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Ezzel a két szóval foglalta össze jeles 
írónk, Dudás Károly mindazt, ami a múlt 
szombaton a kicsiny bánsági faluban le-

játszódott. No de kezdjük az elején.
A Jó Pajtás szerkesztősége és a törzsudvar-

noki (a térképen: Banatski Dvor) Szűcs Imre 
Udvarnoki Magyar Oktatást és Művelődést 
Fejlesztő Társulás szervezésében, a Magyar Szó, 
a Forum Könyvkiadó, a VMMSZ, a begaszent-
györgyi (Žitište) és a kishegyesi önkormányzat 
közreműködésével Udvarnokon tartottuk meg 
november 5-én (Imre-napon) a Szűcs Imre 
Versmondó Versenyt. A magyar nyelv napjához 
is kötve ezáltal emlékeztünk meg a húsz éve 
tragikusan elhunyt neves gyermekköltőről, Ud-
vanok szülöttjéről, lapunk irodalmi szerkesztő-
jéről. Egyben folytattuk – s reméljük, a jövőben 
is folytatni tudjuk – az eddig 40 alkalommal 
megszervezett, 2005-ben pedig az ínséges idők 
miatt megszakadt hagyományos nyelvművelő 
versenyünket. Vajdaság 17 településének 22 ál-
talános iskolájából és művelődési egyesületé-
ből érkeztek versmondók, őket, kísérőiket és a 
szép számban megjelent vendégeket – köztük 
Kapronczay Pétert, a Magyar Köztársaság belg-
rádi nagykövetségének elsőtitkárát – Pál Károly, 
a  bácskeketehegyi Feketics ME elnöke, a ren-
dezvény ötletgazdája köszöntötte, kiemelve, 
hogy Udvarnokot tíz versmondó képviseli, akik 
közül kilencen nem is magyar nyelvű osztályba 
járnak. A rendezvényt Dudás Károly, a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Magyar 
Örökség-díjas író nyitotta meg.

– Ha a szórvány megszűnik, akkor előbb-
utóbb erre a sorsra jut a tömb is, és elveszik 
Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta... Sajnos a te-
lepülésen a magyar gyerekeket szerb iskolába 
íratták a szülők. Nekünk lapszerkesztőknek, 
íróknak, költőknek, politikai vezetőknek min-
dent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 
visszafordítsuk azt, ami talán visszafordíthatat-
lannak  látszik. Remélem, legközelebb már arról 
számolhatunk be, hogy Udvarnokon is vannak 
magyar nyelvű iskolába járó gyerekek – mond-
ta Dudás, majd megnyitotta a rendezvényt. A 
versek elhangzása után Németh Ferenc, a Fó-
rum Könyvkiadó igazgatója bemutatta Szűcs 
Imre: Zúzott kaleidoszkóp című verseskötetét, 
mely a kishegyesi önkormányzat és Pál Károly 
ötletgazda támogatásával jelent meg.

– A (dr. Bence Erika irodalomtörténész, 
Rügyfakadás rovatrunk szerkesztője által ösz- 
szállított) kötet időtálló, igényes Szűcs-versek 
gyűjteménye, melynek ihletanyaga, ha nem 
is teljesen, de részben valahol itt született, az 
író gyermekkorában, szülőfaluja utcáin, terein. 
Szűcs Imre verseitől hangos Udvarnok, azt hi-
szem, nem is lehet ennél szebb kegyeletadás a 
költőnek – mondta Németh.

A könyvbemutató után a Szűcs Imre Udvar-
noki Magyar Oktatást és Művelődést Fejlesztő 
Társulás tagjai megzenésített verseket, délal-
földi táncokat és énekszámot adtak elő, majd 
eredményhirdetés következett: a zsűri tagjai 
(Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet 
igazgatója, Farkas Hajnalka, Ratkó József-díjas 
versmondó, a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesületének titkára és Pintér Noémi, Kazin-
czy-érmes versmondó, magyartanár) felolvas-
ták a korcsoportonkénti legjobbak nevét. Az 1. 
és 2. osztályosok körében a csantavéri Horvát 
Kamilla végzett az élen (érdekességként: őt 
most elkísérő édesanyja, Huszta Elina is a Jó 
Pajtás nyelvművelő versenyének győztese volt 
anno), a tiszakálmánfalvi Tamás Gabriella és a 
magyarcsernyei Fazekas Vivien előtt. A 3. és 4. 
osztályosok csoportjában a temerini Bado Re-
gináé (Kókai Imre iskola) az első, a bácsfekete-
hegyi Bede Anetté a második, a szentmihályi 
Nagy Aureáé pedig a harmadik díj. Az 5. és 
6. osztályosok kategóriájában az adai Bernát 
Denisz diadalmaskodott, a csantavéri Capár 
Ákos és a szabadkai Kádár Dávid (Október 10. 
iskola) előtt, a negyedik korcsoportban (7. és 
8. osztályosok) pedig a szabadkai Mányi He-

léna (Jovan Jovanović Zmaj iskola) a győztes, 
megelőzve az adai Mészáros Zitát és a tisza-
kálmánfalvi Király Eleonórát.

A Szűcs Imre Versmondó Versenyt jövőre 
is megszervezzük, a döntőre 2012. november 
10-én, szintén Udvarnokon kerül sor. A feladat 
is ismert: Bogdán József decemberben megje-
lenő verseskötetéből kell majd verset válasz-
tani!

Csoda Udvarnokon

A Szűcs Imre Versmondó Verseny 
(egyben a Jó Pajtás 41. Nyelvművelő Verse-
nye) megvalósításában az alábbiak vállaltak 
komoly szerepet:

Pál Károly a bácsfeketehegyi  
Feketics ME elnöke, mint ötletgazda

Bordás Győző mgr., a Magyar Szó Kft. 
igazgatója

Lennert Géza felelős szerkesztő,  
Jó Pajtás és Mézeskalács szerkesztősége
Marcseta Jaszmina, a törzsudvarnoki  

Szűcs Imre Udvarnoki Magyar Oktatást és 
Művelődést fejlesztő Társulás elnöke 

Németh Ferenc, a Forum Könyvkiadó 
igazgatója és

Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar  
Versmondók Egyesületének elnöke, 

no meg természetesen mindazon szerve-
zetek és közösségek, amelyeket a fentiek 

képviseltek.
Köszönet Begaszentgyörgy és Kishegyes 

önkormányzatának, a Hét Nap és a Magyar 
Szó szerkesztőségének és a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetségnek a segítsé-
gért!

Eminens közönség A bírálóbizottság (Pintér Noémi, Farkas Hajnalka és Erdély Lenke)

Figyelmes hallgatóság
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Ezúttal is kezdhetném azzal, hogy: ismét kitettek magukért a pető-
fisek. Csakhogy most a diákigazgatónőt illeti a dicséret. Ugyanis 
ígéretéhez híven ő szervezte meg a hallowenpartit.

Hallottál már halloween ünnepéről? Már maga az elnevezés is rejté-
lyesen és izgalmasan hangzik. Bár hazánkban inkább mindenszentek 
vagy halottak napjaként szerepel a köztudatban, töklámpásunk azért 
még lehet. Neked még nincs?! Feltétlenül  pótold a hiányt, és készítsd el 
ezt az ötletes díszt! Halloween ünnepe mindenkinek leginkább az ame-
rikai filmeket juttatja eszébe. A kisgyerekek ilyenkor boszorkánynak 
vagy szellemnek öltözve járják a házakat, ahol friss gyümölcsöt vagy 
édességet kapnak ajándékba. Ez a szokás hosszú évtizedek alatt alakult 
ki, ám maga az ünnep évszázadok óta létezik. És vajon honnan ered? 
Mivel angolszász hagyományról van szó, talán nem meglepő, hogy a 
keltáktól. Maga a halloween elnevezés is innen származik (all hallows 
evening, vagyis mindenszentek éjszakája).

A gyermekhéten joggal nyerte meg Kéringer Karina a diákigazgató 
szerepét, ugyanis kampánybeszédében sok mindent ígért, ha rá sza-
vaznak. Ígéretét betartva máris szervezkedett: töklápmásbulit rende-
zett Sárkány Krisztina és Budai Andrea segítségével október 28-án este 
az iskolában. Persze az oszi, Szabó Praksz Marianna és Horváth Lídia 
pedagógus is besegített.

 A  hirdetőtáblán lévő plakát már előre figyelmeztetett: Ne felejtsé-
tek otthon a töklámpást!, Rémesen ijesztő jelmezbe öltözzetek!, Félel-
metes meglepik várnak rátok…

A sötét folyosón versennyel kezdődött a buli. Különböző állomásokon 
folyt a vetélkedő: a csontvázlakodalomban a magyatanár úr, Szűcs Budai 
Engelbert próbálta az eladósorban lévő csontvázlányát férjhez adni… 

Majd igazi amerikai filmbe illő történetet kellett kinyomozniuk az 
osztályoknak: Kákonyi Erika föcitanárnő egy szomorú „esetet” mesélt 

el, hogy gyilkosság történt, s meg kell keresni a „gyilkost”. Minden jel 
a fizikakabinet felé irányult, s a tanár úr, Lázár László be is vallotta „tet-
tét”. A leiraton ott állt az áldozat neve, sajnos egy osztály sem tudta 
„kinyomozni”.

Az igazi buli a díszteremben folytatódott: a versenyek után a bigi-
tanár, Tóth Zsolt „húzta” a talpalávalót. Ropta ott mindenki a táncot: a 
csárdást, a kólót, a kacsatáncot, a raspát…

Itt választották ki a legötletesebb jelmezeket: a rémherceg Brasnyó 
Mihály lett az első, a rémhercegnő címen ketten osztoztak: Kéringer 
Karina és Dorina. Hogy milyen bulira számíthatnak legközelebb a pe-
tőfisek, erre is választ adott a diákigazgatónő: hamarosan Mikulás- és 
Krampusz-bál lesz!

Koncz Erzsébet
Fotó: Kéringer Piroska

Tök, tök, sárga tök,
Halloween-re mit főztök?
Kígyót, békát, csontvázakat,
Mindenféle bogarakat.
Tök, tök, kicsi tök,
Ugye hozzánk eljöttök?
Elmegyünk, elmegyünk,
Ajtódon becsengetünk.

Megtréfálunk, cukrot kérünk,
Aztán gyorsan odébb lépünk.
Tök, tök, csúnya tök,
Jobb lesz, hogyha nem jöttök!
Cukrot, csokit mi is várunk,
Házról-házra körbejárunk.

Őri István

Töklámpás fesztivál Óbecsén

Keringer Dorina és Karina, a rémhercegnők

Brasnyó Mihály, a rémherceg

A főszervezők a töklámpásokkal A lányok elég ijesztő jelmezben
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Végtelen, titokzatos és lenyűgöző... A 
bolygónkat körülvevő hatalmas űr-
nek alig a töredékét ismerjük, a fölénk 

magasodó égbolt mégis annyi mindent sejtet, 
hogy mi is lehet a naprendszerünkön, sőt a 
galaxison túl. Ez a nagy ismeretlen nemcsak 
izgalmas, hanem félelmetes is a maga módján, 
hiszen nem tudni, mi mindent rejt a hatalmas 
sötétség. A világűr titkainak kifürkészése, a 
bolygók, csillagrendszerek, más planétákon 
előforduló élet kutatása még gyerekcipőben 
jár, de mindaddig, amíg nincsenek válaszok, 
az ötleteknek, hogy milyen is lehet a világűr, 
semmi sem szab határt.

Átköltözhet-e az emberiség egy másik 
bolygóra, vannak-e ufók, a tudományos-fan-
tasztikus filmeknek van-e alapja, vagy van-e a 
világűrnek vége, arról a szabadkai Széchenyi 
István iskola ötödikeseivel, Tumbász Barba-
rával, Rudics Árpáddal és Sziráki Ákossal, 
valamint a hetedikes Lábadi Brigittával és 
Kunszt Zsaklinával beszélgettünk.

Ha egyszer el kellene erről a bolygóról köl-
tözni, Brigitta biztosan ebben a galaxisban ke-
resne új lakhelyet magának, de igazából nem 
szeretné elhagyni a Földet.

– Nem is biztos, hogy valaha lehetséges 
lesz a bolygók között utazgatni, bár ki tudja. 
Egyszer azért kipróbálnám, különleges len-
ne elutazni mondjuk a Holdra, bár nem tu-
dom, mit lehetne ott csinálni. Nem nagyon 
szoktam sci-fi filmeket nézni, de elképzel-
hető, hogy megtörténjenek olyan dolgok, 
amik a filmekben vannak, meg hogy jön egy 
meteor, és a Földbe csapódik. Elég félelme-
tesnek tartom a világűrt. Az viszont kicsit 
hihetetlen, hogy egyszer ellátogathatnak 
hozzánk az ufók. Talán lehet más bolygón 
élet, elképzelhető, hogy valahol élnek hoz-
zánk hasonló lények, akik sokkal fejletteb-

bek az embereknél, de az ufók létezésében 
nem hiszek.

– Nem nagyon vagyok járatos a világűrrel 
kapcsolatos dolgokban, nem is sokat fog-
lalkoztam vele. Szerintem bonyolult lehet a 
csillagászat – mondja Zsaklina. – Persze volt 
már, hogy néztem a csillagokat, sőt egyszer 
szívesen elutaznék például a Holdra is, bár 
azért nem nagyon lelkesedek az űrutazásért. 
Valahogy jobb a biztonságos földön és ezen 
a bolygón. Azt azért elképzelhetőnek tartom, 
hogy egyszer az embereknek el kell költözniük 
a Földről, de szerintem én visszajönnék ide. Azt 
hiszem, hogy ahogy itt, úgy más bolygókon is 
kialakult élet, de az ufókban én sem hiszek, 
bár ha leszállna itt egy, gondolom, elhinném, 
hogy léteznek. Egyébként olyannak képzelem 
el őket, mint ahogy a filmekben is mutatják, 
valószínűleg nem tudnak beszélni, és egyálta-
lán nem úgy élnek, mint mi, emberek.

Barbi néha megnézi az olyan tudományos 
filmeket, ahol a világűrt mutatják be, de sze-
rinte a világűr mindenkinek olyan, amilyennek 
elképzeli.

– Csak a csillagászok és az asztronauták 
ismerik valamennyire a világűrt, de a többi 
ember nem sokat tud róla. Nehéz elképzelni, 
hogy milyen az, hogy végtelen. Nem is lehet. 
Elképzelem, hogy eddig a pontig van, de attól 
még tovább tart. Néha szoktam nézni a csilla-
gokat meg a Holdat. Ilyenkor az jut eszembe, 
hogy milyen jó lehet lebegni az űrben, és bár 
szívesen kipróbálnám, milyen érzés, nem sze-
retnék asztronauta lenni. Azt is nehéz elhinni, 
hogy más bolygón is van élet, mert nem hi-
szem, hogy megvannak hozzá azok a dolgok, 
amik az élethez kellenek. De talán nagyon 
messze valahol lehetséges. Az ufókban hiszek 
is meg nem is, de ha találkoznék eggyel, nem 
ijednék meg.

Ákost nagyon érdekli a világűr, sokszor 
nézi a csillagokat, ilyenkor arra gondol, talán 
mások is élnek a bolygón túl.

– Csak félig hiszek az ufókban, de ha leszáll-
na egy űrhajó, biztos elhinném, hogy vannak. 
Szerintem akik azt is hiszik, hogy láttak ufót, 
azok valamivel összetévesztik. Szoktam néha 
nézni olyan filmeket, ahol űrhajók, asztronau-
ták vannak, más bolygókon élnek. Ezek olyan 
filmek, hogy akár valóságos is lehet az a világ. 
Én szeretnék asztronauta lenni, utazgatni a 
bolygók között. A Jupitert megnézném. Lehet, 
hogy egyszer az emberek majd átköltöznek 
egy másik bolygóra. Kipróbálnám, hogy mi-
lyen ott élni, de visszajönnék. Azt mondják, 
a világűr végtelen, de mindennek van vége, 
csak még nem fedezték fel. De ha elérünk a 
végéig, akkor szerintem előröl kezdődik.

Árpi is csak egy kis ideig élne másik boly-
gón, mégpedig a Szaturnuszon.

– Tetszik a Szaturnusz, mert van gyűrűje. 
Nem nagyon ismerem a világűrt meg a boly-
gókat, de ha nézek valamilyen tudományos 
műsort, és esetleg nem értek valamit, annak 
az interneten is utánajárok, vagy megkér-
dezem a szüleimet. Szerintem elképzelhető, 
hogy egyszer az emberek átköltöznek egy 
másik bolygóra, de csak ha elég fejlett lesz az 
emberiség. Pár százezer év még biztosan kell 
hozzá. Én úgy képzelem a világűrt, hogy so-
sem érek a végére, és semmilyen alakja sincs. 
Hiszek abban, hogy más galaxisban is van élet, 
és egyszer hozzánk is ellátogathatnak ezek az 
lények. Meglepődnék, de barátságosan fogad-
nám őket, még ebéddel is megkínálnám őket, 
csak nem tudom, mit esznek. Lehet, hogy 
jelbeszéddel meg tudnánk érteni egymást. 
Szerintem hasonlóan élhetnek, mint mi itt a 
Földön, de külalakra mások lehetnek, mint mi.

Sztojánovity Lívia

A bolygón túl

Töklámpás fesztivál Óbecsén
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November derekán nem ritkán megér-
kezik az első hó is. A fák között járva 
ilyenkor a vaddisznótúrás már messzi-

ről szembetűnik. A vaddisznók lehullott tölgy- 
és bükkmakkok, telelő csigák és rovarok után 
kutatnak, erős orrukkal a fagyos avart is képe-
sek feltúrni. A gyakran szobányi vagy még na-
gyobb megbolygatott részeket reggel mada-
rak – fekete rigó, szajkó és cinegék – vizsgálják 
át, és a kifordult, dermedten pihenő lárvákat, 
gilisztákat és csigákat szedik össze. 

Az erdei fülesbagoly a fák közül a nyílt me-
zőre jár vadászni, míg a macskabagoly az er-
dőben, erdei tisztásokon zsákmányol. Faágon 
ülve figyeli a környéket, és ha egér vagy pocok 
bújik elő, nesztelenül ráereszkedik, és megra-
gadja tűhegyes karmaival. Sok évvel ezelőtt 
láttam egy hóban vezető egérnyomot, amely 
két fa között hirtelen megszakadt. Látszott, 

hogy feltehetőleg macskabagoly csapott rá, 
mert ott volt a karmok vágta mélyedés, és a 
szélén néhány szürke szőrszál mellett a zsák-
mányával elrugaszkodó madár evezői hegyé-
nek lenyomata is.

Ahol mészkőbarlangok vannak, pl. a Fruška 
gorában, ott majd mindig telelnek denevérek, 
többek között hosszúszárnyú denevérek. Téli 
álmuk nem folytonos, olyannyira nem, hogy 
gyűrűzéssel alátámasztott vizsgálatok szerint 
telelőhelyüket bizonyos példányok a tél folya-
mán megváltoztatják, és egy távoli, akár száz 
kilométernyire levő másik barlangot keresnek 
fel.

