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A doroszlói Petőfi Sándor iskola ötödi-
kes és hetedikes tanulói 2011. októ-

ber 7-én, pénteken délután meglátogatták 
Sugár (született Hózsa) Erzsébetet, akit szin-
te mindenki Óvodás Erzsi néniként ismer a 
faluban, talán csak a mai gyerekek nem.

Erzsi néni februárban töltötte be 90. élet-
évét. Egyetlen ember van a faluban, aki idő-
sebb nála (4 évvel). Rajta kívül még ketten 
ugyanannyi idősek, mint ő. Kedves mosolya 
még mindig megmaradt. Erzsi néni húsz 
éven át dolgozott dadaként a falu egyetlen 
óvodájában. Annak idején egy időben kb. 
ötven gyerek járt óvodába (kis és nagycso-
port működött két nyelven). A régi óvoda-
épület már nem létezik, de a benne átélt 
vidám napok még mindig elevenen élnek 
sokunk emlékezetében.

Erzsi néni érdekes történeteket mesélt 
a gyerekeknek valamikori óvodásairól, akik 
mára már szülők vagy nagyszülők lettek, 
s éppen a látogatók szűkebb családi körét 
vagy rokonságát képezik.

Iskolánk ötödikes és hetedikes tanulói meglá-
togatták a nyolvankét éves Tallósi Imre bácsit, 

a falu utolsó cipészmesterét. Imre bácsi 26 évig 
dolgozott a falu központjában lévő cipészmű-
helyében, aminek csak a cégtábláját láthatták a 
gyerekek.

A cipészmester sok-sok szerszámot és kap-
tafát mutatott, amit ma már szinte csak mú-
zeumban lehet látni. Néhányat közülük kézbe 
is vehettünk. Imre bácsi bemutatta, mit mire 
használt. A gyerekek itt láttak először árat, fa-
szöget, lyukasztót, cipész szabásmintákat. A 
mértékkönyvben ismerős nevekre találhattunk. 
Példaértékű volt a rend, amelyet ott láthattunk. 
Minden szerszámnak pontos és állandó helye 
van, ahonnan bármikor elővehetőek.

Csak remélni lehet, hogy a pályaválasztáskor egy-
szer majd valakinek ez a szakma is eszébe jut. 

Iskolánkban minden évben kétszer rendeznek futóversenyt. Az őszi futóver-
senyt, ha az időjárás is megengedi, a gyeremekhét utolsó napján tartják meg. 

Valamikor a falu végén lévő futballpályán futották le a gyerekek az életkorukra 
előírt távot, az utóbbi néhány évben pedig a Rozmaring utcában (Ivo Lola Ribar 
utca). A rendezvény főszervezője az iskola testnevelőtanára Csernai Dénes.

A képen az iskola nyolcadikosainak egy része látható.
Brindza Ildikó

Erzsi néni 90 éves

Látogatás Tallósi Imre bácsinál

Ép testben ép lélek
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Mintha egyetlen narancs lenne 
a mi osztályunk, oly kerek.
S mint a narancs sok kis gerezdje,
úgy simul össze a sok gyerek.

Együtt nőttek örömben – gondban,
és jó testvér lett mindegyik: 
Iskolánk héja összefogta 
az osztály kis gerezdjeit.

Aranyágon függtünk mindahányan:
Tanítónk volt az aranyág.
Ő viselt gondot ránk az iskolában, 
s nemcsak tanító volt, de jó barát.

Sokszor hajolt meg a nehéz tehertől, 
hisz nem kicsiny gond ennyi kisgyerek: 
A szép gyümölcsre csúf verébsereg tör,
s a rosszaság, hej belénk csipeget…

De maradandó, amit megtanultunk,
kis munkásokként élve napra nap.
A fény, amelytől égten pirosultunk,
a tudás fénye mindig megmarad…

Mi nem fogunk már soha elfeledni,
amíg számolni, olvasni tudunk. 
A te jóságod fogjuk számba venni, 
s rád gondolunk, ha szépet olvasunk.

A te mosolyod ott ragyog az irkán,
a betűkből a te arcod nevet. 
Tiéd a legszebb, legjobb bizonyítvány,
a legszebb ötöst te érdemled.

Mint ahogyan a költő, Rubin Szilárd 
emlékezik vissza a legkedvesebb 
tanítójára, te is biztos szívesen gon-

dolsz vissza tanító nénidre, legkedveltebb ta-
náraidat, s te is ötöst adnál nekik.

A péterrévei Samu Mihály iskolában is sokan 
szeretik tanító nénijüket, tanáraikat. Erről mesél 
nekünk: Mihalec Erika, Major Jennifer, Ko-
vács Emese, Bálind Krisztián, Deák Arnold és 
Géber Endre. Mindannyian ötödikesek, s Ba-
lassa Boglárka magyartanárnő tanítványai.

Erika kissé még mindig fájlalja, hogy el kel-
lett szakadni a tanító nénitől, de máris meg-

szerette a tanárokat, akik a kedvenc tantárgya-
it tanítják.

– Kezdetben nagyon furcsa volt – emlékezik 
vissza Erika. – Sajnos a tanító néni nem készített 
föl bennünket arra, hogy a tanárok ilyen szigo-
rúak. Jó oszink van, megértő. Ha gond van az 
osztályban, segít. A múltkor is csúfoltak valakit, 
hogy kövér. Megtudta, s azt mondta, nem az a 
fontos, hogy valaki kövér-e vagy sovány, hanem 
az, hogy jó barát, jó tanuló legyen. Megszeret-
tette velünk az anyanyelvünket. Igaz,  nyelvtant 
már alsóban is tanultunk, így nagyon könnyű. 
Szép olvasókönyvünk van, tele szebbnél szebb 
mesével. Legutóbb olvastuk a Tündérszép Ilo-
na és Árgyélus című mesét. Ma meg CD-ről 
hallgatunk néhányat. Intőosztáskor nagyon 
haragudott a sok intő miatt. Törődik velünk, azt 
szeretné, ha jó osztály lennénk.

A töritanárnő, akit Forgács Katalinnak hív-
nak, is szépen előadja a tananyagot, igyekszik, 
hogy még órán megtanuljuk.

Jennifer máris megkedvelte a zenét és a mű-
szakit. Az utóbbit  Dózsa György tanár úr tanítja. 
Óbecsén a Ricsaj népművészeti találkozón már 
láttam, minként oktatja a diákjait a fafaragásra, 
s a munkáit is láttam már a kiállításon.

– Én a műszaki tanár urat szerettem meg 
– mondja Jenni –, ugyanis gyakran dicsér, 
hogy milyen szépen rajzolok, meg sok ötöst 
is kaptam már. Viccelni szokott velünk. Mi-
kor bent maradunk a szünetben, mindig azt 
mondja, ha háromra nem megyünk ki, bezár 
bennünket.

A zenetanárnő, Károlyi Andrea is jó, ugyan-
is sokat foglalkozik velünk. Délutánonként 
furulyaórákat tart. Még a kezemet is segített 
beállítani a furulyán.

Emese az olyan tanárokat kedvelte meg, akik 
nem túl szigorúak, nem íratnak ellenőrzőt…

– A rajztanárnő a kedvencem, Megye-
ri Mártának hívják – magyarázza Emese. 

– Mindig megdicséri a munkáimat. Nekem ez  
könnyű tantárgy, ugyanis szeretek rajzolni. Már 
kiskorom óta sokat rajzolok, meg különórára is 
jártam, ahol tanultam rajzolni. A zenetanárnőt 
is kedvelem, mivel járok zeneiskolába, így a fu-
rulyázást is könnyebben meg tudom tanulni.

Krisztián szerint is nagyon szigorúak a ta-
nárok, különösen a matektanár. 

– Mivel legjobban a biológiát szeretem – hall-
juk Krisztiántól –, a bigitanárnő, Bicskei Piroska 
a legkedvesebb tanárom. Jól elmagyarázza a 
tananyagot, úgyhogy már az órán megtanuljuk. 
A növényekről, gyógynövényekről tanulunk, s 
engem ez érdekel. A töritanárnőt is kedvelem. 
Most az őskorról tanulunk, s mindig leírjuk a lé-
nyeget a füzetbe, s azt kell megtanulni. Sokszor 
viccel velünk, de ha valaki hülyeségeket mond, 
akkor mérges is szokott lenni.

Arnold jól tud szerbül, nem is csoda, hogy a 
szerbtanárnő mindig dicséri.

– A szerbtanárnő, Milošević Višnja nagyon 
kedves, néha viccelődik is – meséli Arnold –, 
de ha rosszalkodunk, mérges is tud lenni. Ne-
kem nagyon könnyű e tantárgy, mivel már kis-
koromban jól megtanultam szerbül. Örülök, 
hogy mindig megdicsér, úgy érzem, ő is szeret 
engem. S az nagyon fontos, hogy a tanár sze-
resse a gyerekeket.

A tornatanár, Mátyás Marjan is a kedven-
cem, mert szeretek tornázni. Nála sem lehet 
órán hülyéskedni, mert olyankor ő is nagyon 
mérges.

Endre szerint is a tanárok kedvesek, de szi-
gorúak.

– A kedvencem a matematika – jelenti ki 
Endre –, meg persze a matektanár, Balassa Atti-
la. Mindig megdicsér. Értem a matekot, s nekem 
ez könnyű tantárgy. Az sem zavar, mikor rosszak 
vagyunk, s büntetésből több házit ad. A torna-
tanár is kedves nekem. A gyermekhéten is a 
kedvünkbe járt, vicces CD-ket vetített nekünk.

Koncz Erzsébet

Jó, ha a tanárok szeretik a gyerekeket

A legkedvesebb tanárom



Jó
 P

aj
tá

s, 
32

. s
zá

m
, 2

01
1.

 n
ov

em
be

r 1
0.

�

A legkedvesebb tanárom Már a 18. században megjelentek az 
első olyan járművek, melyek a ma 
ismert autók ősei. Kezdetben gőz-

zel, később úgynevezett éghető gázokkal mű-
ködő motorok hajtották a négykerekűt, mely 
mára meghódította az egész világot. Több 
százmillió darab rója az utakat, és nélkülük 
sokak számára elképzelhetetlen lenne a min-
dennapi élet. Lenyűgöző fejlődés és változás 
jellemzi az autók történetét, és ki tudja, hogy 
a további fejlesztések milyen irányban foly-
tatódnak. Talán egyszer tényleg a levegőben 
röpködő autócsodákkal jutunk el A pontból 
B-be. De már most is bőven akadnak olyan 
modellek, melyek kisebb technikai csodák-
nak számítanak, szemet gyönyörködtetőek, 
és persze az autósportoknak is bőven akad 
rajongója.

A szabadkai Đuro Salaj iskola ötödikes és 
hatodikos tanulóit, vagyis Szabados Adrian-
nát, Lőrik Izabellát és Fleis Szabolcsot, vala-
mint Jenei Dorinát és Romić Mártát faggat-
tuk arról, melyik autómárka a kedvencük, mi a 
fontos egy kocsinál, és milyennek képzelik el a 
jövő autóját.

Dorina azt mondja, az autók nagyban meg-
könnyítik az életünket, viszont legnagyobb 
hátrányuk, hogy szennyezik a levegőt.

– Nekünk is van kocsink, nem a legújabb, 
de talán nem is ez a fontos. Ha valakinek 
szép autója van, azt biztosan megnézik, ám 
inkább a megbízhatóság a lényeg. Nincsen 
kedvenc autómárkám, de mondjuk az újabb 
típusú Mercedesek elég szépek. Inkább azt 
mondanám, a régebbi modellek nem nagyon 
tetszenek, viszont az úgynevezett old timerek 
között már találnék néhányat, amelyik külön-
leges. Nincs mindig szükség autóra, például 
iskolába általában bicajjal vagy busszal járok, 
de ha az egész család megy valahova, akkor 
inkább az autót választjuk. Ha egyszer lesz 
saját autóm, szép tágas lesz, de nem túl nagy, 
bár lehet, hogy egyszer tényleg a levegőben 

fognak repülni, és teljesen másként néznek 
majd ki.

Márta az autósportot nem szokta nézni, vi-
szont az autós magazinműsorokat igen. Ked-
venc autómárkája a BMW, a régi és az újabb 
modellek egyaránt tetszenek neki.

– Szerintem a BMW-k a legjobb és legprakti-
kusabb autók. Nekünk nincs kocsink, de ha len-
ne, ilyet szeretnék. Igazából persze szinte bár-
milyen autónak nagyon örülnék, éppen azért, 
mert egy sincs, de úgy képzelem, valami tága-
sabb modellre lenne szükségünk. A lányokhoz 
inkább a kisebb autók illenek, nem a dzsipek, 
de egy családi autó már jól áll nekik is. Viszont 
a sportkocsik nem tetszenek, vagyis hozzám 
nem illenek. Nem is szívesen hajtanék sport-
kocsit. A megbízhatóság szerintem is nagyon 
fontos, persze a külalak is számít. Remélem, az 
autók a jövőben is az utakon maradnak, és nem 
a levegőben közlekednek. Az nem lenne jó.

– Az én kedvenc autómárkám a Citroën 
– mondja Adrianna. – A legszebb szín egy ko-
csinál a szürke, meg még a sárga és a fekete is 
jól mutat. Nekünk is van autónk, szerintem jó 
kocsi, habár örülnék, ha lecserélnénk egy Cit-
roënre, mert az nemcsak szép, hanem megbíz-
ható is. Az autó megkönnyíti az életünket, és 
amikor szükség van rá, akkor használjuk, bár 
sokat járunk biciklivel is. A dzsipek számomra 
túl nagyok, a sportkocsik meg talán nem elég 
megbízhatóak. Az autósportot nem követem, 
az inkább a fiúknak való, versenyeken is inkább 
a férfiak indulnak, nem a nők, és szerintem a női 
autóversenyzőkre furcsán néznek, meg a fiúk 
jobb sofőrök is. Amondó vagyok, hogy a jövő-
ben biztonságosabbak, környezetkímélőbbek, 
de egyre drágábbak is lesznek az autók.

Szabolcs természetesen nagyon szereti a 
kocsikat, a Mercedes az egyik kedvence, illet-

ve a Lamborghini murcielago modell tetszik 
neki nagyon.

– Véleményem szerint a murcielago szebb 
és gyorsabb, mint más autók, a Mercedes 
pedig megbízhatóbb. Leginkább úgy lehet 
eldönteni, melyik autó a legjobb, ha kipró-
bálja az ember. Amikor tehetem, megnézem 
azokat a műsorokat, amelyekben bemutatják 
a legújabb modelleket, és mi fiúk is szoktunk 
az autókról beszélgetni, hogy kinek melyik a 
kedvence, mit tudnak, milyen erősek. Nézem 
az autósportokat is, és amit tudok, követek. 
Vannak lányok is, akik nézik, de inkább a fiúk-
nak érdekes ez. Nincs autónk, de szeretném, 
ha lenne. A jövőben valószínűleg jobb és kör-
nyezetkímélőbb autókat fognak készíteni, és 
kevesebb lesz a baleset. 

Izabella szerint egyáltalán nem fontos, 
hogy egy autónak milyen a színe, bár számára 
legszebbek a fekete és a fehér színűek.

– Nekünk most nincs autónk, de volt egy 
kocsink, méghozzá sárga, és nem tetszett. 
Szeretném, ha megint lenne autónk, mindegy, 
melyik márka, csak jó legyen és tágas, hogy 
elférjen benne a család. Nincs külön kedvenc 
autóm, sok modell tetszik, de egyik sem túl-
ságosan, bár mondjuk egy modern dzsipet 
elfogadnék. Fura dolog, hogy a nagyon öreg 
autók olyan drágák. Az apukámmal és a test-
véremmel elmentünk a régi autók kiállítására, 
érdekes volt, de nem szeretnék ilyen öreg ko-
csit. Szerintem a jövőben nem fognak repülni 
az autók, de mindenképpen megváltozik a 
külalakjuk, és lehet, hogy hasonlítani fognak 
az űrhajókra, meg nagyon sok dolgot önálló-
an megcsinálnak, például kereket cserélnek, 
meg hasonlók.

Sztojánovity Lívia

Négy keréken
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A téli nádas közelében barangolva bar-
kóscinegék kis csapatával találkozunk. 
A nádtorzsák között keresgélnek, de 

ha megállunk a közelben, egyik a másik után 
kúszik fel a nádszálakon, kíváncsian ránk pil-
lantanak, azután visszaereszkednek a fenék-
re. Csilingelő hangjuk jellegzetes, ezt hallva 
könnyű megtalálni őket. Tavasztól őszig apró 
ízeltlábúakkal táplálkoznak, míg késő ősszel 
magtáplálékra, elsősorban a nád és a gyé-
kény magjára térnek át. Gyomruk átalakul, fala 
megvastagszik, és a lenyelt apró kövecskékkel 
és homokszemekkel egyfajta reszelőként mű-
ködik. A barkóscinege állandó madár, amely a 
hazai nagyobb nádasokban mindenütt előfor-
dul. Állományát a kemény, havas telek, vala-
mint a kora tavaszi nádégetés veszélyezteti. A 
párok évente többször költenek, először már-
ciusban, az égetés ezeket a korai fészekaljakat 
pusztítja el. 

A mezők egészen más képet mutatnak, 
mint néhány hónappal ezelőtt. Már letörték a 
kukoricát, ám a kévékből rakott kupacok sok 
helyen kint maradtak, és kitűnő búvóhelyet 
nyújtanak az apró rágcsálóknak. Lejárt a vi-
rágzás ideje, de azért november elején az utak 
mentén még látni a kókadt, lila aszatvirágokat, 
és itt-ott a katángokon is díszlik néhány kék 
szirmocska. Felszakadtak a tövises iringó cso-

mói, más néven ördögszekerek, és sík terepen 
a szél néha több száz méternyire görgeti őket.

Tömött téli bundájukat viselik a szürkület-
kor vadászni induló rókák. Óvatos állatok, de 
ahol kevés ember jár, nappal is mutatkoznak. 
Már csak azért is, mert számuk – a veszettség 
elleni, szájon át elfogyasztott védőanyagnak 
köszönhetően – országszerte nagyon meg-
nőtt. A szukák a tél derekán kezdenek tüzel-
ni, éjszakánként hallani furcsa ugató, vonyító 
hangjaikat. A rókák a mezőkön elsősorban 
rágcsálókat fognak, de ahol a tanyán nyitva 
felejtik a baromfik ólját, onnan néha tyúkkal 
vagy kacsával a szájukban távoznak. 

A kis rágcsálókat persze nemcsak a róka ti-
zedeli, hanem vadászik rájuk a molnárgörény, 
a menyét és a hermelin, a tanyák és a majorok 
közelében a kuvik is. E kis bagoly már a késő 
délutáni órákban, de legkésőbb szürkületkor 
elhagyja rejtekhelyét, és egy karón, kerítésosz-
lopon vagy alacsony faágon ülve lesi előbuk-
kanó zsákmányát. 

A kuvik tavasztól őszig főleg rovarokat, na-
gyobb bogarakat, bagolylepkéket és sáskákat 
fog, de a téli hónapokban ezek híján rágcsá-
lókat és madarakat zsákmányol. Gyermek-

koromban figyeltem meg, hogyan fogja el a 
szalmakazalban éjszakázó verebeket. Oda-
röppent, topogni kezdett a nyílás körül, ahol a 
veréb bebújt, és amikor az vakrémületében ki-
repült, villámgyors mozdulattal megragadta. 

A téli mezőkön és az utak mentén a veté-
si varjú nagy csapatait látjuk. Minden ehetőt 
felszednek. Pillanatok alatt ellepik az autó 
ablakán kihajított almacsutkát vagy kenyérda-
rabot, és ügyesen kitérnek a következő jármű 
elől. A kukoricatarlókon az elhullott szemeket 
kapkodják fel, követik a szántó traktort, hogy a 
kiforduló pockokat és pajorokat elcsíphessék, 
de eltakarítják az utakon heverő, elgázolt ál-
latokat is. A hazai vetési varjakhoz észak felől 
minden ősszel nagy csapatok csatlakoznak, 
ezért látunk télen sokkal több károgó fekete 
madarat.

A zöld varangyok gyakran telelnek a falusi, 
tanyasi pincékben és krumplivermekben, de 
ha jobban körülnézünk, ugyanott ászkákat, 
pókokat, csigákat és néha télire behúzódó 
lepkéket is találhatunk. Pincékben és padláso-
kon telel hazánk egyik még viszonylag gyakori 
denevérfaja, a közönséges törpedenevér. A hi-
degre kevéssé érzékeny, ezért gyakran már a 
tél második felében, februárban repülni kezd. 
Ha valahol telelő állományra bukkanunk, ne 
háborgassuk a pihenő állatokat. A denevé-
rek valamennyi faja védett, fontos rovarevők, 
számuk azonban különböző okok miatt egész 
Európában nagyon megfogyott.

Sch. E.

Ördögszekeret görget a szél

Barkóscinege Molnárgörény

Tövises iringó

Katángkóró

Közönséges törpedenevér
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A fiatal nőstény csimpánzok úgy ját-
szanak botokkal, mint kislányok egy 

babával – figyelték meg amerikai kutatók 
természetes körülmények között. A hí-
meknél ez a viselkedés alig fordult elő.

Sonya Kahlenberg, az amerikai Mai-
ne állambeli Bates Egyetem, és Richard 
Wrangham, a Harvard Egyetem kutatói az 
ugandai Kibale Nemzeti Park egyik csim-
pánzcsoportját figyelték meg 14 éven át. 
Többek közt megállapították, hogy ezek 
az úgynevezett Kanyawara-csimpánzok 
négy különböző módon használtak boto-
kat. Lyukakban vájkáltak velük vizet vagy 
mézet keresve, játékos dobó-, illetve ta-
szítófegyverként használták, egyedül vagy 
többen játszottak velük, vagy perceken, 
sőt, akár órákon át magukkal hurcolászták.

Az utóbbi viselkedés jóval gyakrabban 
fordult elő nőnemű egyedeknél, mint 
hímneműeknél – írják a kutatók a Current 
Biology című folyóiratban. A hímek inkább 
játékfegyverként használták a botokat.  

A nőstények azonban, amint kicsinyük 
lett, felhagytak a botok hordozásával.

