett regény és mese alapján, 
valamint az internet lehetőségei révén elkép-
zelni, feltérképezni az adott teret! Legyen ez 
az egyik következő témánk!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Benedek Elek születésnapján, szeptem-
ber 30-án ünneplik szerete a nagyvilág-

ban, ahol csak élnek magyarok a népmese 
napját.

Óbecsén is. Mégpedig népmesemondó 
versennyel, melyre a Népkönyvtár díszter-
mében került sor Minden jó, ha a vége jó 
címmel. A községi versenyen az elődöntő-
kön legjobbaknak bizonyultak vettek részt. 
Az óbecseiek mellett a péterréveiek és a 
bácsföldváriak is versenyeztek. Kiálították 
az óvodások és az elsősök rajzait is.

A zsúfolásig megtelt teremben elsőként 
Kinka Erzsébet, a könyvtár igazgatónője kö-
szöntötte  az egybegyülteket, majd dr. Csá-
ky Sörös Piroska nyugdíjas tanárnő mesélt a 
gyerekeknek, a szülőknek, tanítóknak, taná-
roknak a népmeséről, az  olvasásról...

– A népmese elvarázsol – kezdte a tanár-
nő –, s jó lenne, ha minél tovább élnének 

gyerekeink a mesék csodálatos világában...  
Meséljünk nekik, tanítsuk meg őket is me-
sélni, hogy tovább éljen gazdag népmese-
kincsünk...

Majd következett a megmérettetés. Há-
rom teremben folyt a verseny.

Sok szép mesét mondtak a versenyzők. 
Hallhatuk: A róka meg a gólya, A macska, 
A rátóti csikótojás, A módos gazda, Tréfás 
mese, Az  okos lány,  Bolondos Gyurika, Fe-
ledékeny legény, Pecelló és Mohol, Prücsök, 
A só... című  meséket.

Amíg a bírálóbizottság értekezett, addig 
a Magyarországon, Erdélyeben meg nálunk 
is elismert mesemondó, a bácskertesi Toldi 
István lépett a színre. Azt hiszem, a kis mese-
mondók tanulhattak tőle. A közönség élvezte 
és vastapssal jutalmazta a művész előadását.

A  zsűri értékelése szerint a következő 
eredmény alakult ki: 

A másodikosok, harmadikosok csoport-
jában: 1. az óbecsei Varnyú Róbert (Samu 
Mihály iskola), 2. a bácsföldvári Csipák 
Emma (Svetozar Marković iskola), 3. a péter-
révei Kulcsár Tamás (Samu Mihály iskola).

Különdíjat kapott az óbecsei Bozsóki 
Nina (Sever Đurkić iskola).

A negyedikesek és ötödikesek kategriá-
jában: 1. az óbecsei Kiskomáromi Zsombor 

(Petőfi Sándor iskola), 2. a péterrévei Pintér 
Lilla (Samu Mihály iskola), 3. az óbecsei Rap-
csányi Sztella (Samu Mihály iskola).

Különdíjat érdemelt az óbecsei Csőke Ár-
pád (Petőfi Sándor iskola).

A hatodikosok, hetedikesek korcsoport-
jában: 1. az óbecsei Csúzdi Beatrix (Petőfi 
Sándor iskola), 2. a bácsföldvári Nacsa Anet-
ta (Svetozar Marković iskola), 3. a péterrévei 
Albert Éva (Samu Mihály iskola).

Különdíjjal jutalmazták az óbecsei Cser-
nyák Hunort (Petőfi Sándor iskola).

A díjazottak értékes könyvjutalmat és 
díszoklevelet is kaptak, melyeket korcso-
portonként Toll Irén, Rab Virág Éva és Bar-
tusz Gyöngyi könyvtárosok adtak át.

 Gratulálunk a győzteseknek, a tanítóitok-
nak, tanáraitoknak, akik felhívták a figyelme-
teket erre a vetélkedőre, és felkészítettetek 
benneteket. Külön köszönet a Népkönyvtár 
dolgozóinak, akik már negyedszer szervez-
ték meg e csodálatos vetélkedőt. 

 Végezetül álljanak itt Benedek Elek intő 
sorai:

 „Tanítani, tanulni és művelődni kell, mert 
egy nemzet csak szüntelenül tanulva és mű-
velődve nőhet naggyá!” 

K. E.

„Minden jó, ha a vége jó”
Mesemondó verseny a népmese napján

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek 
háttérbe szorulását, elfelejtését. Ve-
gyük birtokba, ismerjük meg, fényesít-
sük újra, és adjuk tovább az eleinktők 
kapott, élethosszig érvényes, értékes, 
unokáink számára is feltétlenül meg-
őrzendő, mesebeli kincseket!” 

(Részlet a Magyar Olvasástársa-
ság 2005-ös felhívásából)

A győztesek a tanárnővel, tanító nénivel és a nagy mesemondóval
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KOS

Néha azoknak a kötelességeknek 
is eleget kell tenned, amikhez semmi 
kedved. Most ennek jött el az ide-
je. Környezeted szépsége mindig is 
fontos volt a számodra, és most saját 
otthonodat, szobádat alakítgathatod 
sikerrel. 

BIKA

Ki korán kel, egész nap fáradt..., és 
a te energiád is fogytán van. Pihen-
ned kéne. Szereted, amikor bókolnak 
neked, teszik a szépet, pedig jó lenne 
elfogadnod, hogy nem lehetsz min-
dig a középpontban. Pontosan tudod, 
mégsem így cselekszel.

IKREK

A suliban sikert sikerre halmozol. 
Már régóta erre vártál, pedig a fele 
sem igaz annak a hatalmas önbiza-
lomnak, amit a környezeted felé su-
gárzol. Pont ezért van szükséged a fo-
lyamatos, kívülről érkező csodálatra.

RÁK

A figyelmedet nem tudod egy-
szerre több dologra összpontosíta-
ni, ne is próbálkozz vele. Egyenként 
végezz a feladataiddal! Jellegzetes 
önbizalmad, erős meggyőződésed és 
optimista életszemléleted segít, hogy 
még a nehéz helyzetekből is megta-
láld a kiutat. 

OROSZLÁN

Ha valamit előszörre nem sikerül 
megvalósítanod, próbálkozz újra, 
nem kell mindjárt feladnod a küzdel-
met. A tanulásban vegyél erőt maga-
don, és oldd meg azokat az unalmas 
feladatokat, amelyekhez eddig nem 
volt kedved.

SZŰZ

Eddig azt hitted, hogy sínen vagy, 
pedig vannak előre nem látott dolgok. 
Meglepetések sorozata vár rád! A su-
liban tőled várnak valamiféle megol-
dást egy nehézség elrendezésében. A 
feladat komoly kihívást rejt magában, 
szerencsére ez téged ösztönöz.

MÉRLEG

A lustaság nem tesz túl jót az ered-
ményeknek. Félgőzzel sosem váltod 
meg a világot. Vegyél relaxáló fürdőket, 
hogy ellazulj, sétálj nagyokat a termé-
szetben, és gyakorold a jógalégzést. Lé-
legezz mélyket. Gyorsan szívd be a le-
vegőt, és hosszan fújd ki. Segíteni fog.

SKORPIÓ

Vegyél vissza a tempódból. Ha túl-
hajszolod magad, egyszer csak ösz- 
szeesel a fáradtságtól. Néhány ember 
szemében most veszíthetsz a népsze-
rűségedből, ez neked bizonyos fokon 
kellemetlenséget okoz. Lustaságod 
ringbe száll a hiúságoddal.

NYILAS

Intenzív időszak előtt állsz. Ha most 
nem gyűjtesz erőt, akkor később nem 
lesz már rá lehetőséged. Nagyon ne-
hezen viseled, ha valamiben nem vagy 
tökéletes, most is sokat foglalkozol a 
külsőddel. Ez nem lenne baj, csak az, 
hogy az elégedetlenség motivál.

BAK

Az időbeosztásod nem a legjobb. 
Csodálkozol, ha úgy érzed, hogy a nap-
nak 26 órából kéne állnia, hogy min-
dennel végezz. Síránkozás helyett ke-
resd azokat az eszközöket, amelyekkel 
segíthetsz magadon, például testedzés. 
Természetesen ehhez le kell győznöd a 
veled született lustaságodat.

VÍZÖNTŐ

Már nagyon rád férne valami válto-
zás. Kicsit ingerszegény a környezeted. 
Sok energiád megy el arra, hogy a kör-
nyezetedet meggyőzd saját vélemé-
nyed helyességéről. Egy kicsit már túl 
sok is.

HALAK

Csak a bolondozáson jár az agyad. 
Ez nem is baj, hiszen a jókedved raga-
dós. De vigyázz, tanáraid egy idő után 
nem fogják értékelni, ha a feladataid 
megoldása helyett rózsaszín ködfelhő-
be burkolózva lebegsz a suliban. Szedd 
össze magad!