Szerencsésnek mondhatja magát, aki a 
rendkívül óvatos vadmacskával a szabadban 
találkozik. A sűrű, kevéssé járt, zavartalan er-
dőket kedveli, de ott is éjszaka jár vadászni. Ha 
azonban kisüt a téli nap, szívesen sütkérezik 
is. Az állatok mozgáskörzete nagy, száz–öt-
száz hektárra tehető. Magányosan élnek, a 
kandúrok csak a januárban kezdődő párzási 
időszakban keresik a tüzelő nőstényeket. Ha-
zánkban a vadmacska védett. Étlapján főleg 

rágcsálók – pockok és egerek – szerepelnek 
(70 százalék), míg második helyen a madarak 
vannak. Az utóbbi csak ott lehet veszélyes 
természetvédelmi szempontból, ahol még 
előfordul hazánkban, a sajnos, egyre ritkább 
császármadár. 

Sok egyéb mellett három olyan tényező 
van, amely a parkok téli madárvilágát meg-
határozza. Az első az öreg fák jelenléte, így a 
bejárás alkalmával biztosra vehetjük, hogy 
harkályokkal – zöld küllővel, nagy és közép-
fakopánccsal, esetleg fekete harkállyal – talál-
kozunk. Ugyanígy várható a csuszka és a téli 
időszakban kóborló fakuszok megjelenése is.

Az öreg tölgyfák ágain tenyésző sárga fa-
gyöngy a léprigókat csalogatja, de szívesen 
fogyasztják terméseit a hazánkban bizonyos 
években inváziószerűen megjelenő csonttol-
lúak is. Ezek a bóbitás madarak a magas észak-
ról jönnek, többnyire nagyon gyanútlanok, 
közelre bevárják az embert, és folyamatosan 
hallatják jellemző, ciripelő hangjukat. A repülő 
csapat a seregélyekére emlékeztet.

A bogyós fák, főleg a nyugati ostorfák is kí-
nálnak eleséget. A késő ősszel hazánkba érke-
ző nagy fenyőrigócsapatok kedvenc táplálékai 
a fák kis barna bogyói vagy az ugyancsak ülte-
tett ezüstfa termései. A fenyőrigócsapatokban 
majd mindig megfigyelhetünk néhány, szintén 
észak felől érkezett szőlőrigót is. Ezt a fenyőri-
gónál kisebb madarat a világos szemöldöksáv 
és az oldalain a vörhenyes szín jellemzi.

Hómentes időben a rokon fekete rigók 
módjára a bokrok között, az avarban is keres-
gélnek, ahol csőrükkel dobálják szét a száraz 
leveleket. Nagyon fontos lenne, hogy a par-
kokban és arborétumokban, különösen akkor, 
ha hideg lesz december és február között, 
rendszeresen etessük a madarakat, elsősorban 
a cinegéket. Sajnos, újabban csak a legritkább 
esetben tapasztalom ezt, pedig a cinegék ro-
varpusztításukkal a fák és a bokrok védelmét 
szolgálják. 

Sch. E.

Érkeznek a téli madarak

Fenyőrigó

Hosszúszárnyú denevérOstorfa termése

Erdei fülesbagoly Vadmacska
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Egy majom, ha röhög nem nevet ki, csak barátkozna. A csim-
pánzok játékból akkor is utánozzák az ember nevetését, ha 

nem látnak semmi vicceset. A majmok természetesen érzelemki-
fejezésre is használják a nevetést, de a csimpánzok nemcsak ak-
kor röhögnek, ha valami nevetségeset fedeznek fel. Az embersza-
básúaknál a kacagás kommunikációs, „barátkozó” gesztus, állítják 
a Portsmouth-i Egyetem tudósai.

A csimpánzok kacaja megerősíti az állatok közötti érzelmi 
kapcsolatot, kötődést, és mivel a majmok minket is hasonlónak 
találnak, így ha találkoznak velünk, és jól érzik magukat, nem raj-
tunk, hanem velünk együtt nevetnek.

A farkasok nem véletlenül néznek farkasszemet az emberrel. 
Gondolatainkat próbálják kitalálni.

A vad négylábúaknak fontos információ, ha egy másik „raga-
dozóval” találkoznak, hogy annak mi lesz a következő cselekede-
te. Éppen ezért a szándékot a tekintetből igyekeznek felmérni. 
Más állatok is követik a tekintetet, de a látvány agyi feldolgozása 
csak kevés állatcsoportnál – például a madaraknál és a főemlő-
söknél – ennyire fejlett, állítják a Bécsi Egyetem kutatói.

A kutyafélék szemkövető szokása előnyt jelenthet vadászat 
során, és segíti a falkaállatok csoportos mozgását. A farkasoknál 
már 14 éves korban kialakul a szemmozgás követésének szokása. 
A tekintetet az állatok az integetésnél és a célzott mutogatások-
nál is fontosabbnak tartják. A szemkontaktus képessége hatással 
lehetett a kutyák háziasítására is, hiszen minden bizonnyal befo-
lyásolta a négylábúak és az ember közötti „kommunikációt”.

Furcsa madártitokra derült fény: a hollók tíz perccel a harc után 
– mintha mi sem történt volna – összebújnak.

A főemlősök és más emlősök képesek a békülésre, de ma-
daraknál eddig nem találtak erre a viselkedésre példát. A Bécsi 
Egyetem tudósai fogságba ejtett varjakat vizsgáltak, amikor ész-
lelték, hogy a „tollba kapás” után a szárnyasok megható módon 
összeérintették egymás csőrét.

A hollók agya a legnagyobb a madarak közül. Ügyesek problé-
mamegoldás és gondolkodás terén.

A farkasokat például szeretik elvezetni az elpusztult állatok 
tetemeihez, hogy a ragadozók feltépjék azt, és ne kelljen ezzel 
nekik fáradniuk.

Emlékezetük is fejlett. Nemcsak a saját maguk által elrejtett 
eledelekre emlékeznek, hanem társaik csemegéire is, így lopni 
is tudnak. Nem csoda, hogy ők az egyetlenek a madarak közül, 
akiket kibéküléskor értek tetten.

A borjúfóka bajsza tudja, melyik a legkövérebb hal. A süket és 
vak fókák sem maradnának táplálék nélkül – állapította meg 

egy új német kutatás. Az úgynevezett Phoca vitulina, azaz a bor-
júfóka 40–50 szálas idegekkel tapogató bajuszával informálódik 
környezetéről. A vadászathoz kifejezetten szükségesek érzékelő 
szőrei, melyekkel akár 100 méteren belül felismeri a halak mére-
tét és külalakját.

A Rostocki Egyetem biológusai egy medencében tesztelték a 
borjúfókákat, minden érzéküket letompították – szemüket, fülü-
ket letakarták –, majd halakat dobáltak nekik a vízbe.

Az állatok csakis bajszukra támaszkodhattak kedvelt elede-
lük fellelése közben. A fókáknak így is könnyen ment a feladat 
teljesítése, sőt egyedül csak a bajszukat használva „szemelték ki” 
maguknak a kalóriadúsabb, zsírosabb falatokat.

A csimpánzok 
veled nevetnek

Belénk akar látni 
a farkas

Verekedés 
után 
békülnek  
a hollók

Zsírdetektor 
fókabajusz
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Két óra körül már a Tiszavirág-ösvény vé-

gén járhattunk Krisztiánnal. A barátunk-
hoz igyekeztünk, aki reggel óta lent volt a Ti-
szán, és márnázott. Ákos már várt bennünket 
az ösvény végében, és messziről láttuk, hogy a 
nagy fekete haltartója a vízben van. Ebből arra 
következtettünk, hogy fogott már valamit. Egy 
két kiló körüli márna volt a tartóban.

Mi is bedobtunk egy-egy botot, a két fa kö-
zötti szűk helyen több nem fért el. Ábrándozni 
kezdtünk, mi lenne ha... és már ugrott is a bot 
a víz felé. Ákos alig érte el, de ahogy adott egy 
kis kanócot a folyó nagy harcosának, meglazult 
a zsinór, és elment a nagy hal. Ákos elmondta, 
hogy ez már a második ilyen eset, de ha szorít a 
féken, akkor a heves kirohanásokat nem lehet 
megállítani a tizenhatos előkével.

Fél négy körül járhatott az idő, amióta ott 
voltunk folyamatosan fogtuk a szebbnél szebb 
kóchalakat és a nagy durbincsokat, de ezek 
nem jelentettek akkora örömöt, mint egy már-
na, de azért elszórakoztunk velük. Miközben 
Ákos elmondta, hogy a márnát még reggel hét 

körül fogta, Krisztinek is volt egy komolyabb 
rántása, ráemelt, de nem akasztotta meg.

A sajttal csalizott oldalsó bot nagyon 
csendben volt, egész nap nem volt rajta ka-
pás. Ákos épp egy kócot segített szárazra, 
amikor a sajttal csalizott bot elindult a víz 
felé. Letette a kishalas botot, rárántott a szél-
sőre, a bot begörbült, a hal pedig sebessen 
árral szemben  úszott. Tudtuk, hogy márna. 
Ákos átadta Krisztinek a botot, majd felcsé-
vélte az összes vízben levő szereléket. Kriszti 
többször is módosította a fékbeállítást, és las-
san pumpálva a part felé terelte a halat, ahol 
megszákoltam. Felvittük a partra, és az avarra 
fektettük. Míg cipeltem a szákban, négyesre 
saccoltam. Kriszti felhozta a kisebb márnát is 
egy közös fénykép erejéig. A képen Ákos fe-
szít a két harcossal. A Tisza jóvoltából ismét 
egy élménnyel gazdagodtunk. 

Dobó Dávid

Őszi márnák

A címbe foglalt hízelgő elnevezés a dunai galócára vonatkozik. A 
nevében szereplő „dunai” meghatározás alapján még azt gon-

dolnánk, hogy a Duna itteni szakaszán is van belőle. Bár Vajdaság 
területén nem él, dunainak azért nevezik, mert fajként ennek a fo-
lyónak a vízrendszerében alakult ki, és ma is csak itt él. Ezen belül 
is a gyorsfolyású mellékfolyókban. Az emberi beavatkozások – gát-
építések, szennyezés, túlhalászás... – hatására élettere beszűkült, 
állománya megfogyatkozott. A megmaradt állományok pedig a 
gátrendszerek miatt el sem juthattak ívóterületükre. A dunai galó-
ca megmaradásához nélkülözhetetlenné vált, hogy az ember ismét 
beavatkozzon. De most már úgy, hogy e hal állományának gyarapo-
dását eredményezze. Nemrégiben ez meg is történt, és a Drinába 
engedték a mesterséges szaporításból származó galócaivadékot.

A nyolc hónapon át tartó megfeszített és eredményes munkát 
egészen fiatal, és általatok is ismert halszakértők bonyolították le. 
Sipos Sándor és csapata ugyanis több ízben tartott előadást a vaj-
dasági iskolákban, és alkalmatok volt megismerkedni velük. Sándor 

és társai – két magyarországi kollégájuk, Demény Ferenc és Sokoray-
Varga Solt közreműködésével – végezték el azt a bonyolult és hos-
szan tartó szaporítási eljárást, melynek eredményeként a Drina több 
ezer kis galócával lett gazdagabb. Erről a halról tudni kell, hogy Eu-
rópa legnagyobbra növő pisztrángféléje, amely negyven kilogram-
mosra is megnőhet, a feljegyzések viszont ötvennél nagyobbakat is 
emlegetnek.

Az alkalmazott szaporítás tudományos és szakmai vonatkozásai 
egyedülállónak számítanak, hazai viszonylatban korábban ez még 
senki sem sikerült.

A pisztrángkirálynő
Dunai galóca, a pisztrángkirálynő

A tízcentis galócafiókák egyike

Sipos Sándor, Igor Srećković, Aleksandar Bajić és Ljubomir Pejčić 
a Drina-parton a halasítás után Demény Ferenc és Sokoray-Varga Solt
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November 17. 
Hortenzia, Gergő, Zágon, Ildikó, 

Ede, Dénes, György, Hilda, Zakeus, 
Viktória, Szalóme és Gergely napja.

Gergő: A Gergely alakváltozata. A görög 
eredetű Grégoriosz név latin Gregorius 
formájának a Gregor rövidüléséből szár-
mazik. Jelentése: éberen őrködő.
Viktória: Latin eredetű név, a rómaiaknál 
a győzelem istenasszonyának a neve, je-
lentése győzelem.

1971. XI. 17. – 40 éve ötlötték ki
Füstmentes nap – a dohányzásról való 
leszokás napja – az Egészségügyi Világ-
szervezet, a WHO kezdeményezésére 
november harmadik csütörtökét nemzet-
közi szinten FÜSTMENTES NAPpá nyilvá-
nították. Az immár hagyományossá vált 
nap alapötletét 1971-re datáljuk, amikor 
Massachusetts állam kormányzója, Arthur 
P. Mullaney arra kérte a polgárokat, hogy 
egy napig ne dohányozzanak, és a pénz-
ből, amit aznap dohányárura költöttek 
volna, egy helyi középiskolát támogas-
sanak. Az ötlet megfogant, és 1976. no-
vember 18-án már az Amerikai Rákellenes 
Társaság (ACS) tűzte zászlajára a célt. Si-
került is egymillió embert rábírniuk, hogy 
egyetlen napra bírják ki dohányzás nélkül. 
1977-ben már minden állam csatlakozott 
a mozgalomhoz, ami ekkor kapta az egy-
séges Smokeout Day elnevezést.
1989. XI. 17. – 22 évvel ezelőtt történt
Az aleksinaci (Közép-Szerbia) szénbá-
nyában történt sújtólégrobbanásban 92 
bányász vesztette életét.

November 18. 
Jenő, Ottó, Péter, Jolán, Jónás, Odó, 

Pál, Román és Noé napja.
Jenő: Honfoglalás kori törzsnévből vált 
keresztnévvé. Török eredetű, jelentése: 
bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. szá-
zadban mesterségesen azonosították az 
Eugén névvel.
Noé: Héber eredetű, bibliai név. Jelen-
tése: nyugalom, vigasztalás. Némelyek 
azonban sumer eredetűnek vélik, így je-
lentése hosszú élet(ű).

1820. XI. 18. – 191 éve történt 

Nathaniel B. Palmer amerikai hajóska-
pitány felfedezte az utolsó kontinenst, 
a fagyott Antarktiszt. Belső területeinek 
felderítése csak a 20. század elején kezdő-
dött meg. Az Antarktiszra akkor figyelt fel 
igazán a világ közvéleménye, amikor egy-
mással versengve két expedíció próbálta 
elsőként elérni a Déli-sarkot. 1911. XII. 
14-én a Roald Amundsen vezette norvég 
csapatnak sikerült célba érnie, és öt héttel 
megelőzték Robert Scott kapitány brit 
expedícióját. A norvégok biztonságban 
hazatértek, de a nyolctagú brit csapat a 
visszaúton életét vesztette.

1928. XI. 18. – 83 éve történt 
Elkészült az első szinkronizált rajzfilm 
(Walt Disney Steamboat Willie című film-
je), ennek főszereplője Mickey egér volt.

November 19. 
Erzsébet, Bonifác, Abdiás, Alicia, 

Bódor, Bónis, Maxim és Zobor napja.
Erzsébet: Héber eredetű bibliai név. Ke-
resztelő Szent János anyjának a neve. A 
magyar névforma a héber Eliséba latin 
és nyugati nyelvekbeli Elisabeth válto-
zatából alakult ki. Jelentése: Isten az én 
esküm, Isten megesküdött, vagy Isten a 
teljesség, a tökéletesség.
Bonifác: A latin Bonifatius névből szár-
mazik. Jelentése: jó sorsot ígérő.

1235. XI. 19. – 776 éve történt 
Árpád-házi Szent Erzsébet, a ferences 
harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet-
apácák, a pékek, a koldusok, az özve-
gyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, 
a csipkeverők és a fátyolkészítők védő-
szentjének ünnepe. Az 1207–1231 között 
élt hercegnő II. András magyar király és 
Gertrúd lánya volt. A csodálatos szépsé-
gű hercegnő férjének, Lajos thüringiai 
hercegnek három gyermeket szült, s már 
akkor is támogatta a szegényeket. Miután 
férje a keresztes háborúkban meghalt, 
távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve 
célja egy kolostori szabályok szerint élő, 
de fogadalmat nem tett apácákból álló 
jótékonyságot és betegápolást gyakorló 
szervezet létrehozása volt. A legenda 
szerint egyszer, amikor a szegényeknek 
vitt élelmet, és ezért felelősségre vonták, 
azt válaszolta, hogy rózsát visz. S valóban, 
amikor belenéztek a kosarába, az rózsá-
val volt tele. 1235-ben avatták szentté. A 
hagyomány szerint, ha Erzsébet-napkor 
esik, akkor nem kell félni a kemény fa-
gyoktól, lágy tél lesz, valamint karácsony 
napján is ugyanilyen idő lesz. Ha e napon 
havazik, azt mondják: Erzsébet megrázta 
pendelyét.

1929. XI. 19. – 82 éve történt
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság nevét 
megváltoztatják: ettől kezdve Jugoszláv 
Királyság lett a neve.

November 20. 
Jolán, Zoltán, Bódog, Zsolt, Félix, 
Amália, Jónás, Florencia, Ödön, 

Bulcsú, Edmond, Emília, Emiliána, 
Piusz és Szilveszter napja.

Jolán: Írói névalkotás Dugonics And-
rásnak a Jólánka, Etelkának leánya című 
regényében (1803). Forrása a középkori 
magyar Jóleán (jó leány) név. A görög 
eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának 
is tekintették.
Emília: Latin eredetű név, az Emil férfinév 
eredetijének női párja. Jelentése: versen-
gő, vetélkedő.

1989. XI. 20. – 22 éve történt 

A gyermekek jogainak világnapja. Az 
ENSZ 1989. november 20-án fogadott el 
egyezményt a gyermekek jogairól. Mife-
lénk 1997-ben ünnepelték először a gyer-
mekek jogainak egyetemes napját.

1923. XI. 20. – 88 éve történt 
Garrett Augustus Morgan afroamerikai 
feltaláló szabadalmaztatta a közlekedési 
lámpát. Garrett Augustus Morgan hagyo-
mányos képzése az általános iskolában 
befejeződött, de 1920-ban az újságki-
adásba is belevágott, és egyre gazda-
gabb lett. Mikor már autója is volt, akkor 
jött rá, mennyire veszélyes egy-egy út-
kereszteződés, így pár éven belül szaba-
dalmaztatta jelzőrendszerét, mely három 
karból állt (szabad, állj, minden irányban 
tilos – ekkor a gyalogosok kelhettek át). 
Találmányát egészen a háromszínű jelző-
lámpák megjelenéséig használták szerte 
az USA-ban. Morgan találmányai között 
megtalálhatjuk töbek közt a gázmaszkot, 
a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is.