A kutatók ebből arra következtettek, 
hogy a botok a baba szerepét tölthették 
be, és hogy a csimpánzlányok az anyasze-
repre készülnek fel ily módon játékosan. 
Erre utal az is, hogy a botokat rendsze-
resen fészkükbe is magukkal vitték, míg 
a többi felhasználási mód esetében ez 
soha nem fordult elő. A kutatók úgy vé-
lik, hogy a fiatal állatok e viselkedést nem 
anyjuktól tanulják, hanem egymástól le-
sik el. Más szabadon élő csimpánzoknál 
még soha nem figyelték meg, hogy a 
lányok babaként játszanának botokkal. 
Lehetséges, hogy ez a szokás a Kanyawa-
ra-csoportban alakult ki.

Az amerikai kutatás első ízben mutatta 
ki szabadon élő állatoknál, hogy másképp 
játszanak a fiatal hímek és nőstények. Ez 
arra utal, hogy valóban létezhet egyfajta 
biológiai preferencia bizonyos játékok 
iránt, és ez az ember esetében sem csu-
pán a nevelés eredménye. Fogságban élő 
csimpánzoknál korábban megfigyelték, 
hogy a fiatal hímek inkább autókkal, míg 
a nőstények inkább babákkal játszanak.

A prérikutyák egymással igen barátságos rágcsálók: a Saint 
Louse-i Állatkertben az Egyesült Államokban kutatók 

arra lettek figyelmesek, hogy a prérikutyák néha-néha csó-
kot váltanak. Huszonöt összezárt prérikutyát tanulmányoz-
tak egy egész nyáron át a washingtoni tudósok, amikor arra 
jutottak, hogy a prérikutyáknál a puszi a hagyományos visel-
kedés része.

A prérikutyák csók közbeni reakciója nagyon hasonlít az 
emberekére, magyarázta dr. Adam Eltorai a BBC Newsnak. Az 
állatok élvezik egymás ilyen téren nyújtott gondoskodását. A 
csókolózás stresszcsökkentő hatással rendelkezik, ez a kuta-
tók szerint a prérikutyákra is igaz. Azok a prérikutyák kevésbé 
harciasak, melyek többet csókolóztak.

A csókot sokszor üdvözlő gesztusként alkalmazzák, egy-
más száját érintik ilyenkor, esetenként kidugják a nyelvüket. 
A csókot gyakran kíséri más szerető jellegű viselkedés, ilyen-
kor az egyik prérikutya játszani kezd a másikkal.

Az emberen kívül más főemlősök is végeznek hasonló 
aktivitást. A kutyák, macskák, madarak és néhány egyéb állat 
szintén végez csókhoz hasonlítható cselekvést, mint például 
a másik testének megnyalása vagy tisztítása.

A brit tudósok ennek is utánajártak: alapos tanul-
mányt végeztek a madarak és a távvezetékek vi-

szonyáról.
A Birmingham Egyetem kutatói komoly vizsgá-

latnak vetették alá a túzokot, a kék darut és a fehér 
gólyát, hogy megfejtsék, miért nem veszik észre a ve-
zetékeket. Ehhez a madarak látását kellett szimulálni, 
természetesen repülés közben.

A brit tudósok arra jöttek rá, hogy a madarak va-
kon teszik ki magukat a repülés alatt tartott menet-
iránynak. Túl későn tudják elfordítani a fejüket – akkor 
is csak 25 és 55 fokban – ha veszélyes tereptárgyat ér-
zékelnek. A katasztrófa ezzel a „szárnyas előrelátással” 
előbb-utóbb bekövetkezik.

A gólyaállomány 25 százaléka pusztul el rendsze-
resen az ütközésekben. Különösen a túzok és a daru 
akad fenn gyakran vezetékeken, de a ragadozó ma-
darak is súlyos balesetet szenvednek szűklátókörűsé-
gük miatt.

Kiderült, a hatalmas emlősök odafi-
gyelnek egymásra, miközben gya-

korlott csapatjátékosok.
A Cambridge-i Egyetem kutatói 

Joshua M. Plotnik vezetésével Thaiföl-
dön hat pár elefánttal kísérleteztek.

Az állatokat korlát mögé terelték, s 
az elefántok csak úgy tudtak hozzájut-
ni a csemegéhez, ha egyszerre húzták a 
raklap két végéhez erősített köteleket. 
Amennyiben együttműködtek, az „asz-
tal” becsusszant a korlát alatt, viszont 
ha csak az egyik kötelet húzták, kudar-
cot vallottak. A hat pár elefánt két nap 
leforgása alatt negyven kísérletben 
vett részt. Minden páros rájött a for-
télyra, s tíz esetből legalább nyolcban 
sikeresen megoldották a feladatot.

A kísérlet második napján a tudó-
sok igyekeztek megkeverni az állato-
kat, s a párosok egyik tagját előbb ve-
zették a korlát mögé, mint a másikat. 
Ám mint kiderült, az elefántokat nem 
lehet átverni, s türelmesen megvárták 
párjukat.

Az egyik fiatal elefánt viszont „nem 
hagyományos” módon állt hozzá a 
probléma megoldásához: egyszerűen 
rálépett a kötélre, s társára hagyta a 
munka dandárját.

A tanulmány írói hangsúlyozzák, 
nehéz meghúzni a határvonalat a 
tanulás és a megértés között, ám 
mindenesetre tény, hogy az elefántok 
képesek az együttműködésre és figyel-
nek társaikra.

A csimpánzlányok is 
babáznak

Miért koppan 
a túzok a póznán?

Csókolóznak  
a prérikutyákÜgyesen fociznának  

az elefántok
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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

Vidékünk egyik őshonos hala egyedülállónak számít sajátos ívási 
módszere miatt. A törpe növésű szivárványos ökléről van szó, 

melynek legnagyobb példányai legfeljebb nyolccentisek, és amely 
igen sok népi elnevezésnek örvend. De ezek sorolásába nem bocsát-
kozunk, mert félő, hogy valamelyik kimarad.

A szivárványos ökle szaporodása azon múlik vagy bukik, hogy 
egy meghatározott vízterületen élnek-e olyan szervezetek, amelyek 
lehetővé teszik ezt. Adott esetben kagylókról van szó. Ívási időben 
az ökle hímjei élénk nászszíneket öltenek. A nőstények ugyanakkor 
kibocsátják a hal testhosszához képest meglehetősen hosszú ívó-
csövüket, és ennek segítségével ikrájukat, néhány szemenként ada-
golva, kagylók kopoltyújában helyezik el. A hímek ivartermékeiket 
a kagyló felett szórják ki. Amikor a kagyló friss vizet szippant, azzal 
együtt az ivartermékek is bejutnak a kopoltyúba, és megterméke-
nyítik az ikrát. Azonkívül, hogy ott ikrafalók nem veszélyeztetik, a 
folyamatos vízcsere állandó jó oxigénellátást nyújt. Miután kikeltek, 
a lárvák kiúsznak a kopoltyúból. 

A szivárványos ökle tehát csak ott maradhat meg, és csak ott sza-
porodhat, ahol megfelelő kagylóállomány is él a vízben.

Nemrégiben bizonyosságot nyert, hogy a kagylók más halaknak 
is bölcsőjük lehetnek. Ez esetben azonban nem élő kagylókról van 
szó, hanem az elpusztult egyedek üres kagylóhéjáról. 

Mintegy három évvel ezelőtt történt, hogy a vízfenéken élő szer-
vezetek életét kutató csoport egész sor kagylóhéjat búvárkodott ki 
a Dunából, amelyekben valami szokatlant talált. Megállapították, 
hogy fejlődő életkezdeményről, pontosabban megtermékenyített 
gébikráról van szó.

A gébek ikrája ugyanis félreismerhetetlen, minden szem külön 
hártyában van, és úgymond kocsányon lebeg. Az egyik ilyen kagyló-
héjat akváriumba helyezték, és a benne levő ikrát sikeresen kikeltet-
ték. És valóban aprócska gébek keltek ki belőle.

A szóban forgó halakról nem árt tudni, hogy vidékünkön nem 
volt mindig belőlük. Tengerben élő halcsaládról van szó, melynek 
első képviselője, a tarka géb a 19. század hetvenes éveiben a Dunán 
felúszva érkezett tájainkra. Száz évvel később a folyami géb követte, 
további tíz év után a békafejű géb, majd néhány évre rá a feketeszájú 
géb is megérkezett. A négy immár tömeges faj mellett további kettő 
bizonyító példánya is előkerült vizeinkből.

Halhólyaggal nem rendelkező, összenőt hasuszonyaikkal az alj-
zathoz tapadó, és rendkívül rosszul úszó halakról van szó. Akkor ho-
gyan úszhattak fel a folyón? – merült fel a kérdés.

Erre a kagylóhéjakban levő ikralelet lehjet a válasz. Valószínű, 
hogy nem is a halak úsztak fel, hanem a hajók törzsére tapadó kagy-
lókba elhelyezett gébikra érkezett tájainkra, és itt kelt ki.

Szivárványos ökle

Halbölcső a kagylóban

Gébikra a kagylóhéjban

Folyami géb

Egy termetes feketeszájú géb
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November 10. 
Réka, Leó, Tünde, András, Florentina, 
Delinke, Florencia, Jusztusz, Mátka, 

Rusztem, Tibor és Virginia napja.
Réka: Török, hun, magyar eredetű név, 
a mondákban Attila feleségének a neve. 
Jelentése ismeretlen. Más magyarázat 
szerint, ótörök eredetű, így az Arikan 
névből származik, jelentése: tiszta úrnő.
Virginia: Latin eredetű név. Jelentése: 
lány, hajadon.

1871. XI. 10. – 140 éve történt 
Henry Morton Stanley brit újságíró és 
Afrika-kutató a Tanganyika-tó melletti 
Udzsidiban megtalálta az elveszettnek 
hitt David Livingstone felfedezőt. Living-
stone, miként minden korai Afrika-utazó, 
megcsak kutató, hittérítő is volt. Living-
stone 1841-ben ment először Afrikába, 
1849-től Dél- és Közép-Afrikában ku-
tatott fel addig ismeretlen területeket. 
1855-ben a Zambézi folyó Viktória-víz-
esését fedezte fel, Tanganyika és Ugan-
da nagy részét feltérképezte, 1856-ban 
elsőként utazta be Dél-Afrikát a nyugati 
részétől a keletiig. Mivel ekkor négy éve 
semmi hírt nem kaptak róla, a New York 
Herald megbízta Stanleyt a felkutatásá-
val, aki nyolc hónap múlva a Tanganyika-
tónál így üdvözölte az eltűnt hittérítőt: 
„Dr. Livingstone, ha jól sejtem...”

1970. XI. 10. – 41 éve történt

Megnyitották a turisták számára a kínai 
nagy falat, mely korábban nem volt lá-
togatható. Egyes részeit fölújították, míg 
más – ma már szintén látogatható – he-
lyeken teljesen romos állapotban van.

November 11. 
Márton, Andor és Atád napja.

Márton: A latin Martinus név rövidült 
magyar formája. Jelentése: Mars hadis-
tenhez hasonló, harcias, bátor.
Atád: Török, magyar eredetű név, az Ata 
név -d kicsinyítő képzős származéka. Je-
lentése: apa, apácska.

317. XI. 11. – 1694 éve történt 
Szent Márton ünnepe
Pannóniaban (Sabaria) születt 316-ban 
vagy 317-ben a tours-i katolikus püspök. 
Tizenöt éves korában a római hadsereg-
be sorozták. Katonaéveiben vitézsége 
mellett kitűnt jólelkűségével, felebaráti 
szeretetével, a betegek és a szegények 
iránti részvétével, egyszerű életmódjá-
val. A legenda szerint Galliában, Ambia-
num (ma: Amiens) város kapujánál télen 
egy didergő koldusnak adta köpenye 
felét. Márton-napi hagyományok: az 

advent előtti utolsó ünnepi étkezés a 
Márton-napi lúd evése volt. A szárnyas 
mellcsontjából a tél időjárását jósolták 
meg. Megkóstolták az új bort is, mert 
ennek Márton a „bírája”. Ezen a napon 
készítik a marcipánt.

1851. XI. 11. – 160 éve történt
Alvan Clark szabadalmaztatta a telesz-
kópot.

November 12. 
Jónás, Renátó, Krisztián, Emil, Renáta, 

Emilián, Jozafát, Líviusz, Márton, 
Aba, Abád, Abbás, Abod, Bács, 

Emánuel, Hümér, Keresztély, Levente 
és Tihamér napja.

Jónás: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: galamb.
Aba: Török eredetű régi magyar személy-
név, nemzetségnév. Jelentése: apa.

1840. XI. 12. – 171 éve történt
Megszületett Auguste Rodin francia 
impresszionista szobrász (A csók, A gon-
dolkodó).

1955. XI. 12. – 56 éve történt 

Meghalt Hajós Alfréd magyar műépítész, 
versenyúszó, labdarúgó, az első ma-
gyar olimpiai bajnok. Az 1896-os athéni 
olimpián szerezte Magyarország első 
és második olimpiai aranyérmét gyors-
úszásban 100 és 1200 méteren. Labda-
rúgásban kétszeres magyar bajnok és 
egyszeres válogatott volt. Az 1924-es 
szellemi olimpián ezüstérmet nyert. A 
debreceni Aranybika Szálló, valamint a 
margitszigeti Nemzeti Sportuszoda az ő 
műve, ez utóbbi a nevét is viseli.

November 13. 
Szilvia, Jenő, Miklós, Eugén, Kilián, 

Arkád, Bulcsú, Kilény, Szaniszló  
és Szolón napja.

Szilvia: Latin eredetű név, a Szilviusz fér-
finév női párja. Jelentése: erdő, erdei.
Eugén: Görög, német eredetű név. Je-
lentése: jó születésű, előkelő, nemes 
nemzetségből való. A név magyar alak-
változata az Ödön, a Jenő névvel mester-
ségesen azonosították a 19. században.

1968. XI. 13. – 43 éve történt
Az angliai mozik bemutatták a Beatles 
animációs filmjét, a Yellow Submarine-t.

1990. XI. 13. – 21 éve történt 
Elkészült az első ismert World Wide Web 
oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben, a 

CERN magkutató központban fejlesztette 
ki a világ első webböngésző programját.

November 14. 
Aliz, Vanda, Huba, Klementina, 

Jozafát, Erzsébet és Szidónia napja.
Vanda: Lengyel, német eredetű név, egy 
mondabeli királylány neve. Jelentése: 
vend nő. Német jelentése: biztonság, rej-
tettség, védelem, vessző, varázsvessző, 
bekerített hely.
Huba: Ismeretlen eredetű régi magyar 
személynév.

1859. XI. 14. – 152 éve történt 

Elkészült a fizikus és feltaláló Jedlik Ányos 
dinamója. Csallóközben, Jedlik István né-
ven született a világhírű fizikaprofesszor. 
Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, 
miután 1817-ben Pannonhalmára ment 
teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan 
Pesten fizikát, matematikát, filozófiát 
és történelmet is tanult, így 1822 őszén 
Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig 
tanárrá avatták. 1925-ben szentelték 
pappá, majd a győri akadémián tanított, 
ahol számos elméletet és találmányt dol-
gozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek 
közt a szódavíz-előállító készülék és a 
forgómotor feltalálása. 1831-től a po-
zsonyi akadémián, 1840-től pedig a pesti 
egyetemen tanított, közben foglalko-
zott fénytannal, elkészítette a szén-cink 
elemet és megjelent Súlyos testek ter-
mészettana című könyve is. Dinamóját 
1859-ben készítette el, élete hátralevő 
negyven évében pedig összesen mint-
egy 80 találmányt valósított meg rész-
ben vagy teljesen. 

1492. XI. 14. – 519 éve történt 
Kolumbusz Kristóf lehorgonyozott egy 
szigetcsoportnál, amelynek a Tizenegy-
ezer szűz nevet adta. A szigetek neve 
jelenleg: Amerikai Virgin-szigetek.

November 15. 
Albert, Lipót, Artúr, Gertrúd, Dezső, 

Alberta, Albertina, Bogáta, Ladomér, 
Leopold, Leopoldina, Richárd  

és Ányos napja.

1630. XI. 15. – 381 éve történt 
Regensburgban meghalt Johannes 
Kepler német csillagász, aki leírta a boly-
gók ellipszis pályáját, és aki feltalálta a 
távcsövet. Meghatározta az égitestek 
fénysugarának törését áthaladva az at-
moszférán, valamint a szemlencse és a 
szemüveg optikai törvényeit. Johannes 
Kepler lencserendszereket hozott lét-
re, és 1611-ben feltalálta a csillagászati 
vagy Kepler-féle távcsövet. 1609-ben 
hozta nyilvánosságra a bolygók mozgá-
sának első és második törvényét, majd 

1618-ban a harmadikat. Az első törvény 
szerint a bolygók ellipszis alakú pályán 
keringenek a Nap körül, az ellipszis két 
gyújtópontjának egyikén a Nap áll. A 
második törvény kimondja, hogy ha a 
Napot és egy bolygót gondolatban egy 
egyenessel összekötünk, ez a vonal azo-
nos időközökben azonos nagyságú felü-
leteket érint a bolygó mozgása alatt. A 
harmadik törvény pedig így szól: a boly-
gók keringési idejének négyzetei úgy 
aránylanak egymáshoz, mint a Naptól 
való távolságuk harmadik hatványai.

1887. XI. 15. – 124 éve történt 

Megszületett Georgia O’Keeffe amerikai 
festőművésznő, a modernizmus egyik 
megalapítója. Alfred Stieglitz fotómű-
vész felesége volt, s többször is modell-
je. Legismertebb festményei: Black Iris 
(1926), Cow’s Skull (1931).

November 16. 
Ödön, Ágnes, Péter, Örs, Margit, 

Alfréd, Gertrúd, Agnéta, Ede, Otmár, 
Hilda és Edmond napja.

Ede: Német eredetű név, az Edvárd, Edu-
árd név rövidüléséből önállósult. Jelen-
tése: birtok, vagyonőrzés, védelem.
Örs: Török, magyar eredetű, régi magyar 
személynév. Törzsnévből keletkezhetett, 
a magyarokhoz csatlakozott három ka-
bar törzs egyikének a nevéből. Jelentése: 
férfi, hős.

1945. XI. 16. – 66 éve történt 
Megalakult az UNESCO: United Nati-
ons Educational, Scientific and Cultural 
Organization, az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete.

1971. XI. 16. – 40 éve történt
Moszkvában aláírják a szovjet–magyar 
földgázvezeték építéséről szóló egyez-
ményt. Ez számunkra azért érdekes akár 
2011-ben is, mert Szerbia szinte kizárólag 
ezen a vezetéken (illetve ennek magyar-
országi ágán át) jut orosz földgázhoz...

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •

Kepler
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NEVEM: Gálfi Kata.
BECENEVEM: Katus.
SZÜLETÉSI HELY ÉS DÁTUM: 

Zenta, kórház, 1999. novem-
ber 25.

HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 157 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Arany János 

u. 39.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Solymosi 

Éva.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, 

Apró Zsófia, Gergely Antal, 
Szűgyi Lívia.

AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉG:  
Elnök – Vastag Nikolett,  
titkár – Gecső Ármin,  
pénztáros – Lehoczki Anna.

LEGKEDVESEBB OSZTÁLYTÁR-
SAM: Šelemba Aleksandra.

KEDVENC TANTÁRGYAM: 
Biológia.

AMI NEHEZEN MEGY: Matek.
LEGKEDVELTEBB TANTEREM: 

Történelem.
KEDVENC TANÁROM: Tóth Girizd 

Andrea.
KEDVENC OLDALAM A JÓ 

PAJTÁSBAN: Vicckupac.
KEDVENC KÖNYVEM: Alice 

Csodaországban.
HOBBIM: Gyöngyfűzés. 
KEDVENC SPORTOM: Tenisz.
KEDVENC EGYÜTTESEIM: Para-

more, Edda.
KEDVENC DALOM: Avril Lavigne:  

What The Hell.
KEDVENC ÉNEKESNŐM: Avril 

Lavigne.
KEDVENC FILMJEIM: Doctor 

Szöszi; Barátok közt; A nevem 
Earl; Gazdátlanul Mexikóban; 
Jim szerint a világ; Igen, drá-
gám; A póráz két végén.

A LEGJOBB A SULIBAN:  
Lyukasóra.

KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: 
Pizza, Ice Tea.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 
Puding, tea, kávé, tojás, tészta 
stb.

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

Kutyanevelési tanácsadó.

NEVEM: Béres Szandra.
SZÜLETÉSI HELY ÉS DÁTUM: 

Zenta, 1999. január 12.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 155 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Pergel 

Flórián u. 17.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Solymosi 

Éva.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, 

Szűgyi Lívia, Gergely Antal, 
Apró Zsófia.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Rajz, 
magyar, torna, szerb. 

AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉG: 
Elnök – Vastag Nikolett,  
titkár – Gecső Ármin,  
pénztáros – Lehoczki Anna.

LEGKEDVSEBB OSZTÁLYTÁRSA-
IM: Vastag Nikolett, Könyves 
Sára, Kovács Dobák Orsolya.

AMI NEHEZEN MEGY: Matek.
A LEGKEDVELTEBB TANTEREM: 

Rajz.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 

Valéria, Pesznyák Erika, 
Ambrus Éva.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: 16 leszek.
HOBBIM: Matricagyűjtés.
KEDVENC ÉNEKESEM:  

Lady Gaga.
KEDVENC FILMJEIM: Barátok 

közt, Fűrész.
MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN: 

Szünetet.
KEDVENC ÉTELEIM, ITALAIM: 

Pizza, szendvics, kóla, Fanta.
AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 

Palacsinta, tea.
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Még nem tudom.
NO ÉS A SZERELEM: Van, de 

titok.

NEVEM: Varga Sándor.
BECENEVEM: Sunyi.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Zöld.
MAGASSÁGOM: 150 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Petra Drapši-

na 26.
TELEFONSZÁMOM: 063/88-48-

945.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM:  

Solymosi Éva.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, 

Apró Zsófia, Szűgyi Lívia, 
Gergely Antal.

AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök 
– Vastag Nikolett,  
titkár – Gecső Ármin,  
pénztáros – Lehoczki Anna.

LEGKEDVESEBB OSZTÁLYTÁR-
SAM: Hagymás Dávid.

KEDVENC TANTÁRGYAM: 
Matek. 

AMI NEHEZEN MEGY: Történe-
lem.

KEDVENC TANTERMEM: Rajz.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 

Valéria, Ambrus Éva, Solymosi 
Éva.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: Tom 
Sawyer.

HOBBIM: Horgászás, kerékpáro-
zás és motorozás.