„Minden jó, ha a vége jó”
Mesemondó verseny a népmese napján
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Számtalan körömdíszítési 
eljárás ismert, melyből a 

bőség zavarában elég nehéz 
választani. Nézzük, mi a hely-
zet a körömmatricával!
Egyszerű, de nagyszerű

A körömmatrica alkal-
mazása nagyon egyszerű, 
nem igényel kézügyességet, 
a látvány  azonban magáért 
beszél. Többezer minta áll a 
rendelkezésedre, sok színben 
és méretben. Akkor is bátran 
használhatod, ha valami kü-
lönlegeset szeretnél magadon 
viselni, azonban csak kevés 
idő áll rendelkezésre, hiszen a 
köröm előkészítésétől a fedő-
lakk utolsó vonásáig körülbe-
lül fél-háromnegyed óra alatt 
tip-top mintákat varázsolhatsz 
magadnak.

Hogyan használd?
– Szépen formára reszelt, 

levágott körmeidet tisztítsd 
meg a szennyeződésektől!

– Válassz egy alapszínt a 
körmeidre, és vékony réteg-
ben lakkozd ki őket! Nagyon 
fontos, hogy mielőtt a mat-
ricákhoz nyúlnál, várd meg, 
míg a lakk teljesen megszárad, 
különben tönkreteheted az 
egészet!

– A matricákat egyesé-
vel ragaszd fel! Nem tudod 

összekeverni, melyik-melyik 
körmödre való: ételemszerűen 
a legnagyobb méretű a hü-
velyk-, az annál eggyel kisebb 
a mutatóujjadra kerüljön, és 
így tovább.

– Miután felragasztottad a 
matricákat, célszerű egy réteg 
áttetsző körömlakkot felvinni 
védőrétegként, így tovább él-
vezheted majd a díszeket.

Csilli-villi
A mintás matricák mellett 

megtalálhatod a boltok polca-
in a felragasztható strasszköve-
ket is. Ezek szintén mindenféle 
méretben és színben kapha-
tóak, csak rajtad múlik, milyet 
választasz. A kövek azonban 
sajnos kevésbé tartósak, mivel 
kiemelkednek a köröm szint-
jéből, és nem igazán lehet 
rájuk védőlakkot alkalmazni. 
A köveket akár a matricákkal 
kombinálva is alkalmazhatod, 
ilyenkor a matrica védőlakk-
jának megszáradása után he-
lyezd fel őket.

Az 1870-es években Levi 
Strauss az aranybányászok 

számára tervezett munkaruhá-
ja mára már Hollywoodot is 
meghódította. Akár híres vagy, 
akár nem, farmerben sosem 
mész ki a divatból. Segítünk a 
megfelelő fazon kiválasztásá-
ban!

Alakra szabva
Ha ki kell választanod az ala-

kodhoz leginkább illő farmert, 
különösen figyelj a részletekre!

Ha magas vagy, 
válaszd…

– az alacsony derekú csípőnad-
rágot, hogy pár centivel rövi-
debb lábad legyen.
– az olyan hosszat, ami még ma-
gassarkúval is jól mutat.
– a szűk szabásúakat.

Ha alacsony vagy, 
válaszd…

– a szűkebb fazont, mert a túl 
bő fazonban alacsonyabbnak 
tűnsz.
– az egyenes, élére vasalt szárat, 
ami megnyújtja a lábad.
– viselj hozzá magasabb sarkú 
lábbelit!

Ha körte formájú  
a hátsód, válaszd…

– az enyhén trapézszárút, ami 
ellensúlyozza az alakod.
– a hátul mélyebben elhelyez-
kedő, nagyobb zsebeset.
– a sötét színűeket.

Ha fiús az alkatod, 
válaszd…

– a gömbölyű csípővonalúakat.
– a mintás, hajtókás zsebűeket.
– a mintás csípőrészeseket.

Ha nem csináltad meg a házi feladatot, 
inkább légy őszinte, de semmiképp se 

vedd elő ezeket a kifogásokat:
Háziállat: A „...tanárnő, én írtam leckét, de 

a kutyám összenyálazta...” egy ritka gyenge 
kifogás, ami sajnos már annál az egyetlen 
egy embernél sem működött, akivel ez an-
nak idején valóban megtörtént. Érdemes 
tehát nem próbálkozni vele. 

Elhagyós: Sajnos nem sok olyan tanár van, 
aki elhiszi, hogy, ugyan a táskádban minden 
cuccod megvan, de hogy-hogy nem, pont a 
házi feladatodat külön, kézben vitted, és vé-
letlenül pont az maradt a buszon! 

A túlgondolt: „...hát az úgy volt, hogy 
épp a dolgozatomat vittem fénymásolni, 

amikor láttam, hogy az utcában egy idős 
hölgy segítségért kiált, mert épp egy bá-
nyász szerette volna ellopni tőle az eser-
nyőjét. Én akkor a segítségére siettem, és 
nagy tülekedés lett. A bányász elmenekült, 
a néni megmenekült, de utólag vettem ész-
re, hogy az esernyő maradt nálam, így most 
valószínűleg a dolgozatommal a fején pró-
bál hazajutni az idős hölgy az esőben...”. :) 
Biztosan belátod, hogy ez a sztori nem túl 
hihető.

A hízelgős: Akár még működhet is, de a 
többiek biztos szánalommal néznek majd 
rád, ha így állsz neki: „...mivel nekem maga 
a kedvenc tanárom, úgy döntöttem, hogy 
még a mai éjszakát is inkább álmatlanul, a 

dolgozatom tökéletesítgetésével töltöm 
majd, és csak akkor adom át...” 

Kamu-komolyság: Az összes közül ez a 
legszégyenletesebb pont. Soha, semmilyen 
körülmények között ne hivatkozzunk olyan 
komoly dolgokra, mint egy súlyos betegség 
vagy haláleset, csak ha valóban igaz. 

Tulajdonképpen nem tartozik a hét fő 
bűn közé, ha egyszer-egyszer nem csinálsz 
leckét, de akkor se hazudj az okokról, mert 
valószínűleg úgyis lebuksz. Az őszinteség 
a legfontosabb, ám a legjobban mégiscsak 
akkor jársz, ha megírod a leckéket. A saját 
érdekedben!

Öt ciki kifogás leckehiányra 

Ezeket kerüld!

KörömmatricákLegyél trendi 
farmerben!
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Ada, Cseh Károly 
iskola

Iskolánkban szeptember 
15-én sportnapot szerveztek, 
minden osztályból néhány 
tanuló vett részt. A következő 
versenyszámok voltak: kosár-
labda, birkózás, futás, atlétika 
és kötélhúzás. Mindenki jól 
szórakozott. – Szeszták Jó-
zsef, 6. c 

A tudósításfelelős a mi 
osztályunkból Rigó Kitti. Neki 
kell számot tartani arról, hogy 
kinek, mikor, milyen tudósítást 
kell írnia. Megszámolja, hogy 
ki mennyi tudósítást adott be 
neki, és aki már tízet adott, az 
kap egy ötöst. Szerintem Kitti-
nek vigyázni kell, hogy minden 
rendben legyen, és ha így van, 
akkor büszke lehet rá minden-
ki. – Vastag Krisztina, 6. c 

Kishírekkel jelentkeztek 
még: Hugyik László, Ma-
darász Petronella, Vastag 
Krisztina, Illés Tamás, Lar-
boh Nikoletta, Bajúsz Ár-
pád, Csuvik Sarolta, Bátori 
Csillag a 6. c-ből.

Tábor

A nyáron részt vettem az iskolai palóc népi tábor munkájában. 
Iskolánk tanulóin, azaz rajtunk kívül Szlovákiából, Romániából és 
Magyarországról érkeztek táborlakók. Én három fiúvendéget is fo-
gadtam. Csanád erdélyi, csíkszentimrei, a másik két fiú Szlovákiá-
ból, Révkomáromból érkezett. Borni és Ákos testvérek. A táborban 
játszottunk, tanultunk, kirándultunk, versenyeztünk. Részt vettünk 
Szent István szobrának felavatásán Apatinban. Fürödtünk a Juna-
ković gyógyfürdőben és a Sárkányos-tóban Kupuszinán.

Zámbó Illés, 4. osztály,  
József Attila iskola, Bácskertes

A Kátai-tanya különös hangulatai

Az egyik barátnőm sok szépet mesélt a Kátai-tanyáról. Ezért el-
határoztuk a lányokkal, hogy júliusban elmegyünk a kézműves tá-
borba.

A Kátai-tanya otthonos hangulatú. Dimbes-dombos részen terül 
el, szép zöld környezetben sok fával, virággal, bokorral. A mi szobánk 
a tájházban volt. Fehérre volt meszelve, és egy veranda húzódott a 
ház mellett. A falat régi használati tárgyak, a kerítést pedig piros 
muskátli díszítette. A ház elején két kicsi sárga ablak volt, előtte egy 
kis virágoskert díszelgett. Korán reggel a kakasok fülsüketítő kukoré-
kolására ébredtünk, nem sokkal később pedig Géza a kolomppal éb-
resztett minket. Tornával indítottuk a napot, és ezután következett a 
reggeli. Délelőtt kézműves foglalkozásokon vettünk részt. Lehetett 
agyagozni, karkötőt készíteni, nemezelni, fát festeni, lágy szárú vi-
rágokból szőnyeget szőni stb. Mindezek után következett az ebéd, 
majd a délutáni fagyizás. Nekem a csapatjátékok voltak a legérdeke-
sebbek. Este híradót készítettünk, és egy régi televíziókeret mögül 
beszámoltunk az aznapi történetekről. Volt egy doboz, melyet szív-
küldinek neveztünk. Ebbe bele lehetett dobni különféle leveleket, 
amelyeket este felolvastak, és jót szórakoztunk rajtuk. Nagyszerű 

érzés volt, hogy saját kezűleg süthettük meg a kürtös kalácsun-
kat. Pénteken vízicsatát rendeztünk. Fergeteges volt a hangulat. Az 
utolsó programunk az volt, hogy elmentünk a tóra fürdeni. A tóba 
benyúlt egy kis félsziget, amely gyönyörű látványt nyújtott. 