November 21. 
Olivér, Mária, Ilián, Rúfusz  

és Kolumbán napja.
Olivér: Latin eredetű név, jelentése olaj-
faültető. Más feltevés szerint, germán ere-
detű, jelentése: tündér, manó, sereg.
Mária: Bibliai név. Eredeti héber formája 
Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordítá-
sokban módosult. Jelentése megfejtetlen, 
valamennyi magyarázata vitatott. A latin 
Maria névváltozatnak igen sok származéka 
alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy 
része a magyarban is használatos.

1996. XI. 21. – 15 éve történt 
A televíziózás világnapja. Az ENSZ 1996-
ban nyílvánította november 21-ét a Te-
levíziózás világnapjává annak emlékére, 
hogy 1996. november 21-én és 22-én tar-
tottak először Televíziós Világfórumot.
A világfórumon a világ médiavezetői ta-
lálkoztak, hogy megvitassák a mai változó 
világunkra egyre nagyobb hatást gyakor-
ló média jelentőségét. A találkozó célja az 
volt, hogy együttműködési tervet dolgoz-
zanak ki az ENSZ felügyelete alatt.

1783. XI. 21. – 228 éve történt 

Tizenkét kilométeres légi utazást hajtottak 
végre léggömbbel. Ezzel kezdődött az 
emberi repülés története. Jean-Francois 
Pilátre de Rozier francia fizikus és Francois 
d’Arlandes márki repültek a Montgolfier 
testvérek hőlégballonjával. Légi utazásu-
kat megelőzték a Montgolfier testvérek 
kísérletei, akik első hőlégballonjukat – utas 
nélkül – 1783. VI. 5-én engedték fel. Máso-
dik léggömbjük startjánál, amely egy tyúk-
kal, kacsával és birkával a kosarában szállt 
fel, XVI. Lajos francia király és felesége, 
Marie Antoinette is jelen volt. Ez a ballon 
nyolc percig volt a levegőben, és két kilo-
méterre a felszállóhelytől ért földet.

November 22. 
Cecília és Filemon napja.

Cecília: Latin eredetű név. A Caecilius 
római nemzetségnévből származó férfi-
névnek a női párja. Lásd még a Cecilián 
férfinévnél. Jelentése: A Ceciliusok nem-
zetségéből való. A név alapja egy vak 
jelentésű latin szó.
Filemon: Görög eredetű név. Jelentése: 
barátságos, nyájas, szíves érzelmű. Más 
magyarázat szerint a név a csók jelentésű 
philéma szó származéka.

1963. XI. 22. – 48 éve történt 
J. F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. 
elnöke a texasi Dallasban merénylet ál-
dozata lett. Röviddel harmadik hivatali 
éve vége előtt történt a merénylet. Fe-
lesége, Jacqueline és az elnök a dallasi 
repülőtérre érkezett, ahol John Connally 
– Dallas kormányzója –, és felesége Nellie 
fogadták. Elindultak és a konvoj második 
autójába (két személyi testőr kíséretében) 
ültek be. Ahogy a Houston Streetről az 
Elm Streetre fordult a nyitott limuzin, 
hirtelen lövés dördült el a 82 méterre 
lévő tankönyvraktár 6. emeletéről. Ám a 
következő pillanatban még néhány lövés 
a szemközti térről is eldördült. Az elnök 
koponyája, agyveleje teljesen szétron-
csolódott. Felesége a Parkland Memorial 
kórházhoz szállítatta, azonban délután 
egy órakor nyilvánosságra hozták az el-
nök halálát.

1877. XI. 22. – 134 éve történt 
Megszületett Ady Endre költő, újságíró. A 
Nyugat első nemzedékének vezéregyé-
nisége, nemzeti líránk egyik legnagyobb 
alakja. Szerelméhez, Diósyné Brüll Adél-
hoz írta Léda-verseit. Későbbi feleségét, 
Boncza Bertát költeményeiben Csinszká-
nak nevezi.

November 23. 
Kelemen, Klementina, Dániel  

és Kolumbán napja.
Klementina: A Latin eredetű Kelemen 
férfinév nőiesítő továbbképzése. Jelenté-
se: jámbor, szelíd.
Dániel: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: Isten a bírám.

1992. XI. 23. – 19 éve történt 
Nashville-ben, Tennessee államban Megszü-
letett Miley Ray Cyrus (teljes nevén: Destiny 
Hope Cyrus) amerikai énekes- és színésznő, 
dalszerző. A Disney csatornán a Hannah 
Montana című filmsorozattal lett ismert.

1889. XI. 23. – 122 éve történt 

A San Franciscó-i Palais Royal bárban 
üzembe helyezték az első wurlitzert (más 
néven: Dzsúboxot, azaz Jukeboxot). Ez 
egy hanglemezeket (a befizető kíván-
ságának megfelelően) automatikusan 
lejátszó, robotikus tulajdonságokkal is 
rendelkező zenegép volt.

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

Amundsen



Jó
 P

aj
tá

s, 
33

. s
zá

m
, 2

01
1.

 n
ov

em
be

r 1
7.

10

NEVEM: Vastag Nikolett.
BECENEVEM: Niki.
SZÜLETÉSI HELY ÉS DÁTUM: 1999. 

július 31., Zenta.
HAJAM SZÍNE: Sötétbarna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 156 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Május 1. u. 

4/A.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. b.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Solymosi Éva.
ALSÓS TANÍTÓIM: Berta Rózsa, 

Szűgyi Lívia, Gergely Antal, 
Apró Zsófia.

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

LEGKEDVESEBB OSZTÁLYTÁRSAIM: 
Béres Szandra, Kovács Dobák 
Orsolya.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: 
Magyar, rajz, torna.

AMI NEM MEGY: Matek.
A LEGKEDVESEBB TANTERMEM: 

Magyar terem.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 

Valéria, Pesznyák Erika, 
Solymosi Éva.

MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN? Az 
év végét.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: Breaking 
Down.

HOBBIM: Rajz, gyöngyfűzés.
KEDVENC SPORTOM: Tánc.
KEDVENC EGYÜTTESEM: Black 

Eyed Peas.
KEDVENC DALOM: Born This Way.
KEDVENC ÉNEKESNŐM: Lady 

Gaga.
KEDVENC FILMEM: Vámpírnaplók.
KEDVENC ÉTELEIM, ITALAIM: Pizza, 

spagetti, palacsinta, kóla, Fanta.
AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 

Palacsinta, rántotta, 
gyümölcssaláta, kávé, tea, 
puding.

KEDVENC ÁLLATAIM: Ló, oroszlán, 
kutya.

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 
Magyartanárnő.

NO ÉS A SZERELEM? Titok.

NEVEM: Bojo Ferenc.
BECENEVEM: Fecó.
CÍMEM: 24430 Ada, Spang József 

u. 18.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 6. f.
ALSÓS TANÍTÓM: Palusek Edit.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Krizsák Klára.
AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök: 

Holló Tamás, titkár: Döme 
Bettina, pénztáros: Györe 
Bernadett.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: 
Torna, biológia, magyar, rajz, 
történelem.

KEDVENC TANÁRAIM: Krizsák 
Klára, Mátity Ilona, Hugyik 
Ilona, Sípos Oszkár.

AMI NEHEZEN MEGY: Matek, 
angol.

LEGKEDVESEBB OSZTÁLYTÁRSAIM: 
Csuvik Roland, Nagypál Sándor, 
Reckó Edmond, Holló Tamás, 
Kovács Káli Krisztofer, Prágai 
Ákos, Világos Viktor.

LEGÉRDEKESEBB ÓRÁK: Magyar, 
történelem, rajz.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: János vitéz.

KEDVENC ÚJSÁGOM: Magyar Szó.
KEDVENC FILMJEIM: Kincs, ami 

nincs; Megint dühbe jövünk; 
Jurassic Park; Alkonyat.

KEDVENC EGYÜTTESEM: Edda.
KEDVENC SZÍNEIM: Zöld, piros, 

kék.
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár.
KEDVENC NAPJAIM A HÉTEN: 

Szombat, vasárnap.
KEDVENC ÉTELEIM ÉS ITALAIM: 

Sajtos tészta, pizza, kolbász, 
ásványvíz, Coca-Cola.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 
Rántotta, tea, kávé, bundás 
kenyér, palacsinta.

KEDVENC ÁLLATOM: Kutya.
MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN? 

Nagyszünetet.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Földműves.
NO ÉS A SZERELEM? Nem árulom 

el.

NEVEM: Horvát Alíz.
BECENEVEM: Alice, Alícia.
CÍMEM: 24430 Ada, Május 9. u. 13.  
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: Apró Andrea, 
Illés Tamás.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar, 
matek, rajz, torna, biológia, 
földrajz, német.

AMI NEHEZEN MEGY: Nincs.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 

Valéria, Ambrus Éva, Pesznyák 
Erika, Apró Ildikó, Tóth Andrea, 
Matić Ilona.

MIT SZERETEK A SULIBAN?  
A szüneteket és a kedvenc 
tantárgyaimat.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: Csereboszik.
HOBBIM: Tánc, zenehallgatás, 

tévézés, olvasás.
KEDVENC SPORTJAIM: Kézilabda, 

kosárlabda stb.
KEDVENC EGYÜTTESEM: Nincs.
KEDVENC ÉNEKESEM: Sok van.

KEDVENC FILMJEIM: Jóban 
Rosszban; Barátok közt; 
Második élet; Reszkessetek, 
betörők 1., 2., 3., 4.; 
Hajrá csajok 1., 2., 3., 4., 5.

KEDVENC SZÁMÍTÓGÉPES 
JÁTÉKOM: Nincs.

KEDVENC ÉTELEIM, ITALOM: 
Palacsinta, pizza, limonádé.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: Tea, 
kávé, palacsinta, puding, tojás, 
szendvics, fagyi, sütik stb.

KEDVENC ÁLLATAIM: Cica, ló, 
kutya, papagáj.

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 
Tanár, tanító.

NO ÉS A SZERELEM? Van.

NEVEM: Nagy Noémi.
CÍMEM: 24220 Csantavér, 

Felszabadulás utca 21.
SULIM, OSZTÁLYOM: Hunyadi 

János Általános Iskola, 6. c.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Sinkovics 

Csilla.
ALSÓS TANÍTÓIM: Hovanyec 

Vékony Márta, Sinkovics Csilla, 
Izsák Olga.

AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: Elnök: 
Berényi Igor, titkár: Juhász 
Rebeka, pénztáros: Major 
Boglárka.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Szerb, 
fizika, biológia, torna. 

AMI NEHEZEN MEGY: Történelem.
KEDVENC TANÁRAIM: Lengyel 

Andrea, Rózsa Zsombor, Dér 
Magdolna.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Sztárvilág.

KEDVENC KÖNYVEM: Hannah 
Montana.

KEDVENC FILMJEIM: Jóban 
Rosszban, Párosban Párizsban.

KEDVENC EGYÜTTESEIM: 
Tankcsapda, Children of 
Distance.

KEDVENC DALAIM: Másról szól 
(Children of Distance), Halenda 
(Fluor Tomi).

KEDVENC SZÍNÉSZEIM: Szabó 
Zsófi, Ashley Tisdale.

KEDVENC SPORTJAIM: Foci, síelés.
KEDVENC SZÍNEIM: Pink, fekete, 

lila.
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Tél, nyár.
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: 

Spagetti, Pepsi, Twist.
AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 

Levesek, kávé, tea, palacsinta.
KEDVENC ÁLLATAIM: Macska, 

hótigris.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Tanár.
NO ÉS A SZERELEM? Nincs.
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Nagyon vártam a tavaszi szünidőt, az osz-
tálytársaim a Tarára mentek kirándulni, én 

nem akartam. A szüleim franciaországi kirán-
dulással leptek meg, húsvét alkalmából.

Az indulás április 25-én, locsolóhétfőn volt, 
10 órakor. Egy nagy, kék, légkondicionált autó-
busszal utaztunk negyvenhatan. A kelebiai ha-
tárátkelőn átmentünk Magyarország területére, 
majd Kecskemét felé vettük az irányt, onnan az 
osztrákokhoz, majd Németország következett, 
és hajnal felé Franciaországba értünk. Tíz órakor 
érkeztünk Palaiseau városkába, de innen azon-
nal Disneylandbe mentünk. Hatsávos út veze-
tett a csodás helyre, az autóbuszunk parkolót 
keresett, majd kiszálltunk, és mozgólépcső vitt 
bennünket hosszú-hosszú sávokban a pénztár-
hoz. A mozgólépcső két oldalán szebbnél szebb 
virágköltemények, fák, tuják pompáztak. Jegyet 
mindjárt két napra vettünk, majd elénk tárult 
egy csodálatos világ. Disneyland három részre 
van osztva. Első nap az egyik csodás részt láto-
gattuk meg, ahol felmentünk az égigérő fára, 
azaz Robinson fájára, ahol minden úgy volt meg-
alkotva, mint a könyvben. A moziban háromdi-
menziós filmet néztünk, amit nagyon élveztem, 

majd 
fény-
k é -
pez-
kedtünk. 
A l a -
d i n 
és a 
c s o -
dalá-
m p a 
s t ú -

dióban kipróbáltunk sok-sok játékot, labirintust. 
Öt órakor volt a parádé, ahol minden mesefigura 
életnagyságban jelent meg Mikitől a jégherceg-
nőig, Donald kacsáig, a kalózokig, Micimackóig 
és még számtalan mesefiguráig. Díszített kocsi-
kon haladtak végig Disneylandben. Estére na-
gyon kifáradtunk, majd a hotelban elfoglaltuk 
a szobánkat, én azonnal el is aludtam. Másnap 
reggel 7.30-kor ébredtünk, majd reggeliztünk, 
és ismét Disneylandbe mentünk. Csodálatos 
időjárás volt. A második részbe mentünk, ahol 
hihetetlen játékok voltak az elvarázsolt kastély-
tól kezdve a hullámvasútig minden-minden 
megtalálható volt. Ezt a csodálatos napot egy 
kiadós vacsorával zártuk a McDonald’s-ban, 
majd a hotelba mentünk, ahol fáradtan zuhan-
tam az ágyba. Harmadik napunk városnézéssel 
telt. Tíz óra felé értünk Párizs központjába, gya-
log vettük nyakunkba a várost, hogy minél több 
érdekességet lássunk. Legelőször megnéztük a 
híres Notre-Dame-templomot, de csak kívülről, 
mert rengeteg ember várt az ajtónál. Mi nem 
mentünk be, csak kívülről csodáltuk a hatalmas 
építmény égbe nyúló tornyait. Utunk egy korzón 
vezetett át, ahol rengeteg üzletet láttunk, majd 

a Louvre múzeumhoz érve újabb épületcsoda 
tárult elénk. Körbejártuk a tereit, és a központi 
téren levő üvegpiramisoknál sokat fényképez-
tünk. Sokat sétáltunk, de fáradtságunkat nem 
vettük észre, mert sok szép mindent láttunk. 
Sétáltunk a híres Champs-Élysées-n, ami Párizs 
fősétánya, és elvezet a diadalívig. Itt már annyi-
ra fáradtak voltunk, hogy föld alatti metróval 
folytattuk az utunkat az Eiffel-toronyig. A metró 
nagyon gyors volt, és szinte 10 perc alatt a hí-
res torony lábához értünk. Ekkor eleredt az eső, 
és nem tudtunk felmenni a tetejére. Itt is sokat 
fényképeztünk, majd visszaindultunk a Köztár-
saság térre, ahol várt ránk az autóbuszunk. Mivel 
maradt még egy kis időnk, bevásároltunk, egy-
két emléktárgyat vettünk, ami emlékeztetni fog 
bennünket e gyönyörű városra. Az autóbuszban 
a hotel felé vezető úton csend volt – mindenki 
fáradt volt.

Pénteken, reggeli után indultunk haza, 
szakadó esőben. Szombaton 11 órakor értünk 
Csantavérre a feledhetetlen kirándulásról.

Zserai Petra, 5. d osztály,  
Hunyadi János iskola, Csantavér

Szabadkán a női labdarúgásnak hosszabb múltja van, még ha ez szá-
munkra nem is olyan köztudott. A fejlődése lassú, de annál biztosabb 

léptekben halad, és utánpótlásban sincs hiány. Ezt bizonyítja az is, hogy 
a Majsai Úti Általános Iskolának is van saját női focicsapata. A továbi-
akban Piszanity Karolina, Nagy Olajos Krisztina és Barta Nikoletta mesél 
erről.   

Piszanity Karolina: – Már két éve járok focira. Kipróbáltam már a 
kosárlabdát, a röplabdát és az úszást is, de egyik sem tetszett, azután 
rábukkantam erre a sportra, és nagyon megszerettem. Részben talán 
a bátyámnak köszönhetem, mert rengeteget játszottam vele gyerek-
ként. Az iskolai mellett még egy másik csapatban is játszunk. Az iskolai 
edzőnk, Halasi Szabolcs teljes erővel készít fel minket a meccsekre. Egy 
edzés során először bemelegítünk, majd gyakoroljuk a taktikát, a pályán 
való kommunikációt, védekezést és a támadást is. Sok versenyen vol-
tunk már Vajdaság-szerte. Sokszor nyertünk mérkőzést, de szerintem a 
részvétel a legfontosabb.

Nagy Olajos Krisztina: – Szintén két éve járok erre a sportra. Régeb-
ben néptánccal foglalkoztam, de meguntam, és átváltottam sportolásra, 
azok közül is a női focira. Sokak fejében megfordulhat a kérdés, hogy mi-
lyen lány az, aki focizik. Valóban furcsállták az elején, a fiúk is viccelődtek 
velem. Ám miután látták, hogy odaadással űzzük ezt a sportot, és úgy is 
le tudjuk őket győzni, hogy nem hagyják magukat megverni, kezdtek 
komolyan venni bennünket. Büszkén viselem a mezünket. Amikor veszí-
tünk, nagyon el vagyok keseredve. Azonban én is úgy gondolom, hogy 
a részvétel fontosabb.

Barta Nikoletta: – Én is két éve kezdtem focizni. Hallottam róla, hogy 
van női labdarugóedzés az iskolában, kipróbáltam, megtetszett, és 
onnantól kezdve nem tudtam abbahagyni. Gyorsan fejlődtünk annak 
köszönhetően, hogy sokszor a fiúkkal kellett megmérkőznünk. Erős 
csapattá kovácsolódtunk össze. Sajnos az országban kevés a női csapat, 
inkább a férfiakat preferálják. A Spartak csapatát igen erősnek tartom. A 
középiskolában is szeretnénk még foglalkozni ezzel a sporttal, bár a heti 
négy edzés nem tudom, hogy fog beleférni, de majd meglátjuk. Bízunk 
benne, hogy egyszer a profik között tudhatjuk magunkat. 