KEDVENC SPORTOM: Kézilabda.
KEDVENC EGYÜTTESEM: Edda.
KEDVENC DALOM: Mi vagyunk 

a rock.
KEDVENC ÉNEKESEM: Nincs.
KEDVENC FILMEM: Barátok közt.
KEDVENC HANGSZEREM: Gitár.
MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN:  

A tanárokat.
KEDVENC ÉTELEM ÉS ITALOM: 

Pizza, kóla.
AMIT  EL TUDOK KÉSZÍTENI: 

Krumpli és hús.
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya és 

macska.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Még nem döntöttem.
NO ÉS A SZERELEM: Nincs. Most 

szakítottam.

NEVEM: Gajdos Viktor.
BECENEVEM: Vikus.
CÍMEM: Kisviki692@gmail.com
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. c.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Pesznyák 

Erika.
ALSÓS TANÍTÓIM: Ürményi Erika, 

Barna Helga.
AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök 

– Horvát Alíz, titkár – Bajúsz 
Árpád, pénztáros – Illés 
Tamás, Apró Andrea.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Angol, 
torna.

AMI NEHEZEN MEGY: Matek, 
zene. 

KEDVENC TANÁRAIM: Pesznyák 
Erika, Máriás Valéria.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM:  
Gyűrűk Ura.

HOBBIM: Graffitizés.
KEDVENC SPORTOM: Motocross.
KEDVENC EGYÜTTESEM: 

Flipsyde.
KEDVENC ÉNEKESEM: Dj Blend.
KEDVENC FILMEM: Street art.
MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN? 

A tornatermet.
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: 

Kókusztorta, Sprite.
AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: Tea, 

tükörtojás, kávé.
KEDVENC ÁLLATAIM: Cápa, ló, 

fehértigris.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Tánctanár.
NO ÉS A SZERELEM: Volt, most 

nincs.
KEDVENC SZÁMÍTÓGÉPES 

JÁTÉKOM: Counter Strike 1.6, 
Counter Strike 1.8.
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A nyári szünetben Kiskunfélegyházán, a 
Darvas József Általános Iskolában jár-

tunk egy tehetséggondozó táborban. Az 
iskola tanulóinál voltunk elszállásolva, és 
már ekkor megbeszéltük, hogy majd ők is 
eljönnek hozzánk Kikindára, a töknapokra. A 
tanév kezdetén említette a magyartanárnő, 
hogy október elején látogatnak meg ben-
nünket a magyarországi barátaink, aminek 
mi nagyon megörültünk. Hozzám Biga jött, 
akinél én voltam a nyáron.

Előbb úgy volt, hogy négy napra jönnek, 
de kesőbb azt mondták, hogy csak két na-
pig maradnak. Péntek délelőtt érkeztek. Mi-
kor megjöttek, előbb uzsonnáztunk, majd 
órákat látogattunk. A „kimerítő” órák után a 
Vadászotthonban ebédeltünk.

Ebéd után hazavezettük a vendégeket, 
hogy lerakják a táskájukat, de nem volt sok 
időnk a pihenésre, mert indulnunk kellett 
vissza az iskolába. A kapu előtt már várt 
bennünket a kisbusz, amely elvitt bennün-
ket a szárazmalomba, amelyhez hasonló 
még csak egy van Európában, méghozzá a 
magyarországi Szarvason. Ott beengettek 
minket, hogy szétnézzünk. Innen a Terrába 
vezetett az utunk, ahol agyagoztunk, és 
megnéztük az agyagból készült szobrokat, 
amelyeket a világ minden tájáról érkezett 
szobrászok készítettek. Megmutatták ne-
künk, hogy télen hol szárítják az agyag-

szobrokat. Kaptunk agyagformákat, ame-
lyekben kis szobrocskákat készítettünk. 
Volt két nagy agyagtábla, amelyre mindan-
nyian rajzoltunk valamit. Ezt majd kiégetik, 
és tavaszra elvisszük kiskunfélegyházára 
a munkánkat. Mikor ezt mind befejeztük, 
mentünk haza vacsorázni, aki akart, vis-
szament este a városba. Mindenkinél pizza 
volt vacsorára. Vacsoráztunk, és mentünk 
a városba. Sajnos az esti programunkat el-
rontotta a rossz idő, de azért mégis jól érez-
tük magunkat. 

Másnap reggel az iskolában drámaszak-
csoporton vettünk részt. Két csoportot al-
kottunk, és egy-egy mesét kaptunk, amit el 
kellet mutogatnunk. Nagyon sokat nevet-
tünk a mese készítése közben. Utána még 

egy kicsit szórakoztunk, majd hazamentünk 
ebédelni.

Délután tökmaszkot készítettünk, majd 
egy kis vásárlás következett. Öt óra tizenötre  
az iskola előtt kellet lennünk, mert indultak 
haza a barátaink. Nekünk még jó sok időnk 
maradt a nézelődésre. Öt körül mentünk 
haza a táskákért, majd az iskola elé igyekez-
tünk.

Végül elérkezett a búcsú ideje, ami sajnos 
könnyeket csalt a szemünkbe. Remélem, 
hogy a barátságunk megmarad, és máskor 
is találkozunk, addig is marad a Facebook, 
ahol rendszeresen beszélgetünk.

Kristóf Szilvia, 8.2 osztály,
Fejős Klára iskola, Nagykikinda

A temerini Kókai Imre Általános Iskolában megemlékeztünk 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójáról. A 6. b osztály ta-

nulói a zenetanárnő vezetésével alkalmi műsor keretében mutatták 
be a 19. század egyik legjelentősebb zeneszerzőjének, minden idők 
egyik legnagyobb zongoraművészének pályaképét és életútját. Vá-
logatott részleteket hallhattunk Liszt Ferenc életművének legfonto-
sabb alkotásaiból.

A 7. b osztály tudósítása

Töknapok

Liszt Ferencre 
emlékeztünk
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Elért az ősz

Elért az ősz, s a fülembe súgta:
elmúlt a nyár, de itt lesz újra!
Helyette az őszé a főszerep,
a sápadt nap sugára fentről ránk nevet.

Szürke ködfelhő borítja a tájat,
a kéményekből pedig kéklő füst árad.
Eső illata kering a levegőben,
előkészíthetjük a vastag ruháinkat, bőven.

Traktorok zúgásától visszhangzik a mező,
a góréinkba sok kukorica kerül.
Nálunk ősszel zajlik az élet,
feledteti a nyár szépségeit, de nem végleg!

A fák levelei aranyba s bíborba öltöznek,
utána halk nesszel a földre leesnek.
Készül a természet téli álmát aludni,
tavaszra pedig új erővel ébredni. 

Halkan kopognak az esőcseppek az ablakon,
mintha azt mondanák: fázunk, de nagyon!
Belőlük a földön nagy tócsák lesznek, 
amit a gyerekek szépen ki is lesnek.

Tocsognak a kis csizmák a dagadt sárban, 
az egerek meg fészket raknak a kukoricaszárban.
Halk, hűvös szellő suhan át a tájon,
azt suttogja, hogy megjött az ősz, de ne fájjon!

Vörös derengés ködlik az álmosodó hamu felett,
a kandalló huncutul ránk nevet.
„Fogtok ti engem még sokáig használni,
csak győzzetek fával szaporán táplálni!”

Lelkem csordultig van a tájjal,
mintha az éjszaka hűvös keze simogatná a hátam.
Az éjszakák lágy selymet húztak végig az égen,
amin át a csillagok nem ragyognak úgy,
mint nem is olyan régen.

A fogyó hold fénytelenül, álmosan bujkál
a bárányfelhők között. 
„De ne féljetek, hamarosan újra visszajövök!
Fogok én még ismét teljes fényben pompázni,
s ragyogásom betölti az éjszakátok álmait.”

Bakos Alekszandra, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Egy tökjó történet
Tavasz volt. A nap lágyan melegítette a földet, a langyos zápor meglocsol-

ta, a szivárványos égen át a napsugarak csalogatták elő a hajtásokat a földből. 
Látszott, ahogy megemelkedett a föld, és napról napra nagyobbnál nagyobb 
leveleket hajtott a tök a kert végében. A virágok csak szaporodtak rajta, és már 
messziről virítottak, sárgállottak. 

Később jött a meleg, más dolgom is akadt, szinte el is felejtettem, hogy 
mi lapulhat ott hátul, a fák között. Elmúlt a nyár, kezdődött az iskola, és egyre 
többet emlegettük a híres töknapokat. Valamelyik délután elszundítottam a 
tévé előtt. Álmomban felmásztam egy hatalmas tökre, és onnan szemlélőd-
tem. Beláttam a környék összes házát, közelebb voltam a madarakhoz, és csak 
úgy szívtam magamba a friss nyárvégi levegőt. Furcsa érzés volt, a szabadság 
érzése.

Amikor felriadtam, eszembe jutott az a tökhajtás, amit még a tavasszal lát-
tam a kertben növögetni. Kiszaladtam hozzá, és megpillantottam a termést, 
ami nem volt nagy, de számomra különleges. Igaz, nem egy említésre méltó 
darab nőtt rajta, de nekem fontos, mert legalább lesz mit vinnem az iskolába, 
amikor készülünk a töknapokra. 

Zombori Tamás, 5. osztály, Móra Károly iskola, Szaján

Padtársam
A csengőszó az óra kezdetét jelentette. Nagy széllel mellém huppant a pad-

ba egy barna hajú fiú. 
Ő a padtársam, Márk. Gyorsan elővette a könyvét, és a házi feladat után ér-

deklődött:
– Te, Patrik, add már ide a könyvedet, én elfelejtettem elhozni!
Persze megeshet ez fordítva is, ezért segítünk egymásnak. Márkot már 

ősidők óta ismerem, eső találkozásunk még a bölcsődében volt. Időnként elő-
veszem az akkori képeket, és mosolyogva látom, azóta mennyit változtunk. 
Mára már jól kinőtt magából, magas gyerek lett. Testalkatát tekintve elég 
vékony. Megjelenése magabiztos. A laza öltözéket kedveli, legtöbbször sza-
badidőruhában jár. Kedvenc sportja a futball. Hétvégenként együtt szoktuk 
rúgni a bőrt. A horgászást is jó időtöltésnek tartja. Valamikor szerette nézni 
a pankrációt a tévében, de mára már kinőtte. Állatbarát, főleg a kutyusokat 
szimpatizálja. Az iskolát illetően a földrajzórát, tornaórát szereti. Műszaki órá-
kon kézügyességével mindig egy lépéssel előttünk jár. Az órákon nem igazán 
aktív, ő inkább a háttérben szeret maradni, persze ez nem azt jelenti, hogy 
nem készül órákra, csak alapvetően ilyen. Nem hátráltat az odafigyelésben. 
Néha összesúgunk, és utána sokáig nevetünk, még ha a tanár ránk szól is. 
Időnként szeret viaskodni, de a társaság a mókázós modorát kedveli. A maga 
módján szorgalmas és igyekvő. Elmondhatom róla, hogy jószívű és jólelkű. 
Mindenkinek segít, akinek csak tud.

Örülök, hogy ő a padtársam, és remélem, az is marad, mert sokkal érdeke-
sebben és gyorsabban telnek el az órák, ha vele ülök.

Balázs Patrik, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Padtársam
Ebben a fogalmazásban olyan személyről szeretnék írni, akivel a hétköznap-

jaim javát töltöm.
Az ő neve Vastag Tímea. Már több éve padtársak és barátnők vagyunk. 

Külsőre nem hasonlítunk egymásra, de az érdeklődési körünk azonos. A haja 
hosszú, hullámos és barna színű, amit legtöbbször összefogva hord. Ilyenkor 
látszik a kerek arca, ami az anyukájára emlékeztet. Barna szeme vidáman csillog. 
Öltözete a divatnak megfelelő és sportos. Nem véletlen, hisz imád teniszezni. 
Könnyű neki, mert apukája teniszoktató. 

A reggelünk úgy indul, hogy találkozunk a Laguna vendégő előtt. Ilyenkor 
még vidáman ballagunk az iskolába. Órák előtt nyugtatjuk egymást, és megfo-
gadjuk, ha valaki felel közülünk, akkor segíteni fogunk. Az unalmas délelőttöt 
feldobja vicces megjegyzéseivel. A suliból hazafelé mindig megbeszéljük a napi 
eseményeket. Hétvégenként is gyakran találkozunk, és programokat szerve-
zünk. Nyáron a parkban sétálunk és fagyizunk, télen pedig szánkózni megyünk 
a töltésre. Ha az osztály kirándulni megy, egyértelmű, hogy egymás mellé ülünk 
az autóbuszban. Ennek az a következménye, hogy a nevetéstől megfájdul a ha-
sizmunk. Ha már a pocaknál tartunk, kedvenc étele a pizza és a kóla. Ebben a 
tanévben az osztály megválasztotta elnöknek. Szerintem meg is érdemli, hisz 
kitűnő tanuló és jó magaviseletű. Több versenyen is részt vett, ahol kiváló ered-
ményeket ért el. Szeret tévézni és számítógépezni. A teniszpálya a második ott-
hona, hisz több órát is edz naponta.

Említhetném még sok jó tulajdonságát, de félek, ha elolvassa a fogalma-
zást, még elbízza magát. Félretéve a viccet, örülök, hogy ő a padtársam és a 
barátnőm.

Balog Réka, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Felhő. Ördög Tamara, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye



Jó
 P

aj
tá

s, 
32

. s
zá

m
, 2

01
1.

 n
ov

em
be

r 1
0.

1�

Ahogy a Biziék rétjénél a határkőt meglátja,
Szűcs Pali mindjárt le is ül reája.
Miközben a kövön henyél,
Rossz gondolatok nehezítik fejét.
Egyre csak azon tűnődik:
Mi lenne, ha visszafordulna, és elhagyná tervét?
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

De ha már látták a faluban ünneplő ruhában,
Nincs visszaút, folytatni kell útját továbbra,
Ahol Bede Erzsi babos kendője várja.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

A visszafordulás gondolatának oka nem más, 
Mint az általa már jól ismert csúfság.
Három éve Erzsit nézte ki magának,
De korhelysége miatt ott hagyták magában.
Ez Palit arra bíztatta,
Változzon meg, és próbálja meg újra.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Lábainál megpillant egy lóherebokrocskát,
Arról letép egy négylevelű száracskát.
És szerencse reményében nem hogy visszafordulna, 
Tovább indul boldogan Gózonba.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Út közben Mák Gergellyel fut össze, 
Aki felajánlja neki kis jószágát őszre.
Szűcs Pali az ajánlatot nehezen fogadja,
Még nagyobb kedvvel halad Gózonba.
Benyit hát a kapun, 
Bedéné éppen kendert tiltolt az udvaron.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Szívesen fogadja a most érkezett vendéget,
Majd beküldi a konyhába,
Ahol Erzsi főzi az ebédet.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Mielőtt a vendég megérkezett volna,
Erzsi a macskát majdnem megrugdosta.
De mikor Pali a konyhába lassan belépett,
A macska megkapta a neki szánt ebédet.
Mikor Pali a mondókáját elkezdte,
Erzsi a macskát eleresztette.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Kizavarta a macskát a konyhából,
Majd ő is utána iramodott haragjától.
Bede Erzsi elbújt a bokrok mögé,
Kendőjét pedig homlokára letolta,
Jelezve, hogy ez már Palié.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Pali furcsán nézte a jelenetet,
Mivel ez a kendő tett volna neki eleget.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

A legény a babos kendővel indult vissza
gomblyukában,

Fütyörészett is igen vidáman.
Csintalan ördögök ugráltak előtte,
Melyeknek az ebédkor elfogyasztott bor volt 

a kezdője.
Úton hazafelé betért a kocsmába,
Ahol még egy icce bor várt reája.
Szerencse, szerencse 
Elrepül az egekbe.

Mikor túl volt az elsőn, 
Akkor jött a többi,
Muzsikát is kért, hogy jobban menjen a többi.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Táncba hívta Marist, régi szeretőjét,
Maris összetaposta Pali szerencséjét.
Mák Gergely ezt látva,
Visszavonta mindazt,
Amit délelőtt bízott reája.
Szerencse, szerencse
Elrepül az egekbe.

Reggel az udvaron fölocsúdva,
Arra sem emlékezett, ki vezette haza.
A szobába alig tudott bemenni,
De mikor beért, azt hitte, 
A szemét sem tudja már kinyitni.
Az ágyán ott feküdt a piros jegykendő,
Azt se tudta hirtelen, mi a teendő.
Ködös volt minden, nem emlékezett semmire,
Csak reménykedni mert, hogy álmodta az egészet.
Szerencse, szerencse
Elrepült az egekbe.

Gellér Éva, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Önvallomás
Tizenhárom éve már annak, hogy apró, azaz 

kilenc hónapos embriókoromban ki kellett költöz-
nöm első kedves otthonomból, anyukám hasából. 
A tervem szerint április elsejére szándékoztam 
meglepni az engem váró kis családom, de hát ki 
tudja odabenn követni az időt? Én biztos nem. Így 
történt, hogy 1998. március 31-én úgy döntöttem, 
készen állok egy új világot megismerni. Az első 
kalandban is részem lehetett, ugyanis születésem 
után majdnem elcseréltek, de megéreztem, hogy 
ahhoz kerültem vissza, akinél eddig laktam. Próbál-
tam szólni, de senki sem értette, hogy miért sírok. 
Szerencsére anyukámnak sikerült hanghullámaim-
ra hangolódnia, és ezt lefordította a többieknek is, 
hogy mindenki megértse. Mikor hazavittek, vala-
miért mindenki engem akart megcsodálni. Nagyon 
tetszett ez a népszerűség, de éjjel, mikor le akartak 
tenni aludni, nem értettem, hogy ezt miért teszik, 
mikor én korántsem voltam álmos. 2003-ban óvo-
dába vittek, ahol sok velem egykorú társammal is-
merkedhettem meg. Ám ahogy összebarátkoztunk, 
nekem az egy évvel idősebbek csoportjához kellett 
csatlakoznom, hogy már a következő évben iskolá-
ba indulhassak. Az az egy év az óvodában gyorsan 
telt. Noha kissé nehezen sikerült beilleszkedni az új 
csoportba, mindent megtettem, hogy érvényesülni 
tudjak közöttük. A gyakorlásból természetesen so-
sem elég, így amikor csak tehettem, otthon is gya-
koroltam, a szüleim „nagy örömére”, ugyanis igye-
keztem eredetibbnél eredetibb ötletekkel előállni. 
Így történt, hogy egyszer hallottam a tévében egy 
Picasso nevű valakiről, akinek a festményeit nagyra 
értékelték. Első ránézésre nem is tűntek olyan bo-
nyolultnak. Jó alap volt a konyhánk fehér fala hozzá, 
s a szüleim, mikor meglátták másfél négyzetméteres 
alkotásom, elállt a lélegzetük. Roppant elégedett 
voltam magammal, mivel a tévében is hasonlóan 
reagáltak az emberek, csak azt nem értettem, miért 
tartottunk „házfelújítást” rögtön a következő évben 
– a konyhával kezdve. Mikor rájöttem, hogy itt nem 
értékelik az efféle modern festészetet, felhagytam 
vele, és inkább a versmondás felé fordultan.

2004-ben ismét új környezet fogadott, amit 
immár iskolának hívtak. Itt folytathattam tudásom 
fejlesztését, és kamatoztattam versmondási tehet-
ségem, melynek második osztályban meg is lett az 
eredménye, első helyezést értem el egy szavaló-
versenyen. Mikor felsős lettem, más versenyeken 
is kipróbáltam magam, mint például nyelvtanból 
vagy matematikából, melynek az lett a következ-
ménye, hogy az első osztályban összetévesztettek 
a nővéremmel. Habár az én nevem jóval rövidebb 
az övénél, ami a megmérettetéseket illeti, cseppet 
sem rövidebb a kedvem és a szenvedélyem hozzá. 
Az iskolán kívül még kipróbáltam a néptáncot, a 
hiphopot és most a röplabdát is, mivel én nem is-
merem a „pihenés” szót.

Nyaranta elutazunk Görögországba különböző 
tengerparti nyaralóhelyekre. Amióta megláttam a 
végtelen kék vizet, hirtelen bevillant, mi hiányzott 
magzat korom óta. Ezért is foglalkoztat a víz alatti 
világ felfedezése. Íme most már nyolc éve koptatom 
az elemi iskola padjait, de jövőbeli terveim még 
nem tisztázódtak. Igaz, van még fél év, addig meg 
még egy pár verseny, melyek előnyt élveznek, és 
csak utána fogok ezen töprengeni. Kedvenc mon-
dásom szerint: „Egyszer él az ember”, ezért ki kell 
használni minden lehetőséget, amit az élet ad.

Bátori Anita, 8. osztály,  
József Attila iskola, Újvidék

Az adai 6.-osok metaforái
Apám haja hullámzó tenger, Anyám egy takarítógép (Rind Roland); Az én padtársam 

egy gyors gepárd (Bács Ágnes); Az én padtársam vámpír (Béres Szandra); Padtársam egy 
mókamester (Börcsök Mária Magdolna); Padtársam egy aranyos maci (Gálfi Kata), Padtár-
sam ugráló kenguru (Gyalog Szabrina); A padtársam szelíd bárány (Gecső Ármin); A lányok 
pletykás vénasszonyok, A naplóm titkos könyv, Julcsi szobája egérlyuk (Horvát Alíz); A ku-
tyám farka portörlő (Labrah Nikoletta); A padtársam egy párduc (Hagymás Dávid); Padtár-
sam egy aranyos mókus (Vastag Nikolett); A padtársam egy kedves légy (Kovács Dobók 
Orsolya); A padtársam egy nagyon kedves állat (Könyves Sára); Padtársam egy hangos légy 
(Lehoczki Anna); Az én padtársam egy cuki bárány (Patyi Tímea); A padtársam egy majom 
(Puszenik István); Padtársam egy kedves bari (Šelemba Aleksandra); A padtársam egy hü-
lye, de vicces bohóc (Shita Sámuel); Az én padtársam egy aranyos nyúl (Szécsényi Kata); Az 
én padtársam egy vadmacska (Varga Sándor); Padtársam komoly bagoly (Zetkó Gergő).

Szűcs Pali szerencséje (Ballada M. K. novellája alapján)
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Nem kis feladatra vállalkozott a doroszlói Gellér Éva, amikor Mik-
száth Kálmán novellája nyomán balladaírásba fogott. Nyilván  meg-
találta a novellában azokat az elemeket, amelyek a balladában elen-
gedhetetlenek. Elsősorban azt, hogy a hős lelkiállapotának változása 
drámai feszültséget gerjeszt, s a feszültséget sürítéssel, szaggatott elbe-
széléssel, párbeszéddel és a refrénnel növelni lehet. Mindezt fölfedezhe-
titek Gellér Éva balladájában, ezért ajánlom figyelmetekbe.