Sok új barátot szereztünk. Én ebben a táborban nagyon jól érez-
tem magamat.

Csabai Orsolya, 7. osztály, 
Thurzó Lajos iskola, Zenta

A nyáron történt

A nyári szünetben, egy keddi napon reggel azzal keltettek a szü-
leim, hogy megyünk fürödni.

A testvérem és én azt hittük, hogy valami egyszerű fürdésről 
van szó, de nem jól gondoltuk. Bepakoltunk a táskába, és azonnal 
indultunk. Újszegedre mentünk, mert ott még nem voltunk, és azt 
gondoltuk, biztos érdekes lesz, mert mások mesélték, hogy az egy 
élményfürdő. A határon elég sokat kellett várni. Útközben érdek-
lődtünk, hogy merre van a Napfényfürdő, az Aquapolis. Érkezéskor 
elcsodálkoztunk, hogy hogyan is jutunk le  a föld alatti garázsba. Ez 
a garázs nem egy egyszerű garázs volt, hanem olyan, mint amilyet 
a filmekben láthatunk. Mikor megvettük a jegyeket, csodálkoztunk, 
hogy azok sem voltak egyszerű jegyek, hanem gumiból készült, 
érintésre érzékeny karórák, amikkel bent közlekedtünk a fürdőben, 
valamint nyitni és zárni lehetett vele a szekrényeket. Először csak 
szétnéztünk, és csak utána indultunk fürdeni. Összesen 13 csúszda 
volt, a leghosszabb 272 m hosszú. Az összes csúszdán lecsúsztam, 
de több fordulót is tettem. Pihenéskor palacsintát és lángost ettünk. 
Nagyon gyorsan elmúlt az idő, és nem örültem, hogy már indulni 
kell haza. 

Olyan jól éreztem magam, hogy remélem, jövőre is el fogunk 
menni, mert ilyen érdekes dolgot most próbáltam ki először. 

Földi László, 5. osztály,
Hunyadi János iskola, Csantavér

Október 3-tól 7-ig tart a 
gyermekhét. Nagyon 

vártam már ezt a hetet. Azért 
vártam, mert ekkor a gyerme-
keket ünneplik országszerte. 
A  szabadkai Jovan Jovanović 
Zmaj Általános Iskolában is kü-
lönféle rendezvények vannak 
ilyenkor. Hétfőn a gyermekjo-
gok illusztrálása volt a felada-
tunk. Minden osztálynak egy-
egy plakátot kellett készítenie. 
Meghatározták, hogy hétfőn 
kék, kedden sárga, szerdán fe-
hér, csütörtökön zöld, pénteken 
lila vagy piros színű holmiban 
jelenjünk meg.

Kedden kisállat-kiállítás 
volt. Mindenki elvihette házi 
kedvencét, a többiek pedig 
megnézhették. Én nem vittem 
semmit, de nagyon élveztem 
a kiállítást. Szerdán Ki mit tud? 
vetélkedőt tartottunk, amire a 
barátnőm és én hipp hopp tánc-
cal jelentkeztünk. Én még külön 
szólóénekkel is beneveztem. 
Csütörtökön lesz az elsősök fel-
vétele a Gyermekszervezetbe, 
az ünnepélyen osztályunk kis 
kórusa énekkel lép fel. Aznap 

zöld színűbe öltözünk. Pénte-
ken gyermekvásár lesz. Én ezt 
a napot várom a legjobban. A 
gyermekvásáron minden gye-
rek eladhatja kézimunkáit vagy 
játékait, amire már nincs szük-
sége. Én gyöngyből készült lán-
cot árulok és azokat a játékokat, 

amelyek már nekem nem kel-
lenek. Pénteken lila vagy piros 
színű ruhában kell jönni. 

Szerintem nagyon kellemes 
hetünk lesz.

Losonc Orsolya, 4. c osz-
tály, Jovan Jovanović Zmaj 

iskola, Szabadka

Gyermekhét

Nikolity Alekszandar halat, Zsiga Anett tengerimalacot hozott
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Hogyan érzed magad 
társaságban?

Töltsd ki a tesztet, és kiderül

1. Akkor tudom a legjobban elengedni magam...
a) ...amikor ismerős helyeken mozgok. (3 pont)
b) ...ha senki nem lát. (5 pont)
c) ...bármikor. (0 pont)

2. Amikor bulizom...
a) ...többször is eszembe jut, mit gondolhatnak rólam a többiek. (3 pont)
b) ...elbújok a hely legnyugisabb zugába. (5 pont)
c) ...könnyen feloldódom. (0 pont)

3. A gondolat, hogy mások kinevethetnek vagy megnézhetnek...
a) ...úgy érzem, megőrjít. (5 pont)
b) ...szinte sosem jut eszembe. (0 pont)
c) ...főleg szereplés közben feszélyez. (3 pont)

4. A legnagyobb erősségem...
a) ...az önállóságom. (0 pont)
b) ...a lelkiismeretességem. (3 pont)
c) ...hogy mindig minden lehetőségre felkészülök. (5 pont)

5. Mások előtt felszólalni az órán...
a) ...borzalmas és kétségbeejtő. (5 pont)
b) ...zavaró. (3 pont)
c) ...természetes. (0 pont)

6. Amitől a leginkább félek, hogy...
a) ...rosszra fordulnak a dolgok körülöttem. (3 pont)
b) ...nem úgy sikerülnek a terveim, ahogy elképzeltem őket. (0 pont)
c) ...mások kinevethetnek. (5 pont)

7. Amikor a barátaimmal találkozom...
a) ...jobban szeretek csendben figyelni. (5 pont)
b) ...szeretek a középpontban lenni. (0 pont)
c) ...jól érzem magam velük. (3 pont)

8. Mások szerint ilyen vagyok:
a) félénk és távolságtartó. (5 pont)
b) energikus. (0 pont)
c) kedves. (3 pont)

9. Zsúfolt helyeken...
a) ...nem érzem jól magam. (5 pont)
b) ...is könnyedén mozgok. (0 pont)
c) ...előfordul, hogy feszengek. (3 pont)

10. Ha kerülöm mások társaságát...
a) ...azzal legalább elkerülöm a támadást. (5 pont)
b) ...magányossá válhatok. (3 pont)
c) ...kimaradok minden jó buliból. (0 pont)

40–50 pont:
A tudat, hogy mások figyelhetnek 
minket, sokunkat zavarba ejt. Az 
azonban, hogy nemcsak a suliban, 
de a zsúfolt bevásárlóközpontokban 
vagy az utcán is kétségbeesett gon-
dolatok gyötörnek, már komolyabb 
problémát sejtet. Ugyanis nemcsak 
amiatt aggódsz, hogy mások meg-
nézhetnek, de gyakran gyötör a 
gondolat, hogy kinevethetnek, meg-
szólhatnak, cikizhetnek téged. Emi-
att egyre jobban bezárkózol: nem 
mész sehová, ha mégis, akkor pedig 
mihamarabb lelépsz a buliból, vagy 
csendben gubbasztasz egy sarokban. 
Ez persze másoknak is feltűnik: eleinte 
félénknek tartanak, aztán szép lassan 
eltávolodnak tőled. Ne hagyd, hogy a 
félelmeid elhatalmasodjanak rajtad! 
Ha kell, kérj segítséget!

20–39 pont:
A nap nagy részében könnyen bol-
dogulsz, jól mozogsz társaságban, 
kedvesen elcseverészel bárkivel, első-
sorban a közeli barátaiddal, osztály-
társaiddal. Persze veled is megesik, 
hogy eszedbe jut, mit gondolhatnak 
rólad mások, vajon tetszik-e nekik a 
ruha, amit hordasz, vagy az új frizu-
rád. Amikor szerepelned kell, ezek a 
félelmek elhatalmasodhatnak rajtad. 
Bár néha úgy érzed, képtelen vagy el-
viselni ezt a fajta  nyomást, igyekszel 
ezekben a percekben sem meghát-
rálni. Pontosan tudod, hogy kényel-
mesebb lenne megfutamodni és ma-
gányba burkolózni, ugyanakkor azzal 
is tisztában vagy, hogy ezzel a lépés-
sel elszigetelnéd magad a barátaidtól 
és a társas élettől. Próbáld megőrizni 
ezt a kitartást!

0–19 pont:
A barátaid, de még az újdonsült is-
merőseid is laza, vidám, energikus 
személynek ismernek. Nyitott vagy, 
könnyen ismerkedsz, mindig minden-
kihez van egy jó szavad, és az idegen 
társaságban is könnyen feloldódsz. 
Szeretsz szerepelni, és ha ilyenkor 
eszedbe is jut, mit gondolhatnak rólad 
mások, hamar túllépsz ezen a problé-
mán. Sok barátod van, akiknek a tár-
saságában lazán mozoghatsz. Persze 
azért nem árt mindig résen lenni: a 
túlzott magabiztosság nehogy odáig 
vezessen, hogy egocentrikussá válsz, 
és egyáltalán nem figyelsz oda majd 
arra, hogyan viselkedsz, és ez hogyan 
hat másokra.