Garai Gergely, 6. osztály,
Majsai Úti iskola, Szabadka

Lányok a focipályán

Nagy Olajos Krisztina, Barta Nikoletta, Piszanity Karolina

Franciaország–Párizs–Disneyland

A Disneyland bejárata A Jégkirály barlangja
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Interjú Dzsidzsi zsiráffal

A minap a Palicsi Állatkertbe látogattam, ahol egy 5,5 méter magas zsi-
ráffal beszélgettem. A neve Dzsidzsi. 

– Mondd, Dzsidzsi, nincs odafönn tériszonyod?
– Hát, amikor még kicsi voltam, jó nagyokat estem a magasból a földre. 

Azért mára már megszoktam.
– Nem görbül el a hátad a sok „hajolgálástól”?
– A hét csigolyám már kondiban van, ezért ez sem okoz gondot!
– Másfél tonnát nyomsz. Hogy érzed magad a bőrödben?
– Szeretnék már leadni egy-két mázsát, hiszen télen nem fog rámjönni 

a divatos zsiráfbundám. 
– Hogyan tartod a kapcsolatot a gyerekeiddel? Mert ugye ők akkorák 

állva, mint te hasalva.
– Nehezen. A táplálékot is alig tudom eljuttatni nekik. Este én lefekszem, 

ők állnak, és úgy olvassuk a 2 méteres zsiráfkönyvet.
– Hát akkor az elég nehéz lehet. Ahogy elnézem, a kerítésen simán át-

léphetnél. Nem vágysz a szabadságra?
– Vágynék, viszont akkor csak a férjem és én bírnánk kijutni. A gyerekek, 

Ziza és Rokkó még túl kicsik, nem tudják átugrani a ketrec oldalát.
– Hova szoktatok menni nyaralni?
– A nagynéném a miami tengerparton él, általában oda utazunk, repü-

lővel. 
– Mi a kis zsiráfok kedvenc étele?
– Imádják a mexikói pizzát, de a mimózát és az akáciát is szeretik.
– Közeleg Ziza lányod születésnapja. Mivel leped meg őt?
– A legújabb emós csizmát kérte ajándékba, de én azért egy kisebb tor-

tát is sütök neki. 
– Milyen lesz a torta?
– Kb. 80 mázsás lesz, mimózás és gesztenyés.
– Mióta is éltek a palicsi állatkertben?
– Három éve, mióta Rokkó is megszületett. Azelőtt Szíriában laktunk, 

egy villában, de sajnos azt kinőttük.
Dzsidzsi üdvözöl minden kedves olvasót, megígérte, hogy egyszer ellá-

togat hozzánk a családjával.
Nagy Kinga, 6. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

Madarak

Ha kinézek az ablakon,
Megakad a szemem a madarakon.
Milyen sok a szép madár,
A többsége délre száll...

Körülnézek, s azt látom,
Olyan, mint egy szép álom.
Ne legyen még ennek vége,
Hadd maradjak itt végleg!

Vastag Krisztina, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Mesepók

Hol volt, hol nem volt, volt a szoba sarkában egy pók.
Annak a póknak volt három kis pókja. Anyukájuk mindig a szorgos mun-

kára tanította őket. Udvaruk a pók hálója volt, ott sokat fogócskáztak. A 
hálóba betévedt légy, szúnyog volt az ebédjük. Anyjuk mindennap szőtt 
még a meglévő hálóhoz. A gazdaasszony egy napon nagy seprővel köze-
lített a pókok hálója felé. A három kis pók nagyon megijedt, hogy vége az 
életüknek, és nem tudnak többet a hálójukon játszani, ami a világot jelen-
tette számukra. A három pók a szoba különböző pontjaira esett. Először fél-
tek, mert magányosak voltak, de eszükbe jutott anyjuk intelme, hogy soha 
nem szabad feladni. Munkához láttak, és a szoba mind a négy sarkában 
lett pókháló.

Ha a szobának öt sarka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Orosz Nikolett, 4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Tréfás mese
Rómeó szombat este szórakozni indult a városba. Felöltötte az estélyi 

ruháját, és befonta derékig érő haját. Mikor kilépett a házból, a nap ma-
gasan sütött az égen, és a csillagok sziporkázva ragyogtak. Megjöttek a 
barátai lovas kocsival. Útközben megálltak üzemanyagot tölteni. A gyógy-
szertárba érve rendeltek: három pizzát és egy liter olajat. Mikor kihozták a 
tíz zsák cementet, bepakolták a zsebükbe, és teli hassal hazamentek.

Kávai Emese, 5. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Lúd-vers

Ludaim, ludaim,
Matyitokra figyeljetek,
Döbrögbe ne menjetek!
Arra lakik Döbrögi,
Semmi érzelme nincs neki.
Matyi bizony pórul járt,
Ezért a piacra sétált.
Tyű, hogy megtréfálta Döbrög urát,
Istenesen elverte háromszor a farát!

Nagy Noémi, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Vendégségre készül a Toldi-ház
Reggel, mikor felébredtem, nem értettem, mi ez a zaj. Hiszen még csak 

hat óra van. De ezt ki más tudhatná jobban nálam, hiszen én vagyok a fa-
lióra. 

A konyhában lógok és ketyegek: tik-tak, tik-tak. A cselédek már mind 
talpon vannak. Az ablakból látom, hogy egyik egy csirkét kerget az udva-
ron, másik három egy szegény malacot darabol. A kukta répát, hagymát rak 
a levesbe. A szakács az ebédmenüt olvassa fel. Előétel: tyúkhúsleves máj-
gombóccal. Főétel: egészben sült malac, rántott hús, szalonnába göngyölt 
máj és sült marhahús. Köretek: krumplisaláta, spenót, savanyú káposzta és 
répafőzelék. A desszert pedig három torta lesz: egy csokis, egy gyümölcsös 
és egy vaníliás.

Eközben a kiscselédek a zöldségeket vagdossák, és a húst panírozzák. 
Már fél nyolc, tik-tak, tik-tak. A malacot most teszik be a kemencébe. A 
szakács pedig a tortákat készíti. Az udvaron sepregetnek. A nyitott ajtón 
keresztül látom, hogy az előszobában felmosnak a szolgák, és letörlik a 
port. Miklós anyja már nagyon boldog és izgatott, hiszen vitéz fia jön haza: 
Miklós. Nagy a sürgés-forgás.

Elkészült az ebéd. A szolgák a takarítással is végeztek. A cselédlányok 
éppen most terítenek meg. Gyönyörű fehér terítőt, díszes tányérokat és 
evőeszközöket visznek ki a konyhából. Ekkor betoppan az ajtón Miklós. 
Anyja nagyon örül neki. Tizenkét óra van, tik-tak, tik-tak...

Váradi Ibolya, 6. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Ötödikes lettem
Már egy kicsit vártam, hogy kezdődjön az iskola. Nem a tanulás végett, 

hanem az osztálytársaim is kezdtek hiányozni.
Kíváncsi voltam, milyen felsősnek lenni, milyenek a tanárok, ki lesz az 

osztályfőnökünk. Kicsit szokatlan ez a vándorlás osztályról osztályra, meg a 
különböző tanárok, különböző elvárásaikkal, de majd megszokjuk. Vannak 
új tantárgyak is. Ezek a műszaki, biológia, német, földrajz, történelem. A 
sportórát nem kedvelem, főleg, hogy külön kell bejárni. A műszaki és a bi-
ológia nem valami vonzó, inkább az angol és a magyar a kedvencem. Több 
óránk van, mint alsóban, ami elég hosszú és fárasztó. A tanárok elég korrek-
tek, meg lehet velük egyezni. Ha valaki nem készült órára, akkor nem kap 
rögtön egyest csak egy mínuszt. Szóval nem néz ki olyan borzasztóan, mint 
ahogy gondoltam. Első nap hazafelé menet a barátnőm megkérdezte: 

– Dia, neked hogy tetszik az ötödik osztály?
– Minden jó, csak egy kicsit hiányzik a tanító néni! – mondtam egy kissé 

szomorúan.
Útközben találkoztunk vele, és elmondtuk az új élményeinket.
Kívánok minden osztálytársamnak jó tanulást és sikeres iskolaévet.

Rajsli Lídia, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse
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Aranyhaj

Aranyhajnak mágikus a haja,
világít és gyógyít, ha énekel ő maga.
Egy toronyban él bezárva, 
elrabolta őt egy öreg boszorka.

Nagyon hosszú Aranyhaj haja,
ha levágnák, megbarnulna.
Ki szeretne menni végre a toronyból,
ám a vén banya visszahúzza a külvilágtól.

Egy szép napon jött egy fiú,
megígérte s azt mondta: kiviszlek a toronyból.
Sikerült is kimenekülni,
sosem akart visszamenni.

De egy nappal később
a banya megtalálta,
s a toronyba visszahúzta.
A fiú levágta Aranyhaj haját,
így a banya örökre elvesztette fiatalságát.

Végül Aranyhaj megtalálta a családját,
az egész nép dicséri jóságát.
Mindig ilyen királynéra vágytak,
s boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Bács Ágnes, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Sárkánytojást találtam
Egy nap a szüleimmel egy erdőbe mentünk kirándulni. Séta közben 

letértem az útról, és eltévedtem. Megláttam egy barlangot, és bementem 
megnézni, mi van ott.

A barlangban egy nagy fészket találtam. Körüljártam, de sehogy sem 
láttam bele. Azt gondoltam, hogy madárfészek, de mikor felmásztam a pe-
remére, és megláttam benne a kék pöttyös tojásokat, nagyon meglepőd-
tem. Nagyok voltak, mint egy labda. Egy darabig nézegettem a tojásokat, 
mikor a hátam mögött valami neszt hallottam. Az aranysárkány jött vissza 
a barlangba. Fölkaptam egy tojást, a táskámba tettem, és kiszaladtam, mi-
előtt a sárkány meglátott volna. Ijedten szaladtam, hogy meg ne fogjon, és 
ekkor rátaláltam a szüleimre. Nagyon aggódtak értem. Mikor elmondtam 
nekik, mi történt, nem hittek nekem, ekkor megmutattam a tojást. Nagyon 
elcsodálkoztak ők is. Mikor hazamentünk, a tojást meleg helyre tettem, és 
egy pár nap múlva ki is kelt. Kis lila sárkányocska bújt ki belőle. A szüleim-
mel azon tanakodtunk, mit is ehetnek a kis sárkányok. Tejet adtam neki, 
nem ízlett. Rovarokat és egeret fogtam, de azt sem bírta megenni. Ekkor 
anyukám azt mondta, hogy legjobb, ha visszavisszük az anyukájához, mert 
ő is épp úgy aggódhat, mint ahogy ők is miattam, mikor elvesztem az er-
dőben.

Másnap reggel visszavittem a kissárkányt a barlangba. Elbújtam egy 
szikla mögé, és ott vártam, hogy visszajöjjön a sárkányanyuka. Mikor meg-
láttam, hogy mennyire megörült a kicsinyének, én is nagyon boldog vol-
tam.

Tolvaj Krisztina, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Tréfás mese

Egy napon a cicám nyávogására lettem figyelmes. Kimentem az udvar-
ra, és látom, hogy egy krokodil éppen szülni készül. Ijedtem berohantam a 
házba, és meglepődve láttam, hogy esik a hó. Kinyújtottam a nyelvemet és 
éreztem, hogy ez nem is hó, hanem porcukor. Felnéztem a mennyezetre, és 
láttam, hogy omlik a vakolat. Ez már nekem is sok volt. Elindultam sétálni. 
A parkban leültem egy fára. Egy mókus szépen csiripelt a fülembe. Egyszer 
csak közeledett felém egy teve, s én elmentem vele csónakázni.

Cibolya Stella, 5. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Bowling

Sokat járok bowlingozni,
Ott is szoktam barátkozni.
Nem izgatom magamat,
Ha nem dobok túl magasat.

Sokszor dobok 200-at,
Elkápráztatom a tatámat.
Százat dobok mindig,
Zomborban jobban játszom, mint itt.

Azt már sokan mondták,
Hogy játsszak többet az utcán:
Bowlingozzak, tekézzek,
De mindig csak nevessek.

Nagy Noémi, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Hatvan év múlva

Jaj, a hátam, micsoda katasztrófa, a láb- és a fejfájásomról pedig ne is 
beszéljek!

A tükörbe már nem is merek belenézni. Ágyamból alig mászok ki, de 
azért még mindig focizok az unokáimmal, meg sakkozok velük. Szóval még 
mindig jól érzem magam. Amiben tényleg nagyon jó vagyok, az az evés. A 
kerékpárt még mindig hajtom, de az utóbbi időben állandóan dudálnak, 
hogy: „É, te öreg trottykos, szedd a lábad!”, de ez engemet nem is izgat, én 
hajtok tovább. A dokik el akarták venni a hajtási engedélyemet, de elvittem 
nekik egy pálinkát meg egy pár Snickers-t, és most örülnek, persze kihagy-
tam azt, hogy a végén nem vették el az engedélyemet. Hát igen, még min-
dig hajthatom az én Ferrarimat.

Szerintem ennyi elég is lesz, mentem aludni. Jó éjt!

Sándol Matiász, 8. osztály, József Attila iskola, Újvidék

Az ősz

Amikor vége a jó meleg nyárnak, beköszönt az esős, hűvös és szeles őszi 
évszak.

A gyerekek számára elkezdődik az iskola. A vándormadarak gyülekez-
nek, és hosszú útra indulnak. A fák levelei megsárgulnak és lehullanak. A 
talajt beborítja az avar, melyben sok apró állat otthonra lel. A nagyobb ál-
laltok is elkészítik a téli alvóhelyüket. A meleg levegő egyre kevésbé győzi 
le a nyirkos hideget. Őszi eső áztatja a talajt.

Az ősz azért tetszik nekem, mert ekkor minden gyümölcs megérik és 
szüretelni lehet.

Janovics András, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Alma

Az alma fán terem,
finoman és édesen.
A gyerekek szeretik,
s az édeset megeszik.

Piros alma, zöld alma,
mind kosárba való.
De a sárga se különb,
ő is szatyorba dobható.

Bács Ágnes, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada
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Nézzünk körül a világban, mint Vastag Krisztina teszi a Madarak 
című versében! „Körülnézek, s azt látom, / Olyan, mint egy szép álom, 
/ Ne legyen még vége, / Hadd maradjak itt végleg!” S ha úgy tudjuk 
magunkat a képzelet világába ringatni, mint Vastag Krisztina, akkor... 
Dzsidzsi zsiráffal beszélgethetünk; megismerkedhetünk Aranyhajjal; 
szemtanúi lehetünk annak, hogy kel ki a sárkánytojásból a kissárkány; 
Toldiék faliórája lehetünk; a jövőbe láthatnánk; mesepókok lehetnénk 
a pókmesében; összekuszálhatjuk a valóságot és az álomvilágot egy-
egy tréfás mese kedvéért, mindannyiunk szórakoztatására... Aztán a 
meseszép tengeri élmények után fölfrissülve térhetünk vissza a való-
ságba, az őszibe..., a tanterembe. Ilyen kalandban részesülhettek, ha 
elolvassátok a mai Rügyfakadás írásait. 

Örvendetes hír, hogy megjelent az óbecsei Petőfi Sándor iskola 
diáklapjának, a Figyelőnek a 184., októberi száma, és az, hogy 
a Rügyfakadásnak minden alkalommal küldenek tiszteletpéldányt. 
A küllemében (anyagi okok miatt) egyszerűbb, de tartalmát tekint-
ve változatlanul gazdag iskolaújságból válogathatok jó írásokat a 
Rügyfakadásba. 

Ezt és a héten érkezett többi küldeményt is köszönettel nyugtá-
zom a következőknek:

Csantavér: Ali Arszen, Ander Patrícia, Anitics Emese, Babić Ivet, 
Bakos Alexandra, Borbély Jácint, Csákány Krisztina, Dér Ákos, Földi 
Krisztián, Gregus Emma, Juhász Rebeka, Kósa Krisztián, Kovács Eme-
se, Nagy Enikő, Nagy Noémi (2 írás), Ozsvár Bianka, Pejnovac Máté, 
Pletikoszity Dávid, Rózsa Barbara, Sinkovics Ildikó, Sinkovics Sze-
basztián, Vituska Viktória, Zserai Petra; Rajzot küldött Gregus Emese; 
Kishíreket pedig: Ander Patrícia, Farkas Rebeka, Horák Emese, Király 
Emese, Kovács Noel és Zabos Réka;

Kisorosz: Ács Filip, Berta Márta, Lackó Márta, Martonosi Anita (2 
írás), Molnár Dániel, Nyári Evelin, Nyári Zsolt és Orosz Beatrix;

Óbecse, Petőfi Sándor iskola: Fajin Mónika, Gortva Csaba, 
Horvát Edina, Kéringer Dorina (2 írás), Kéringer Karina, Kovács Ár-
min, Kovács Bence, Pakai Eulália, Rajsli Lídia, Selymesi Virág;

Topolya, Csáki Lajos iskola: Hatvani Kata, Turi Orsolya és Valt-
ner Tamás.

Üdvözlettel:
Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Tűvé tettem

Aznap korán ébredtem, mert apám hívott, hogy segítsek megkörmölni 
a birkákat.

Kimentem az udvarra, a kiskonyhából kihoztam a fertőtlenítőt. Ezzel 
hátramentem, hogy segítsek. Apa kérte a fertőtlenítőt, s én nyújtottam 
felé egy birkát, de az hirtelen kibökte a kezemből. Utána eredetem, de 
meghökkentem, amikor láttam, milyen sokan vannak. Egyre nehezebben 
lépkedtem, mintha a lábaim ólomból lettek volna. Minden léptemet egy 
sírógörcs kísérte. Gyötrelmes léptek volt. Kerestem a vályúknál, az itatók-
nál, a birkák között a tettest. Sehol sem találtam. Közben apám szólt, hogy 
hol a szer. Nagyon nagy bizalomhiánnyal azt mondtam, mindjárt itt lesz. 
Mérgemben megrugdostam az etetőket. Apámhoz mentem. Láttam, hogy 
megrándulnak az arcizmai. Csöndesen megkérdezte:

– Megvan-e a szer?
– Nincs – mondtam szégyenkezve. 
– Elvesztetted?
Némán bólintottam.
– Ez csak vicc? – kérdezte, és egy kis mosolyt erőltetett az arcára.
– Mi? – kérdeztem.
Ekkor hátranéztem, és észrevettem a mögöttem álló birkát. Elmoso-

lyodtam, és odaadtam apámnak a vegyszert. 
Nyugodtan kell viselkedni, bármilyen helyzetben is vagyunk. Utoljára 

úgyis a jókhoz pártol a szerencse.

Tallós Trisztán, 6. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Az ősz

Már nagyon vártam az őszt. Igaz, hogy a nyár a legkedvesebb évsza-
kom, de szerintem az ősz is kellemes.