Metafora segítségével teszik szemléletesebbé a körülöttük levő tár-
gyakat, személyeket az adai hatodikosok. Nagyon hasznos gyakorlat 
ez egy-egy fogalmazás előtt, amelyben leíró elemek is vannak. A gyűj-
teményből néhány metafora áll itt mutatóban, hátha kedvet kaptok 
hasonló ötlethez, és rájöttök, mennyi titkot, kincset, szépséget rejt anya-
nyelvünk. Ezt egyébként meggyőzően mondja el Hernyák Huba (Óbe-
cse, Petőfi Sándor iskola) is a mai Rügyfakadásban. S ezt bizonyítja 
vallomásos fogalmazásában az újvidéki Bátori Anita (Józse Attila 
iskola) és a csantavéri Hubai Dóra, meg a két jellemzés írója: Balázs 
Patrik (Ada) és Balog Réka (Ada).

A magyarcsernyei nyolcadikosok képversek írásával kísérleteztek. 
Döntsétek el, sikerült-e nekik!

Szellemes fogalmazás fölé szellemes címet írt Zombori Tamás (Sza-
ján). Az ilyen cím olvasásra csalogat.

Ezen a héten is sok jó írásnak örülhettem, köszönettel nyugtázom:
Ada: Balázs Patrik, Balog Réka, Boja Krisztofer, Gálfi Kata (4 vers), 

Hagymás Dávid, Juhász Orsolya, Narancsik Helga, Šelemba Aleksandra, 
Vastag Tímea és metaforát küldött 24 hatodikos;

Bácskertes: Tallósi Edit és Ujlakos Stefánia;
Csantavér: Ander Patrícia, Bakos Alekszandra, Bozsity Dániel, Fodor 

Boglárka, Hubai Dóra, Kozma Dániel, Kozma Katinka (2 írás), Nagy Gá-
bor, Nagy Noémi, Ozsvár Bianka, Pásztor Krisztián, Pletikoszity Gábor, 
Szabó Lóránt és Zabos Réka;

Doroszló: Diósi Vivien, Janovics András és Gellér Éva (2 írás);
Magyarcsernye: Bicók Ervin, Csala Norbert, Deák Roland, Gólity Ja-

goda, Kiss Andor, Kiss Jószef, Oláh Anita (4 vers), Orosz Nikolett, Ördög 
Tamara, Rajkovics Miklós, Selymesi Laura, Sötét Krisztián (2 írás), Vajda 
Lívia, Vince Szabina, Virág Zoltán (2 írás). Híreket küldtek: Selymesi Lau-
ra, Svarc Noémi, Szabó Judit, Szabó Miklós, Vastag Ottó és Virág Zoltán;

Szilágyi: Forgács Rebeka és Horvát Gabriella;
Újvidék, József Attila iskola: Bátori Anita (2 írás), Dobosi Dóra (2 

írás), Kapitány Bettina (2 írás), Német Oszkár, Ninkov Teodóra (2 írás), 
Ótos Annabella (2 írás), Pece Krisztina, Raffa Gábor, Raletić Teodor, Res-
nyák Krisztina (2 írás) és Sándol Matiász;

Zentagunaras: Homolya Nikolett, Nagy Kinga, Pátyerkó Natália, 
Solti Kyra, Sóti Beáta és Zabos Aurél.

Üdvözlettel:
Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Madarak 
De jó a kis madaraknak,
szedegetnek, csipegetnek.
Egyik ágról a másikra szállnak,
s a magasból mindent látnak.

Vörös Roland, 7. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

„Szomorúság feladni a reményt – gondolta 
– Azonkívül bűn is...” (E. H.)

Mikor azt mondom: „Vége, feladom”, belegondolok, hogy hányan mondják: 
„Egek, mekkora lehetőség!”

Életünkben sok olyan dolog van és lesz, melyekben reménykednünk kell. 
Álmainkat célként kell kitűzni, és küzdeni értük. Még ha elesünk, akkor is fel 
kell tudni állni, és tovább harcolni. Ha mindent könnyen feladnánk, semmit 
sem tudnánk elérni. Sohasem fog semmi az ölünkbe pottyanni, meg kell ér-
teni, hogy küzdeni kell, és közben remélni a sikert. Törekedjünk arra, hogy 
amit álmunkban látunk, valósítsuk meg az életben. Az életben mindig kell a 
remény, és szamárság feladni. Bármilyen mostoha az élet, ha megérdemeljük, 
ad egy kis szikrát, mely megmutatja az alagút végét, és olyankor semmi sem 
tűnik lehetetlennek. Sokszor panaszkodunk, hogy milyen nehéz és kilátástalan 
helyzetben vagyunk. A beteg emberek szerintem sokkal jobban megbecsül-
nek mindent. A rákos betegek is mosolyognak, mivel számukra minden nap 
ajándék. Folyton reménykednek a szebb holnapban.

Ismertem is egy embert, aki mindig küzdött, ő a dédnagyapám volt. Bár 
még csak néhány hónapos voltam, mikor eltávozott közülünk, de a szüleim 
mindig sokat beszéltek róla. Katonaként bátran harcolt a fronton, társait, csa-
ládját és hazáját védelmezve. Mikor kiderült, hogy rákja van, mindenki elkese-
redett, csak ő nem. Remélte, hogy felépül, és azt is, hogy ha meghal, jó helye 
lesz odaát. Még a halálán is azon aggodalmaskodott ez az önzetlen ember, 
hogy nekem, az ő szeme fényének jó élete legyen. Addig reménykedett, míg a 
szíve utolsót nem dobbant. Mindig is tudtam, hogy a mennybe került, hiszen 
egy olyan jó embernek, mint ő, csakis szép élete lehet, még halála után is.

Mikor már kezdem feladni, dédnagypapámra gondolok, és akkor egy re-
ményteljesebb holnapra ébredek.

Hubai Dóra, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

„Otthon vagy? Hol vagy ’otthon’? Csak a nyelvben.”

A magyar nyelv képes volt megmaradni még a tatárjárás, törökdúlás és 
elnyomatások korában is, az otthon, az anyaföld elvesztése után. Ha ápoljuk, 
cserében megadja nekünk a valahová tartozás tudatát, a közösségi tudatot. Az 
anyanyelv lesz lelki és szellemi hazánk, meghitt otthonunk. Ahogy egy verscik-
lusban Márai Sándor költő fogalmazza:

„Otthon vagy? Hol vagy ’otthon’? Csak a nyelvben.”
Vagy ahogy Reményik Sándor figyelmezteti nemzetét:
„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhitattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!” (Reményik Sándor: Az ige)
Minden nemzet számára fontos az anyanyelv. A magyarok számára is a ma-

gyar. Az utóbbi évtizedekben azonban feltűnő, hogy egyre több angol kifejezést 
használunk, mi magyarok. Bár számunkra idegen, mégis jobban „hangzik”, ha 
értelmesebbnek akarunk látszani – gondoljuk mi. S milyen rosszul gondoljuk!

Az egységes nyelv használata tudatosította, hogy egy nemzet tagjai va-
gyunk. Az összetartozást fejezte ki, amit megértett mindenki a Dunántúl legtá-
volabbi vidékén éppúgy, mint a Szatmárban elbújó kisfalvakban, Kolozsvárott 
és/vagy Torontálvásárhelyen.

Szép szavakat hoztak létre eleink, s használtak a mindennapi érintkezéseik 
során. Igényességre törekedtek. Hallgassunk csak meg egy pár szóképződményt: 
ájtatosság, andalog, árgyélus, boldogasszony, cinterem, ebugatta, felebarát, 
gunnyaszt, javadalom, levente, naspolya, tákolmány, úrhatnám, vesszőparipa...

Íróink, költőink versenyeztek, kinek melyik a legszebb magyar szó. S ezzel 
is tanították, okították igényességre a nemzetet. Például Kosztolányi Dezső 
szerint a legszebb szavak sora így hangzik: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, 
csók, vér, szív, sír.

Turoczi Katalin versbe foglalta a legszebb szóról alkotott véleményét:
„Születünk, s meghalunk ez az élet sora,
Ám a világunk legszebb szava mindig ez lesz: édesanya.
Örökké így volt nem lesz másként soha,
Életünk legszebb szava az, hogy édesanya.” (Turoczi Katalin: A legszebb szó)

Csernyák Huba, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse – díjnyertes esszéje

Óra. Bicók Ervin, 
8. osztály, Petőfi 

Sándor iskola, 
Magyarcsernye
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A
z úr tehát nyolc évnyi szünet után 
újra akcióba lendül, hogy megvívja 
csatáját a rosszfiúk ellen, bár ezúttal 

nem babra megy a játék, a tét sokkal komo-
lyabb...

Megkérdeztük a sztártól:
• Kivel állsz most szemben?
– Ebben az új kalandban én, Őfelsége tit-

kos szolgája egy csapat merénylővel rúgom 
fel a port, mielőtt azok egy gyilkossággal 
világméretű káoszt idéznének elő, okozná-
nak. A csúcskémek nem vállalják a kockáza-
tot, eltűnnek a balfenéken, de én nem reze-
lek be, elutazom Ázsia távoli zugába. Nos, 
amikor a feletteseim tudomást szereznek 
egy kínai vezető ellen tervezett merénylet-
ről, előkotornak engem, a totálisan különc 
ügynököt, vagyis a világnak ismét szüksége 
van rám, Johnny English mentheti csak meg 
a világot. Előveszem a legjobb szuperkütyü-
ket és leleplezem az összeesküvőket, akik 
jóban vannak a KGB, a CIA stb. egyes embe-
reivel. Jó sztori, mi?

• Tulajdonképpen ki tett téged híres 
komikussá?

– Természetesen az ügyetlenül csetlő-
botló Mr. Bean. 1990-ben keltettem életre 
a fizikai humorból építkező karaktert, és 
1995-ig én alakítottam őt a tévéképernyőn, 
később két mozifilm is megörökítette a ka-
landjaimat, először 1997-ben, majd 2007-
ben. De a repertoárom nemcsak a min-
dennapi élet nehézségeivel küszködő Mr. 
Beanből áll.

• A Fekete Viperára gondolsz?
– Igen... 1983-ban értem el jelentős sikert 

a középkorban játszódó televíziós sorozat-
tal (még három évad követte, mind más 
történelmi korból). A Dilizsarukban pedig 
1995 és 1996 között alakíthattam egy rend-
őrfelügyelőt. Számos filmben vállaltam ki-
sebb szerepeket, például a Négy esküvő és 
egy temetésben, az Igazából szerelemben, 
de néha-néha egy-egy főszerep is jutott ne-
kem. Ilyen volt a James Bondot parodizáló 
Johnny Englisch 2003-ban, és most itt a friss 
folyatás, a Johnny Englisch újratöltve. 

• Miért akartál folytatást készíteni a 
Johnny English-hez? 

– Szerintem ez egy nagyon vicces film. 
Van benne egy rakás jó poén. Ezenfelül 
azért is kedvelem a filmet, mert Johnny 
English az egyik legvonzóbb karakterem, 
mert azt hiszem, igazából tényleg jó em-
ber ő. Nagy a szíve, és ezzel a nézők szívét 
is megmelengeti, mert látják, hogy ő min-
dig csak jót akar. Hisz a jóban, tényleg tenni 
akar a gonosz ellen, és tényleg meg akarja 

akadályozni, hogy a rosszak mindenféle 
gazságokat vigyenek véghez. Remélem, 
hogy a nagyközönség is úgy fogja fogadni, 
amilyen jó szándékkal készült – alapvetően 
nem másért, mint hogy szórakoztasson.

• Nehéz volt ismét Johnny Englisch bő-
rébe bújni?

– Egyáltalán nem. Nagyon is könnyű vele 
azonosulnom. Nagyon jól érzem magam 
ebben a karakterben – azt is mondhatnám, 
jobban, mint amikor saját magam vagyok. 
Saját magamként nincs elég önbizalmam, 
ha viccesnek kell lenni, de Johnny English-
ként úgy érzem, megcsinálhatok bármit. 
Szerintem a brit komikus színészek általá-
ban nem félnek attól, hogy hülyét csinálja-
nak magukból, megcsinálnak rettentő kínos 
dogokat is, és így nagyon kínos helyzetekbe 
kerülnek. De amíg a közönség ezt szeretet-

tel fogadja, és nem fordul el tőlem, nincs ok 
a kétségbeesésre.

• Nem szeretnél néha komolyabb sze-
repet is vállalni?

– Sosem éreztem, hogy komoly szerepet 
kellene játszanom pusztán a komolysága 
miatt. De sok figura félig komoly, félig vic-
ces, és különböző arányban keveredik ben-
ne mind a kettő.

• Nézzük meg a filmet, Johnny English 
legújabb kalandját?

– Okvetlenül. Bourne és Bond micelve – 
mi kellene még? Itt most a humoré a fősze-
rep. A néző, ha éppen nem a körmét rágja 
nagy izgalmában, a hasát fogja a nevetéstől. 
De belém, Johnnyba ezúttal több érzelem is 
szorult, ám semmi hiba: mindig maximális 
erőbedobással teljesítem a feladatomat. 

B. Z.

Johnny English 
újratöltve

Mr. Bean, azaz Rowan Atkinson visszatér a félelmet 
és veszélyt megvető, botcsinálta titkos ügynök 

szerepében, és a fejére állítja a világot.
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1�– Ne aggódjatok... ez a kabalánk! – Azt hiszem, túl sok ananászlét iszol!

Tánc a diszkóban

Diszkóban táncol egy lány és egy fiú:
– Mielőtt megismertelek merő sivatag volt 

az életem! – mondja a srác.
– Akkor biztosan azért táncolsz úgy, mint 

egy teve!

Döglött szamár
Egy zsidó férfinak megdöglik a szamara, de 

azt mondja a feleségének, hogy ne aggódjon, 
ő ebből is tud pénzt csinálni, majd kisorsolja 
tombolán.

– De hiszen ez lehetetlen! – mondja a fele-
sége. Egy döglött szamár senkinek sem kell!

– Nyugi, nem fogják megtudni, hogy dög-
lött.

A feleség nem nagyon hisz ebben, de este 
a férje tényleg egy köteg pénzzel tér haza, és 
büszkén újságolja:

– Eladtam 1000 sorsjegyet, darabját 1 dol-
lárért, és nyertem 999 dollárt.

– Senki nem reklamált, hogy döglött a sza-
már?

– Csak az az egy ember, aki nyert, de annak 
visszaadtam az 1 dollárját.

Szőke a könyvtárban
Egy szőke nő bemegy a könyvtárba és 

kinéz magának egy könyvet. Hazaviszi és va-
csora után elkezdi olvasni, ám 10 perc után 
elalszik rajta.

Másnap visszaviszi a könyvtárba és mondja 
a könyvtárosnak:

– Visszahoztam a könyvet, de be kell valla-
nom, ez volt életem legunalmasabb olvasmá-
nya. A történetnek semmi értelmét nem talál-
tam, emellett annyi szereplő volt benne, hogy 
nem is tudtam megjegyezni őket!

A könyvtáros hátraszól a kollégájának:
– Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a telefon-

könyvünket!

Csak semmi pánik

A repülő az Atlanti-óceán fölött száll, ami-
kor megszólal a kapitány:

– Kedves utasaink, szélcsendes időben uta-
zunk, az út felét már megtettük. Ha kitekinte-
nek a jobb oldali ablakon, láthatják, mindkét 
motor működik. Ha balra néznek, láthatják: a 
bal oldali két motor lángokban áll. Kérem, ne 
essenek pánikba! Nézzenek le, s az óceán moz-
dulatlan tükre felett egy kis fehér foltot láthat-
nak. Az egy ejtőernyő. Én innen beszélek...

Ékszerész
Bemegy egy nő a zsidó ékszerész boltjába. 

Megnézi a gyűrűket, és megszólal:
– Már elnézést, de a maga árai nagyon ma-

gasak. Szeretném ezt a gyűrűt megvenni, de 
önnél 100 dollárba kerül, míg az utca túlolda-
lán lévő üzletben csak 50 dollár!

– Ne haragudjon, de akkor miért nem ott 
vette meg?

– Azért, mert éppen ebédszünet van!
– Na persze, hölgyem. Ebédszünetben ná-

lunk is csak 50 dollár ez a gyűrű!

Fel is robbanhat
Egy fickónak lerobban az autója egy kis fa-

luban. Gondterhelten nézegeti az autót, ami-
kor odajön egy tehén, megbökdösi az orrával 
a kocsit, majd azt mondja:

– Szerintem a benzintank lyukadt ki, ami 
elég veszélyes, mert akár fel is robbanhat a 
kocsi.

A férfi megijed a beszélő tehéntől, és gyor-
san beszalad a közeli házba. Ott a gazda kér-
dezi, hogy mitől ijedt meg ennyire.

A fickó levegőért kapkodva meséli:
– Képzelje, a tehene azt mondta, hogy sze-

rinte kilyukadt a benzintankom!
– Na, hát ettől nem kell ennyire megijedni, 

a tehenem semmit sem ért az autókhoz...

Forgalommal szembe

Forgalommal szembe hajt be késő éjszaka 
egy kocsi az egyirányú utcába. A rendőr észre-
veszi és megállítja. Éppen kezdené a mondó-
káját, mikor észreveszi, hogy az ülésen a saját 
főkapitánya foglal helyet. A rendőr tiszteleg, 
majd így szól:

– Mit szól hozzá főkapitány úr? Már megint 
rosszul rakták ki ezeket a hülye táblákat!

Négylevelű lóhere
Két rendőr beszélget:
– Képzeld, tegnap találtam egy négylevelű 

lóherét!
– És szerencséd lett?
– Naná! Ma is találtam egyet!

Gyenge jelszó
Két számítógépes rendszergazda beszél-

get:
– Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy a ku-

tyád nevét adod meg jelszónak?
– Miért, mi a bajod azzal, hogy wfK41a2s?

Mi van a zsákban?
A rendőr megállít két cigányt, akik biciklit 

tolnak egy nagy zsákkal a csomagtartón.
– Mi van a zsákban?
– Homok, kérem alássan!
Megnézi, tényleg homok.
– Mehettek.
Cigányok el, megszólal az egyik:
– Látod Gazsi, így kell biciklit lopni!

Papagájtanítás
Mórickát fülön csípi az anyja:
– Mit hallok kisfiam, hogy csúnya szavakra 

tanítod a papagájt?
– Dehogy mama, pont fordítva, én csak 

azokat a szavakat ismétlem előtte, amiket 
nem szabad kimondania!
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1� – Mikor etetted meg utoljára a halacskát? – Még egy picit lépj hátra, Béla... Béla!?!

Fordított újság

– Uram, fordítva tartja az újságot – figyel-
mezteti az egyik utas a villamoson a másikat.

– Tudom, de csak így láthatom a kedvenc 
focicsapatomat az első helyen.

Haldokló hegymászó
A hegymászó megcsúszik, de az utolsó 

pillanatban sikerül megkapaszkodnia egy 
sziklaperemben. Ott lóg, aztán amikor már 
fogytán van az ereje, kétségbeesetten felnéz 
az égre, és így kiált:

– Van ott fenn valaki?
– Igen – hangzik a válasz.
– Mit tehetnék?
– Bánd meg a bűneidet, imádkozz és en-

gedd el a sziklát!
A hegymászó kicsit vár, azután újra az ég 

felé kiált:
– Nincs ott valaki más is?

Vékony fal
– Nem lesz vékony ez a fal? – kérdi a leendő 

tulajdonos az építésvezetőtől.
– Nem uram, erre még tapéta is jön!

Óra és térkép
– Mi a különbség az óra és a térkép között?
– Az órán ott van dél, ahol a térképen 

észak.

Cipő
– Milyen az abszolút vékony talpú cipő?
– ???
– Amiben ha rálépsz egy pénzérmére, meg 

tudod mondani, hogy fej vagy írás!

Az ördög szeme
– Miért karikás az ördög szeme?
– ???
– Mert az ördög sohasem alszik.

Szarvasölő cigány

A vadőr elkapja a cigányt, aki egy élettelen 
szarvast vonszol az erdőben.

– Na most megvagy cigány! Majd adok én 
neked szarvast lőni!

– Jáj nem úgy vót ázs náccságos vádász 
úr! Öngyilkos ákártám lénni, mágám fele for-
ditttam a puskám, ezs meg csák úgy közink-
ugrott!

Abszolút lehetetlen
– Mi az abszolút lehetetlen?
– ???
– Zoknit húzni a hegy lábára.

A kéményseprő és a tükör
– Mit mond a kéményseprő a tükör előtt?
– ???
– A koromhoz képest jól nézek ki.

Luxuskocsi
– Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, 

kék, sok-sok lóerős kocsiban utazni, amelyet 
nem kell vezetni, mert sofőr ül a volán mö-
gött?

– Igen, ez nagyszerű lenne!
– Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!

Rendkívüli gyerek
– Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van 

eredeti ötletekkel, igaz tanár úr?
– Ó igen, különösen ami a helyesírást illeti.

Jean Claude Van Damme
Sétál egy rendőr az erdőben. Egyszer csak 

meglátja, hogy valami mozog a bokorban.
– Ki van ott? – kérdezi.
– Jean Claude Van Damme.
– Akkor mind a négyen jöjjenek ki a bokor-

ból feltartott kézzel!

Kutyagond

A kutya nagy gondban van a Szaharában, 
ezért miközben szaladgál a sivatagban, így 
morfondíroz magában:

– Jajj, ha egy percen belül nem találok egy 
fát, még bepisilek.

Őrült feleség
– Doktor úr, csináljon valamit a feleségem-

mel – könyörög a férj a pszichiáternek. – Nem 
bírom tovább! Harminc macskát tart a lakás-
ban. El tudja képzelni, micsoda bűz ez bezárt 
ablakok mellett?

– Hát miért nem nyit ablakot? – kérdi a 
pszichiáter.

– Hogyisne! Hogy mind a kétszáz galam-
bom elrepüljön?!

Alföld
– Mi az alföld? – kérdezi a tanárnő.
– Sajnos nem tudom – feleli a gyerek.
– Sanyika, segíts Csabának!
– Az alföld nagy kiterjedésű síkság.
– Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatá-

rozás.
Tehát mi az alföld?
– Az alföld egy pontos meghatározás.