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Nyolcadikos lány vagyok, és amióta megismerkedtem egy csapat 
lánnyal, úgy döntöttem, hogy én is rocker leszek. Az igazság az, hogy 
eddig szürke kisegér voltam, az önbizalmam nulla. Most meg sem-
mitől sem félek, magabiztos vagyok, és  képes vagyok szembeszállni 
másokkal. A gondom az, hogy az eddigi legjobb barátaim a hátam 
mögött kibeszélnek. Mondtam már nekik, hogy ha valami megje-
gyezni valójuk van, azt mondják a szemembe, ne a hátam mögött 
pusmogjanak. Ők mindent tagadtak. Mérges lettem rájuk, és egy 
ideig nem beszéltem velük. De most már nagyon hiányoznak. Félek, 
hogy elveszítettem őket. Jó lenne még ezt a maradék időt jó hangu-
latban együtt tölteni, mert mi elsős korunk óta együtt vagyunk. 
Kitaszítottnak érzem magam. Mit tegyek, hogy újra jó le-
gyen a viszony köztünk, de rocker is maradjak?! Segíts!

Lady Rock”
Válasz:
Kedves Lady Rock!
Azzal, hogy megváltoztál, hogy megváltozott a viselke-
désed, megváltoztak a régi barátaid is, és ezzel a véle-
ményük is rólad. Nemhiába mondják, és a lélektanban 
igen gyakran használjunk, hogy: változtasd meg maga-
dat, és megváltozik körülötted az egész világ. Persze az 
is megtörténik, hogy a túl hirtelen és óriási változások 
nem adnak időt a környezetedben lévőknek arra, hogy 
alkalmazkodjanak az újhoz. A régi barátaid között is lesz 
olyan, aki nagyon gyorsan újra jó kapcsolatot alakít ki veled, 
de sajnos lesznek olyanok is, akik nem tudják elfogadni, hogy nem 
a régi, a megszokott szürke kisegér vagy. Az évek múlásával számolni 
kell azzal, hogy kicserélődnek körülöttünk az emberek. Az egyedüli, vi-
szonylag állandó társas közösség a szűkebb család, minden más sokkal 
gyorsabban változik körülöttünk. Iskolákat váltunk, munkahelyeket, 
elköltözünk másik utcába, másik városba, elhidegülünk egymástól, 
és újabb számunkra fontos, és kevésbé fontos személyeket ismerünk 
meg, új emberek lépnek be az életünkbe. Ha igazából fontosak az 
osztálytársaid, legyél türelmes, próbálj meg beszélgetni velük, 
ugyanúgy, mint régen. Mert ott, legbelül, ugyanaz maradtál, 
aki voltál. Az igazi barátok megmaradnak, a rockerlányok-
kal, jövőre meg a középiskolás társakkal is bővül a baráti 
köröd. Ott is biztosan találsz majd jó barátokat. Addig is 
legyél türelmes a barátaiddal, adjál nekik időt, hogy újra 
megismerjenek. Ezt pedig csak barátkozással, beszélge-
téssel, kedvességgel tudod segíteni. Az idő pedig majd 
megmutatja, hogy ki az igazi barát számodra.

„Kedves Bizalmas sorok!
Az én gondom az osztálytársaimmal, a fiúkkal van  
összefüggésben. Azzal csúfolnak egy ideje, hogy csúnya 
vagyok. Rettenetesen rosszul érzem magam ilyenkor. Sok-
szor még az iskolába sincs kedvem menni, csak ne lássam és 
hallgassam őket. Én magamat nem tartom csúnyának, de amióta 
rám szálltak, és állandóan mondogatják, én is kételkedni kezdtem 
önmagamban. Elkezdtem magam a tükörben nézegetni, hogy tény-
leg olyan csúnya vagyok, ahogyan mondják?! Lerombolták az önbi-
zalmamat. Mit tegyek, hogy leszálljanak rólam, és újra jól érezzem 
magam a saját bőrömben?

Vándor”
Válasz:
Kedves Vándor!
A legfontosabb, hogy ne merülj el az önsajnálatban: hogy veled, hogy 
kibabráltak az osztálytársaid. Ez biztosan nem segít az önbizalmad 
megerősítésében. Arra összpontosíts, hogy te mit gondolsz önma-
gadról. Térképezd fel mindazt, amit szeretsz magadon, és egykettőre 
helyrebillen a mérleged. Arra gondolj, ha tényleg olyan csúnya lennél, 

akkor a fiúk biztosan nem foglalkoznának annyit veled. Inkább az le-
het a dologban, hogy nagyon is tetszel nekik. Így próbálják elrejteni a 
valódi érzéseiket, mert ha kitudódna, bizony ők válnának az élcelődés 
célpontjává. Hogy erősítsd az önbizalmadat, keress olyan elfoglaltsá-
got, hobbit, amiben sikeres lehetsz, és abban legyél a legjobb. Biztosan 
eljön majd az az idő, amikor csodálni fognak. A barátnőid között pedig 
bizonyára vannak olyan lányok, akik melletted állnak, és segítenek át-
vészelni ezt az igencsak rázós időszakot, amíg a fiúk megnyugszanak, 
és találnak más elfoglaltságot maguknak. Az is segíthet, ha megpró-
bálsz nem reagálni a csúfolódásukra, ha nem mutatod ki nekik, hogy 
fölidegesedtél. Ha látják, hogy téged cseppet sem izgat, amit monda-

nak, nem lesz számukra érdekes a dolog.

„Kedves Bizalmas!
Óriási problémám van! Szerelmes vagyok egy fiúba. 

Meg is mondtam neki, mit érzek iránta. Sajnos azt 
válaszolta, hogy neki más tetszik, és velem inkább 
barátkozni szeretne. Adtam neki gondolkodási 
időt velem kapcsolatosan. Várom a válaszát, ho-
gyan döntött, de úgy tesz, mintha semmi sem tör-
tént volna. Szenvedek miatta. Nehezemre esik a 
tréningre is elmenni, ahol együtt edzünk. Amikor 

elmegy mellettem rámmosolyog, én visszamosoly-
gok rá. Mit tegyek, hogy mégis több legyek a számá-

ra, mint barátnő?!
Desire”

Válasz:
Kedves Desire!
Te egy nagyon bátor lány vagy, aki vállalta, hogy megvallja érzelmeit, 
és egyben vállalta azt a lehetőséget is, hogy vissza lesz utasítva. Sajnos 
a te estedben a fiúra is szükség van a szerelemhez, amiben ő, ebben 
a pillanatban nem partnered, hisz mást tart vonzónak, másik lányba 
szerelmes. Ha erőszakosan viselkedsz vele, hívogatod, üzengetsz neki, 

nyomulsz, biztos, hogy nem fogsz sikerrel járni. Inkább ma-
gad ellen fordítod a fiút. Ezért tedd az érzéseidet jégre, és 

foglald le magadat a másokkal való barátkozással. Azt 
hiszem, nagy a választékod a lányokból és a fiúkból is, 

hisz az iskolában és az edzésen is elég sok társad le-
het. Ők azok, akik segítenek abban, hogy ne gondolj 
a boldogtalan szerelemre és a fiúra, aki mást szeret, 
és nem téged. Biztos, hogy lesz még egy-két fiú és 
szerelem is az életedben ezen az első, viszonzatlan 
szerelmen kívül.

„Tizenkét éves lány vagyok, és van egy óriási prob-
lémám. Van egy fiú az osztályomban, aki járni akar 

velem, és állandóan csapja nekem a szelet. Nekem na-
gyon nevetséges, mert egy fejjel alacsonyabb nálam, és 

még fiatalabb is. Nagyon szeretné, ha járnánk, ami nekem 
egyáltalán nem tetszik. Még a gondolat is nevetséges! Hogyan ráz-
zam le? Segíts, hogy nyugton hagyjon!

Chichita”
Válasz:
Kedves Chichita!
Az az igazság, hogy nem értem, mi az a nagy probléma számodra, hisz 
te már döntöttél. A fiú nem tetszik, nem akarsz vele járni. Annyit kell 
tenned, hogy ezt, ha csak lehet négyszemközt, közöld is vele. De ha a 
fiú mégis tetszik, és csak azért nem akarsz vele járni, mert alacsonyabb 
nálad, és félsz, hogy mit szólnak majd a többiek, akkor jól gondold meg 
a dolgot. Ahhoz, hogy valakivel jól érezzük magunkat, és megdobog-
tassa a szívünket, nem fontos a testmagassága. Vagy vonzó a számodra, 
vagy nem! Ne feledd, a fiúknál még csak most következik majd a növe-
kedési időszak. Ki tudja, milyen csodálatos fiú válhat még belőle.
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Annyi gyermeke volt egy csizmadiának, 
mint a rosta lyuka, még eggyel több. 
A szegény ember éjet és napot eggyé 

tett, úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyerme-
ket eltarthassa, mégis neki Péntek urammal 
kellett rokonságot tartani, vagyis mindennap 
böjtölni, hogy napról napra elélhessenek.