Ebben az évszakban azt szeretem, hogy nagyon színes. Ilyenkor hullajt-
ják a fák a sárga és piros színekben pompázó leveleiket. Nagyon szeretek 
a sok száraz falevében ugrándozni, a barátaimmal játszani. Ekkor rövideb-
bek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Sokszor kora reggel a traktorok 
dübörgése ébreszt fel. Az emberek ilyenkor takarítják be az egész évi mun-
kájuk termését. Almát szednek, vagy a kukoricát takarítják be. Némelyek 
búzát vetnek. Ilyenkor már melegebben kell öltözködni.

Nekem az ősz is, mint minden évszak, olyannak szép, amilyen, mert 
mindegyikben van valami varázs, ami szebbé, változatosabbá teszi a ter-
mészetet.

Tadián Zsolt, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Így felelünk mi

Hétvégén akár hajnali ötkor, akár tízkor kelek, mindig kipihenten és 
energiával tele hagyom el a puha és meleg ágyat. A hétköznapok mások. 
Olyankor mindig van egy kis gyomorgörcs is, főleg mint ma, mikor fizika-
felelés is esedékes.

Amikor villámgyorsan berontok az iskolába, az egész osztályon látszik, 
hogy fél. Félni is kell, mert a fizikára nem lehet eleget készülni. Nyílik a ta-
nári ajtaja, és már közeleg a vég. Valami nincs rendben. A tanár két példát 
ír a táblára: ez duett-felelés lesz! Így az egész osztály közösen építhet „ke-
rítést” pár „hattyúval”. Először Stefi és Kosi mélyed bele a fizika rejtelmeibe, 
azután Álmos és Pincel. És aztán felhangzik:

– Bence, a táblához!
Lepereg az életem a szemem előtt... Nem tanultam! Próbálok az órán 

elhangzottakból értelmes mondatokat kreálni, de nem jutok messzire... 
Mégis – hány százalék volt annak az esélye, hogy engem szólítson?! És a 
tanár odaítélné az egyértelmű jegyet, de...

Egy isteni megmentő hang töri meg a csendet: a csöngő az! A tanár 
megkegyelmez. Igen, minden órára kellene készülni, és nem lenne ilyen 
galiba, csak az a baj, hogy úgy meg túl unalmas az élet.

Tóth Bence, 8. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Ez is velem történt meg
Az idei nyári szünet nagyon gyorsan elmúlt. Sokszor voltam kirándulni 

a családommal. Nekem a budvai nyaralás volt a legemlékezetesebb.
Július elején már izgatottan pakoltam a bőröndbe a holmimat. Alig 

tudtam elhinni, hogy végre elindulunk. Az ágyamra kikészítettem a cuc-
caimat, azokat, melyeket vinni szerettem volna. Sajnos, csak „volna”, mert 
csak a felét tudtam belegyömöszölni a táskába. Budvába mentünk, ez a 
nyaralóhely Montenegróban van. Egy tengerparti város gyönyörű strand-
dal. Kora reggel indultunk, hogy elkerüljük a forgalmat. Az út fárasztó és 
unalmas volt, de megérte. El nem mondható érzés, milyen az, mikor egész 
nap autókázik az ember, majd megpillantja a tengert. Nem sokáig kellett 
keresni a megfelelő szállást. Hamar találtunk egy tágas és otthonos lakást. 
A tengerre nézett a terasza, de nekem legjobban a külön szobám tetszett. 
Lassan beesteledett, és elmentünk sétálni. Budva hatalmas sétánnyal 
büszkélkedhet. Négy kilométernyi kirakodóvásár várt minket minden este. 
Pár ember azt a munkát találta ki, hogy befesti magát fehérre, és eljátssza, 
hogy ő egy szobor. Órákig csak állnak mozdulatlanul. Az egyik ilyen szo-
bornak, hogy megbizonyosodjak, valóban mozdulatlan, elkezdtem inte-
getni. Erre kaptam tőle két puszit. Egy nap elmentünk kirándulni egy kis 
szigetre. Reggel mentünk, így délelőtt csak mi voltunk ott. Gyönyörű volt. 
A kristálytiszta vízben jól látszottak a halak és a kagylók. Szerintem azért 
volt olyan szép, mert a természet érintetlen maradt. Nem voltak autók 
vagy gyárak a szigeten, hogy elrontsák az összhangot. Lehet, hogy más 
helyek is ilyen szépek lennének, ha mi, emberek tönkre nem tennénk. Saj-
nos a tíz nap a tengeren gyorsan elmúlt. Hazajöttünk, és visszazökkentünk 
a régi kerékvágásba.

Még csak egy hónapja kezdődött el az iskola, de én már azt számolom, 
mennyi nap van még hátra a téli szünetig.

Nyári Evelin, 8. osztály, Gligorije Popov iskola, Kisorosz
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N
emzedékek nagy-nagy figyelemmel 
kísérték a múltban a képregényeket, 
nagy-nagy népszerűségnek örven-

dezett az olvasók között különösen két szto-
ri: a mese Asterixről és a kalandok kalandja 
a törpökkel. Mindkét képregény még könyv 
alakban is megjelent, Asterixről és társáról 
a gallok több mozifilmet is készítettek, élő-
szereplős alkotásokat. 

A mozijainkban most megnézhetjük a 
Hupikék törpikéket, ezt az amerikai, 2011-
ben gyártott alkotást Raja Gosnell rende-
zésében. Írta: J. David Stern és David N. 
Weiss. Szereplők: Neil Patrick Harris (Patrick), 
Jayma Mays (Grace), Hank Azaria (Hókusz-
pók), Sofia Vergara (Odile). Gyártó: Colum-
bia Pictures / Kerner Entertainment. 

Vajon kinek a műve ez a szellemes mese? 
Vajon ki keltette életre a papíron – akkor 
még ceruzával – a kisméretű, szilvaszínű fi-
gurákat és a csúf, kopasz Hókuszpókot? Azt 
sokan nem tudják, habár minden történet 
végén szerepel egy furcsa  felirat: Peyo. Ha 
nem él ez a Peyo, akkor most nem számol-
hatnánk be a Hupikék törpikék bemutatójá-
ról a nagyvilágban. 

Pierre Culliford – mert róla van szó – egy 
roppant tehetséges művész és grafikus volt, 
aki nemzetközi családban élte gyermekko-
rát, mert édesanyja belga, édesapja angol 
volt, annak vallotta magát. Pierre 1928-ban 

született, Belgium legnagyobb városában, 
Brüsszelben. Ebben a szép városban hunyt 
is el 64 évesen egy szívroham következ-
tében. Először egy újságnak rajzolt érdekes 
történeteket hetente, majd egyre többet és 
többet dolgozott, eleget tudott tenni min-
den felkérésnek. Az ötvenes években már 
képregényfüzeteket is megjelentetett (Erős 
Pista, Janó és Bibice). Ebben az utóbbiban, a 
Janó és Bibice című képregényben fedezték 
fel az olvasók először a törpöket (1958-ban). 
Ezek a törpök aztán egyre népszerűbbek 
lettek. A szerző a hatvanas években megala-
píthatta saját cégét, ahova befogadta a kor 
legjobb grafikusait. A képregények váratlan 
sikerére a Hanna-Barbera Stúdió is felfigyelt, 
1981-től a reggeli rajzfilmsorozatukat Peyo 
történeteire és a kis kékségekre építették. 
Culliford halála után nem tűntek el a törpök, 
a stúdió alkalmazottjai rengeteg új filmet 
írtak és rajzoltak, de ma is a film végén ez 
olvasható: Peyo.

A kezdet? Janó és Bibice – erről már írtunk 
– 1958-ban ismerkedtek meg az első törpök-
kel, a Csodafurulya készítőivel. Megindult a 
belga sikertörténet. Peyo életében tizenhat, 
utána további hét képregénykönyvet adtak 

ki. A mozikarrier 1965-ben kezdődött. Egy 
fekete-fehér, másfél órás filmben láthattuk 
a törpöket. De aztán egy színes alkotásban 
is megnevettették a kékségek a nézőket. A 
nyolcvanas években aztán Hanna és Bar-
bera maximálisan belevetették magukat a 
munkába és sztárolták a törpikéket.

Milyen a Gosnell-film?
A szereplők mellett a filmben a CGI-tör-

pök a legéletrevalóbbak. Ők Aprajafalváról 
Hókuszpók ármánykodásával és Ügyifogyi 
hibájából a metropoliszba, New Yorkba 
érkeznek, ahol aztán minikáoszt okoznak 
emberbarátik életében. Látunk hosszas bu-
lijeleneteket ökörködéseket, humorból pe-
dig annyi, amennyit akarunk. Itt van persze 
– mint említettük – a ronda Hókuszpók, aki 
előre megfontolt szándékkal törppörköltet 
akar készíteni az aranyoskákból. Sziamiau, 
a macska, aki segít neki, nagyon ütődött, 
ütődöttebb a gazdájánál. Így az ebéd csak 
nem akar összejönni. Az senkit sem érdekel, 
hogy a törpök hogyan kerültek el a Central 
Parkba, New York szívébe, de nem számít. 
Kérünk a törpökből még néhány epizó-
dot!...

B. Z. 

Hupikék törpikék
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Bicajjal

Gazsi vágtat le bicajjal a hegyről. Elé ugrik 
egy rendőr:

– Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád!
– Ugorj, rendőr! Fékem sincsen.

Lámpa
Éjjel megy egy kamionos az úton, amikor 

meglátja, hogy az utat egy nagy rakás kő zárja 
el, a kövek között pedig van egy lámpa.

Idegesen kiszáll, eléáll egy ember, attól 
megkérdezi:

– Miért van itt ez a lámpa?
– Megvilágítja a köveket, nehogy nekik 

menjen valaki.
– És miért vannak itt a kövek?
– Azok tartják a lámpát!

Időtől függ
Egy fickó a taxisofőrhöz:
– Mennyiért visz el Kecskemétig?
– Nem a távolságtól, hanem az időtől függ 

– feleli a sofőr.
– Mondjuk akkor, ha esik?

Gyerekjegy
Józsi bácsi felmutatja a vonatjegyét a kala-

uznak, mire az így reagál:
– De hiszen ez egy gyerekjegy!
– No, látja, most derül ki, hogy milyen nagy 

késésben van ez a vonat!

Kórház kéménye
– Miért füstöl a kórház kéménye?
– ???
– Mert fő az egészség!

Jókedvű kutya

– Hogy hívják a jókedvű kutyát?
– ???
– Bolldog.

Hamiskártyások
A kártyaasztal mellől felpattan az egyik já-

tékos:
– Ezt én nem tűröm tovább! Ez a fickó sze-

mérmetlenül csal!
– Ugyan már, miből gondolod? – kérdik a 

többiek.
– Abból, hogy folyamatosan más lapokkal 

játszik, mint amiket leosztok neki!

Péksütemény
– Friss a péksütemény? – kérdezi a vendég 

a pincért, mielőtt a kosárba nyúlna.
– Sajnos nem tudom. Még csak három nap-

ja dolgozom itt.

Cowboy
Bemegy az első cowboy az ivóba, lelövi a 

pultról az egyik söröskorsót:
– I’m Bob – mondja.
Bemegy a második cowboy az ivóba. Lelövi 

a kalapot a kocsmárosról:
– I’m Jack – mondja.
Bemegy a harmadik is az ivóba, lelövi a 

kocsmárost:
– I’m sorry – mondja.

Ajtónyikorgás
– A papagájom egész éjszaka az ajtónyi-

korgást utánozza. Szerinted mit csináljak?
– Olajozd meg!

Disney

Az apa kérdezi a gyerekétől a Disney web-
oldalával kapcsolatban:

– Milyen jelszóval regisztráltad magad?
– Mikiegér-Donaldkacsa-Goofy-Pluto.
– És miért ilyen hosszú?
– Azt írták, hogy legalább négy karaktert 

kell tartalmaznia!

Elveszett labda

– Apu... találtam egy elveszett labdát.
– Honnan tudod, hogy elveszett?
– Hát a gyerekek az udvaron még most is 

keresik...

Idegenvezető
Egy amerikai lány Skóciába látogat, és egy 

turistacsoporttal elmegy egy régi kastélyba. A 
séta végén megkérdezi tőle az idegenvezető, 
hogy tetszett a kastély.

– Nagyon szép – feleli a lány – csak egész 
idő alatt attól tartottam, hogy előbukkan vala-
honnan egy szellem.

– Á, ettől nem kell félni, én már elég régó-
ta itt vagyok, de még nem láttam egyet sem 
– mondja az idegenvezető.

– Mióta van itt?
– Úgy háromszáz éve.

Pipa
Nagypapa pipázik a kút mellett. Odamegy 

az unoka és megkérdezi:
– Nagypapa, nem félsz, hogy kiesik a szád-

ból a pipa, és beesik a kútba?
– Ááááá...
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– Ki mondja, hogy lejárt a romantika kora? Épp most töltöttem le  
egy piros rózsás képernyővédőt a számítógépedre.– Szóval itt hagytam a kocsikulcsot!

Ló és tehén

– Hogyan lehet a tehenet a lótól megkü-
lönböztetni?

– ???
– Egymás mellé állítod őket, és amelyik a ló 

mellett áll, az a tehén.

Öreg néni
Az öreg néni kényelmesen elhelyezkedik 

a fotelben, mellette a kutyájával. Nézi a té-
vét, egy vadnyugati történet van műsoron. 
Egyszer csak meglöki a szundikáló kutyát, és 
hangosan felkiált:

– Nézz csak oda, Morzsika! Ez a cowboy 
nem egészen normális! Folyton a lovához be-
szél!

Rettenthetetlen
Az öregedő idomár menedzsere szeretné 

eladni a produkciót a cirkuszigazgatónak. A 
bemutató közben végig lelkesen magyaráz:

– Most figyeljen! Egyedülálló világszám 
következik.

Az idomár bedugja a karját az oroszlán 
torkába. Ezért a mutatványért a szakmában 
azelőtt Rettenthetetlen Joe-nak hívták.

– Azelőtt? És most? – kérdezi az igazgató.
– Mostanában Félkarú Joe-nak!

Fizikatanár
A fizikatanár felelteti Pistikét:
– No, Pistike, légy szíves mutasd be nekem 

az ampermérőt!
Mire Pistike:
– Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, 

ampermérő – tanár úr... Kérem ismerjék meg 
egymást.

Sündisznó

Két sündisznó találkozik. Az egyiknek be 
van kötve a keze.

– Mi történt veled?
– Baleset. Meg akartam vakarni a hátam.

Kedvenc író
Irodalomórán:
– Pistike, neked ki a kedvenc íród?
– A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, 

amikor nem jövök iskolába.

Vonat
– Pistike! A városból B városba 5 óra alatt 

ér a vonat, nem pedig 3 óra alatt, mint ahogy 
te számoltad!

– Gondolhattam volna... a vonatok mindig 
késnek pár órát...

Történelemvizsga
Történelemvizsga: 
– Francia állampolgár volt, később gene-

rális, majd császár. Kiről van szó? – kérdezi a 
professzor.

– Nem tudom – mondja megszeppenve a 
diák.

– Bonaparte Napoleon!
A diák feláll, és elindul az ajtó felé.
– Hová megy? – kérdezi a professzor.
– Ja, elnézést, azt hittem, hogy a követke-

zőt diákot szólította!

Bizonyítványosztás
A futballista fiát megbuktatják harmadik-

ban, de az mégis boldogan meséli apjának:
– Apa, képzeld, a szerződésemet a harma-

dik osztállyal egy évvel meghosszabították...

Kegyelemkettes

– Hányasra vizsgáztál?
– Kettesre.
– Miből?
– Kegyelemből.

Tagadó mondat
– Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
– A Gyuri megette az uzsonnámat.
– De hát hol van ebben a tagadás?
– A Gyuri tagadja.

Eltört a keze
A trabantos elüti a kerékpárost. A vezető ki-

száll, hogy segítsen a szerencsétlenül jártnak, 
akinek úgy néz ki, hogy eltört a keze, közben 
így szól:

– Barátom! Hogy magának milyen szeren-
cséje van!

– Szerencsém?!
– De még mennyire! Ma szabadnapos va-

gyok, munkanapokon viszont kamionnal já-
rok!

Túl gyors
A rendőr megállítja a száguldozó autóst az 

autópályán.
– Talán túl gyorsan mentem? – kérdi az au-

tós.
– Nem... túl alacsonyan repült!

Mosóporreklám
Mosóporreklám:
– Nézze milyen ragyogóan fehér lett ez az 

ing!
– Szép, szép de nekem kockásan jobban 

tetszett...
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Dorka a mumpicokkal 
tanácskozik

Arra ébredt, hogy a ház megrázkódik, 
mégpedig olyan hirtelen és olyan 
erősen, hogy – ha nem fekszik a puha 

ágyban, biztosan megütötte volna magát. De 
még így is akkorát zökkent, hogy a lélegzete 
elakadt; elképzelni se tudta, hogy mi történ-
hetett, Totó pedig odadugta arcához a hideg 
orrocskáját, és kétségbeesetten nyüszített. 
Dorka felült; akkor vette észre, hogy a ház már 
nem mozog, és nincs is sötét – az ablakon át 
ragyogóan süt a nap, elárasztja az egész kicsi 
szobát. Dorka kiugrott az ágyból, az ajtóhoz 
szaladt – Totó a nyomában –, és felrántotta az 
ajtót. 

Felsikoltott ámulatában, ahogy körülné-
zett, és a szeme egyre nagyobbra, egyre kere-
kebbre tágult meglepetésében. 

A forgószél csodálatosan szép táj kellős 
közepén tette le a házat – forgószélhez ké-
pest eléggé szelíden. Körös-körül üde pázsit 
zöldellt, terebélyes fák garmadával termették 
a zamatos, nedvdús gyümölcsöt. Mindenfe-
lé gyönyörű virágágyak tarkállottak, fényes 
tollú, ritka madarak röpdöstek, csicseregtek 
a fákban, bokrokban. Nem messze kis patak 
csörgedezett csillogva zöld partjai között, halk 
mormolása muzsikaként csilingelt a leányka 
fülében, aki olyan sokáig élt a szikkadt, szürke 
prérin. 

Ahogy ott állt és elgyönyörködött a sok 
szebbnél szebb látnivalóban, egyszer csak 
fura embercsoportot látott közeledni. Soha 
életében nem látott még ennél különösebb 
figurákat: sokkal kisebbek voltak, mint a fel-
nőttek, akik közt addig élt, de azért nem voltak 
törpék. Körülbelül akkorák voltak, mint Dorka 
maga, aki korához képest jól fejlett gyerek volt 
– de az arcukon látszott, hogy sokkal öregeb-
bek. 