Virágeső
– Jean, mi volt ez a csörömpölés?
– Ön kérte uram, hogy fogadjam a vendé-

geket virágesővel!
– És? Miért indokolná ez a csörömpölést?
– Csak cserepes virágokat kaptam, uram!

Új úszómester
Az újdonsült úszómester lelkendezve me-

séli:
– Milyen kedvesek ezen a strandon a fürdő-

zők! Ma már vagy nyolcan integettek nekem 
a vízből!
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Hogyan született a félelem

Száraz a tó, szikkadt az ér,
sorstársak lettünk, te meg én,
torkunk lázas, bundánk poros.
Parton mind egymásra tapos;
mindent rémület csendesít,
már egyik sem vadászik itt;
gida lapul anyja alatt,
s lát megrettent farkashadat;
áll tikkadt parton a bika,
mellette apja gyilkosa.
Száraz a tó, szikkadt az ér,
pajtások lettünk, te meg én.
Ha felhő száll és meghasad:
fegyverszünetünk megszakad.
 
– Abban az időben nem volt még gabona, 

se dinnye, bors meg cukornád; kis kunyhók se 
voltak, amilyeneket mi mindnyájan láttunk; és 
a Dzsungel Népe semmit sem tudott az Em-
berről, hanem együtt élt a Vadonban, és egy 
nép volt. De egyszerre csak veszekedni kezd-
tek egymással az ennivaló miatt, pedig volt itt 
legelője mindenkinek. Ellustultak. Mindenki 
ott akart enni, ahol éppen hevert – ahogy 
most is megtehetjük néha, amikor bőséges ta-
vaszi esők vannak. Tá, az első elefánt, éppen új 
vadonokat teremtett, s a folyókat vezetgette 
a medrükben. Nem lehetett mindenütt egy-
szerre, hát az Első Tigrist tette meg a Vadon 
urává és bírájává, hogy a Dzsungel Népe elébe 
járulhasson a pörlekedéseivel. Akkor még az 
Első Tigris is gyümölcsöt és füvet evett, mint 
a többiek. Akkora volt, mint én, s nagyon szép 
– egész testének olyan volt a színe, mint a 
sárga futóka virágé. Azokban a szép időkben, 
amikor a Dzsungel új volt még, semmiféle csík 
vagy folt nem látszott a bundáján. A Dzsungel 
egész népe félelem nélkül járult eléje, s a szava 
törvénye volt az egész Dzsungelnek. Ne feled-
jétek, hogy akkor egy nép voltunk!

Hanem egy éjszaka valami vita támadt két 
őzbak között – olyanféle vita a legelő miatt, 
amilyeneket ti most aganccsal és mellső láb-
bal szoktatok elintézni –, s azt mondják, hogy 
amint ezek ketten elmagyarázták a dolgot a 
virágok közt heverő Első Tigrisnek, egyik őz 
meglökte az agancsával, az Első Tigris pedig 
elfelejtette, hogy ő ura és bírája a Dzsungel-
nek, rávetette magát az őzbakra, és eltörte a 
derekát.

Addig az éjszakáig senki sem halt meg 
közülünk. Az Első Tigris, látván, hogy mit cse-
lekedett, őrjöngeni kezdett a vér szagától, s 
elrohant az északi mocsarak közé. Mi, dzsun-

gelbeliek, hogy így bíró nélkül maradtunk, 
harcolni kezdtünk egymással. Tá meghallotta 
a harc zaját, és visszajött. Akkor egyikünk ezt 
mondta, másikunk amazt, de Tá, látva a halott 
őzbakot a virágok között, megkérdezte, hogy 
ki ölte meg. Mi, dzsungelbeliek nem mond-
tuk meg, mert a vér szaga minket is megbo-
londított. Körbeszaladgáltunk, összevissza 
ugráltunk, kiáltoztunk, fejünket ráztuk. Tá 
ekkor megparancsolta a lelógó ágú fáknak s 
a Dzsungel földön kúszó növényeinek: jelöljék 
meg az őzbak gyilkosát, hogy ráismerhessen. 
Aztán azt kérdezte: – Ki lesz most már a Va-
don Népének ura? – Ekkor odaugrott a szür-
ke majom, aki a faágak közt él, s azt mondta: 
– Ezentúl én leszek a Dzsungel ura. – Tá neve-
tett ezen, és így szólt: – Úgy legyen – és nagy 
haraggal ment el.

Ismeritek a Szürke Majmot, gyerekek? 
Éppen olyan volt akkor is, mint most. Eleinte 
bölcs arcot vágott, de kisvártatva vakarózni, 
ugrándozni kezdett, s amikor Tá visszajött, a 
szürke majom éppen fejjel lefelé lógott egy 
fáról, csúfolkodva az alatta állókkal, azok meg 
visszacsúfolták. Így hát nem volt Törvény a 
Dzsungelben – csak bolondos fecsegés, értel-
metlen szóbeszéd.

Ekkor Tá mindnyájunkat összehívott, és 
így szólt hozzánk: – Első urunk Halált hozott a 
Dzsungelra, a második Szégyent. Most már itt 
az ideje, hogy törvényünk legyen, olyan Tör-
vény, amelyet nem szabad megszegni. Meg 
fogjátok ismerni a Félelmet, s ha megismerté-
tek, tudni fogjátok, hogy ő az uratok, paran-
csolótok. A többi magától következik.

Mi, dzsungelbeliek, azt kérdeztük erre: 
– Mi az a Félelem? – Tá pedig azt felelte: – Ke-
ressétek, míg meg nem találjátok. – Mi tehát 
elkezdtük bejárni a Vadont, Félelmet keresve, 
s egyszerre csak a bivalyok...

– Hüm! – szólalt meg Misa, a bivalyok vezé-
re, az ő homokzátonyukon.

– Igen bizony, Misa, a bivalyok voltak... Az-
zal a hírrel jöttek vissza, hogy a Dzsungel egyik 
barlangjában lakik a Félelem – nincs szőre, a 
hátsó lábain jár. Mi, vadonbeliek követtük a 
csordát, amíg a barlanghoz nem értünk, s a 
Félelem csakugyan ott állt a barlang szájánál. 
Mint ahogy a bivalyok mondották: nem volt 
szőre, s a hátsó lábain járt. Amikor bennün-
ket meglátott: felkiáltott, s a hangja hallatára 
belénk szállt a félelem, amelytől azóta se tu-
dunk megszabadulni, ha halljuk. Elrohantunk, 
egymást tiporva-tépve félelmünkben. Azon az 
éjszakán – így mondották nekem – mi, dzsun-
gelbeliek nem feküdtünk le együtt ahogy 

addig szoktunk, hanem minden törzs külön 
húzódott – vaddisznó a vaddisznóval, őz az 
őzzel, szarv szarvval, csülök csülökkel, hason-
ló hasonlóval –, így hevertünk reszketve a 
Dzsungelben.

Csak az Első Tigris nem volt velünk, mert az 
még az Északi Mocsarak közt bujkált; s amikor 
hírét hallotta annak a Valaminek, amit a bar-
langban láttunk, így szólt: – Odamegyek ah-
hoz a Valamihez, és kitöröm a nyakát. – Egész 
éjjel rohant, amíg csak a barlanghoz nem 
ért; de amerre ment, a fák és kúszónövények 
megemlékeztek Tá parancsáról, lehajtották az 
ágaikat, és megjelölték futtában, végighúzva 
ujjaikat hátán, oldalán, homlokán, arcán. Ahol 
megérintették, jel maradt, csík maradt sárga 
bundáján. És ezeket a csíkokat viselik a gyerme-
kei mind a mai napig. Amikor a barlanghoz ért, 
a Félelem, a szőrtelen, kinyújtotta kezét, és így 
nevezte el: „az a Csíkos, aki éjszaka jár” – és az 
Első Tigris megijedt a Szőrtelentől, és üvöltve 
nyargalt vissza a mocsarak közé.

Maugli itt csöndesen kuncogott, állát a víz-
be lekapva.

– Olyan hangosan üvöltött, hogy Tá meg-
hallotta, és így szólt: – Mi bajod? – és az első 
tigris, arcát az újonnan teremtett égre emel-
ve (az is megöregedett ám azóta!) azt felelte: 
– Add vissza a hatalmamat, Tá! Megszégyenül-
tem az egész Dzsungel szeme láttára, elme-
nekültem a Szőrtelen elől, s az szégyenletes 
nevet adott nekem. – És miért? – kérdezte Tá. 
– Mert bekent a mocsár iszapja – mondta az 
Első Tigris. – Akkor hát ússzál, és henteregj a 
nedves fűben, s ha csakugyan iszap az, lemo-
sódik rólad – mondta Tá; s az Első Tigris úszott, 
aztán addig hentergett a fűben, hogy a Dzsun-
gel már forgott körülötte: de egy foltocska 
sem változott meg a bőrén. Tá csak nézte és 
nevette. Akkor ezt kérdezte az Első Tigris: – Mit 
tettem én, hogy így kellett járnom? – Megöl-
ted az őzet – felelte Tá –, szabadjára enged-
ted a Vadonban a Halált, s a Halállal együtt 
megjött a Félelem is, a Dzsungel népei félnek 
egymástól, mint ahogy te is félsz a szőrtelen-
től. – Tőlem sohasem fognak félni – mondta az 

Rudyard Kipling

A dzsungel könyve
(Részlet)
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Első Tigris –, mert én kezdettől fogva ismerem 
őket. – Hát menj és lássad – felelte erre Tá. És 
az Első Tigris rohant erre, rohant arra, hango-
san kiáltozott az őzeknek, vaddisznóknak, a 
tüskésdisznóknak s minden vadonbélinek – és 
mind elmenekültek előle, egykori bírájuk elől, 
mert féltek tőle.

Ekkor visszajött az Első Tigris; a büszkesé-
ge megtört, fejét a földhöz verte, mind a négy 
lábával szaggatta a földet, s így szólott: – Ne 
feledd, hogy valaha a Dzsungel Ura voltam. 
Ne feledkezzél meg rólam, Tá! Hadd emlékez-
zenek a gyermekeim is arra, hogy valamikor 
nem ismertem a szégyent és a félelmet! – Tá 
pedig így felelt: – Ennyit megteszek a kedve-
dért, mert mi ketten együtt láttuk a Vadon 
születését. Legyen úgy minden esztendőben 
egy éjszakára, mint az őzbak megölése előtt 
volt – neked és gyermekeidnek. Ezen az egy 
éjszakán, ha összetalálkoztok a Szőrtelennel – 
annak neve pedig: Ember –, nem ti fogtok tőle 
félni, hanem ő fél tőletek, mintha a Dzsungel 
bírái és minden dolgoknak urai volnátok. Légy 
irgalmas hozzá félelmének éjszakáján, mert 
megismerted már, hogy mi a Félelem.

Erre így felelt az Első Tigris: – Ez elég ne-
kem. – De amikor legközelebb ivott, meglát-
ta a fekete csíkokat az oldalán; eszébe jutott, 
hogy milyen nevet adott neki a szőrtelen, újra 
fellobbant haragja. Egy esztendeig a mocsa-
rak közt élt, várván, hogy Tá a szavának álljon. 
És egy éjszakán, amikor a Hold Sakálja, az esti 
csillag ragyogva állt a Dzsungel fölött: érezte, 
hogy az ő éjszakája elérkezett, s elment a bar-
langhoz, hogy találkozzék a Szőrtelennel. És 
úgy történt, ahogy Tá ígérte, mert a Szőrtelen 
leborult előtte, és a porban hevert, az Első Tig-
ris pedig rásújtott, és eltörte a gerincét – mert 
azt hitte, hogy csak egy ilyen Valami van a 
Dzsungelben, s most megölte a Félelmet. 
Amikor a zsákmányát szagolgatta: hallotta, 
hogy Tá lejő az Északi Erdőkből – s egyszerre 
csak az Első Elefánt hangja, az a hang, amelyet 
éppen most hallunk...

A mennydörgés végigdübörgött a száraz, 
kiaszott dombok közt, de esőt nem hozott 
– csak száraz villámok lobbantak végig a dom-
bok gerincén –, és Háti így folytatta:

– Ezt a hangot hallotta, s a hang így szólt 
hozzá: – Hát ez a te irgalmad? – Az Első Tigris 
a száját nyalogatta, s így felelt: – Hát aztán?! 
– Megöltem a Félelmet! – Tá pedig azt mond-
ta: – Ó, te vak, bolond teremtés! Eloldoztad a 
Halál lábát, s most holtodig nyomon követ. 
Megtanítottad az Embert – ölni.

Az Első Tigris mereven állt a zsákmánya 
mellett, s így beszélt: – Ez is olyan most, mint 
az őzbak volt. Félelem nincs többé! Mától fog-
va ismét bíráskodni akarok a Vadon Népén.

Tá pedig azt felelte: – Soha többé nem for-
dul hozzád a Dzsungel Népe. Nem kerül többé 
utadba, nem alszik a közeledben, nem jár a 
nyomodban, és nem legelész a vackod körül. 
Csak a Félelem fog követni, s olyan ütéssel, 
amelyet nem is láthatsz, arra kényszerít, hogy 
engedelmeskedjél az akaratának. Megnyitja 
lábad alatt a földet, hurokká szorítja a nya-
kad körül a kúszónövényeket; a fatörzseket 
magasabban növeszti össze körülötted, mint 
amekkorát ugrani tudsz – és végül elveszi a 
bundádat, hogy kölykeit burkolja belé, ha fáz-
nak. Nem voltál irgalmas hozzá: ő sem lesz az 
tehozzád.

Az Első Tigris nagyon hetvenkedett, mert 
ez az éjszaka az övé volt még, így szólott: – Tá 
ígérete, az Tá ígérete. Csak nem akarja elvenni 
az éjszakámat? – És Tá ezt mondta: – Ez az éj-
szaka a tiéd, úgy, ahogy mondottam, de meg 
kell fizetni az árát. Megtanítottad az Embert 
ölni, s az Ember gyors eszű tanítvány.

– Itt van a lábam alatt – szólt az első tigris –, 
s eltört a gerince. Hadd tanulja meg a Dzsun-
gel, hogy megöltem a Félelmet.

Tá erre elnevette magát, és így szólt:

– Megöltél egyet a sok közül, de csak 
mondd el magad a Dzsungelnek – mert az éj-
szakád véget ért.

Fölkelt a nap; és a barlang szájából másik 
Szőrtelen lépett ki; látta a csapáson heverő 
zsákmányt s fölötte az Első Tigrist – és fogott 
egy hegyes botot...

– Most valami vágószerszámot dobálnak 
– mondta Ikki, és zörögve gurult le a parton, 
mert a gond nép nagyon ízes falatnak tartotta 
Ikkit – az ő nyelvükön Ho-Igunak nevezték –, s 
volt egynémely tapasztalata arról a gonosz kis 
fejszéről, amely úgy surrog végig a tisztáson 
mint a szitakötő.

– Hegyes bot volt az, amilyeneket a vermek 
fenekébe szoktak beverni – mondta Háti. – A 
Szőrtelen elhajította a botot, s az mélyen be-
lefúródott az Első Tigris oldalába. Úgy történt 
minden, ahogy Tá mondotta. Az Első Tigris 
üvöltve szaladgált összevissza a Vadonban, 
amíg végre ki tudta tépni sebéből a botot. Az 
egész Dzsungel megtudta, hogy a Szőrtelen 
messziről tud sebezni, s a Félelem nagyobb 
lett, mint annak előtte. Így történt, hogy az 
első tigris megtanította a Szőrtelent – ölni. És 
jól tudjátok, mennyi kárt okozott azóta mind-
nyájunknak, hurokkal, veremmel, csapdával, 
repülő bottal, a fehér füstből kiszálló csípős 
léggyel (Háti a puskagolyóra gondolt) – meg 
a Piros Virággal, amely kikerget bennünket a 
szabad ég alá. De azért minden esztendőnek 
van egy éjszakája, amikor a Szőrtelen fél a Tig-
ristől, Tá ígérete szerint, s a Tigris nem is adott 
neki soha okot arra, hogy enyhüljön a félel-
me. Ott öli meg, ahol találja, mert eszébe jut 
az Első Tigris megszégyenülése. Egyebekben 
pedig: a Félelem éjjel-nappal keresztül-kasul 
járja a Dzsungelt.

A múlt héten megkezdett témánk – az 
állatokról, állatközösségekről szóló regé-
nyek – szempontjából megkerülhetetlen 
egy klasszikus alkotás: Rudyard Kipling 
(1865–1936) A dzsungel könyve (1895) 
című regénye. Maga a szerző, a Nobel-dí-
jas Kipling élete is regényszerű, kalandos, 
míg legismertebb műve szórakoztatóan 
izgalmas, és mérhetetlenül tanulságos: a 

természet és az ember kapcsolatáról, az 
előbbi nagyságáról és az utóbbi kicsiny-
ségéről, az előbbi legyőzhetetlenségéről, 
az utóbbi legyőzhetetlen akaratáról – és 
még sok másról szól. A közölt részlet egy a 
sok „dzsungellegenda” közül. Borzongató, 
torokszorítóan hatásos.

Jó olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Főleg a laptopokra és a 
netbookokra igaz, hogy 
tárhelyük bővítése nehéz-

kesebb feladat, mint az asztali 
gépek esetében. A legtöbb no-
teszgépben ugyan még merevle-
mez „vési” az adatokat, de számos 
olyan modell is létezik, ami már 
SSD-vel érkezik. Utóbbiak gyor-
saságának örülhetünk, de ritkán 
mondható, hogy 128 GB tárhely 
elégséges. Nyilván vannak fel-
használók, akiknek bőven elegen-
dő ez a hely, de mi a helyzet akkor, 
hogyha kinőjük a rendelkezésre 
álló helyet. Mit érdemes ilyenkor 
tenni? Egy nagyobb kapacitású 
SSD-t vagy valami alternatív meg-
oldást válasszunk?

A válasz leginkább tőlünk és 
preferenciáinktól függ. Ha a tár-
helybővülés mellett főleg a gyors 
reagálás a fontos, akkor leginkább 
az SSD-k között fogunk kutakodni. 
Ha lassabb eléréssel is megelég-
szünk, miközben jelentős tár-
helytöbbletet szeretnénk, akkor 
valószínűleg a külső merevleme-
zeket részesítjük majd előnyben, 
adatmentésre pedig az SD kártyák 
is ideálisak. Ahhoz, hogy a fenti 
kérdést sebességoldalról megvizs-
gálhassuk, nézzük, milyen gyorsan 
dolgoznak az eszközök.

SSD-vagy-HDD

A legmeggyőzőbb eredményt 
(gyorsaság tekintetében) belső 
SSD-nk nagyobbra cserélésével 
érhetjük el. Egy 1,5 GB-os fájl 
mozgatása esetén a MacBook 
Air SSD-jének olvasási sebessé-
ge 187MB/s, míg írási sebessége 
156MB/s körül mozog. A több 
kisebb fájlból álló 1,5GB méretű 
adathalmaz kezelése közben az 
olvasás 87MB/s-ra, az írás pedig 
egy egészséges 75MB/s-ra csök-
ken. Mindenképpen gyors, de az 
egy fokkal nagyobb SSD problé-
mája még mindig az, hogy a ka-
pacitástöbblet fokozásához mé-
lyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Más irányban tapogatózva a 
legelső alternatíva, amit érdemes 
megfontolni az egy külső merev-
lemez beszerzése. Ár-érték ará-
nyában messze a legjobb bőví-
tési megoldást kínálják, főleg, ha 
olyan adataink számára szánjuk, 
melyek esetében nem probléma, 
ha nincsenek mindig kéznél. Egy 
jobb minőségű USB 3.0-s csat-
lakozóval ellátott hordozható 
meghajtó már mintegy70 euróért 
elvihető.

Másfél gigás fájl esetében az 
egyik legkiegyensúlyozottabban 
reagáló meghajtó az olvasás és 
az írás terén 82MB/s-t produkált. 
Az apró fájlokból álló ugyanilyen 
méretű adathalmaz esetén az 
eredmény kissé megoszlott. Ol-
vasásnál 60MB/s, írásnál pedig 51 
MB/s volt az eredmény.

USB-3-as diszkek

Azonban nem minden laptop 
rendelkezik USB 3.0 csatlako-
zóval, és erre jó példa az előbb 
említett MacBook Air. Egy tipikus 
külső USB 2.0-s merevlemez a 1,5 
gigás fájl olvasásánál és írásánál 
a 32MB/s-et ér el. Az 1,5 gigás 
adathalmaz olvasása lényegesen 
gyorsabb, mint annak írása, de 
még így is elmarad a szimpla fájl 
kezelési sebességétől.

A viszonylag gyors külső tár-
hely vásárlása olcsó megoldás, 

de ha nem akarunk még egy 
kiegészítőt magunkkal hor-
dozni, akkor mégsem az igazi. 
Figyelmünk ilyenkor általában 
az eddig kevésbé használt SD 
kártyaolvasóra terelődhet. Az 
SD kártyákról azért érdemes 
tudni, hogy nem a folyamatos 
írás pártfogói. Limitált írási cik-
lusra hitelesítettek, mely után 
sajnos elkezdenek hibákat vé-
teni. Az SD kártyáinkon ezért 
olyan adatot érdemes tárolni, 

melyeket ritkán frissítünk. Ilyen 
lehet mondjuk egy zenei kollek-
ció, fotóalbum vagy egy kisebb 
filmgyűjtemény.

Az SD kártyák válogatása köz-
ben számos sebességkategóriá-
val találhatjuk szembe magunkat. 
A memóriakártyákat vagy azok 
csomagolását vizsgálva megte-
kinthetjük, hogy töredezetlen 
adat esetén milyen minimum írási 
sebességgel rendelkeznek. Míg a 
Class 2 minimum 2 MB/s sebes-
séggel ír a Class 10 már minimum 
10 MB/s-mal pörköli az adatokat. 
Néhány gyártó egy további ’x’ 
jelzéssel azt kívánja tudatosítani, 
hogy termékeik minimum írási 
sebessége a Class 10-étől is na-
gyobb.

32 GB SDHC kártya

A Class 10 az óriásfájl olvasása 
közben 30MB/s-ot, írása közben 

pedig 23MB/s-ot ér el. A Class 6 
olvasása 18MB/s, írása 15MB/s. 
Class 4 olvasása 16MB/s, írása 6 
MB/s. Ilyen sebességek mellett 
nyílván ritkán szánjuk majd rá 
magunkat, hogy 64 GB-nyi adatot 
teljes mértékben vagy részben 
frissítsünk, azonban egyszer-egy-
szer kibírható.