Történt egyszer, hogy egy gazdag ember 
sok munkája után néki egy véka lisztet adott. 
Ahogy megy haza a szegény csizmadia a liszt-
tel, kapja magát a szél, utána megy, s mind 
elviszi a vékából, ami benne volt, úgyhogy 
mikor hazaért, csak az üres vékával állított az 
éhes gyermekek elé.

– Hát ez már mégis csak sok – azt mondja 
a szegény ember keservében –, én elmegyek, 
hogy megkérdezzem azt a Szélkirályt, hogy 
volt szíve elvenni az én kevés lisztemet.

Elindul, s megy hegyen-völgyön, erdőn-me-
zőn keresztül. Elmegyen hetedhét országon is 
túl, míg végre elérkezik egy szép mezőségre, 
s ahogy ezen a mezőségen néz ide is, tova is, 
meglát feléje közeledni egy forgószelet, mely 
dühösen sodorja az út porát a magasba. Meg-
retten a szegény csizmadia, lekapja a kalapját, 
s leborul a földre, hogy ha lehet, megmene-
küljön a forgószél dühétől.

– Köszönd meg – szólalt meg a szél –, hogy 
megismertél, és tiszteleted nekem, mint Szél-
királynak megtetted, mert különben pórul jár-
tál volna. Hol jársz, mit keresel itt?

– Uram – mondta magához térve a szegény 
ember –, éppen felségedhez jöttem elégtételt 
kérni. A minap nagy munkámmal egy véka 
lisztet szereztem, s amint vittem haza, valami 
szélúrfi csúfságból mind széthordta, s most a 
családom otthon éhezik.

– Hagyd el – így szól a Szélkirály –, majd 
meglakol a gonosz kölyök érte, de addig is té-
ged sem hagyhatlak a kárral. Gyere el hozzám 
– ezzel elvezette a kastélyába, jól megvendé-
gelte, s megajándékozta egy berbéccsel. Azt 
mondta:

– Ha hazaérkezel, mondjad neki: „Rázd 
meg magad, te berbécs” – egész hónapra 
való pénzt ráz le magáról. De jól vigyázz, hogy 
amíg haza nem érkezel, ki ne próbáld.

Búcsút vesz a szegény ember a Szélkirálytól s 
hazaindul. De a kíváncsiság nem engedte, hogy 
a berbécsét hazáig meg ne próbálja. Alig mond-
ja ki a parancsszót, a berbécs körül a föld telides-
teli lesz arannyal. Nemsokára elérkezik szállására 
– egy régi ismerőséhez, aki neki komája is volt, s 
megkéri, nehogy a berbécsnek azt találja mon-
dani: „Rázd meg magad, te berbécs!”

Alig alszik el a szegény csizmadia, a kíván-
csi házigazda és a felesége ráparancsol a ber-
bécsre:

– Rázd meg magad, te berbécs!
Hát mikor látják, hogy a föld telides-teli van 

arannyal, fogják a szegény ember berbécsét, s 
kicserélik a magukéból egy hasonlóval.

Felébred másnap reggel a szegény ember, 
de nem vette észre a cserét, megköszönte a 
szállást, s jó reménységgel elment haza. Azt 
mondja a berbécsnek, mikor haza érkezett:

– Rázd meg magad, te berbécs!
Elmondja a parancsszót tízszer, hússzor, 

de a berbécs csak nézett a szeme közé, s nem 
rázta meg magát. Ismét útrakel a szegény csiz-
madia, nagy haraggal, hogy felkeresse újból a 
Szélkirályt. Elmegy egyenesen a kastélyába, 
bejelenti magát, s elpanaszolja sorsát. Azt 
mondja rá a Szélkirály:

– Ugye, nem fogadtad meg a szavam, te 
szegény ember, s nem várakoztál a parancs-
szóval, amíg haza érkezel? Nesze, most adok 
egy abroszt, ennek csak azt kell mondani: 
„Terülj meg, te abrosz!”, s egyből tele lesz a 
legjobb ételekkel. De vigyázz, hazáig meg ne 
próbáld!

De bizony a szegény ember most sem ál-
lotta meg, s az abroszt is megpróbálta. Estére 
kelve az idő, megint a komájához szállt be, s 
most is azt mondta neki:

– Nehogy azt mondjátok az abrosznak: „Te-
rülj meg, te abrosz!”

A komája és a felesége alig várták, hogy el-
aludjon, egyből kiadták a parancsszót, s mikor 
meggyőződtek, hogy milyen értékes abroszt 
szerzett a szegény ember, azt is kicserélték.

Másnap hazaérkezik a szegény ember, s 
hát a csuda majd megölte, mert ahogy letette 
az abroszt az asztalra, azon mód maradott, hi-
ába mondta tízszer is, százszor is: „Terülj meg, 
te abrosz!” Mit volt mit tenni, csak ráhatározta 
magát, hogy elmegy még egyszer a Szélkirály-
hoz. A király már várta, s ahogy megérkezett, 
megajándékozta egy botocskával, de kikötöt-
te, hogy amíg haza nem érkezik, nehogy a bo-
tocskának azt parancsolja, hogy: „Kerekedjél, 
te botocska, de ugyan jól forgolódjál!”

Vagy volt kíváncsi eddig a szegény ember, 
vagy nem a másik két ajándék csudálatos tulaj-
donságaira, de most alig várta, hogy megtud-
hassa, mi haszna lehet annak a botocskának. 
Amint tehát egy hegyen túl halad, azt mondja 
a botocskának:

– Kerekedjél, te botocska, de ugyan jól for-
golódjál!

De ugyan megesett neki, mert felpattant a 
botocska, s elkezdi összevissza verni, de úgy, 
hogy a szegény ember a sok verés miatt már 
alig állott a lábán. Hát amint a botocska körü-
lötte forgolódnék, a legnagyobb ijedelmére 

még egy ott legelő bika is nekifut. Elkiáltja 
magát a szegény ember ijedtében a bikának:

– Hök! – s hát a botocska nem üti többet. 
Így tudta meg a szegény ember az ő botocs-
kájának a hasznát.

Újból a drága komájánál szállott meg éjsza-
kára, s ugyan a lelkükre kötötte, hogy nehogy 
a botocskájának azt találják mondani: „Kere-
kedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál!” 
– mert csúful járnak.

A kománé asszony semmi rosszat nem gya-
nított. Éjféltájban felköltötte az emberét.

– Józsi – azt mondja –, jöjjön, próbáljuk 
meg a botocskát, s ha valami jó lesz, elcserél-
jük a mienkkel.

Beviszik a szobába a botocskát, bezárkóz-
nak, s maga az asszony mondja neki:

– Kerekedjél, édes botocskám, de ugyan 
jól forgolódjál! Egyszer nékem, másszor uram-
nak!

Felpattan erre a botocska, egyszer az egyi-
ket, máskor a másikat püfölni kezdi agyba-
főbe. Úgyhogy mikor a szegény ember a nagy 
jajgatásra felébredt, már alig-alig volt élet 
bennük. Betöri az ajtót a szegény ember, s azt 
mondja:

– Ugye, megmondtam, hogy ne próbál-
janak a botocskámmal, mert a büntetés pál-
cáját kérik magukra. Mármost tudom, hogy 
a berbécsemet és az abroszomat is kendtek 
sikkasztották el. Hát csak üsse ki gyelmeteket 
az a botocska!

– Jaj – azt mondja az asszony –, édes 
komámuram, ne hagyja, hogy többet verjen, 
visszaadjuk a berbécset is, az abroszt is.

Akkor aztán a szegény ember azt mondta 
a botocskának:

– Hök!
De bezzeg a komámuram s a kománé  

asszonyom nem várták meg, hogy újból ve-
rekedni kezdjen, futottak, s visszaadták a sze-
gény embernek a berbécsét is s az abroszát is. 
Hazavitte a szegény csizmadia a családjának, s 
azóta nem látnak szükséget. Ha meg nem hal-
tak, máig is élnek.

Székely népmese

A szegény csizmadia 
és a szélkirály
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Nagyon egyszerűen elkészíthető recept, aki sze-
reti a gesztenyepürét (vagy a gesztenyét), ezt is 

szeretni fogja. Kb. 25 db golyót készíthetünk ekkora 
mennyiségből.

Hozzávalók
250 g gesztenyemassza, 100 g darált mandula, 10 

g kakaópor + valamennyi a forgatáshoz, 1 kk ruma-
roma.

Elkészítés
A gesztenyemasszát fellazítjuk a rumaromá-

val, hozzátesszük a mandulát és a kakaóport, majd  
összegyúrjuk. Vizes kézzel kis golyókat formázunk, 
amelyeket kakaóporban meghempergetünk. 1-2 
órára hűtőbe tesszük.

Az őszi termések kosárba szedése páratlan ajándéka a termé-
szetnek, némi kárpótlást nyújt a hideg, nedves időjárás miatt. 

Kapjunk fel tehát egy kosárkát, vagy akasszuk a biciklire, s irány a 
gesztenye- vagy makklelőhely! Legyünk kreatívak, használjuk ki a 
természet adta lehetőségeket!

Ha szabadjára engedjük a fantáziánkat, hamar rájövünk, bármit 
elkészíthetünk gesztenyéből. A tüskés ház segítségével könnye-
dén sünit csinálhatunk, de nem nehéz megálmodni a gesztenyelo-
vacskát, gesztenyekutyát, valamint több hosszabb hurkapálcával a 
gesztenyezsiráfot. Nem maradhat ki a házi készítésű állatkertünkből 
a barnamedve, a kunkori farkú kismalac, az oroszlán meg a nyuszi 
sem.