Néhány férfi közeledett és egy nő, mindany- 
nyian különös öltözékben. Csúcsos kalapjuk 
mintegy kétarasznyi magasan meredezett 
fejük fölé, kerek karimájára körös-körül kis 
csengettyűk voltak erősítve, s ezek minden lé-
pésnél kedvesen csilingeltek. A férfiak kalapja 
kék volt, a nőé fehér, ugyancsak fehér köntöse 
redőkben csüngött le válláról, pici csillagok 
voltak elszórva rajta, s ezek úgy csillogtak a 
napsütésben, mint megannyi gyémánt. A 
férfiak ugyanolyan kék színű öltözéket visel-
tek, amilyen a kalapjuk, és fényesre suvikszolt 
csizmájuk szárán is kék hajtóka ékeskedett. 

Dorka olyasforma korúaknak nézte őket, mint 
Henrik bácsi: kettőnek szakálla is volt. A kis 
néni azonban sokkal, de sokkal öregebbnek 
látszott: arca csupa ránc volt, haja majdnem 
fehér, járása is merev. 

Dorka a ház ajtajában állt, és látta, hogy az 
emberkék a házhoz közeledve megtorpannak, 
összesúgnak, mintha nem mernének közeled-
ni. Végül a kis öreg néni odalépett Dorka elé, 
mélyen meghajolt előtte, és dallamos hangon 
megszólalt: 

Üdvözlünk téged, ó, nemes lelkű nagy Va-
rázslónő, a mumpicok országában. Kimond-
hatatlanul hálásak vagyunk neked, amiért 
megölted a gonosz Keleti Boszorkányt, és 
felszabadítottad népünket a nehéz rabságból. 

Dorka ámuldozva hallgatta az üdvözlő sza-
vakat. Vajon mire gondol a kis nénike, amikor 
őt varázslónőnek nevezi, és azt állítja, hogy 
megölte a gonosz Keleti Boszorkányt? Hiszen 
ő, Dorka, csak egy gyönge kis lányka, aki a 
légynek sem vét, a forgószél sok-sok mérföld-
nyire repítette hazulról, és még soha életében 
nem ölt meg senkit és semmit! 

De a kis néni szemlátomást válaszra várt, 
Dorka tehát nagy sokára, habozva megszó-
lalt: 

– Nagyon kedves, hogy ezt mondod, de azt 
hiszem, összetévesztesz valakivel. Én nem öl-
tem meg senkit. 

– Hát ha nem is te magad, de a házad – vá-
laszolta az öreg nénike nevetve. – És az már 
egyre megy. Oda nézz! – folytatta, s a ház sar-
kára mutatott. – Ott a két lába, látod? Ott lóg 
ki a gerenda alól. 

Dorka odanézett, és halkan felsikoltott 
ijedtében. Mert csakugyan, a vastag gerenda 
alól, amire a ház épült, két lábfej állt ki, hegyes 
orrú ezüstcipellőbe bújtatva. 

– Jaj-jaj! – sopánkodott a leányka, kezét 
tördelve. – Úgy látszik, ráesett a ház! Mit csi-
náljunk? 

– Nincs mit tennünk – válaszolta a nénike 
higgadtan. 

– De hát ki volt ez tulajdonképpen? – kér-
dezte Dorka. 

– Mondtam már: a gonosz Keleti Boszor-
kány – felelte a nénike. – Hosszú esztendők 
óta rabszolgaságban tartotta a mumpicokat, 
éjjel-nappal csak neki robotoltak. Most felsza-
badultak, és szerfölött hálásak neked. 

– Kik a mumpicok? – tudakolta Dorka. 
– Mumpicoknak hívják azt a népet, amelyik 

itt lakik a Kelet országában, ahol a gonosz Ke-
leti Boszorkány uralkodott. 

– Te is mumpic vagy? – kérdezte Dorka. 
– Nem, én csak jó barátjuk vagyok, bár 

Észak országában lakom. Mikor a mumpicok 
látták, hogy a Keleti Boszorkány meghalt, 
gyorsfutárt szalajtottak értem, és én azonnal 
idesiettem. Én az Északi Boszorkány vagyok. 

– Teremtő Atyám! – kiáltott fel Dorka. – Iga-
zi boszorkány vagy? 

– Igazi ám! – felelte a nénike. – De én jó 
boszorkány vagyok, szeretnek is az emberek. 
Nem vagyok olyan hatalmas, mint az a Gonosz 
Boszorkány volt, aki itt uralkodott, másképp 
én magam szabadítottam volna fel a mumpi-
cok népét. 

– Én azt hittem, minden boszorkány go-
nosz! – rebegte a leányka, mert mi tagadás, 
meg volt szeppenve, hogy egy igazi boszor-
kánnyal áll szemtől szemben. 

– Ó, nem, ez nagy tévedés! Óz birodalmá-
ban mindössze négy boszorkány volt, és azok 
közül kettő, az Északi meg a Déli, jó boszor-
kány. Ezt biztosan tudom, mert a kettő közül 
az egyik én vagyok, így hát nem tévedhetek. 
A Keleti meg a Nyugati Boszorkány csakugyan 
gonosz volt, de most, hogy az egyiket közü-
lük megölted, Óz birodalmában már csak egy 
gonosz boszorkány maradt, mégpedig az, aki 
Nyugaton tanyázik. 

Dorka egy percig eltűnődött, majd így 
szólt: 

– Emmi néni azt mondta, hogy a boszor-
kányok már sok-sok esztendővel ezelőtt kihal-
tak. 

– Ki az az Emmi néni? – kérdezte a nénike. 
– Emmi néni a nagynénikém, Kansasban 

lakik, én is onnét jövök. 
Az Északi Boszorkány gondolataiba merült, 

fejét lehajtva, tekintetét a földre szegezve. Az-
után fölnézett, és ezt mondta: 

– Nem tudom, hol van az a Kansas, még 
sose hallottam róla. De mondd csak: civilizált 
ország? 

– Ó, igen – felelte Dorka. 
– Ahá, így már érthető a dolog. Mert a civi-

lizált országokban, tudomásom szerint, nincs 
többé boszorkány, se tündér, se varázsló. De 
Óz birodalmába még nem jutott el a civilizá-
ció, mi el vagyunk vágva a világ többi részétől. 

Lyman Frank Baum

Óz, a nagy varázsló
(Részlet)
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Ezért nálunk még ma is vannak varázslók és 
boszorkányok. 

– Kik a varázslók? – kérdezte Dorka. 
– Óz maga a legnagyobb Varázsló, a Böl-

csek Bölcse – válaszolta az Északi Boszorkány, 
hangját suttogóra fogva. – Hatalmasabb, mint 
mi, többiek együttvéve. A Smaragdvárosban 
lakik. 

Dorka éppen kérdezni akart valamit, de 
akkor a mumpicok, akik addig szótlanul álldo-
gáltak, egyszer csak nagyot kiáltottak, és a ház 
sarkára mutattak, ahol a Gonosz Boszorkány 
feküdt. 

– Mi történt? – kérdezte az öreg nénike, az-
tán odanézett és felkacagott. A halott Boszor-
kány lába ugyanis nyomtalanul eltűnt, nem 
maradt ott semmi, csak az ezüstcipellő. 

– Olyan öreg volt, hogy gyorsan porrá 
aszalódott a napon – magyarázta. – Most az-
tán igazán és egészen vége. De az ezüstcipő a 
tiéd, ezután te viseled! – Az Északi Boszorkány 
lehajolt, fölvette a cipőt, kirázta belőle a port, 
és átadta Dorkának. 

– A Keleti Boszorkány nagyon büszke volt 
erre az ezüstcipőre – mondta az egyik mum-
pic. – Valami varázslat is fűződik hozzá, de 
hogy mi, azt sosem sikerült megtudnunk. 

Dorka bevitte a cipellőt a házba, és letette 
az asztalra. Aztán kijött újra a mumpicokhoz, 
és így szólt hozzájuk: 

– Nagyon szeretnék minél hamarabb ha-
zakerülni nénikémhez, bácsikámhoz, mert 
tudom, aggódni fognak értem. Nem tudnátok 
segíteni, hogy hazataláljak? 

A mumpicok meg az Északi Boszorkány 
előbb egymásra néztek, aztán Dorkára, végül 
csak fejüket rázták. 

– Innét keletre, nem messze ide, hatalmas 
sivatag terül el – szólalt meg az egyik. – Senki 
sem jut át rajta élve. 

– Délen ugyanaz a helyzet – szólalt meg 
a második. – Magam is jártam ott, a tulajdon 
két szememmel láttam. Délen a kvarangyok 
országa terül el. 

– Tudomásom szerint nyugaton is így van – 
szólalt meg a harmadik. – És a nyugati ország-
ban, ahol a nyugorok laknak, a gonosz Nyugati 
Boszorkány uralkodik, és rabszolgájává tenne, 
ha megpróbálnál átkelni a birodalmán. 

– Észak az én hazám – szólalt meg az öreg 
nénike –, és a szélén azt is a nagy sivatag ha-
tárolja, amely Óz birodalmát körülveszi. Úgy 
látom, kedveském, itt kell maradnod nálunk. 

Dorka erre keserves sírásra fakadt, mert 
nagyon egyedül érezte magát az idegenek 
között. Könnyei láttán a lágyszívű mumpicok 
is elérzékenyültek, tüstént elővették zsebken-
dőjüket, és könnyeiket kezdték törölgetni. A 
kis öreg nénike ellenben lekapta a süvegét, és 
orra hegyére illesztve, ott egyensúlyozta, amíg 
háromig számolt: 

– Egy, kettő három – mondta lassan, ünne-
pélyesen, mire a süveg menten palatáblává 
változott, amelyre nagy fehér krétabetűkkel 
ez volt felírva: 

KÜLD EL DORKÁT SMARAGDVÁROSBA! 
A nénike lekapta orráról a palatáblát, elol-

vasta a feliratot, aztán megkérdezte: 
– Dorkának hívnak, kislányom? 
– Igen, Dorka vagyok – felelte a leányka, 

felnézett, és megszárogatta könnyeit. 

– Akkor el kell menned a Smaragdvárosba. 
Óz talán segít majd. 

– Hol van az a város? – kérdezte Dorka. 
– Az ország kellős közepén. Óz uralkodik 

benne, a Bölcs Nagy Varázsló, akit említettem. 
– Jó ember? – tudakolta aggódva a kislány. 
– Jó varázsló. Hogy ember-e vagy sem, nem 

tudnám megmondani, mert sose láttam. 
– Hogy jutok a Smaragdvárosba? – kérdez-

te Dorka. 
– Hát bizony gyalogszerrel kell odamen-

ned. Hosszú utad lesz, a vidék odáig hol 
gyönyörűséges, hol sötét és félelmetes. Min-
denesetre megteszek mindent, ami a varázs-
tudományomtól telik, hogy megóvjalak min-
den rossztól. 

– Nem jöhetnél velem? – könyörgött a le-
ányka, mert az idegen földön a kis öreg nénit 
érezte egyetlen barátjának. 

– Nem, azt nem tehetem – válaszolta a né-
nike –, de megcsókollak búcsúzóul, márpedig 
senki se meri majd bántani azt, aki az Északi 
Boszorkány csókjának nyomát viseli. 

Odalépett Dorkához, és szelíden megcsó-
kolta a homlokát. Ajka érintésének nyomán 
kerek, sugárzó folt támadt, amint Dorka ké-
sőbb tapasztalta. 

– A Smaragdvárosba vezető út sárga téglá-
val van kikövezve – magyarázta a Boszorkány. 
– Nem tévesztheted el. És ha Óz színe elé ke-
rülsz, ne ijedj meg, bátran add elő a történe-
tedet, és kérd meg, hogy segítsen rajtad. Min-
den jót, kislányom! 

A mumpicok mélyen meghajoltak Dorka 
előtt, és szerencsés utat kívántak neki, majd 
eltűntek a fák között. A Boszorkány kedvesen 
biccentett feléje, háromszor megperdült a bal 
sarkán, azzal eltűnt, a kicsi Totó óriási megle-
petésére. Most, hogy a Boszorkány eltűnt, a 
kutyus hangosan ugatott utána – amíg ott állt, 
bezzeg még morogni sem mert! 

De Dorka tudta róla, hogy boszorkány, 
ezért elvárta tőle, hogy ilyesformán fog eltűn-
ni, és nem volt meglepve egy cseppet sem. 

E gy gyermekirodalmi klasszikus mai 
rovatunkban. Lyman Frank Baum 

(1856–1919) Óz, a nagy varázsló című regé-
nyéből olvashattok részletet.  1900-ban látott 
napvilágot. Az elmúlt több mint egy évszázad 
alatt rendkívül nagy népszerűségre tett szert. 
Számos nyelvre lefordították; magyarra is 
többször.

1939-ben, Victor Fleming rendezésében, 
Judy Garland főszereplésével készült zenés 
film. Talán ez mindmáig a leghíresebb fel-
dolgozás. 1978-ban, Diana Ross és Michael 
Jackson főszereplésével, Sidney Lumet rende-
zésében került vászonra a  The Wiz; az 1998-as 
Pesti mese: Óz, a nagy varázsló című 12 perces 
magyar rövidfilmmel (melyben a történet egy 
Rákóczi téren ücsörgő kislány meséje alapján 
elevenedik meg) folytatódik a sor; és befejez-

hetjük a SciFi Channel 2007 decemberében 
bemutatott, Tin Man című sci-fi minisoroza-
tával.

Olvassátok el könyv alakban! Kellemes ol-
vasmányélményeket!

Leveleket is hozott az elmúlt hetekben a 
posta a Gyöngyhalász rovatba. Sóti Márton 
hetedik osztályos tanuló Oromról jelentke-
zett. Jókai Mór Erdély aranykora című re-
gényének nézett utána – feltételezhetően 
irodalmi lexikonokban – , keresett róla ada-
tokat, kutatott fel ismereteket. Kedves Már-
ton! Most, hogy mindent tudsz a regényről, 
nem marad más, mint kézbe venni és elolvas-
ni. A csantavéri nyolcadikosok pedig Arany 

János Tengeri-hántás című balladáját olvas-
ták magyarórán, s nyilván feladatul kapták, 
hogy fogalmazzák meg értelmezésüket, azt 
az élményt, amelyet a balladai történet meg-
ismerése váltott ki bennük. Csonka Krisztina, 
Zélity Krisztián, Bíró Bence, Petkovics Viktor, 
Kovács Nikolett és Gondis Csongor a ma 
perspektívájából próbálták megérteni Dalos 
Eszti történetét. Jó lenne, ha nem állnátok 
meg itt, s a kötelező feladat kényszere nélkül 
is megpróbálkoznátok Arany János ballada-
írásának olvasásával és értelmezésével! Hig-
gyétek el, megéri!

Sóti Mártonnak küldjük a könyvjutalmat!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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A Canon bemutatta legfrissebb, csúcs-
technológiával telepakolt high-end 
tükörreflexes fényképezőgépét. 

Azonnal hozzátesszük: sem árban, sem mi-
nőségben nem az amatőr kategória képvi-
selője...

Az újdonság a keresztségben a Canon 
EOS-1D X nevet kapta és egy „személyben” 
váltja a jelenlegi 1D Mark IV és 1Ds Mark III 
modelleket. Az EOS termékcsalád új csúcs-
modelljének érdekessége, hogy sokak kí-
vánalmainak megfelelően kombinálja egy-
mással a hatalmas méretű szenzort és az 
igen nagy sorozatfelvételi sebességet.

Lényeg a lényeg: az EOS-1D X lelke egy 
Full Frame méretű CMOS képérzékelő, 
melynek segítségével akár 12–14 képkoc-
ka/másodperces (RAW, JPEG) sebességgel 
is fotózhatunk. Az igen komoly tempóról és 
a remek képminőségről nem is egy, hanem 
rögtön két darab Digic 5+ képfeldolgozó 
processzor gondoskodik, a képérzékeny-
ség pedig alaphelyzetben ISO 100 és ISO 
51.200 között állítható, de akár egészen ISO 
204.800-ig is kiterjeszthető.

Ezenkívül említést érdemel még a 61 
pontos és minden korábbinál gyorsabb, il-
letve pontosabb autofókuszrendszer, mely 
nem vicc, de egy külön Digic 4-es procesz- 
szort kapott (a fényméréssel közösen). 
Magyarul az új EOS csúcsmodellben már 
három processzormag teljesít szolgálatot. 
Szólnunk kell továbbá a Full HD felbontású 
videofelvevőről, a gigabites Ethernet port-
ról, illetve a 3,2 colos és 1.040.000 pixeles 
kijelzőről.

Az EOS-1D X magnéziumötvözetből 
készült tartós és könnyű váza védi a fény-
képezőgépet az időjárás viszontagságaitól 
és a mindennapi használat során szerez-
hető sérülésektől. A Canon EOS integrált 
tisztítási rendszerének legújabb változata 
a Canon objektívektől átvett technológiát 
használja, mely az ultrahangos motorok-
hoz hasonló hullámalapú rezgésekkel még 
hatékonyabban távolítja el az érzékelőről a 

port és a szennyeződéseket. A továbbfej-
lesztett zárszerkezet jobb tartósságot és 
négyszázezres zárciklust biztosít a fényké-
pészek számára. 

A Canon tizedik generációs professzi-
onális SLR masinája 2012 márciusától lesz 
kapható (csak a gépváz, lencsék nélkül) 
mintegy 5000 eurós áron (vagyis egy „fo-
tóriporteri munkahely” felszerelése kb. 
10 000 euró), amit nálunk csak a legko-
molyabb profik és a csúcsminőséget szem 
előtt tartó szerkesztőségek engedhetnek 
meg maguknak. 

L. F.

Canon EOS-1D X: 
ez már mindennek a teteje!
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KOS

Intuíciós képességed magasan fejlett. 
Hallgass a szívedre! Megérzéseidnek 
köszönhetően egy lépéssel közelebb 
kerülhetsz álmaid megvalósulásához. 
Azért ne hamarkodj el semmit, egyelőre 
tartsd meg magadnak a dolgot. 

BIKA

A suliban merj kiállni, és segítséget 
kérni az egész csoport nevében, ha va-
lami gond adódik! Hiába is töröd a fejed, 
nem tudod mások gondjait megoldani 
– leginkább azért, mert az nem a te dol-
god. Ezt a harcot nekik kell megvívniuk.

IKREK

Elég furcsa a légkör a suliban, állan-
dóan azt várják, hogy mindenről legyen 
véleményed. Ha nem igazán akarsz nyil-
vánosan szerepelni, húzd meg magad. 
Mindent túlreagálsz, ami veled vagy kö-
rülötted zajlik. Jobb lenne, ha egy kicsit 
visszafognád magad.

RÁK

Minden arannyá változik, amihez 
csak hozzányúlsz. Ne is aggodalmaskodj 
a határidők miatt, megéri egy-két napot 
csúszni a tökéletes munkáért. Nem ér-
ted, hogy a világ hogyan tudja ennyire 
közömbösen szemlélni mindazt az igaz-
ságtalanságot, ami lezajlik a hétközna-
pok során. A napokban ezen mélázol.

OROSZLÁN

Választhatsz, hogy angyalként visel-
kedsz, vagy kicsit önző leszel. Mások ér-
dekei a fontosabbak vagy a tiéd? Válassz 
okosan, vedd figyelembe a kötelessége-
idet! Nem sokat tehetsz a rossz helyze-
tek megváltoztatásáért, viszont nagyon 
együtt tudsz érezni a szenvedőkkel.