A fenti kártyák kis fájlok esetén 
is egészséges olvasási sebességet 
mutatnak. A Class 10 44MB/s-jé-
től egészen a Class 4 20 MB/s-jéig 
terjedt a skála. A probléma akkor 
jelentkezik, ha több fájlt máso-
lunk egyszerre. Az 1,5 GB-os adat-
halmaz esetén a Class 10 átviteli 
sebessége 1MB/s-re csökkent, és 
a gyengébb osztályzattal rendel-
kező kártyák ennek csak a töredé-
két érik el. Amennyiben gyakran 
akarjuk módosítani adatainkat, 
az SD kártyás megoldástól inkább 
tartózkodjunk.

Felmerül a kérdés, hogy azon 
adataink tekintetében, melyek 
nagy részét ritkán módosítjuk az 
SD kártya-e a jobb megoldás vagy 
az SSD? 32 GB Class 10-es kártyát 
már találtunk kevesebb mint 40 
euróért is. A 64 GB-os verzió ezzel 
szemben 90 euró körül kezdődik, 
azonban ezek csak az alapkár-
tyák. Azok, amelyek gyorsabbak 
és több garantált írási ciklussal 
rendelkeznek borsosabb árcédu-
lával érkeznek.

A 64 GB-os kártyákhoz SDXC 
slot szükséges, és néhány hardver 
nem is veszi be teljesen a kártyá-
kat. (A MacBook Air-ből 8 mm 
kilóg.) Amennyiben laptopunk 
rendelkezik a megfelelő specifiká-
ciókkal, és ritkán módosított ada-
taink számára keresünk tárhelyet, 
akkor az SD kártyákkal sok pénzt 
spórolhatunk.

Laptoptárhely-bővítés: 
megéri az SSD?
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KOS

Megérzéseid nagyon fontosak most. 
Áldozd a következő napokat egy kis bel-
ső felfedezésre. Többnyire nem esik ne-
hezedre döntést hozni, de mostanában 
ez a helyzet felborult. Nem az akaratod-
dal van gond, inkább tanácstalan vagy, 
hogy melyik irányba lépj.

BIKA

Érdemes hasznossá tenni magad 
a társaságban. Nemsokára ráébredsz, 
hogy céljaid éppenséggel egybevágnak 
emberszereteteddel és kapcsolatépí-
tő képességeiddel. Használd ki ezeket! 
Barátaid között feszültség lehet, két tűz 
közé kerülhetsz.

IKREK

Meglepetésekkel és izgalmakkal teli 
hét ez. Ha jól kommunikálsz, könnyen 
elsimítod a felbukkanó akadályokat. 
Nemcsak azért érezheted magad kelle-
metlenül, mert mindenki a te válladon 
sírja ki magát, hanem nem is szeretsz 
más dolgaiba beleavatkozni. Most is 
jobban teszed, ha a háttérbe vonulsz.

RÁK

Többet tartogat számodra az önis-
meret, mint hinnéd. Ennek köszönhető-
en a héten nagy felismerésekre juthatsz, 
többnyire a sulit illetően. Ragadj meg 
minden felbukkanó lehetőséget, hogy 
elindulhass utadon!

OROSZLÁN

Helyezd a hangsúlyt segítőkészsé-
gedre, és engedd be életed minden 
apró zegzugába. A nyitottság megala-
pozza a kapcsolataidat, amire később 
nagy szükséged lesz. Legyél spontán, és 
logikus érvek nélkül élvezd a jelen lehe-
tőségeit.

SZŰZ

Egy-két osztálytársad bizony több-
ször is megkeres a héten. Segítségre 
vagy egy kis útmutatásra van szükségük. 
Tervezz előre, hogy könnyebb legyen 
az együttműködés. Meglepő dolgokat 
tudhatsz meg, amelyek felkavarhatják a 
lelki békédet. 

MÉRLEG
Szinte „mikroszkóppá” alakulsz, annyira 

jól sikerül most a dolgok legmélyére néz-
ned. Ennek köszönhetően eddig ismeret-
len okokra és összefüggésekre bukkansz. 
Ha bizonyos új hírek hallatán át kell érté-
kelned az egyik családtagodról kialakított 
képedet, akkor azt inkább indulatok nél-
kül tedd, ne akard megbántani.

SKORPIÓ
A realista gondolkodásmódé a fősze-

rep. Úgy kezeled a tanulnivalót és a befo-
gadott információt, mint egy profi. Csak 
hajrá, kényelmetlen helyzetektől mented 
meg magad. Többnyire józan és higgadt 
vagy, de mostanában minden erődet be 
kell vetned ahhoz, hogy ezt elérd.

NYILAS

Megérzéseid és intuíciód segítségével 
nagyszerű kapcsolatokat fedezel fel, ami-
nek sokat köszönhetsz a későbbiekben. 
Még sosem volt ilyen fontos az együttmű-
ködés, úgyhogy vedd komolyan a társaidat. 
Csak azok tudják, hogy mi játszódik le a lel-
kedben, akik nagyon jól ismernek téged.

BAK
Ne engedd, hogy kétségeid tönkrete-

gyék az önbizalmad! Inkább támaszkodj 
a benyomásaidra. Legyen szó tervezésről, 
idő- és energiabeosztásról vagy kommu-
nikációról, mindig nézz magadba, mielőtt 
cselekszel. Most meglehetősen nyomaszta-
nak a gondjaid, de szilárdan tartod magad.

VÍZÖNTŐ
A helyzet sűrűjében vagy, napról nap-

ra érdekesebb és értékesebb dolgokban 
van részed. Ez egyrészt feldobja a hetet, 
másrészt felemeli a hangulatodat is. Olyan 
érzésed lehet, mintha a családtagjaid egy 
új társasjátékot találtak volna ki: ki tud mi-
nél hamarabb, minél nagyobb felfordulást 
csinálni. A suliban is hasonló a helyzet.

HALAK
Készítsd fel magad lelkileg és érzelmileg 

a következő menetre. Sétálj, mozdulj ki és 
próbálj minél többet relaxálni. Tiszta agy- 
gyal hatalmas előnyre teszel szert! Nagyon 
nehezen viseled, ha bárki is megpróbál irá-
nyítani téged, vagy akadályozni az akara-
tod megvalósításában. Most mégis jobban 
jársz, ha engedsz a környezetednek.
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A lakosság körében elterjedt bölcses-
ségek hallatán a fogorvosok a fejüket 

csóválják, joggal, ők ugyanis tudják, milyen 
következményekkel járhatnak a rossz szoká-
sok. Összegyűjtöttünk pár jól ismert, tipikus 
hibát.

1. A tejfogakat nem kell ápolni
Nem igaz. Nagyon fontos, hogy egész-

ségesen tartsuk a tejfogakat is. Ha már a 
tejfogak is rosszak, már a fiatal megmaradó 
fogak is rosszul fejlődhetnek, arról nem is 
beszélve, hogy az alapos rágás és a tiszta be-
széd elengedhetetlen eszköze az ép fogsor.

2. A rossz fogak örökletesek
Nem egészen igaz. Mindenki a saját fo-

gainak épségéért felelős. Ami örökletes, az 
a szuvasodás elleni védekezőképesség. In-
kább attól függ, hogy mennyire segítesz a 
génjeindek: még a legjobb örökletes tulaj-
donságok is tehetetlenek a rossz fogápolási 
szokásokkal szemben.

3. A fluoridok nem fontosak
Butaság. A flourid védi a fogzománcot és 

megakadályozza, hogy elszaporodjanak a 
baktériumok, védi a fogak felszínét, és segít 
megelőzni a fogszuvasodást. 

4. Az erős dörzsölés  
az alapos fogmosás titka

Épp ellenkezőleg. Ha túl erősen vagy 
túl erős sörtéjű fogkefével mosod a fo-
gaidat, fennáll annak a veszélye, hogy a 
fogzománc lekopik, valamint megsérül a 
fogíny, melynek során az visszahúzódik, s 
szabadon marad a fognyak. A különböző 
fogpanaszok kialakulása innentől kezdve 
csak idő kérdése. Tipp: kicsi, söprő mozdu-
latokat alkalmazz fogmosás során a piros 
résztől haladva a fehér felé, tehát a fogíny-
től a fog felé. 

5. A rágógumi helyettesíti  
a fogmosást

A rágógumi támogathatja a szájhigiéniát 
azáltal, hogy fokozza a nyáltermelést, mely 
által fontos ásványi (és védekező) anyagok-

hoz juttatja a fogakat, így erősítve a fogzo-
máncot. A napi rendszeres fogápolást nem 
helyettesíti!

6. A fogfehérítés nem árt
Legyünk óvatosak! Az úgynevezett 

„bleaching” eljárás során kémiai folyamat 
megy végbe a szájüregben, mialatt megör-
ténhet, hogy a fehérítő anyag a laza tömé-
sekbe és a fogak közötti résekbe jut, károsít-
va az idegeket. 

7. Akkor kell fogkefét cserélni,  
ha a sörték szétállnak

Kéthavonta ajánlott új fogkefét besze-
rezni, 12 hét után ugyanis 30 százalékkal 
csökken a sörték tisztító hatása. Tipp: be-
tegség (megfázás, herpesz) után érdemes 
új fogkefét venni, így elkerülhetjük az újra-
fertőződést.

A tenyérjóslás tudománya már nagyon 
régi időkre megy vissza. Manapság újra 

egyre divatosabb a tenyerünkbe, vagy ép-
pen mások tenyerébe pillantani. Mit árulhat 
el rólunk a tenyerünk? Vajon nyitott könyv 
vagyunk a többi ember számára?

A bal eltervez, a jobb megvalósít
Tenyerünk képe már a születésünkkor 

meghatározó. A tenyérjósok szerint a bal 
kezünkön a képességeink és a lehetősége-
ink állnak, hogy mit is érhetünk el az élet-
ben, míg a jobb kezünk megmutatja, hogy 
rendelkezünk-e elég akarattal és kitartással, 
vagyis sikerül-e megvalósítanunk az életben 
elénk táruló lehetőségeket és célokat.

Szívvonal
Az egyik legfontosabb vonal a szívvonal. 

Ha megnézed a tenyeredet, akkor ez a leg-
felső mélyebb, vízszintes vonal, amely a szív- 
és az érrendszer megfelelőjének tekinthető. 
Érdemes megfigyelned ezt a vonalat, hiszen 
a betegségekre, valamint az érzelmi és a lel-
ki életre utal. Ha szép egyenes és mély, akkor 

az azt jelenti, hogy egy jószívű és nagylelkű 
ember vagy, aki ott segít másoknak, ahol 
csak tud. Ha szakadozott vagy halvány, vagy 
teljes mértékben hiányzik a szívvonalad, az 
arra utal, hogy inkább magadat helyezed 
előtérbe másokkal szemben. 

Fejvonal
A fejvonal a szívvonal alatt helyezke-

dik el a tenyerünkön. Tulajdonképpen az 
idegrendszerrel mutat szoros összefüggést. 
Semmi okod az aggodalomra, ha tiszta, 
erős és egyenes ez a vonal. Megtekintésével  
könnyen kitalálhatod, hogy gyakorlatias, 
vagy inkább elméleti emberrel állsz szem-
ben. Ha a fejvonal hosszú és lefelé mutat, 
akkor intellektuális alkatról beszélhetünk, 
míg a rövidebb és felfelé futó fejvonal in-
kább gyakorlatiasabb emberre utal. 

Életvonal
Az életvonal a tenyerünkön a hüvelykuj-

junk felé eső függőleges vonal. Az emész-
tő- és a légzőrendszerünkkel áll szoros kap-
csolatban. A legismertebb feltevés, hogy 

az életvonallal párhuzamosnak mondható 
az emberek által megélt életkor. Ha hosszú 
határozott és leér a tenyered aljáig, akkor 
aggodalomra semmi okod, valószínűleg 
egészséges és hosszú élet vár rád. Azonban, 
ha az életvonal töredezett, sőt néhol hiá-
nyos, az betegeskedő alkatra utalhat. 

Sorsvonal
A sorvonalunk a tenyerünk közepén 

helyezkedik el, általában párhuzamosan az 
életvonalunkkal. Az egyenes vonal tulajdo-
nosa valószínűleg kreatív és energikus sze-
mélyiség, aki tűzön-vízen át megvalósítja a 
céljait. Ha töredezett a sorsvonalad, akkor 
valószínűleg sok problémád van, amelynek 
következtében nehezen valósítod meg az 
életben elérni kívánt álmaidat.

Fogápolási tévhitek

Mit árul el a tenyerünk?
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Egy szombati kirándulás
Október 15-én, szombaton iskolánk tanulói kiránduláson vettek 

részt.
Elsőnek Zenta mellett meglátogattuk a Gulyás-tanyát. Itt lovászattal 

foglalkoznak. Nagyon sok lovat láttunk, még kiscsikók is voltak. A bá-
csi, aki bemutatta a tanyát, mesélt arról, hogy a magyar nemzet híres 
a lovászatról. Majd ezt követően Honfoglaló játékon vettünk részt. Itt 
lehetett lovagolni, íjászkodni, fakarddal vívni, ostorral csattogtatni.

A tanyalátogatás után megtekintettük Zentán az IQ-parkot, ez az 
intelligencia parkja, ahol a kiállított tárgyak szeptember 29-től decem-
ber 29-ig tekinthetőek meg, és ki is próbálhatóak. Itt valójában a meg-
magyarázhatatlan logikai dolgokat nézhettük meg és próbálhattuk ki. 
Mindezek a tárgyak a matematikához, fizikához és kémiához kapcso-
lódnak. Kipróbáltuk a szappanbuborékot, a tükörbe való írást, a hang-
csőt és még nagyon sok más dolgot.

Az IQ-park megtekintése után volt egy óra szabadidőnk, ekkor egy 
kicsit Zentával ismerkedtünk. 

Nagyon jó volt ez a kirándulás, késő délután fáradtan és élmények-
kel telve indultunk haza. 

Lovász Loretta, 8. osztály,  
József Attila iskola, Bácskertes

Egy tartalmas hétvége 
Eljött szeptember elseje, a tanév kezdete.
Eddig az osztály még egyetlenegy kirándulást sem tervezett, ezért 

most szerveztünk egyet az angoltanárnővel és az osztályfőnökkel. 
Úgy gondoltuk, hogy a Tisza-part lesz a legalkalmasabb. A várva várt 
szombaton az iskola előtt nyolc órára gyülekeztünk. Sokan vittünk 
horgászbotot. Lattinak az apukája segített elvinni a sok csomagot. 
Betettük a nehéz hátizsákokat az autóba, és libasorban kerékpárral 
indultunk. Az osztályfőnök és Zsolti felvették a biztonsági mellénye-
ket, és mikor útkereszteződésen mentünk át, leállították a forgalmat. 
Mikor végre odaértünk a Tisza-partra, csak ámultunk és bámultunk, 
hogy milyen szép a hely. A fiúk rögtön horgászni indultak, a lányok 
pedig elkészítették a reggelit, utána meg az ebédet. Ebédre volt sült 
hús meg sült paprika, mindkettő nagyon ízletes lett. Végül jöhetett a 
játék. A lányok felfedező útra indultak. Az erdőben sok minden szépet 
láttunk, az egyik helyen volt csónak, de egyikünk sem mert beleülni. 
Találtunk négy kiskutyát is. 

Bemerészkedtünk az erdő legmélyére. Ott nagyon sok kagyló volt, 
majd rábukkantunk egy hatalmas lyukra, amiben pompásan lehetett 
játszani. Felfedező utunk során sokat fényképezkedtünk, és annyira be-
leéltük magunkat a játékba, hogy nem is vettük észre az idő múlását.

Zsani felkiáltott:
– Nem kellene már visszamenni?
– De merre? – kérdezte Rita.
Akkor hirtelen pánikba estünk! Amíg bolyongtunk a hatalmas, sűrű 

erdőben, nem is vettük észre, hogy Nóri nincs velünk. Újra pánikba es-
tünk. Húsz perc bolyongás után megtaláltuk a táborhoz vezető utat. 
Mindenki megkönnyebbült. Nagy meglepetésünkre Nóri már ott volt. 
Megkérdeztük, hogy mennyi ideig voltunk távol. A tanárnő azt mond-
ta, hogy tizenöt percig. Meglepődtünk, mivel nekünk egy örökkévaló-
ságnak tűnt. Egy kis idő múlva jött Latti apukája, és összepakoltunk. 
Az úton a tanárnő mindig figyelmeztette Patrikot, hogy menjen be a 
sorba ott hajtson, de amikor bement, rögtön el is esett a város kellős 
közepén.

Ez a nap emlékezetes marad a számomra, és úgy gondolom, hogy 
a barátaimnak is.

Szőke Karolina, Samu Mihály iskola, Óbecse

Utazás
Iskolánk tanulói október 14-én és 15-én vajdasági körúton vettek 

részt. Megnéztük Bács várát, Péterváradon múzeumban voltunk. Új-
vidéken kipróbáltuk a McDonalld’s kajáit. Zentán szálltunk meg a kol-
légiumban. Másnap Zentán megnéztük az IQ-parkot és a zentai csata 
emlékhelyét. Utána a Gulyás-tanyán lovagoltunk, íjászkodtunk, kardoz-
tunk stb. Este fáradtan értünk haza.

Zámbó Illés, 4. osztály, József Attila iskola Bácskertes

Ez is velem történt
A nyári szünet gazdag volt kalandokban, jó élményekben, azt hit-

tem, hogy amikor visszajövünk az iskolába, visszatérnek a régi, unal-
mas, tanulással töltött napok.

Ez viszont nem így történt. Már az első héten bejelentette az 
osztályfőnökünk, hogy az egyik legjobb tanuló az osztályból el-
mehet egy kétnapos előadásra Romániába, Zsombolyára. Ő énrám 
gondolt, én pedig kapva-kaptam az alkalmon, és igent mondtam, 
mert még soha nem voltam Romániában. Rajtam kívül még két lány 
jött a kisoroszi Gligorije Popov iskolából, valamint a nagykikindai 
iskolákból és Mokrinból jöttek diákok, összesen huszonöten men-
tünk. Huszonöt romániai nyolcadikos is részt vett a projektumban. 
28-án indultunk. Két kombival utaztunk, a nagyobbikban csak két 
hely volt már, így én a kisebbikbe kerültem. Amikor beültem, nagy 
meglepetésemre azt vettem észre, hogy csak fiúk ülnek körülöttem. 
Magamban gondoltam is, hogy elég hosszú lesz ez az út, de végül 
is nagyon kedvesek voltak, jól kijöttünk egymással. Amikor odaér-
tünk, szinte rögtön elkezdődtek az előadások. A prezentáció román 
nyelven történt, de fordították szerb nyelvre, így többé-kevésbé 
sikerült megértenem. Meséltek nekünk a bolygónkról és annak álla-
potáról, a genetikáról, az ökológiáról. Nagyon érdekes volt. Délután 
fürödni mentünk egy termálmedencébe. Itt összebarátkoztunk két 
mokrini lánnyal, akikkel az estét is együtt töltöttük, beszélgettünk, 
kártyáztunk. Másnap délelőtt ismét előadásokat hallgattunk. Dél-
után pedig meglátogattunk egy múzeumot, ahol régi újságokat, 
könyveket, iratokat gyűjtenek. Egész Európában csak két ilyen mú-
zeum létezik.

Nagyon jól éreztem magam e két nap alatt, új barátokat szereztem, 
akikkel rendszeresen beszélgetünk az interneten. Alig várom már, hogy 
október 31-én újra találkozzunk.

Talpai Dorottya, 8. osztály, 
 Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Színházban voltunk
Már alig vártuk október 16-át, mivel reggel nyolckor várt bennünket 

a busz, Újvidékre mentünk, a színházba.
Az előadás tizenegy órakor kezdődött, és fél kettőkor ért véget. 

A színészek az Óz a nagy varázsló című musicalt adták elő. Főszerep-
lők: Dorothy, Madárijesztő, Bádogember, Oroszlán, Jó tündér, Amina, 
a nyugati boszorkány és Glinda. Ez az egész musical Dorothyról és a 
kutyájáról, Totóról szólt. Dorothyt Ferenc Ágota játszotta, akit Dorkának 
is becéztek. Három részt tetszett a legjobban. Először is az, amikor a 
táncosok énekelve táncoltak, másodszor, amikor a zöld emberke pro-
dukálta magát, és harmadszor, amikor belépett a nyugati boszorkány. 
A fővarjúkisasszonynak és a nyugati boszorkánynak tetszett legjobban 
a ruhája. Én a negyedik sor első székén ültem. 

Nagyon tetszett a színdarab, és remélem, hogy jövőre is lehetősé-
günk lesz színházba menni.

Pálinkás Hédi, 5. osztály,  
József Attila iskola, Bácskertes
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Ki illik hozzád?
Romantikus hősszerelmes, morcos macsó vagy egy praktikus 
ezermester? Milyen srác oldalán éreznéd igazán boldognak 

magadat? 
1. Melyik sorozat nagy ő-jét választanád?

a) Rosst a Jó barátokból. (0 pont)
b) Luke-ot a szívek szállodájából. (3 pont)
c) Mr. Biget a Szex és New Yorkból. (6 pont)

2.  Ha megbánt a párod, mivel engesztelhet ki  
a legkönnyebben?
a)  Egy humoros bocsánatkérő levéllel vagy e-maillel.  

(3 pont)
b) Egy finom vacsival. (6 pont)
c) Egy nagy csokor virággal. (0 pont)

3. Mi az első, amire felfigyelsz egy srácban?
a)  A külseje: egy szép szem vagy egy bájos mosoly...  

(0 pont)
b)  Az egyénisége, amíg nem beszélgettünk, nem is tudom, 

tetszik-e. (3 pont)
c)  Az összhatás: ahogy néz, ahogy beszél, és amit mond. 