A frissen gyűjtött termésekbe még könnyen beleszúrható a fog-
piszkáló, ami az állatok nyakát és lábát fogja képezni. Mindegyik állat 
fejét fogpiszkálóval erősítsük a testre. Az arcokat filctollal fessük ki.

Próbáltál már termésből madarakat készíteni?
Egy hosszú lábú madarat állíthatunk az ablakunkba. Egy na-

gyobbacska gesztenye vagy egy gömbölyűbb makk pont jó lesz 

a testének. Ebbe szúrjunk bele két pálcikát, ebből lesz a két láb. 
Ha azt akarjuk, hogy stabilan álljon, a lábak végére húzzunk félbe 
vágott termést (apróbb makk vagy vágott gesztenyefelület legyen 
a talp), ezen már meg is tud állni. A test másik végébe egy újabb 
pálcikát kell szúrni, ez lesz a nyaka. Egy hosszabb makkot húzzunk 
ide, ez lesz a madár feje. Rajzoljunk rá szemet! Ha jól sikerült  a 
gyűjtőkörutunk, és még toboz is van kéznél, szárnyat is csinálha-
tunk. A tobozról fejtsünk le néhány „pikkelyt”, ezeket ragasszuk a 
testre. Ha bele tudjuk szúrni, akkor még a repülést is utánozhatjuk. 
Újabb tobozdarabokat helyezzünk a test végére, ebből érdekes far-
ka lesz a madárnak.

Ha már belejöttünk, ne hagyjuk abba. Rakjunk össze hosszú ku-
kacot vagy házikót, nyakláncot, bízzuk a fantáziánkra!

Nemcsak állatkákat eleveníthetünk meg a gesztenye segítségé-
vel. Ha ügyesek vagyunk, olyan bútorokat készíthetünk, amelyeket 
az igazi házakban is megirigyelhetnek, ráadásul külön móka a kar-
tonház elkészítése. Készíthetünk gesztenyéből kis asztalt vagy ebéd-
lőasztalt, a babasarokba állólámpát, a nappaliba fotelt, vagy akár 
ebédlőszékeket. Ha még a gesztenyecsalád is beköltözik a házba, 
feltettük a koronát a művünkre!

Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
Gesztenyéből fabrikálok
Buksi fejű barna bábot.

Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
Ha vagytok már jó néhányan,
Megnyitom a bábszínházam.

Ügyeskedjünk!

Készíts 
gesztenyefigurákat!

GesztenyegolyókGyárfás Endre

Gesztenyéző
Nemes Nagy Ágnes

Gesztenyefa 
levél

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelet.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyeret.

Ha az arcom elé tartom,
látom, nagyobb, mint az arcom.
Ha a fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a fejem.

Hogyha eső cseperegne
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás nappal – éjjel
óriási tenyerével,
befödné a fejemet.
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Skandináv rejtvény (28.)
Világelső teniszezőnk és a nagy teniszcsaták egyik helyszínének nevét 

találod rejtvényünkben.

Betűrejtvények

EZ SS VOLT T   +
N     L

M
DE, DE, DE

E
N

T

1 2 3 4

Berakós rejtvény
Az újságíró ellátogat egy börtönbe.
– Maga miért van itt? – kérdezi az egyik elítélttől.
– ...
(A választ megtudod, ha a rejtvényrácsba berakod a 

szavakat, betűhalmazokat.)

Kétbetűsek: ÁN, IM, IO, LA, LI, MR, RÁ, VA, VI, ZL.
Hárombetűsek: AMM, AZN, ÁÉR, DTI, GEK, LOE, MÁK, NIS, 

NÓE.
Négybetűsek: ESTI, LINK.
Ötbetűsek: ADRIA, AMINT, KREKA, MOTOR, NYEST.
Hatbetűsek: ANDREA, SÁRIKA.
Nyolcbetűs: ÁLMODOZÓ.
Tízbetűs: ANTARKTISZ.
Tizenegy betűs: SZALAMANDRA.

2

1 SUGÁR

IGAZ DÉL NŐI NÉV

HAJÓ 
SZERBÜL 

(ÉK. F.)

4
MOHAME-
DÁN PAP

WESTERN
ÖRÜL-E, 
HOGY 

JÖVÖK?

CSERJÉN 
TERMŐ 

GYÜMÖLCS
LEHETŐSÉG

NÉVELŐ

NORD

LACIKA

VATIKÁN

...VILMOS

500

52

SKÁLAHANG

MÁLTA

KALCIUM

SZEDI 
A LÁBÁT!

PATÁS 
ÁLLAT

ADA ELEJE

A FÖLDRE

CSAPAT

1049

FÉLIG 
AVAS

LEBEGNI 
KEZD

ANTIKA 
PÁROSAI

1000 AUSZTRIA
VONALSZE-

RŰ BEVÁGÁS

LABORA-
TÓRIUM

RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

BELGRÁD 
HEGYE

INDULJ!

BAJOK
ARGON

CSAK 
NÉMETÜL

SZOMORÚ-
SÁG

MEZŐGAZDA-
SÁGI MUNKÁT 

VÉGEZ
NORVÉGIA

VALAMI-
KORI

FŰSZER-
NÖVÉNY

KI 
OROSZUL

OLASZ 
FOLYÓ
DIÁK 

SZERBÜL

KORAÉRETT
A TÁPÉRTÉK 

MÉRTÉK-
EGYSÉGE

PITON 
BETŰI

5
PULYKA 

SZERBÜL
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Kicsi sarok

Keresztrejtvény
– Jó, akkor kérdezd meg, hogy ég-e a tévékészülék.

Betűrejtvények
1. felemelő érzés, 2. nagyapó, 3. egyes-egyedül,  

4. ismeretlen egyén
Rejtvénymozaik

Egy malomban őrölnek
Lóugrásban

– Mind a kettő jó.
Szóláncok

1. madár, 2. cirkusz, 3. színész
Csak logikusan

Csokis fagylalt – mindig az 5. betűt kell összeolvasni.
Mesélő dominók

Csukás István
A 26. skandináv rejtvény megfejtése

AZ IGAZ ÜGYNEK NINCS RÁ SZÜKSÉGE, HOGY 
IGAZSÁGTALANSÁG ÁRÁN GYŐZZÖN.

A 27. szám megfejtései

Szóberakó

Keresztszavak

ALÁ
HAL
ILA

LAP
HIT
TÁP

ÉVA
PÉK
KAS

PÓK
KIS
OVI

Rakd be a rejtvényrácsokba az alattuk levő szavakat, csak 
arra vigyázz, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes 

szavakat kapj.

A

Y

B

I

A

N

R

O

A D A T

P A T A

Pótold a hiányzó betűket mind 
vízszintesen, mind függőle-

gesen, csak arra vigyázz, hogy 
értelmes szavak alakuljanak ki.

Olyan szót kell találnod, amely mind a felső, mind az alsó szóval 
értelmes szót alkot.

Ölelkező szavak
2

BARNA

FŰZŐ

KÉPES

KÖNYV

4

ÁLLAT

ÉSZ

FÖLDI

SZEM

1

3

Anagramma

CS

ÁLLAT

TÜZES

HÁROM

ZENÉL

NÉGER

MÁSOL

KENŐCS
Ha a szavak betűit más sorrendbe rakod, akkor a kiemelt oszlopban 

egy ázsiai főváros neve alakul ki.

27

35

23 31

15

27

19

Körszámtan

A számok egy bizonyos logika szerint követik egymást. 
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A fekete lovag Hunyadi József regényéből  
írta és rajzolta Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Pompás hal és pompás bor az asztalun-
kon, megpihenünk, miután bejártuk az 
óvárost. Ifjú asztaltársaim arról beszél-

getnek, kinek is ajánlanák Rigát, Lettország 
fővárosát. Vajon az alternatív művészetek és 
a bulik kedvelőit vagy a história szerelmeseit 
fogadja-e inkább magába?

Egy biztos: Rigában a történelem min-
den rétege jelen van. Látjuk még a köveket, 
ahol a Dalgava folyó torkolatába a tengerről 
behajózó városalapító, Albert püspök épít-
kezéshez látott. A gyönyörű óváros magán 
viseli a tengert, a zord időt és szegénységet 
leküzdő munkáskezek városépítő, gazdagító 
teljesítmények nyomát. A fiatalok pedig, akik 
élettel töltik meg a kerthelyiségeket és klubo-
kat, láthatóan természetesnek veszik a biztos, 
nyugodt életet. Nem hadakoznak múltjuk el-
len, hanem beépítik azt jelenükbe: nem egy 
szolganép habitusával, hanem az örökösök 
magabiztosságával élnek. Egyik kísérőnket, a 
huszonéves Edgarst megkérdezem, van-e a 
férfinevek végén csücsülő s-nek valami külö-
nös jelentése. Nem nyelvész, fogalma sincs. De 
megemlíti, hogy az orosz időkben ezt a kicsi 
betűt a szláv uralommal szembeni ellenállás 
szimbólumának tartották a leigázók. Lám-lám, 
a tagadás megvetheti lábát egy s-ben is!