SZŰZ

Kicsit át kell szervezni a tanulási 
módszered. Ha nagy feladatokkal kell 
szembenézned, próbáld őket kisebb ré-
szekre bontani, és apránként megolda-
ni, ahelyett, hogy egyszerre esnél neki. 
Mindenből hatalmas problémát tudsz 
gyártani: kóbor állatok szerencsétlen 
sorsából, hajléktalanok lehetetlen hely-
zetéből.

MÉRLEG

A gondolataid letisztultak, és könnyen 
kommunikálsz másokkal. Itt az ideje való-
ban tenni valamit a céljaidért! Ha változ-
tatni szeretnél valamin, csak beszélned 
kell a megfelelő személlyel. A családoddal 
egyáltalán nem vagy toleráns és elfogadó. 
Őket illetően olyan apróságokon is fenn-
akadhatsz, ami tényleg példátlan.

SKORPIÓ

Kezd eleged lenni belőle, hogy min-
denki csak kihasznál, és állandóan köl-
csönkérik a cuccaid. De ne húzd fel magad 
az apróságokon! A lényeg, hogy a fontos 
dolgokkal foglalkozz! Elégedetlen és igen-
csak sértődékeny vagy, úgy érzed, hogy 
magadra maradtál. Nézz a tükörbe: senki 
nem fordított neked hátad, te szigeteled 
el magad a többiektől.

NYILAS
Hasznos lehet a fejedben tartani, hogy 

adódhat olyan helyzet az életben, ami-
kor nincs igazad. Rengeteg energiád van 
most, és optimistább is vagy a szokásos-
nál. Így a legunalmasabb, legnehezebb 
feladatokon is könnyen átrágod magad. 
Kreativitásra fel! 

BAK
A környezetedhez képest jobban pö-

rögsz, ezért le kell lassítanod, és végig 
kell gondolnod a dolgokat, mielőtt kinyit-
nád a szád. Mivel neked alapjaiban jók a 
megérzéseid, és csaknem csalhatatlan az 
emberismereted, pontosan tudod, hogy 
kiben bízhatsz és kiben nem.

VÍZÖNTŐ
Energiádnak köszönhetően könnyen 

átsiklasz az osztálytársaiddal vagy tanára-
iddal való konfliktusokon. Így jobban oda 
tudsz figyelni az igazán fontos dolgokra. A 
jóakaróidat ne állítsd félre, ha éppen olyan 
helyzetben találod magad, amikor nem 
teljes köztetek az összhang. Inkább tegyél 
érte, hogy visszaálljon a béke.

HALAK

Itt az ideje, hogy behozd a lemara-
dásod. Hagyd a kishitűséget, mert nem 
vezet sehova. Viszont a vállalkozókedv 
gyorsan kifizetődik. Rengeteg feladatod 
adódhat a napokban, amit a barátaid is 
belátnak, ezért felajánlanak neked némi 
támogatást. Fogadd el!
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Érdemes odafigyelni a szervezetünk 
működését, napi ritmusát irányító 

belső óránkra, melyet akár szépségünk 
zálogának is tekinthetünk. Ébredés 
után ajánlott egy langyos zuhannyal 
kezdeni a napot: a hűs víz hatására fo-
kozódik a hormontermelés, erősödik 
az immunrendszer, a bőrünk pedig 
egészséges, rózsás árnyalatú a frissítő 
tusolás után. Az ébredéskor bedagadt 
szemekkel szintén csodát tesz egy kis 
hidegvizes borogatás.

Reggel – A 6 és 8 óra közötti idő-
szakban célszerű az immunerősítésre 
fokozott figyelmet fordítani.

A déli órákban – A szervezet alacso-
nyabb fokozaton üzemel, a fájdalom-
küszöb nő, jobban viseljük a fájdalom-
mal együttjáró beavatkozásokat. Erre 
az időszakra célszerű a szőrtelenítést, a 
szemöldökszedést időzíteni.

Kora délután – 15 óra körül a szer-
vezetünk elsődleges védőbástyája, a 
bőr nyugalmi állapotban van. Ilyenkor 
hiábavaló akár a legjobb, legdrágább 
krémeket is a bőrre kenni: nem jutnak 
be a bőr mélyebb rétegeibe. A kozme-
tikai kezeléseket érdemes egy korábbi 
vagy későbbi időpontra halasztani.

Délután – 17 óra körül a test újra 
nagyobb lángon üzemel: ebben az 
időszakban a sport az egyik legopti-
málisabb választás, ekkor vagyunk a 
legfittebbek.

18 óra körül – Célszerű több időt 
szánni az ekkortájt újjáéledő bőrre. 
Egy alapos bőrradírozás után jöhet a 
krémezés: a hatóanyagok felszívódása 
ilyenkor a legideálisabb.

20 óra után – A test felkészül a mé-
regtelenítésre: a salakanyagok ilyenkor 
könnyebben kiürülnek a szövetekből. 
A szaunázás, a masszírozás ilyenkor 
sokszorozottan hatásos. A gyakori éj-
szakázás árt a szépségnek.

22 órakor – Mindenképpen ér-
demes aludni menni. Lefekvés előtt 
rendkívül fontos az arcbőr alapos tisz-
títása: a szennyeződések, az alapozó 
maradványok eltömítik a pórusokat, 
akár gennyes pattanásokat is okozva. 
A bőr megtisztítása után hasznos le-
het a bőr típusának megfelelő, tápláló 
készítmény használata. A bőr éjjel igen 
aktív, meghálálja a rendszeres éjszakai 
gondoskodást.

Száraz a szemed? Sokszor érzed fáradtnak? 
Alternatív, szelíd módszereket is bevet-

hetsz annak érdekében, hogy megóvd a sze-
med fényét. Íme 5 hasznos módszer.

1. A zödségek, gyümölcsök bőven tartal-
maznak antioxidáns hatású tápanyagokat, 
amelyek közül a szem egészsége szempont-
jából legfontosabb az A-, C- és E-vitamin, a 
karotinoidok és a cink. Egyél minél gyakrab-
ban sárga gyümölcsöket, paprikaféléket, zöld 
leveles zöldséget. A spenót például tárháza a 
szemet óvó tápanyagoknak.

2. Száraz a szemed? Neked való a lenmag-
olaj! Nem, nem a szemedbe kell csepegtetni, 
elég naponta egy evőkanálnyit elfogyasztani 
belőle. A benne lévő esszenciális zsírsavak a 
könny ideális összetételét állítják helyre.

3. Felfrissül a szemed a váltott hideg-me-
leg vizes lemosástól: a csukott szemhéjadat 
öblítsd le tíz-húsz alkalommal hideg, langyos 
majd újra hideg vízzel.

4. Fáradtság esetén jól fog esni, ha belülről 
kifelé haladva végigcsipkeded-masszírozod 
a szemöldöködet. Fél perc alatt garantáltan 
felfrissít.

5. A fülcimpák masszírozása az egész testre 
élénkítőleg hat, ám mivel a szem reflexzóná-
ja is itt helyezkedik el, alapos átgyúrogatása, 
óvatos meghúzogatása segíthet a látás éles-
ségének megtartásában. Csak pár perced van 
kikapcsolódni? Nyisd ki az ablakot, vegyél né-
hányszor mély levegőt, nézz a távolba, és már 
kezdheted is a masszírozást.

A jól megválasztott fülbevaló nemcsak diva-
tos kiegészítő, teljesen új keretet is adhat 

az arcodnak. A füllyukasztásnál azonban nem 
árt odafigyelni arra, hogy hova és hol löveted 
a fülbevalót, valamint arra, hogy megfelelően 
ápold a füledet. Sokan lyukasztatják manap-
ság ki a fülüket, hiszen divatosak akarnak len-
ni, és a fülbevalók legnagyobb része lyuksza-
tott fülre készül. 

Előtte
Ha még nincs fülbevalód, de elhatároztad, 

hogy szeretnél, mindenképpen beszéld meg 
a szüleiddel és kérd a beleegyezésüket. Való-
színűleg meg fogják engedni, hiszen ez telje-
sen normális, elfogadott dolog.

A füllyukasztást alaposan gondold meg, 
hiszen ha nem akarsz egész életedben fülbe-
valót viselni, akkor a lyukak bizony feltűnőek 
lesznek. Bár rövid időn belül beforr, ám a fül-
lyukasztás helye mindig is látszódni fog.

Fontos, hogy jó helyen végezzék a füllyu-
kasztást. Régebben ezt még tűvel csinálták, 
de ma már steril fülbelövő készüléket hasz-
nálnak. Ez nem fáj, és semmi bajod sem lesz 
tőle, feltéve, ha szakember végzi.

Ha nem a fülcimpádba, hanem a fül más 
részébe akarsz fülbevalót, akkor számolnod 
kell azzal, hogy a lyukasztás fájdalmasabb, 
illetve a gyógyulás is hosszabb.

Ha eldöntötted, hogy hova szeretnéd a 
fülbevalót, és a szüleid is beleegyeztek, akkor 
már csak a megfelelő kozmetika, vagy sza-
lon felkeresése maradt hátra. Lehetőleg oda 
menj, ahol ismerőseidnek jó tapasztalataik 
voltak.

Utána
Ha belőtték a fülbevalót, akkor eleinte 

nagyon kell ügyelned a bőröd tisztaságára. 
Mindennap mosd meg, és törölgesd át a fü-
led mindkét oldalát alkohollal. A lyukak hege-
sedése, varasodása elkerülhető, ha napköz-
ben forgatod a fülbevalót, persze csak tiszta 
kézzel.

A gyógyulást követő pár hónapban aján-
latos mindig, még éjszaka is fülbevalót hor-
dani. Az első időben hordj arany vagy ezüst 
fülbevalókat. Van, akinek más fémekre aller-
giás a füle, ilyenkor nem szabad kísérletezni. 
Ha azonban szerencsés vagy, 1-2 hónap után 
már hordhatsz más fémekből készült vagy bi-
zsu fülbevalókat.

Fontos!
Testnevelésórára, sportolásra célszerű ki-

venni a fülbevalót, vagy csak apró, gyöngy-
szerűt hordani. A csüngő, hosszú fülbevalók 
nagyon veszélyesek sportolás közben, és ko-
moly sérüléseket okozhatnak.

Óvd meg a szemed fényét

A szépség 
bioritmusa

A füllyukasztás
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A portugáliai Évora városában immáron 12. alkalommal meghirdetett nemzet-
közi rajzpályázaton ezúttal is sikeresen szerepeltek a szabadkai EmArt Műhely 

növendékei. Közülük is legsikeresebb Grubanov Ramóna volt, aki alkotásáért 
ezüstérmet kapott. Különdíjas Lipták Ramóna, Bencun Mia és Korsós Karolina 
lett. Az idén a megszokottnál kevesebben pályáztak: a világ 11 országából „csupán” 
1174 munka érkezett...

EMI

Nemrég kezdődött a suli,
Nagykikindán lesz ám buli.
Városunknak minden bája,
Kivonul a nagyutcára.

Tök királynő lesz a menő,
Dícsérgeti ott a Jenő.
Tátva maradt népnek szája,
Ekkorára nőtt a lánya?

Én vigyáztam, locsolgattam,
Kiskertemben ápolgattam.
Ezért nézek büszkén rája,
Többi tök közt nincsen párja!

Tisztelgeti őt a népség,
Most látjuk, hogy mi a szépség.
– Gyönyörű a kend kislánya.

Vőlegény még nincs hozzája?
– Hogy ne volna! Azért jöttem,
Esküvőjét meghírdessem.
Ma lesz délben kint a téren,
Itt legyenek kérem szépen.

Lesz itt zene, vigadalom, 
Tökhöz méltó lakodalom.
Reggelig tart majd a hephaj,
Ez csak mese, ugye nem baj?

Kószó Andor, 5.2 osztály, 
Fejős Klára iskola,

Nagykikinda

A vers első helyet ért el a kikindai tök-
napok alkalmából meghirdetett pályá-
zaton.

Töklakodalom

Korsós Karolina Grubanov Ramóna

Lipták Ramóna és Bencun Mia

A negyedikesek Fekete István Vuk című 
regényét olvassák. Tavaly már megismerkedtek 
A dzsungel könyvének színpadi változatával. Az 
idén ősszel pedig Újvidéken megnézték az Óz, a 
nagy varázslót. Nekem Dorothy útitársai közül 
az Oroszlán tetszett legjobban. – Zámbó Illés, 4. 
osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Az osztályból két tanuló, Szécsényi Kata 
képzőművészetből, és Vastag Nikolett magyar 
nyelvből ment az ÁMV versenyre. Sajnos nem 
értek el helyezést, de mi büszkék vagyunk rájuk. 
– Šelemba Aleksandra

Iskolánkban műanyagflakon-  és papírgyűj-
tést szerveznek. Ez egy verseny, az az osztály 
nyer, amelyik a legtöbb hulladékot gyűjti. Osz-
tályunk lázasan  készül a kihívásra. – Ander 
Patrícia, 7. b osztály, Hunyadi János iskola, 
Csantavér 

A biológiatanárnő nemrég felhívta a figyel-
münket egy kirándulásra. Először állomásozott 
Szerbiában a Dinoszauruszok világa nevezetű 
kiállítás, mely november 3-áig volt megtekint-
hető Belgrádban. – Nagy Gergely, 7. b osztály, 
Hunyadi János iskola, Csantavér

Kishírekkel jelentkezett még: Adáról a 
Cseh Károly iskolából Rigó Kitti, Rigó Edvárd, 
Gordán Carmen, Virág Anna (6. c osztály); Zabos 
Réka, Gregus Áron, Horák Emese, Vörös Bence, 
Király Emese, Kovács Noel, Farkas Rebeka (7. b 
osztály). 

Tudósítást kaptunk Bácskertesről, a József 
Attila iskolából Ujlakos Stefánia (8. osztály), Tóth 
Abigél, Sulc Dorcka, Gradicska Enikő, Pálinkás 
Hédi (5. osztály), Tadián Viola (4. osztály), Monár 
A. Csilla tanulótól; Kisoroszról, a Gligorije Popov 
iskolából Kiss Ritától (5. osztály), Csantavérről, a 
Hunyadi János iskolából: Balázs Nikoletta, Me-
cserik Anita, Szabó Lóránt (5. c osztály), Pletiko-
szity Gábor, Pletikoszity Tamás, Zserai Petra (5. 
d osztály), Gregus Emma, Januskó Szuzanna és 
Német Alen (6. a osztály) tanulótól.
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Mennyire szereted 
a sulit?

1. Bemész a suliba. Tudod, hogy első órán máris dolgozatot írtok. Mit gondolsz?
a) Felkészültem, kész vagyok rá.
b) Még át kell néznem az anyagot.
c) Úristen! Ma van a dolgozat? Jaj nee!!!

2. Az egyik osztálytársad a tanárral vitázik. Te...
a) ...a tanárt véded.
b) ...kihallgatod őket, és közben jókat röhögsz a haverjaiddal.
c) ...véded az osztálytársadat.

3. Legrosszabb jegyeid...
a) Hármas alatt nincs.
b) Kettes vagy egyes.
c) Méghogy jegy? Inkább intő.

4. Ötöst kapsz. Mit gondolsz?
a) Ez már a századik ötösöm...
b) Imádok ötöst kapni.
c) Ilyen még nem volt...

5.  Új tanár jön a suliba. A tanár nagyon fiatal, húszévesnek néz ki.  
Mit mondasz a padtársadnak?
a) Nahát, milyen fiatal!
b) Ez egy tanár?
c) Akkor nem is kell tanulni? Jéé!

6. Mit tartasz az íróasztalodon?
a) Tankönyveket, tolltartót.
b) Tankönyveket, mp3-at.
c) Magnót, laptopot, órát...

Legtöbb az a válasz:  
Imádod a sulit! 
No nem azért, mert stréber vagy, 
hanem azért, mert komolyan veszed a 
tanulást!

Legtöbb a b válasz:  
Vannak gondok... 
Nem nagyon szereted a sulit, de a 
haverok miatt eltűröd! És komolyan 
veszed, úgy nagyjából...

A legtöbb a c válasz:  
Ezt nem neked találták ki... 
Utálod a sulit! Nem is érted, minek 
jársz be, hiszen csak unatkozol egész 
idő alatt.

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok és Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok. Van egy fiú, akibe a nyáron belesze-
rettem. A barátaim elmondták neki, hogy szeretem. A gondom 
az, hogy ennek ellenére nem sok történt, csak éppen annyi, hogy 
úgy látszik, nem tetszem neki. Azt mondta a barátaimnak, hogy 
nincs véleménye rólam, de nem éppen úgy viselkedik, mert gyak-
ran rám mosolyog, rám néz… és ennyi. Most mit tegyek? Várjak, 
vagy lépjek tovább? Kérlek, segíts!

ELLE”
Válasz:
Kedves ELLE!
Jó lenne, ha még egy kicsit türelmes lennél a fiúval és önmagad-
dal is, hogy mindkettőtökben beérjen a dolog. Azt hiszem, hogy a 
fiú, amikor rákérdeztek, hogy mi a véleménye rólad, igazat 
mondott, hogy nincs véleménye, hisz lehet, hogy eddig 
azt sem tudta, hogy létezel. Felfigyelt rád azóta, a látó-
terében vagy, ismerkedik veled a maga módján, és azt 
is jelezte, hogy érdeklődik irántad. Továbbra is legyél 
az, aki eddig voltál, te is mosolyogj vissza rá, nézzed 
te is néha-néha, köszönj neki, amikor alkalmad van 
rá, és a kezdeményezés további lépéseit hagyjad a 
fiúra. Ha véletlenül nem jön össze a dolog, ne búsulj 
sokáig, kösd le magad különböző tevékenységekkel, 
főleg mozgással, tornával, és persze tanulással, olva-
sással, barátkozással. És biztosan, hogy ha most nem 
ez a fiú, akkor nemsokára egy másik fiú kezd érdekelni, 
vagy éppen utánad érdeklődnek majd a fiúk. Mi pedig addig 
is szorítunk neked!

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves fiú vagyok, aki rendszeresen olva-
som a Jó Pajtást és a Bizalmas sorokat is. Szerelmes 
vagyok egy nálam egy évvel idősebb lányba. Ő most 
nyolcadikos. Levelezünk, csetelünk, persze haveri 
alapon. Nem tudom, elmondjam-e neki, hogy mit 
érzek iránta. Ha megmondom neki, lehet, hogy 
megszakad köztünk a haverság, amit nem szeret-
nék. Ha meg nem mondom meg neki, akkor lehet, 
hogy mással kezd el járni, és nem lesz több alkal-
mam. Kérlek, mond meg, mit tegyek? Mondjam vagy 
ne mondjam?! Ez itt a kérdés!