(6 pont)

4. Milyen kép él benned az édesapádról?
a)  A kötelességtudó férfi, aki eljárt dolgozni, másodállást 

is vállalt, hogy otthon mindig meglegyen mindenünk. 
(6 pont)

b)  Az igazi mesterember, aki mindig talált valami 
megjavítani valót otthon. (3 pont)

c)  A tökéletes férj, amint édesanyámmal beszélgetnek a 
konyhaasztalnál, vagy tévézgetnek. (0 pont)

5. Szerinted hol jöhet szembe a nagy ő?
a)  A suliban, de nem feltétlenül osztálytársként, lehet 

bárki, akivel a suli által kapcsolatba kerülök. (6 pont)
b)  Egy buliban vagy az interneten, az a lényeg, hogy 

keresni kell, mert magától nem kopogtat be az ajtón.  
(3 pont)

c)  Az utcán, találkozik a pillantásunk, és mindketten 
tudjuk, hogy megtaláltuk az igazit... (0 pont)

6.  Ha tanácsot kér a barátnőd, hogyan vonzhatná be  
a nagy ő-t, mit javasolsz?
a)  Bevonzani? Mi ez a butaság, hiszen olyan sok srác van 

körülöttünk, neki is csak jól kéne választania végre!  
(6 pont)

b)  Vázolom a feng shui, a vaszati, az agykontroll 
idevágó módszereit, és elmondom saját fejlesztésű 
meditációmat is. (0 pont)

c)  Hosszan elbeszélgetek vele, mi lehet a baj a mai 
fiúkkal, végül csapunk egy csajos estét a kedvenc 
bulihelyünkön, hátha éppen arra jár a neki való srác.  
(3 pont)

7. Milyen az ideális szombat délelőtt számodra?
a)  Az ágyban reggelizek, tévét nézek, olvasgatok, 

szépítkezem, a lényeg, hogy minél később kezdődjön  
a nap! (0 pont)

b)  Reggeli közben átfutom a kedvenc újságomat, majd 
összeállítom a programok listáját, és igyekszem, hogy 
minden beleférjen a hétvégébe. (3 pont)

c)  Felkelés után piacozás, majd összeütök egy fincsi kaját. 
(6 pont)

8. Moziba mentek a pároddal, ki választja a filmet?
a)  Gyakran mindketten ugyanazt szeretnénk megnézni.  

(3 pont)
b) Természetesen én. (0 pont)
c) Mindig ő. (6 pont)

9. Milyen virág van az otthonodban?
a) Rengeteg gyönyörű cserepes növényem van. (3 pont)
b)  Vágott és cserepes virágtól hemzseg a lakás. Vajon hogy 

férünk el tőlük? (0 pont)
c) Csak néhanap kapok egy-egy csokor virágot. (6 pont)

0–18 pont: A romantika hercege
Többre értékelsz egy kedves gesztust, amivel a szeretetét vagy az 
odafigyelését fejezi ki a választottad, mint egy drága ajándékot. 
A hollywoodi romantikus filmek és a pöttyös könyvek férfialakjai 
hatottak rád  a leginkább, tehát egyértelmű, hogy a romantikus, 
hősszerelmes típus mellett teszed le a voksod. Jelmondatod: a srác 
legyen férfias, és hozzon virágot.

18–36 pont: Az intelligens komikus
Ami lenyűgöz, az az ész, a tudás, az egyéniség, és legfőképp a 
humor. Ha eddig nem jöttél rá, most eláruljuk, hogy az átlagos 
és unalmas fickók mellett sohasem leszel boldog. Olyan srácot 
válassz, aki kitűnik a tömegből, és mindig meg tud lepni valami 
szokatlannal. Minél többet nevettek, annál biztosabb lábakon áll 
a kapcsolatotok.

37–54 pont: Mr. Karrier, a nagymenő
Trendi öltözék és drága cuccok – ha jól választottál, mindez meg-
van az életedben, ugyanis neked a menő srácok dobogtatják meg 
a szívedet. A lényeg, hogy legyen határozott vezéregyéniség, aki 
előhozza a benned szunnyadó, odaadó nőt. Aki aztán az ujja köré 
csavarhatja Mr. Nagymenőt, és titokban átveszi az irányítást.

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves vagyok, és nem tudom, mi van velem! Amikor va-
lamelyik fiú megtetszik, szemezek vele, aztán itt az alkalom, hogy 
együtt legyünk, és…, nem is tetszik már tovább. Ez már nemegyszer 
megtörtént velem. Szeretnék már végre én is járni valakivel, de azt 
nem akarom, hogy olyan valaki legyen, aki nem tetszik. Mit tegyek? 
Kérlek, adj tanácsot!

Kockalone”
Válasz:
Kedves Kockalone!
Ha hiszed, ha nem, az ami veled eddig történt, teljesen elfogadható do-
log. Gyakran megesik, hogy valaki kinézésre megtetszik nekünk, de ez 
nem elég. Közelebbről meg kell ismernünk, beszélnünk kell vele, testkö-
zelbe kerülnünk, akkor láthatjuk meg, tisztázhatjuk le, persze nem 
tudatosan, hogy az a valaki továbbra is vonzó-e számunkra, 
vagy valamelyik tulajdonsága nem fele meg nekünk, nem 
az, amit elképzeltünk. Ezért van a „járás” is, vagyis az is-
merkedési időszak. Ezért történik meg tinikorban, hogy 
például egy bulin egy fiú meg egy lány bejelenti, hogy 
ők mostantól járnak, és a buli végére már szakítottak is. 
Még sokat kell érned és tapasztalnod az életben. Meg 
kell tanulnod megismerni önmagadat és a fiúkat is. Biz-
tosan lesz még néhány ki-be-csiki-csuki az életedben, 
és ennek így is kell lennie. Most még izgalmas dolog szá-
modra, hogy tetszenek a fiúk, ám ha eléggé érett leszel 
az igazi szerelemre, nem fogsz ilyen könnyen továbblépni, 
tovaszállni, mint egy pillangó. Addig is barátkozz fiúkkal, lá-
nyokkal egyaránt, igyekezz sokat beszélgetni velük.

„Kedves Bizalmas!
Tizenkét éves lány vagyok, és három hónapig jártam egy fi-
úval. Ez a fiú nekem nem is tetszett, egészen addig, amíg 
meg nem kérdezte tőlem, hogy akarok-e vele járni. 
Azóta beleszerettem. Szakítottunk. A legelején, amíg 
nem jártunk suliba, nagyon kedves és figyelmes volt 
velem. Utána mind kutyábbul viselkedett. A suliban 
keresztülnézett rajtam, nem köszönt, egyszer sem 
találkoztunk az iskolán kívül. Én persze haragudtam 
rá emiatt, és veszekedtem vele, amikor lehetett. Ha 
én szóba álltam másik fiúval, nekem jött, ő viszont a 
szemem láttára ölelgetett más lányokat. Még a nevét is 
belevéstem a kezembe, hogy lássa, mennyire szeretem. 
De semmit sem segített. A barátnőim mondogatták, hogy 
beszélnem kell vele mindenről, de ez szinte lehetetlen. Sza-
kítottam vele, habár még mindig nagyon szeretem. Tudom, hogy 
ő is még mindig érez irántam valamit. Azt tanácsolták a barátnőim, 
hogy kezdjek el mással szórakozni, de én nem tudok, mert még min-
dig szeretem. Mit tegyek? Nagyon boldogtalan vagyok!

Őszi falevél”
Válasz:
Kedves falevél!
Sajnos nem sokat tehetsz! A fiú az eddigi viselkedésével azt mutatta 
neked, hogy semmilyen szempontból sem vagy fontos a számára. Egy 
érzéketlen, éretlen egyénnel volt dolgod, aki megalázott, és nem tö-
rődött veled. Igazuk van a barátnőidnek, hogy tovább kellene lépned. 
Azonban nem tenne jót, hogy fejest ugorj egy új kapcsolatba, amíg le 
nem zártad ezt az előzőt. Azzal, hogy szakítottatok, még a kapcsolat, a 
történet nem zárult le benned. Búslakodj még egy ideig, mert a szakí-
tást fel kell dolgozni, meg kell gyászolni. Igyekezz olyan tevékenysége-
ket találni az életedben, a barátnőiddel együtt, amelyekkel lekötheted 
magad: rendszeres mozgás, tánc, iskolai szakkörök, ami érdekel, kerék-
pározás, amikor van szabad időtök. A fájó gondolatokat és érzelmeket 
ne tartsad magadban. Írd ki őket a naplódba, vagy ha neked jobb, írjál 

egy igazi búcsúlevelet a fiúnak, amibe beleírod a sérelmeidet, fájdal-
madat, dühödet, vele kapcsolatos minden gondolatodat. Majd keress 
egy jó helyet a kertben, áss egy lyukat, amibe beletemeted a leveledet. 
Vagy égessed el a levelet, persze ne a szobában, nehogy tüzet okozz. 
Dobd a kályhába, vagy az udvaron égesd el néhány száraz, őszi avarku-
pac kíséretében. Adj magadnak még egy kis időt, és meglátod, nemso-
kára már újra tetszeni fognak a fiúk is. Ezt a goromba pokrócot pedig 
felejtsd el! Nem érdemli meg, hogy rá pocsékoljad az érzelmeidet. Ad-
dig is barátkozz mindenkivel. És ne feledd: úgy viselkedj az emberekkel, 
a társaiddal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled viselkedjenek!

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves vagyok, és már jó ideje szerelmes a legjobb barátom-

ba. Nemrégiben elmondtam neki, hogy mit érzek iránta, és hogy 
én többet szeretnék. Kértem, hogy gondolkozzon el a dol-

gon. Egy idő után, azt válaszolta, hogy tetszem neki, de 
ő továbbra is csak barátkozna velem, az lenne a legjobb 

mindkettőnk számára. Mit tegyek? Nagyon szeretem!
Barátok”

Válasz:
Kedves Barát!
Nem csoda, hogy beleszerettél a barátodba, hisz a ba-
rátság és a szerelem egy tőről fakad, állítják a filozófu-

sok. Azzal barátkozunk, aki tetszik nekünk, aki szimpa-
tikus számunkra, akivel azonos az érdeklődésünk, közös 

dolgokat élünk meg, akivel van miről beszélgetnünk, és 
jól érezzük magunkat egymás társaságában. Ugyanazokat a 

dolgokat keressük a barátnőben és a másik nemben is. Persze a 
barátok között nem jelenik meg az a szikra, ami csak a szerelmesekre 

jellemző. A barátodnak igazából fontos vagy, és nagyon odafigyel 
az érzelmeidre is. Annak ellenére, hogy tetszetek egymásnak, 

senkit sem tudunk rákényszeríteni arra, hogy szerelmes is 
legyen belénk. Nem viszonozza az érzéseidet, és ezt el 

kell fogadnod. Hogy hogyan tudjátok folytatni a barátsá-
got, azt közösen kell megtapasztalnotok. Fontos, hogy 
te őszinte voltál vele. Most csak vállalnod kell azt, ami 
elejétől a lehetőségek között volt, hogy a fiú elutasít. 
Jó lenne, ha a fiú a továbbiakban is őszinte lenne ve-
led. Sajnos azt is tudnod kell, hogy már semmi sem lesz 

ugyanolyan, mint a szerelmi vallomásod előtt volt.

„Kedves Bizi!
Két nagyon jó barátnőm van. Az egyik csinosabb, és job-

ban bejön a fiúknál. A másik meg kevésbé populáris és szép, 
ezért nem bírja a csinos barátnőmet. Mind a kettő azt akarta, hogy 

ne barátkozzak a másikkal, de ezt én nem engedtem meg. Mind a 
kettőt szeretem, és már régóta barátkozom velük. Még mindig azon 
dolgozok, hogy kibékítsem őket. Most már nyíltan kimondták, hogy 
döntenem kell kettőjük között. Mit tegyek? Kérlek segíts! Mind a ket-
tővel szeretek barátkozni.

Háromszög”
Válasz:
Kedves Tanácstalan!
Mielőtt bármilyen lépésre szánnád el magad, még egyszer gondold át, 
hogy megtettél-e mindent azért, hogy megbéküljenek egymással. Ha 
igen, akkor haggy fel a békítéssel. Mond meg nekik, hogy ne ellensé-
geskedjenek tovább, ne ócsárolják egymást. Nekik nem kell egymással 
barátkozniuk, de ne követeljék tőled, hogy valamelyiküket lapátra te-
gyed. Ne engedd, hogy zsaroljanak. Te, ha nekik is megfelel, barátkoz-
hatsz külön-külön velük. Nem kell feltétlenül háromszögben lennetek. 
Mindkettőjüknek lehetsz a legjobb barátnője, ha betartjátok az alapvető 
szabályokat a bizalom és a tolerancia terén. Ne feledjétek, a barátság és a 
szeretet is csak akkor gyarapodik, növekszik, ha megosztjuk másokkal!
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
kandúr, egy rigó és egy aranyos tara-
jos kiskakas. Az erdőben laktak egy 

kunyhóban. A kandúr és a rigó eljárt fát vágni, 
a kiskakast pedig otthon hagyták. Így történt 
ez minden reggel.

Amikor a jó barátok elmentek, szigorúan 
a lelkére kötötték:

– Messzire megyünk, te maradj itthon, 
tarts rendet a házban, de meg se nyikkanj, 
ha jön a róka, az ablakon se nézz ki!

Amint megtudta a róka, hogy a kandúr 
és a rigó nincsenek otthon, odaszaladt a 
kunyhóhoz, leült az ablak alá és elkezdett 
énekelni:

Kiskakas, te kiskakas,
szép aranyos, tarajas,
kényes, fényes szárnyú,
bársonyos szakállú.
Ábrázatod megmutasd,
adok neked rézgarast!

A kiskakas kidugta a fejét az ablakon. A 
róka a karmai közé kapta s vitte a rókalyuk-
ba.

A kiskakas kiabálni kezdett:

Visz a róka, jaj nekem,
hét határra fut velem.
Hegyen át, réten át,
erdőn, völgyön éren át!
Rigó, kandúr! Segítsetek!

A kandúr és a rigó meghallotta a hívást, 
üldözőbe vették a rókát, s visszaszerezték 
tőle a kiskakast.

Nemsokára a kandúr és a rigó ismét az 
erdőbe mentek fát vágni. Mielőtt elindultak, 
megint a lelkére kötötték a kiskakasnak:

– Jól vigyázz most magadra! Ne hallgass 
a rókára, ne nézz ki az ablakon, mert ma 
messzebb megyünk, nem halljuk meg, ha 
kiabálsz.

Elment a kandúr és a rigó messzire az er-
dőbe fát vágni. A róka meg csak erre várt. 
Ott termett, és elkezdett énekelni:

Kiskakas, te kiskakas,
Szép aranyos, tarajas,
kényes, fényes szárnyú,
bársonyos szakállú.
Ábrázatod megmutasd,
adok neked rézgarast!

Lapul kakaska, hallgat. A róka újra kezdi:

Gyerekek jöttek sereggel,
búzát szórtak marokkal,
fölkapkodták a tyúkok,
kakaskának mi jutott?

Erre már a kiskakas is kidugja a fejét az 
ablakon.

– Az ám, kakaskának mi jutott?
A róka megragadta, és már vitte is a kar-

mai közt a rókalyukba. Lármázott a kakas:

Visz a róka, jaj nekem,
hét határra fut velem.
Hegyen át, réten át,
erdőn, völgyön éren át!
Rigó, kandúr! Segítsetek!

A kandúr és a rigó meghallotta a hívást, 
és máris indultak a rókalyukhoz. A kandúr 
futott, a rigó repült. Utolérték a rókát, s  
visszaszerezték tőle a kiskakast.

– Még ez egyszer kiszabadítottunk 
– mondták neki –, de legközelebb igazán 
vigyázz!

Telt múlt az idő, a kandúr és a rigó ismét 
az erdőbe mentek fát vágni. Mielőtt elin-
dultak, igen szigorúan a lelkére kötötték a 
kiskakasnak:

– De most aztán kakaska, jól vigyázz 
most magadra! Ne hallgass a rókára, ne nézz 
ki az ablakon, mert most még messzebb 
megyünk, s nem halljuk meg, ha kiabálsz.

Elment a kandúr és a rigó még messzebb 
az erdőbe fát vágni. A róka meg ott termett, 
leült az ablak alá, s elkezdett énekelni:

Kiskakas, te kiskakas,
szép aranyos, tarajas,
kényes, fényes szárnyú,
bársonyos szakállú.
Ábrázatod megmutasd,
adok neked rézgarast!

A kiskakas nem moccan, hallgat. A róka 
ismét rázendít:

Gyerekek jöttek sereggel,
búzát szórtak marokkal,
fölkapkodták a tyúkok,
kakaskának mi jutott?

Lapul a kakaska. A róka meg fújja:

Emberek jöttek sereggel,
gyöngyöt szórtak marokkal.
Fölkapkodták a tyúkok,
kakaskának mi jutott?

A kiskakas ezt már nem hagyta szó nél-
kül, nem hallgatott a jó szóra, kidugta a fejét 
az ablakon és elkukorékolta magát:

– Az ám, kakaskának mi jutott?
A róka nyakon csípte a kiskakast, és már 

vitte is a karmai közt a sötét erdőn túlra, a 
sebes folyón túlra, a magas hegyen túlra a 
rókalyukba.

Kiabálhatott a kakaska, ahogy a torkán 
kifért, hívhatta a kandúrt meg a rigót, azok 
bizony nem halották. Amikor aztán hazaér-
tek, látják ám, hogy a kiskakas nincs sehol.

A kandúr és a rigó a róka nyomába eredt. 
Futott a kandúr, repült a rigó, követték a 
róka csapását a rókalyukig. Ott a kandúr 
kapta a citeráját, és pengette-zengette:

Csendülj, pendülj citerám,
szólj arany húrocskám!
Benn fekszik e róka koma
meleg puha vackán?

Hallgatja a róka, hallgatja, s ekkép gon-
dolkozik:

„Csak megnézem már, ki citerázik ilyen 
szépen s ki dalol ilyen édesen.”

Kapta magát, s kibújt a rókalyukból. A 
kandúr és a rigó csak erre vártak, megragad-
ták, ütötték-verték, ahol érték, amíg csak el 
nem hordta az irháját.

Akkor fogták a kakast, beültették egy 
vesszőkosárba, s hazavitték.

Azóta is boldogan élnek, ha meg nem 
haltak.

Orosz népmese

Az aranyos tarajos kiskakas
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Sok energiaitalt, kávét, kólát fogyasztasz 
egy-egy stresszesebb időszakban? Ezzel 

növeled a szervezeted terhelhetőségét? Rö-
vid távon ugyan működik, de hosszú távon 
nem jó megoldás, mert káros az egészsé-
gedre: veszélyeztetik a szív- és érrendszere-
det.

A legjobb elkerülni ezeket az italokat, 
vagy legfeljebb csak mértékkel fogyaszta-
ni. Ezek a koffeinben gazdag italok, mint az 
energiaital, a kóla és a kávé még sok más 
élénkítő hatású anyagokat is tartalmaznak, s 
ezzel együtt növelik a vérnyomást, s emelik 
a pulzusszámot. 

Mi tartalmaz koffeint?
Több forrásból is koffeinhez juttathatod 

a szervezeted. Egy csésze kávé általában 
70-180 mg koffeint tartalmaz az erősségétől 
függően. Az instant kávéban kevesebb van, 
a kávébabból frissen darált kávéban pedig 
több a koffein. A zöld teában csészénként 
25–40 mg koffein található, a fekete teában 
40–70 mg. Az üdítőitalok közül a kólában 
lelhető fel nagy mennyiségben, ebből is 
csak mértékkel fogyassz!

Az energiaital károsítja a fogakat
Noha az energiaitalok felpörgetik az em-

bert, károsítják a fogakat. A benne található 
savak károsítják a fogakat, növelik annak 
érzékenységét. Még károsabb, ha a hatás 
ellen úgy próbálunk meg védekezni, hogy 
az energiaital fogyasztása után rögtön fogat 
mosunk. A savak által fellazított fogzománc 
ugyanis sokkal érzékenyebb a fogkefére.

Így óvhatod fogaid egészségét:
– Csak módjával fogyassz energiaitalt.
– Legalább 30 percet várj a fogmosással, 

hogy  a fogzománc újra megszilárduljon.
– Ha sok energia- vagy sportitalt fogyasz-

tasz, kérdezd meg fogorvosod, mit ajánl a 
fogaid megóvása érdekében.

Egészségesebb alternatívák
Ha állandóan fáradtnak érzed magad, 

semmiképp se az energiaitalhoz nyúlj első-
ként, gondolj arra, hogy talán változtatnod 
kellene az életmódodon, hogy természetes 
úton legyél mindig friss és aktív. Itt van né-
hány tipp, hogyan tudod ezt elérni:

– Mindig reggelizz! Ha eszel valamit reg-
gelente, beindítod a rendes anyagcseréd, és 
ezáltal nem leszel fáradt.

– Egyél valamit minden órában! Gyakran 
elfáradunk, mert csökken a vércukorszin-
tünk. Hogy ezt elkerüljük, együnk minden 
órában egy kevés egészséges ételt.

– Igyál vizet! Ha ki vagy száradva, sokkal 
kimerültebb vagy. Igyál folyadékot, lehető-
leg vizet minden órában, hogy ezt elkerüld.

– Fogyassz kevesebb édességet! Az olyan 
termékek, melyek cukorban gazdagok hir-
telen megnövelik a vércukorszintet, aztán a 
cukorszint hirtelen le is csökken. Ez a csök-
kenés vezet a kimerültség érzéséhez. 

– Mozogj! A mozgás a legjobb módszer 
arra, hogy a keringésed megfelelő legyen, 
a mozgás által javul az anyagcseréd és fris-
sebbnek érzed magad.

– Aludj! Mindig fáradt leszel, ha nem 
alszol eleget. Próbálj meg legalább 7 órát 
aludni minden éjszaka.

Mi mindenre lehet felhasználni a régi 
CD-tokokat, miután kikerült belőlük a 

CD? Legyen vékony vagy vastag, mindegyik-
nek lehet második rendeltetése. Az alábbi 
ötletek könnyen, gyorsan megvalósíthatók.

Emlékeztető lap
Emeld ki a régi borítót a CD-tokból, és 

vágj egy ugyanakkora méretű lapot sima 
nyomtatópapírból. Tedd a régi helyére, és 
csukd le a fedőt – máris kész az emlékeztető 
táblácskád, melyre letörölhető filccel jegy-
zetelhetsz. Ha nagyobb táblára van szüksé-
ged, illessz egymás mellé több tokot a falra.

Ajándék CD-borító
Készíts hozzá illő tokot, amikor CD-t adsz 

ajándékba. Rajzolhatsz, nyomtathatsz, ké-
peket is összevághatsz, lényeg, hogy a külső 
megjelenés harmonizáljon a zenével.

Képtartó
Régi CD-tokból asztalra állítható képtar-

tót is tudsz készíteni. Normális esetben a to-
kot 180 foknál nem lehet jobban kifordítani. 
Ezért pattintsd ki a CD-tok tetejét, vigyázva, 
nehogy eltörjön. Fordítsd el (a tok teteje és 
alja kb. 300 fokos szöget zár be) és pattintsd 
vissza, így meg fog állni magától. Az eredeti 

borító helyére becsúsztathatsz egy fényké-
pet, vagy naptárat.