Hazatérésem óta többekkel találkoztam, 
akik odautaznának. Kétórás repülőút, isteni 
étkek, halak, sör, opera, események... de van, 
aki a hokicsapat miatt megy. Kis ország, ön-
tudatos nép, mely büszke erejére, és élni akar 
lehetőségeivel. Számomra Riga üzenete ez.

A legegyszerűbbnek látszó kisétterem is ki-
tűnő – például hal! – fogásokkal vár. Ehetünk a 
divatosakban 20 lat körüli árakért, de érdemes 
a Lido hálózat népies önkiszolgálóit is kipró-

bálni, gyors, olcsó (3–5 lat egy adag), ízletes 
– és itt együtt eszünk helyiek és turisták, még-
hozzá finomat. Együnk rozskenyeret, finom! Ez 
az alapanyaga a gyümölcshabos édességnek 
is, amit szintén kötelező kipróbálni, a neve: 
maizes zupa. 

Érdemes fél napot a Központi Piacon töl-
teni. A háború után itt felejtett négy Zeppelin 
félbevágott testéből épült a tetőszerkezet, s 
bent patikai tisztaságban külön hangárokban 
a hús, a hal, a gyümölcs, a zöldség, a nyalánk-
ság – és mindenütt virágok.

Virágot még éjjel is vehet a gáláns udvarló 
kedvesének, sok árus nyitva tart. Ha ajándékot 
venne, keresse a sok-sok kis fabódéban a helyi 
jellegzetességeket – kötések, zoknik, boros-
tyánok –, de érdemes megfizetni az iparművé-
szek munkáit!

Balti és finnugor törzsek (például lívek) 
gazdálkodtak itt, mígnem 1201-ben Albert 
püspök letette a város alapkövét német hit-
térítők 23 hajója és 500 fegyveres zsoldos 
támogatásával. Riga a Hanzák kelet-balti ke-
reskedelmi központja lett, majd a 17. század-
ban svéd, aztán orosz (I. Péter cár) fennható-
ság alá került. Történelmükben megszállók 
követték egymást egészen a Szovjetunióból 
való kiválásukig, nem véletlen, hogy az egyik 
legérdekesebb emlékhely a Megszállás Mú-
zeum. Ma is álló terménytároló épületek, 13. 
századi kereskedőházak őrzik a gazdagító, de 
kemény hétköznapokat, de a lettek ma arra is 
figyelnek, hogy egyre inkább Európa részévé 

váljanak. Valutájuk, a lat, többet nyom a lat-
ban, mint az euró, s arculatukat (melynek gon-
dozását a nemzeti Lett Intézet vállalja néhány 
fiatal munkatárssal) úgy alakítják, hogy az a 
fiataloknak is hordozzon érvényes üzenetet. 

A rigai Operaházban, mely egy hatalmas 
park közepén, velencei vagy holland kanáli-
sokhoz hasonló vizek partján áll, már készül-
nek a nyár végi produkciókra. Selga Laizane 
igazgató vezetésével bekukkantunk egy ba-
lettpróbára. Itt táncolt Barisnyikov, és élt itt 
Wagner is – művészet- és zenebarát a város, 
az ország. Láthatjuk ezt a hagyományok meg-
becsülésétől az utcaművészet produktumaiig. 
Lépten-nyomon kisgalériák, a dizájner-boltok 
Dániát idézik (csak nem olyan drágák), az áru-
házakban üzlete van a fiatal tervezőknek is. 

Úgy alakult, hogy a megbízhatatlan és vál-
tozékony közép-európai klímához képest az 
északi megbízhatóan – és forrón – nyári volt. 
A jurmalai homokos plázson a hotelek vendé-
gei és a kis dácsákban (nyaralókban) megtérő 
tulajdonosok és bérlők barnára sültek a napon 
– s utána lehűltek a 20 foknál nem melegebb 
tengerben. A központban pedig – a 70-es 
évek szocreál hangulatát idézően – az ellen-
tétek vonzzák egymást: kisvárosias épületek, 
modellházak és kézműipar, operett és ipar-
művészet. S mindez barátságos, hangulatos 
együttlétezésben.

MG

Rigai rozskenyér



Jó
 P

aj
tá

s, 
28

. s
zá

m
, 2

01
1.

 o
kt

ób
er

 1
3.

��

SZTÁRVILÁG

Pályafutásának leghosszabb stúdiófelvételén van túl az egyik leg-
népszerűbb magyarországi rockzenekar, a Depresszió. A Vízválasz-

tó címet viselő album négy hónapig készült, és szeptemberig teljes 
titoktartás övezte, amikor is a nyilvánosság elé tárták.

– Tudatosan szembe mentünk a manapság megszokott trendekkel, 
nem volt semmilyen előzetes az anyagról. Egyrészt azért döntöttünk 
így, mert most a szokásosnál is hosszabb idő telt el két nagylemez meg-
jelenése között, és tovább akartuk fokozni az amúgy is nagy érdeklő-
dést a Vízválasztó körül. Másrészt szeretnénk, ha az eddigi legnagyobb 
szabású munkánkat nem egy vagy két előzetes dal alapján ítélnék meg, 
hanem a teljes anyag meghallgatása után – mondta a frontember, Ha-
lász Ferenc. 

A négy hónap izgalmakban is jócskán bővelkedett, a demókat tar-
talmazó pendrive ugyanis még a stúdiófelvételek előtt eltűnt, így csak 
a véletlenen múlott, hogy nem szivárgott ki a teljes lemezanyag még a 
megjelenés előtt. 

– Mondanom sem kell, hogy mekkora pánik alakult ki a zenekaron 
belül, hiszen, ha ez az anyag rossz kezekbe került volna, az háromév-
nyi munkánkat tette volna tönkre. A helyzetet tovább rontotta, hogy 
a hanghordozón megtalálható volt az akkor még megjelenés előtt álló 
tízéves jubileumi koncert DVD-nk teljes hanganyaga. Sajnos a pendrive 
nem került elő, így hónapokig izgultunk azon, hogy mi lett a sorsa, de 
szerencsére nem került fel sehová, tehát úgy tűnik, hogy megsemmi-
sült, ami nagy megkönnyebbülés számunkra – folytatta az énekes.

Az album címe Vízválasztó, ami jól tükrözi, hogy egy tizenegy éves 
zenekar ennyi idő elteltével, több száz koncerttel a háta mögött, hol 
tart, és mire képes. 

– Ennyi idő után a belső viták felőrölnek sok zenekart. Mi szerencsé-
re meg tudtuk őrizni a zenekart összekötő barátságokat, és egy erős 
családként megyünk előre. Igyekszünk mindig aktuálisak és frissek ma-
radni, valamint maradandó és minőségi munkát tenni az asztalra. Innen 
a lemezcím is. Számunkra egy nagy és fontos mérföldkő az új lemez, és 
bízunk benne, hogy a közönség is így fogja látni. Zenei értelemben egy 
minőségi előrelépést képvisel az új lemez, de nem fordultunk ki önma-

gunkból. Egy másik értelmezése is van számomra a címnek. A víz sok 
szempontból maga az élet, és mi igyekszünk mindig a pozitív irányba 
fordulni, a helyes utat választani – elemezte Halász Ferenc, majd kitért 
az album hangszerelésére.  

– Huszonöt dalvázlat született a lemezhez, ebből tizenkettő jelent 
meg. A hosszú felvételi időszakban ezúttal egy producer is segítette a 
hangszerelési munkálatokat. Varga Zoltán felelt azért, hogy a legjobbat 
hozza ki a zenészekből, ennek bizonyítéka, az a friss hangzás és plusz 
erő, ami már az első klipes dalnál is szembetűnő. A Te vagy a szerem 
jó felvezetője a lemeznek, laza, fogós, tartalmas mondanivalójú, klip-
je pedig érdekes, hazai zenei videókban még sosem használt vizuális 
megoldásokat tartalmaz. A lemezanyagot teljes mértében azonban 
még így sem jellemezi, hiszen minden dal másmilyen. Változatos zenei 
ötleteket, hol markáns témákat, hol leheletnyi finomságokat fedezhet 
fel az, aki alaposan végighallgatja valamennyi dalát a Vízválasztónak 
– mondta a frontember, és végezetül azt is elárulta, hogy miért vállalko-
zik egy rockzenekar időt, pénzt, energiát nem kímélve, ekkora léptékű 
munkára. 

– A lemezkészítés számunkra egy belső késztetés. Amikor összegyű-
lik elég mondanivalónk, akkor azt a világ elé tárjuk, és igyekszünk ezt 
a lehető legjobb minőségben megtenni. Szerencsére abban a helyzet-
ben vagyunk, hogy még anyagilag támogathatók az ilyen nagyszabású 
elképzeléseink, de a változó zeneipar minket is komoly kihívások elé 
állít. Nem szeretnénk olyan kompromisszumot kötni, ami a minőség 
rovására megy, pláne, hogy mindig előre szeretnénk lépni. Egy nagy 
dobással akartunk előrukkolni, és úgy érezzük, hogy ez sikerült is – me-
sélte végezetül Halász Ferenc. 

A fentiek igazolása érdekében a zenekar októbertől nagy lemezbe-
mutató turnéra indult.

Forrás: music.hu 

A valóságot tiszta fejjel tűélesen látom,
ezért érzem néha úgy, hogy nem más csak egy álom.
A csodák mindig körülvesznek, és ez nem mese,
a rémálmaimnak nem tréfa sajnos a fele se.
Nem!