Recepttartó
Ha szeretsz a konyhában ügyködni, 

segítségedre lehet egy jó recepttartó. Az 
előbbi állványba receptet is illeszthetsz, de 

sütés-főzés közben a kis papírt be is csukha-
tod egy CD-tokba, hogy ne koszolódjon, és 
ne ázzon el.

Sminkes dobozka
A használt CD-tokból vedd ki a CD-t tar-

tó részt, és a helyére ragassz be különböző 
színű szemhéjpúdereket. Hagyj helyet az 
applikátornak és egy-két rövidebb szem-
ceruzának is. A fedőbe tükröt ragaszthatsz. 
Díszítsd tetszésed szerint!

Fecnigyűjtő
Ha kezdenek felgyűlni a telefonszámos 

és e-mail címes lapocskák az asztalodon, itt 
az ideje, hogy betedd őket egy kibelezett 
CD-tokba. Ugyanígy járhatsz el a félretett 
mozijegyekkel, bérletekkel, mindazon fec-
nikkel, amelyekhez emlék fűz. A tok borító-
jára rá lehet írni, mi lakozik benne, és hogy 
mikor került oda.

Ajándékdoboz
Ha ékszert vagy más kisebb tárgyat adsz 

ajándékba, jól jöhet egy kidekorált CD-tok 
tároló dobozként és csomagolásnak. A tok-
ban a nyaklánc sem gubancolódik össze, 
ezért saját ékszereidet is tárolhatod ilyen-
ben.

Az élénkítő italok hatásai

Hogyan hasznosíthatóak a régi CD-tokok?
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Skandináv rejtvény (32.)
Rejtvényünkben a 270 éve született Gyöngyössi János versének  

két sorát rejtettük el.

Betűrejtvények

   G
H     SZIIII
   A

FA, FA, FA,1 NOV  MR
1 2 3 4

Berakós rejtvény
Jutkát megkérdezi a tanító néni:
– Hogy osztanál el 15 barackot 7 gyerek között?
– ...
(A választ megtudod, ha berakod a szavakat, betű-

halmazokat a rejtvényrácsba.)

Kétbetűsek: BE, ER, EG, ÉE, GÓ, KŐ, NZ, ÖT, ÖZ, SÓ.
Hárombetűsek: KEE, KKR, OIR, OKA, RIK, RŐT, TRI.
Négybetűsek: ANNO, FÉLT, KELE.
Ötbetűsek: ÁSZOK, KERÉK, SIKET, SUFNI, ÖTVÖZ.
Hatbetűsek: FESZES, KRÁTER, ÖREGEK.
Hétbetűs: TELEFON.
Tizenegy betűsek: SZERETETTEL, TÖRÖKORSZÁG.

2

3

Z

EMELET 
HORVÁTUL

EGY

S4

KELET

TANULTAK

50

EZ

BRÓM

ZAMBIA

FOLYÓ 
SZÉLE

BÓR

ÉS MOST!

LUXEMBURG

ÜRESSÉG

BÁNAT

1000
OLASZ 
FOLYÓ

NÉVELŐ

RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

TÖRVÉNYES 
SZABADSÁG 
VALAMIHEZ

NORD

FORDÍTVA 
HABZSOLTA

ESZ

EPER- 
SZEM!
ARRA  

A HELYRE

ALVÁZ 
BETŰI

3,14

FÉL 
ÖT

ESZENYI 
ENIKŐ

ÓTA 
BETŰI
BÍRD 

KI

LONDONI 
RÉSZLET

AUSZTRIA

NYÍR 
BETŰI
ADA 
VÉGE

NY

EME

SUGÁR

HANGTALAN 
JEL

OROSZ 
URALKODÓ

VILÁGŰR

EURÓPAI 
NEMZET

JÓZSEF ATTI-
LA VERSE

HA 
ANGOLUL

1 BB

ELHAGYTA  
A SZOBÁT

KÉN

ILYEN LAP  
IS VAN

SZILÁRD MEG-
GYŐZŐDÉS

HA 
CSUPÁN
KATONAI 

TÖMÖRÜLÉS

ÉRIN- 
TETLEN

ANGYAL-
RANG

NŐI NÉV
EGYSZERŰ 

HANGSZERT 
FÚJ

ROMÁN 
PÉNZ

-
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Kicsi sarok

Keresztrejtvény
– Lehetetlen uram, mert mindig ott van, ahol én.

Betűrejtvények
1. megfélemlít, 2. védőbeszéd, 3. tanterem, 4. énekóra

Szóbetoldó
PAD – apadó, fapados, színpadias, kőpadló, apadt

Ölelkező szavak
1. ingaóra, órarend, 2. malomkerék, kerékpár,  

3. tornaszer, szertár, 4. virágcsokor, csokornyakkendő
Körszámtan

80 – Először kivonunk belőle 7-et, majd megismételjük. 
Azután hozzáadunk 11-et, ezt is megismételjük,  

s felváltva így folytatjuk.
Betűpótló
gesztenye
Párosítás

1. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
2. Móra Ferenc: Dióbél királyfi

3. Móricz Zsigmond: Hét krajcár
A 30. skandináv rejtvény megfejtése 

A SZÁRAZ ÁGON KOMORAN IDŐZ EGY ÓRIÁS FEKETE 
HOLLÓ, MEGJÖTT AZ ŐSZ

A 31. szám megfejtései

Csupa növény

Lóugrásban

R M É

G E

B S E

B L C

S T

E E Ü

R L SZ

M G

A O O

1 2 3

Rejtvényeinkben egy-egy fogalom nevét rejtettük el.

R K Á B P

O E A O A

Z B T Z S

S Z Ű E T

A B T Ö K

BAB, BÚZA, 
RETEK, ROZS, 

TÖK.
Húzd ki a fenti 

szavakat jobbról 
balra, balról jobbra, 
lentről fel, fentről le 

és az átlók irányába. A 
megmaradt betűket 
olvasd össze, s még 
egy növény nevét 

kapod eredményül. 

S Á R I NNY E

NY A R M É G

F O R V Í Z

Keresztszavak
S Á Z

Á L Ö

R T L

D

L

R

É N K

P O É

A S K

Pótold a 
hiányzó betűket 
függőlegesen és 

vízszintesen, csak arra 
ügyelj, hogy értelmes 

szavakat kapj.

Anagramma
PÁLNE

DALOL

NÉGER

LOVAG

KÉRVE

BÖGRE

KLÁRI

RONDA
A megadott szavak betűinek átrendezésével alkoss új, értelmes 

szavakat, és írd be a rácsba. A kiemelt oszlopban egy európai 
ország nevének kell kialakulnia.

32

41

24 33

8

25

16

Körszámtan

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

(Fo
lyt

at
ju

k)
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Egy aprócska tó felett, erdők ölelésében 
búvik meg a kamalduli szerzetesek 17 
cellaháza a hozzá tartozó templomto-

ronnyal és kolostorépülettel, egy magas kőke-
rítés védelmében. A fogadott némaságban élő 
szerzetesek világának csendes békéjét idézi a 
Majki remeteség.

1733-ban a vidék birtokosa, Esterházy Jó-
zsef alapította a majki remeteséget, dunántúli 
nemesi családok adományaiból épült a néma-
ságot fogadó szerzetesrend minden cellaháza. 
Donációjukat a lakok főhomlokzatán elhelye-
zett címerük jelzi.

Az erdei kolostorban a remeteség felügye-
lője, az alapító kegyúr lakosztálya, a laikusok 
számára is igénybe vehető vendégfogadó, 
valamint a refektórium, vagyis a közös ebéd-
lőterem, a könyvtár, a levéltár, a gyógyszertár 
kapott helyet. A refektóriumot pazar freskók 
díszítik, a rend történetét, valamint magyar 
szent királyokat és az utolsó vacsora jelenetét 
ábrázolva.

A cellaházakban egy-egy szerzetes élt, aki 
a naponta előírt kötelező imákat ugyan han-
gosan mondhatta el, de a nap többi részében 
tartózkodnia kellett a beszédtől. Egymással 
csak a szentmiséken és a fő ünnepeken, a kö-
zös étkezéskor találkozhattak. Beszélniük – az 
elöljárójuk engedélyével – évente két alkalom-
mal, három-három napig lehetett. Küldetésük 

az volt, hogy imádkozzanak mindenkiért a 
világon, azok helyett is, akik maguk sohasem 
fordulnak Istenhez.

Minden cellaház négy helyiségből állt, a 
folyosóról jobbra nyílt a freskókkal, stukkók-
kal gazdagon díszített, oltárral felszerelt kis 
kápolna, vele szemben helyezkedett el az egy-
szerűen berendezett lakószoba, innen nyílt 
a műhely, vele szemben pedig a szerzetesi 
konyha-kamra.

A rend önfenntartóként földművelésből és 
jótékonysági adományokból élt. A gazdálko-
dást a némasági fogadalmat tett, de fel nem 
szentelt laikus barátok, a fráterek végezték, 
akik halászattal, földműveléssel foglalkoztak, 
valamint az ő dolguk volt, hogy ellenőrizzék, 
nem beteg-e valamelyik remete.

A remeték a cellaházhoz tartozó kertben 
gyógy- és fűszernövényeket, zöldségeket, 
gyümölcsöket termeltek. A termények egy 
részét a remeteség területén található gyógy-

szertárban dolgozták fel. Ezenkívül kézműves 
tevékenységet (fafaragás, festés, fazekasság) 
is folytattak, az év nagy részében böjtöltek, 
húst és bort nem fogyasztottak. Az itt végzett 
munka magányát a kertet körülvevő magas fal 
biztosította.

A bencés szellemben élő szigorú remete-
rendet Szent Romuald (951–1027) alapította 
980 körül az itáliai Arezzo közelében. Fehér ru-
hájuk miatt fehér bencéseknek is hívták őket. 

Magyarországon a rendnek négy kolostora 
volt, ezek közül az egyik az 1733-tól 1782-ig 
fennálló majki remeteség.

1782-ben II. József császár feloszlatta a 
kamalduli közösséget. Az épületeket ezt kö-
vetően posztógyári munkások lakták, a kon-
ventépületet pedig vadász- és lakókastéllyá 
alakították át. Később kórházként és kollégi-
umként funkcionált. Ma műemlék.

A tó feletti dombon áll az 1736 és 1757 
között épült Celli Mária-kápolna, mely koráb-
ban megépült, mint a remeteség temploma: a 
remeték oda jártak imádkozni, amíg nem volt 
saját templomuk.

Részlet Díszkút Főkapu

Majk hallgatag 
remetéi
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Az ausztráliai INXS rockegyüttesnek 
nincs szerencséje az énekesekkel, de 
mégsem adják fel. Akik nem is szeretik 

őket, azt azért elismerhetik, hogy ha mást nem 
is, de kitartást lehet tőlük tanulni. Az alábbi-
akban felhívjuk a figyelmedet erre a valóban 
nem mindennapi csapatra. 

Az új énekes

Megvan az INXS új frontembere: immár hi-
vatalosan is csatlakozott a zenekarhoz Ciaran 
Gribbin énekes-dalszerző, aki többek között a 
Snow Patrollal, a Groove Armadával, Paul Mc-
Cartneyvel, Madonnával és Paul Oakenfolddal 
is dolgozott már együtt, 2010-ben pedig nem 
mellesleg egy Grammy-jelölést is begyűjtött. 

Az INXS felvett egy dalt Gribbinnel Tiny 
Summer címmel, ami meghallgatható az 
együttes weboldalán, és már egy komplett 
új albumon is elkezdtek dolgozni. A zene-
kar a tervek szerint még az idén bemutatja a 
nagyközönségnek is az új frontembert, hiszen 
az INXS novemberben és decemberben Dél-
Amerikában, Ausztráliában és Európában is 
koncertezni fog. 

Ciaran Gribbin korábban dalszerzőként 
tevékenykedett a popszakmában, és legin-
kább onnan ismerős, hogy ő volt Madonna 
Celebration című slágerének társszerzője, de 
háttérénekesként alkalmazta a Snow Patrol 
is. Gribbin a nyilvánossággal is megosztotta 
gondoltait az INXS-ről:  

– Bennem a Kick című lemez olyannyi-
ra friss, mintha csak tegnap adták volna ki. 
Emlékszem, hogy megláttam az együttest 
az MTV-n, majd más műsorokban is. Kis srác 
voltam még, de teljesen el voltam ragadtatva 
tőlük – mondta.

Az új énekes egy dél-amerikai turnén de-
bütál majd az INXS-ben, amely új lemezt is ter-
vez felvenni Ciaran Gribbinnel, és ezzel egy új 
fejezet kezdődik az együttes életében. Nézzük 
meg, hány fejezet volt eddig. 

Az első fejezet

Az ausztráliai rockegyüttes története 
1977-re nyúlik vissza, ekkor még The Farriss 
Brothers néven zenéltek, de 1979-ben ebből 
a csapatból lett az INXS. Michael Hutchence 
karizmatikus énekessel 1980-ban adták ki be-
mutatkozó lemezüket, majd egyre nagyobb 
sikereket értek el egészen 1997-ig. 1988 
volt a nagy befutás éve, olyan slágerekkel, 
mint a Need You Tonight, Devil Inside, New 
Sensation, Never Tear Us Apart stb. Michael 
Hutchence a rockvilág jelentős egyénisége 
volt, a kritikusok egyedi hangját és egyénisé-
gét a U2 énekeséhez Bonóhoz hasonlították. 
Michael azonban nem bírta az ismertséggel 
ránehezedő terhet, majd feladta és önként 
távozott az élők sorából.  

A második fejezet

Hutchence halála után egy darabig Jon 
Stevens volt az INXS énekese, majd 2005-ben 
az együttes egy tévés valóságshow-vetélke-
dő keretein belül választotta ki új énekesü-
ket. A győztes JD Fortune lett, aki egészen 
mostanáig az együttes frontembere volt, de 
miután párszor már kirúgták, végleg külön-
váltak útjai a zenekartól. Ezt valamennyire 
már sejteni lehetett, hiszen az INXS az énekes 
nélkül kezdte el készíteni legújabb stúdióal-
bumát. Fortune a közelmúltban befejeződött 
Original Sin turné vendégénekeseként vett 

részt a koncerteken. A közelmúltban meg-
jelent átdolgozásokat tartalmazó albumon 
is mindössze egyetlen dalt énekelt, ponto-
sabban a kizárólag Ausztráliában megjelent 
plusz dalokat tartalmazó album egyik rá-
adásdalán szerepelt.

A harmadik fejezet

A nemrég megjelent Tiny Summer dal a ze-
nekar hivatalos oldalán is hallható, és ezt And-
rew Farriss-sel, az INXS egyik oszlopos tagja, 
már Gribbinnel készítette. Ennek kapcsán JD 
csak annyit nyilatkozott, hogy az INXS nem őt 
kérte fel az album rögzítésére, de időközben 
az is felröppent, hogy a zenekar újból felveszi 
eredeti nevét a The Farriss Brotherst. 

Természetesen azonnal megindultak a ta-
lálgatások JD Fortune-vel kapcsolatban, ő a 
történtekről így mesél:  

– Szeretném mindenkivel tudatni, hogy a 
médiákban megjelent hírekkel ellentétben, 
nem hagytam el az INXS-t, és nem is rúgtak ki. 
Ezen a nyáron bámulatos koncertkörúton vol-
tunk. Büszkék vagyunk minden egyes fellépé-
sünkre. Most azonban barátságos viszonyban 
befejeztük a közös munkánk ezen szakaszát, 
és a továbbiakban csakis a legjobbakat kí-
vánjuk egymásnak. Jelenleg csak a szólóanya-
gommal foglalkozom, amit az INXS-turné mi-
att szüneteltettem, hogy teljes energiámmal 
a bandára koncentrálhassak. Külön-külön, a 
saját anyagainkkal vagyunk elfoglalva. Az el-
múlt hat év közöttünk olyan mély barátságot, 
egymás iránti tiszteletet hozott, amire büszkék 
vagyunk – mondta JD Fortune.

A rajongóknak ezek után az marad, hogy 
türelmesen kivárják az új INXS-albumot, és 
megítéljék, hogy Gribbin, megállja-e a helyét, 
és nem kell-e a zenekarnak újabb fejezetet 
nyitnia. 

Összeállította: L. M. 

SZTÁRVILÁG
Az INXS újabb frontembere
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SZTÁRVILÁG

Az angol kulturális örökség részévé nyilvánította és műemléki 
védelem alá helyezte szerdán a brit kormány a londoni Abbey 

Road stúdió előtt felfestett világhírű zebrát. A világon eddig ez az 
egyetlen gyalogátkelőhely, amely műemléki védelmet kapott. Az 
észak-londoni gyalogátkelőből és az utcanévvel azonosult stúdióból 

a Beatles csinált világmárkát, Abbey Road című, 1969-ben kiadott 
utolsó előtti albumával, és annak ugyancsak halhatatlan, évtizedek 
óta külön poszterként is árult „zebrás” borítójával. A híres lemezbo-
rítón az együttes tagjai John Lennon vezetésével libasorban átvo-
nulnak a stúdió fehér épülete előtt az utca másik oldalára, a ma is 
ugyanott meglévő, gondosan karbantartott zebrán.

Műemlék lett a Beatles 
londoni zebrája

Miley Cyrus, Kesha és Adele – vajon mi a  
közös a három énekesnőben? Eláruljuk, a 

közös album, amin dolgoznak. A három grácia 
ugyanis emlékalbumot készít Bob Dylan ötven-
éves munkásságának alkalmából. A lemez a nem 
éppen rövid Chimes Of Freedom: Songs Of Bob 
Dylan Honoring 50 Years of Amnesty Interna-
tional címet viseli majd, és 2012 elején várható. 
Amire a cím is utal, a lemezből származó bevételt 
az Amnesty International nemzetközi emberjogi 
szervezet kapja. A három énekesnőn kívül egy 
csomó más híresség is énekel majd az albumon, 
például Sting, Patti Smith, The Dave Matthews 
Band és a My Morning Jacket. Adele, a Make You 
Feel My Love című Bob Dylan-dalt énekli majd 
fel, ami az énekesnő következő albumán is he-
lyet kap, Kesha a Don’t Think Twice, It’s Alright-
ot adja elő, azt viszont még nem végleges, hogy 
Miley mivel rukkol elő.

Miért épp Bob Dylan? Az amerikai énekes, 
dalszerző, zenész, költő Robert Allen Zimmer-
man néven látta meg a napvilágot 1941-ben. 
Legismertebb dalai az 1960-as években szület-
tek, ekkor az amerikai nyugtalanság krónikása és 
visszahúzódó vezéralakja lett. Több dala a hábo-
rúellenesség és polgárjogi mozgalmak himnu-
szává vált. Dalszövegeire hatással volt a politika, 
a szociális kommentár, a filozófia és az irodalom, 
így sikeresen szállt szembe a korabeli könnyűze-
ne konvencióival, és elnyerte az ellenkultúra tet-
szését, leegyszerűsítve: Bob Dylan lázadó volt.  

Bob Dylan emlékére

Egy Lady Gaga-hasonmás hívta fel magára a figyelmet. Halloween alkalmából 
eszméletlen videóval rukkolt elő. Az egészet Tim Burton Karácsonyi lidércnyo-

másának mintájára készítette és nagyon ütős lett. Olyannyira, hogy sok megrögzött 
Gaga-rajongónak is csak a klip végén esett le, hogy nem az igazi Monster Queen 
rémisztgeti a színpadról az embereket. Sőt, egyesek szerint még jobban is nézett ki, 
mint az eredeti. A háromperces produkciót egyébként nem volt egyszerű összehoz-
ni, hiszen rengeteg sminket, pazar öltözetet kívánt, és akkor még nem is szóltunk a 
helyszínről. Természetesen az eredeti Jack Skellingtont nem lehet felülmúlni, de a 
produkció így is lélegzetelállító lett. A készítők a The Hillywood Show, akik hasonló 
formában színpadra tették már a Vámpírnaplókat és Harry Pottert is. 

Charlie Sheennek az idén sem hazud-
tolta meg önmagát. Sok mindennek 

öltözött már Halloweenkor, de most el-

határozta, hogy szimplán csak önmagát 
adja. Szó szerint, azaz saját magának 
öltözik a töklámpás ünnep alkalmából. 
Sőt, másoknak is azt ajánlotta, hogy öl-
tözzenek Charley Sheenek. Nem is csoda, 
hogy a Charlie Sheen-jelmez lett az idei 
szezon legkapósabb jelmeze. 

Charlie Sheen egyik közönségolda-
lon osztotta meg követőivel saját Charlie 
Sheen-maszkját, amellyel állítása szerint 
még a saját gyerekeit is összezavarta: 
– No, ki van az én maszkom alatt, hát én 
– mondta nekik, és valóban nem csoda, 
hogy a gyerekek nehezen tudták csak 
magukban összerakni a dolgokat. 

Halloweeni őrület II.

1.  Rihanna feat. Calvin Harris:  
We Found Love  

2.  Maroon 5 feat. Christina Aguilera: 
Moves Like Jagger

3. LMFAO: Sexy and I Know It 
4. Adele: Someone Like You 
5.  Foster And The People: Pumped 

Up Kicks 
6. Coldplay: Paradise    
7.  David Guetta feat. Usher: Without 

You
8.  Coldplay and Rihanna: Princess of 

China
9.  Gym Class Heroes feat. Adam 

Levine: Stereo Hearts  
10. Flo Rida: Good Feeling 

Top 10

Halloweeni őrület I.
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A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési 
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

A szabadkai J. J. Zmaj iskola 2. c osztályában két na-
gyon érdekes óra volt. A tanulók egyik osztálytársuk 

édesanyjával (Csilla nénivel) gyöngyöztek. Irányításával 
virágot készítettek. Több szülő is eljött a foglalkozásra, 
s csemetéjével közösen fűzte a gyöngyöt. A gyerekek 
ügyesebbnek bizonyultak a szüleiknél. A foglalkozás vé-
gére mindenki elkészítette a virágát. Kiállítást is rendez-
tek, majd elfogyasztották az egyik anyuka által készített 
süteményt.

EMI

A virágok egy része

Anyja és lánya. Vajon ki az ügyesebb?

Csilla néni, az enyémet is megnézed?

Hogy is mondtad, hogy kell a drótot keresztezni?