Ha közhelyekkel éltem én, csak a világot tükröztem,
a korlátolt elmék falába mégis így ütköztem.
A csalódottság megtanított a lényeggel törődni,
azokkal, akik fontosak, a rosszat eltörölni.

Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Amitől energiát kapok,
ha újra vár a küzdelem.
Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Én a függőség vagyok,
kölcsönös az érzelem.
Te vagy a szerem!

Az öntörvényűségemmel senkinek sem ártok,
ha nem tetszik a műsor, másik csatornára váltok.
Te adtad meg ezt a békét, a türelem tengered.
A boldogság a kincsed, a mámor fegyvered.

Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Amitől energiát kapok,
ha újra vár a küzdelem.
Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Én a függőség vagyok,
kölcsönös az érzelem.
Te vagy a szerem!

Te vagy a szenvedély!

Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Amitől energiát kapok,
ha újra vár a küzdelem.
Te vagy a szer! Te vagy az elem!
Én a függőség vagyok,
kölcsönös az érzelem.
Te vagy a szerem! 

Depresszió 

Te vagy a szerem

Új albummal jelentkezett  
a Depresszió
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Már a nők sem a régiek. A Sugaba-
bes brit csajtrió tagja Amelle Ber-

rabah egy londoni klubban esett neki 
egy másik nőnek. A sértett fél megúsz-
ta néhány csúnya karmolással, de akár 
rosszabbul is járhatott volna, Amelle 
ugyanis megígérte neki, hogy leharapja 
az orrát. Az egymást tépő, megvadult 
vadmacskákat a rendőrök szedték szét, 
a bíróság pedig gyors döntést hozott: az 
énekesnőnek pénzbüntetést kell fizet-
nie, amiért nem volt képes kontrollálni 
a dühét: – Szeretnék bocsánatot kérni 
a Sugababes-rajongóktól, az együttes 
tagjaitól, a kiadónktól és a családomtól 
is, amiért szégyent hoztam rájuk. Habár 
provokáció hatására tettem, amit tettem, 
mégsem vagyok híve az erőszaknak, és 
óva intek mindenkit attól, hogy hozzám 
hasonló módon próbálják lerendezni 
a nézeteltéréseiket – állítja Amelle Ber-
rabah hivatalos közleményében. Az 
énekesnőnek egyébként nem ez az első 
törvénybe ütköző zűrös ügye, úgyhogy 
egyre inkább kezd elvadulni.

Tülekednek a világsztárok 
David Guetta nyár végén 

megjelent új albumán. A vi-
lág első számú lemezlovasa 
a Nothing But The Beat című 
korongján több hírességgel 
is együtt dolgozott. A listán 
Jessie J, Nicki Minaj, Jennifer 
Hudson, Snoop Dogg, Will 
I Am, Chris Brown, Akon és 
Usher nevei szerepelnek. 
Guetta, saját elmondása 
szerint, a fenti névsorból 
leginkább Usherrel élvezte 
a közös munkát, az énekes 
ugyanis régóta nagy ked-
vence, és nagyon büszke lett 
a Without You című számra, 
amelyben Usher énekel: 
– Az albumon több szám is 
van, ami balladának indult, 

de utána átcsap őrült dance-
ritmusokba. Ez a dal tökéle-
tes Ushernek, neki jól állnak 
a balladák és a klubhimnu-
szok, ez pedig egy teljesen 
érzelmes szám. Ráadásul 

Usher csodálatos táncos 
is egyben, ezért végképp 
úgy éreztem, hogy rá van 
szükségem ehhez a dalhoz 
– mondta David Guetta. 

A Black Eyed Peas úgy döntött, hogy megszakítják működési szü-
netüket, méghozzá a Michael Jackson emlékkoncert miatt. Will 

I Am a frontember elmesélte, hogy valójában egyetlen percig sem 
gondolkodtak, hogy elfogadják-e a felkérést, mert ez számukra ki-
hagyhatatlan alkalom, akár szünetelnek, akár nem. 

– Ez az esemény rendkívül személyes, számomra kihagyhatatlan 
lehetőséggel bírt. Emlékezni Michael Jacksonra, a zenéjére, a nagy-
szerű dalaira, arra az emberre, aki engem is megihletett gyermek-
koromban... szavakat nem találok a meghatódottságtól. Soha nem 
felejtem el, amikor Michael négy évvel ezelőtt egyszer felhívott tele-
fonon, és együttműködést ajánlott fel. Megtiszteltetés volt dolgozni 
vele, és találkozni a családjával – mondta Will I Am. 

Akár ő rendezi majd az új Kleopátra-
filmet, akár nem, Angelina Jolie-t te-

litalálatnak tartja a főszerepre – mondta 
James Cameron, az Avatar rendezője a The 
New York Timesnak. Cameront az Avatar 
novemberi DVD- és Blue-ray-megjelené-
se alkalmából szólaltatta meg a napilap. A 
telefonos interjúban a rendező a Sony Pic-
tures Entertainment Kleopátra-filmtervé-
vel kapcsolatban elismerte, hogy valóban 
tárgyalt a produkcióról a stúdióval, amely 
Stacy Schiff Cleopatra: A Life című könyvét 
akarja megfilmesíteni. Egyelőre szó sincs 
arról, hogy elkötelezte volna magát mellet-

te – jelentette ki, ugyanakkor nem tagadta: 
„Ez egy olyan téma, ami mindig is magával 
ragadott engem.”

A bunyós csaj

A kihagyhatatlan alkalom 

James Cameron Angelina Jolie-ban 
látja az új Kleopátrát

David Guetta dicséri Ushert
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A magyarországi Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisz-

térium és a Vidékfejlesztési Minisztérium 
közösen az Európai Mobilitási Hét témájához 
fűződő rajz-, fotó- és kreatív családi pályázatot 
hirdetett az idei év tavaszán. Erre a pályázat-
ra küldtük el mi is alkotásainkat, de az ered-
ményhirdetésre egészen mostanáig várni kel-
lett. Hosszú és várakozással teli nyarunk volt, 
de így utólag megérte. Nemrég ugyanis fel-
készítő tanárainkat egy levélben értesítették, 
miszerint tizennyolc vajdasági tanuló kapott 
meghívást az Európai Mobilitási Héten meg-
szervezett díjátadóra. A nyereményekről vagy 
pontos helyezésekről előre mit sem tudva in-
dultunk hát útnak nem kis izgalommal.

A Közlekedési Múzeum ajtaji szélesre tá-
rultak előttünk, s mi némileg talán büszkén 
léptünk be az előcsarnokba, ahol a felíratko-
zás után átvonultunk a múzeumi részlegbe, 
ahol már öszegyűltek a szervezők és a diákok 
sokasága. Mind-mind az eredményhirdetésre 
vártunk, de, hogy fokozzák az izgalmakat, a 
szervezők egy kis meglepetést tartogattak 
számunkra.

Őszintén, mikor megtudtam, hogy én va-
gyok az egyik fődíjas, nem is jutottam szóhoz. 
Tanárnőm is velem együtt örült, de abban biz-

tos vagyok, hogy nálam akkor senki nem volt 
boldogabb. Habár ő is elbüszkélkedhet azzal, 
hogy több tanítványa is értékes ajándékokkal 
lett gazdagabb, köztük rollerekkel, mp3-leját-
szókkal, valamint kerékpárokkal,  mégiscsak 
mi díjazottak örültünk mindezeknek a legjob-
ban. 

Egy utolsó csoportkép után a szervezők az 
emeletre invitáltak mindenkit, ahol jobbnál 
jobb sütik és szendvicsek fogadtak bennünket. 
Miután mindent eltüntettünk az asztalokról, 
végigjártuk a kiállítást a múzeum falai között, 
mindent megnéztünk a régi vasúti kocsiktól 
kezdve a valamikori díjazott hajómakettekig. 
A tartalmas nézelődés után végül is magunk 
mögött hagytuk a múzeum épületét, ugyanis 
a programunk ezzel még korántsem ért vé-
get. A Budai-vár és annak leghíres bástyája, a 
Halászbástya felé indultunk. Azt hiszem, több 
lettem valamivel, nemcsak egy biciklivel. Ba-
rátokkal és olyan régi történetekkel, melyek 
egykor talán valóban igazak voltak, de ma is 
tanulságosak.

Multimédiás lejátszókat kaptak Kopilovity 
Brigitta és Kozma Réka 6. osztályos tanulók.

Rollerrel, és az imént említettekhez hason-
lóan oklevéllel díjazták Lulić Mila, Nagygyörgy 
Zsóka, Simić Milica óvodásokat; Dékány Máté, 

Illés Lehel, Balkó Mácsai Bettina első osztályos; 
Somosi Ágnes és Fodor Krisztina második 
osztályos; Szűcs Szilvia, Göbbös Dorina, Berta 
Klaudia harmadik osztályos; Kovács Ákos és 
Bártol Nikoletta negyedik osztályos tanulókat.

Majd végül, de nem utolsó sorban fődíjas-
ként bukósisakokkal, valamint oklevéllel díjaz-
ták Varkulya Viktort harmadik osztályos, Hoki 
Brigitta negyedik osztályos és Korsós Karolina 
hetedik osztályos tanulókat, valamint Csákány 
Lóránt középiskolás diákot.

Korsós Karolina, 8.3 osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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