ER”

Válasz:
Kedves ER!
Sajnos az életben lesz még alkalmad egyszer-kétszer hasonló ún. 
hamleti kérdést feltenni magadnak, mert az ÉLET, az ilyen, majd-
nem mindig van benne jó és rossz dolog is, sokszor kell „lenni vagy 
nem lenni” döntést hoznunk. Ha megmondod neki, mit érzel iránta, 
persze nem csetelve és levélben, hanem négyszemközt, beszélge-
tés közben, amikor nincs egy osztálynyi vagy iskolányi tini a köze-
letekben, abban benne van az elutasítás lehetősége is. Ugyanakkor 
megtudod, hogy valójában hogyan is állsz nála, ő mit gondol rólad, 
hogy érez irántad. Ha te is tetszel neki, akkor jó, és akkor is jó (csak 
fájdalmas!), ha megtudtad, hogy nála nem rúgsz labdába, és tiszta 
lappal folytathatod az utadat. Mindenestre, mielőtt bármit is ten-
nél, előzetes vizsgálódást folytass, beszélgess vele arról, hogy neki 
tetszik-e valaki, kibe szerelmes, jól érzi-e magát a társaságodban, 
kedve van-e moziba, színházba vagy valamilyen helyi eseményre 
menni veled stb. (Térképezd, fel milyen művelődési vagy sportese-
mények és helyek vannak nálatok, ahova közösen elmehettek.) Ha 

pozitív válaszokat kapsz veled kapcsolatosan, érdemes továbblép-
ni és bevallani, mit érzel iránta. Ha azt tapasztalod, hogy nagyokat 
hallgat, idegenkedik a kérdéseid megválaszolásától, a legjobb, ha a 
haverságnál, barátságnál maradtok.

„Kedves Bizalmas sorok!
Szeretek egy fiút, de ő rám sem akar nézni. Mit tegyek?! A horosz-
kópom azt mondja, hogy megtalálom a nagy szerelmet, és ez a 
szerelem úgy fog alakulni, ahogyan én akarom. Mit tegyek, hogy 
a fiú legyen ez a szerelem?

Oroszlán”
Válasz:
Kedves Oroszlán!

Hogy mi van a csillagokba írva, azt én nem tudom, de azt 
tudom, hogy a horoszkópok jóslatait óvatossággal kell 

kezelni. Először is azért, mert általában a néptömegek 
szórakoztatására szolgálnak, másodszor azért, mert 
biztos, hogy te a világon egyedi vagy, nincs még egy 
ilyen személy, mint te. Abban azért biztos lehetsz, 
hogy valamilyen érzelmi kapcsolat valamelyik fiúval 
biztosan előbb-utóbb ki fog alakulni. Hogy ez meg-
történhessen, pontot kell tenned az ezzel a szimpáti-

áddal íródott történetedre. Ha ezt megteszed, kinyílik 
majd a szemed, és szíved mások iránt is, ha a viszon-

zatlan vonzalom nem köti le a figyelmedet, energiádat 
és az érzelmeidet. Hogy gyorsabban menjen a „felejtés”, 

kösd le magadat sporttal, mozgással, nyelvtanulással, olva-
sással, barátnőkkel való sétával, persze ott, ahol ez a fiú nem fordul 

meg. Ha vidám, kedves, barátságos vagy mindenkivel, olyan, 
amilyen különben is vagy, biztos, hogy nagyon gyorsan 

egy másik fiúnak te dobogtatod meg a szívét, és ő is a 
tiédet.

„Kedves Bizalmas!
Nyolcadik osztályos lány vagyok, és megszerettem 
egy srácot, akit egy bulin ismertem meg. Középis-
kolás. Azóta már párszor láttam. Azt mesélik a ba-

rátai, hogy tetszem neki. Nem tudom, mit tegyek?! 
Hogyan közeledjek hozzá? 

Cukorfalat”

Válasz:
Kedves Cukorfalat!

Az az igazság, hogy sok mindent tehetnél, sorolhatnám egy ideig a 
dolgokat. De néhányat ezek közül azért felajánlok:
1. Először is legyél türelmes a fiúval és önmagaddal is. Ne rohamozd 
meg, mert félő, hogy ez nem vonzó, hanem riasztó hatású lehet.
2. Adj alkalmat, hogy jobban megismerjétek egymást. Igyekezz mi-
nél többet olyan társaságban és azokon a helyeken forogni, ahol ő 
is megfordul. Barátkozzatok minél többet. Vigyázz, nehogy az isko-
lai eredményed, a záróvizsgára való felkészülés és a szüleiddel való 
viszonyod rovására történjen ez!
3. Jelezd a fiúnak, hogy ő is tetszik neked. Mosolyogj rá, tekingess 
felé, amikor a közeledben van, köszönj neki, és ismét sejtelmesen 
mosolyogj.
Mindezek után, ha tényleg vonzó vagy a számára, előbb-utóbb rá-
szánja magát a következő lépésre. Ha ez mégsem történne meg, ne 
búsulj sokáig, mert rengeteg jó tapasztalatot szereztél a flörtölés, 
a másik nemmel való kapcsolatteremtés és kommunikáció terén, 
még akkor is, ha nem a szíved szerint végződött a történet. De azért 
mi szorítunk neked, hogy bejöjjön a dolog.
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Egyszer egy királynak a két nagyobbik 
fia elindult szerencsét próbálni. Úgy 
elkanászodtak odakint a nagyvilágban, 

hogy haza se mentek többé.
Otthon egy ideig várták őket, aztán a legki-

sebb királyfi, akit Tökfilkónak hívtak, fölszede-
lőzködött, és a keresésükre indult...

Hosszú ideig vándorolt, míg rájuk talált. Ha-
nem a bátyjai kinevették:

– Ez az együgyű maga akar megbirkózni a 
világgal – mondták –, mikor nekünk kettőnk-
nek sem sikerült, pedig mennyivel okosabbak 
vagyunk nála!

– Akkor gyerünk együtt mind a hárman 
– ajánlotta Tökfilkó.

A bátyjai beleegyeztek, így hát hármasban 
mentek tovább.

Egyszer csak egy hangyabolyhoz értek. A két 
nagyobbik föl akarta túrni, hadd lássák, hogyan 
futkosnak ide-oda a riadt kis hangyák, hogyan 
cipelik magukkal kétségbeesetten a tojásaikat. 
A legkisebbik azonban elébük állt:

– Hagyjátok békén ezeket az állatokat! Nem 
engedem, hogy bántsátok őket!

A két nagyobbik ráhagyta.
– Csak nem fogunk összeveszni egy hitvány 

hangyabolyon! – mondták.
Ballagtak tovább. Csakhamar egy tó tűnt föl 

előttük, rengeteg kacsa úszkált rajta, csak úgy 
fehérlett tőlük a víz színe.

– Fogunk egypárat, és megsütjük vacsorára! 
– dörzsölte a kezét a két nagyobbik testvér. Elő-
re örültek a finom pecsenyének. De a legkiseb-
bik megint elébük állt:

– Hagyjátok békén ezeket az állatokat! Nem 
engedem, hogy bántsátok őket!

A két nagyobbik morgolódott: miféle dolog 
ez, korgó gyomorral elszalasztani egy ilyen fi-
nom falatot! De a legkisebbik addig erősködött, 
míg el nem álltak a szándékuktól.

Ismét útnak eredtek hát, mentek, mendegél-
tek, egyszer csak egy odvas fát láttak az út men-
tén. Méhek fészkeltek benne, és a lépjükben 
annyi méz volt, hogy kicsordult belőle, és vé-
gigfolyt a fa derekán. Nosza, megörült a két idő-
sebb testvér! Tüzet akartak rakni a fa alá, hogy 
majd kifüstölik a méheket, s mind megszerzik a 
mézet. De Tökfilkó szétrúgta a kis máglyát, amit 
összehordtak, s nagy mérgesen kiáltotta:

– Hagyjátok békén ezeket az állatokat! Nem 
engedem, hogy bántsátok őket!

– Ostoba voltál, az is maradsz! – mordult rá 
a legidősebb királyfi, azzal továbbmentek, szóra 
sem méltatták többet az öccsüket.

Így jutottak el egy nagy kastélyig. Furcsa kas-
tély volt az! Az istállókban csupa kőből való pa-
ripa állt, embernek meg híre-hamva sem volt. A 
fiúk teremről teremre haladtak, míg a nagy ház 
legvégében útjukat nem állta egy ajtó. Három 
lakat függött rajta, de a közepén volt egy ab-
lakocska, azon át be lehetett nézni a szobába. 
Odabent egy szürke kis emberke ült egy asz-
talnál. Bekiabáltak neki egyszer, kétszer hiába, 
nem hallotta. Bekiabáltak harmadszor is. Erre 

az emberke fölállt, sorra kinyitotta a lakatokat, 
és kijött. Nem szólt egy árva szót sem, csak egy 
gazdagon terített asztalhoz vezette őket, hogy 
egyenek-igyanak kedvükre. Mikor aztán jóllak-
tak, mindegyiknek megmutatta a hálószobáját, 
és eltűnt.

Másnap reggel a szürke kis emberke fölkel-
tette a legidősebb királyfit, és intett neki, hogy 
kövesse. Végigmentek egy sereg termen és fo-
lyosón, végül egy nagy csarnokba léptek; ott az 
emberke szótlanul rámutatott egy kőtáblára. A 
táblába felirat volt belevésve. A királyfi olvasni 
kezdte:

„Ezt a kastélyt elvarázsolták, de aki a követ-
kező három feladatot megoldja, megválthatja. 
Először: az erdőben a mohában szétszórva rej-
lenek a királykisasszony gyöngyei, szám szerint 
ezer gyöngyszem. Ezt kell összekeresni; de ha 
alkonyatig akár csak egy is hiányzik az ezerből, 
aki keresi, kővé válik.”

A többi már nem is érdekelte a királyfit; ment 
egyenest az erdőbe, és egész álló nap a gyön-
gyöket kereste, de estélig nem talált többet 
száz szemnél. Úgy járt, ahogyan a táblán meg 
volt írva: kővé vált.

Másnap a második királyfi próbálkozott meg, 
de neki sem volt sokkal nagyobb szerencséje: 
kétszáz gyöngyszemig jutott estélig, s ahogy a 
nap leáldozott, kővé vált.

Harmadnap Tökfilkóra került a sor. Kora reg-
gel nekilátott a munkának, keresett-kutatott a 
sűrű mohában, de hiába, nehéz dolog volt ez, 
nagyon lassan ment. Látta szegény fiú, hogy 
nem viszi sokra, elbúsult a sorsán, leült egy kőre, 
és bánatában sírva fakadt. Hát ahogy ott ült és 
búsult, valami neszezés támadt előtte a fűben. 
Fölnézett, s mit látott? Jött a hangyakirály öt-
ezer hangyával glédába sorakoztak, aztán rajta! 
– szaporán, sürögve-forogva hordani kezdték 
Tökfilkó lábához a csillogó gyöngyszemeket. 
Nem telt bele sok idő, együtt volt mind az ezer. 
Akkor a hangyakirály odaállt a gyöngyrakás 
mellé, tisztelgett a csápjaival, s azt mondta:

– Megmentetted az életünket, hát mi is 
megmentettük a tiédet. Azzal, ahogy jöttek, 
egykettőre el is tűntek a fűben.

A királyfi összeszedte a gyöngyöket a sapká-
jába, bement a kastélyba, letette az egészet a 
szürke kis emberke asztalára, aztán lefeküdt és 
jót aludt, hogy másnap pihenten láthasson neki 
a második feladatnak.

Reggel a hallgatag emberke ismét odave-
zette a tábla elé, Tökfilkó pedig ezt olvasta rajta: 
„Másodszor: a királykisasszony hálószobájának 
a kulcsa lent rozsdásodik a tenger fenekén; azt 
kell megkeresni és felhozni onnét.”

„Most aztán véged van – gondolta magában 
a királyfi –, senki nem ment meg a kővé válás-
tól.” De azért csak kiballagott a tengerpartra. 
Hát amint kiér, látja, hogy csak úgy fehérlik a 
víz színe a sok úszkáló, bukdácsoló, ringatódzó 
kacsától. Ahogy meglátták, vidám hápogásba 
kezdtek, egyszer-kétszer lemerültek, s a bóbitás 
gácsér már hozta is nagy begyesen a rozsdás 

kulcsot. Letette Tökfilkó lába elé a homokba, s 
így szólt:

– Megmentetted az életünket, hát most mi is 
megmentettük a tiédet.

Azzal szárnyra kaptak s elrepültek, alant 
szálltak, alig arasznyi magasban, ahogy a kacsák 
szoktak; csak úgy porzott a víz színe a nyomuk-
ban. A királyfi fölvette a kulcsot, besietett vele a 
kastélyba, és letette a szürke emberke asztalá-
ra. Az nagyon elcsodálkozott, de nem szólt egy 
árva szót sem.

Tökfilkó jóízűen megvacsorázott, aztán lefe-
küdt, s reggelig úgy aludt, mint a tej. Akkor föl-
kelt, bevonult a csarnokba, s elolvasta a táblán 
a harmadik feladatot. Az volt a legnehezebb: 
„Fönt a hálószobában alszik a király három lá-
nya. Melyikük evett mézet elalvás előtt?”

Igen ám! Csakhogy mind a három édessé-
get evett: a legidősebbik cukrot szopogatott, a 
középső szörpöt kóstolt: a legkisebbik nyelte a 
kanálka mézet.

De hát honnét tudhatta volna szegény Tök-
filkó, melyik mivel torkoskodott? Három ga-
lambtojás nem hasonlíthat jobban egymásra! 
A királyfi búsan ült a széken, nézte az egyiket, 
nézte a másikat, nézte a harmadikat, töpren-
gett, melyiket válassza, mert ugyan mi egyebet 
tehetett volna, mint hogy csak találomra rámu-
tat valamelyikre, hogy: ez az!

Hát amint így emésztődik, egyszer csak 
zúgást hall, s beszáll az ablakon egy méhecs-
ke. A királyfi megörült: a formájáról rögtön 
megismerte, hogy az csak királynő lehet, mert 
nagyobb volt, mint egy közönséges dolgozó 
méhecske; ha pedig királynő, akkor tüstént gya-
nította, hogy nem más, mint annak a kasnak a 
királynője, amelyiknek annak idején megmen-
tette az életét.

A méhecske meg csak zümmögött, repde-
sett, sorra rászállt mind a három királykisasz- 
szonynak az ajkára, s végül megült annak a szája 
szögletében, aki mézet evett.

Így tudta meg a királyfi, melyik a három kö-
zül a legkisebbik királykisasszony.

A varázs azon nyomban megtört. Fölébredt 
a kastély; ami kővé dermedt, most mind meg-
éledett: ember emberré vált, paripa paripává; 
a kastély följárójánál megrázta magát a két kő-
vizsla, és vidám csaholással rohangálni kezdtek 
az udvaron, s a ház tetején burukkolva nyújto-
gatták szárnyaikat a kőgalambok, egyet-kettőt 
tipegtek, aztán vidáman, boldog suhogással 
szóródtak szét a magasban.

Tökfilkó feleségül vette a legkisebb király-
lányt, és az öreg király halála után rászállt az or-
szág is; a két bátyja meg a királykisasszony két 
nénjét kapta mátkául.

Grimm testvérek

A Méhkirálynő
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1. Ha nehézséget okoz, hogy időt 
szakíts a gyaloglásra vagy kocogás-
ra, oszd szét. Három tízperces menet 
ugyanolyan egészségi előnyökkel bír, 
mint egy harmincperces. Próbálj be-
iktatni egyet, mielőtt suliba mész, egy 
jó tempós sétát ebédidőben, és egyet 
vacsora után.

2. Az edzés segít abban, hogy egész-
ségesen étkezz. Azok, akik legalább 
3 órát edzenek hetente, a felmérések 
szerint kiegyensúlyozottabban táplál-
koznak.

3. A kalória az kalória. Rendszeres 
mozgás mellett több szénhidrátot bír el 
az étrended a hízás veszélye nélkül.

4. Minden film közben legalább 
három-négy reklámszünet van, amik 
egyenként öt percig tartanak. Használd 
ezt az időt arra, hogy hasizomgyakor-
latokat végzel. Háromszor öt perc tisz-
tességes hasprés rengeteget lendít a 
derékméreteden!

5. Találd meg a megfelelő időt a 
testmozgásra. Ha a neked jóleső nap-
szakban mozogsz, az edzés energiá-
val fog feltölteni, és nem leszel fáradt 
tőle. Kísérletezz. Írd fel, mikor mennyit 
edzettél, és hogy érezted magad utána, 
majd tedd át a számodra „energizáló” 
időpontra az edzéseket.

6. Rendszeres edzéssel megelőzhe-
tőek a későbbi egészségügyi problé-
mák, többek között az izületi problé-
mák, a keringési zavarok stb.

7. Aki rendszeresen mozog, más-
képp tartja magát. A jó testtartással 
pedig karcsúbbnak látszol, mivel meg-
nyújtja a tested.

8. Ha tudatos időbeosztás szerint 
edzel, mindig akad alkalom levezetni 
a stresszt. Jó érzés várni azt a fél órát a 
futópadon.

9. Felmérések szerint a heti három-
szori edzés csökkenti a rossz koleszterin 
és növeli a jó koleszterin mennyiségét, 
így csökkenti a szívbetegségek kialaku-
lásának kockázatát.

10. Az intenzív, gyakori testmozgás 
segít abban, hogy mélyen és nyugod-
tan aludj, könnyebben lazíts, ha arra 
van szükséged, és általában hangulat-
javító hatása van.

Ilyenkor, a tél közeledtével sokan küzdenek a 
kellemetlen felfázással. Van néhány megelőző 

lehetőség, ráadásul természetes megoldások. 
Érdemes élni velük, így elkerülhetőek a fájdalmas 
hatások.

Tőzegáfonya
Az egyik legjobb természetes gyógymód fel-

fázás ellen a tőzegáfonya. Folyadék vagy nyers 
formában enyhíti a tüneteket, s segít megelőzni 
is a betegségeket. Az egyik hatóanyaga megaka-
dályozza, hogy megtelepedjenek az E.coli bakté-
riumok a húgyhólyag falán, amelyek felelősek a 
felfázásért.

Csalántea
A másik nagyon jó gyógynövény, amely haté-

kony a felfázás ellen a csalán. A legjobb, ha nem a 
filteres fajtát választod, hanem gyógynövénybolt-
ban szerzed be a szárított csalánlevelet. Ásványi 
sókban és vitaminokban egyaránt gazdag, és 
segít a tünetek enyhítésében. Fél liter vízzel for-
rázz le egy maroknyi levelet, majd hagyd állni 15 

percig. Az így elkészült teát mézzel, citrommal 
ízesítheted.

Forró fürdő
Végy egy forró fürdőt, amibe szárított kamillát 

vagy cickafarkot szórsz. Mind a kettő nagyon jó 
gyulladáscsökkentő. Ülj benne tíz percig. Enyhíti 
a fájdalmakat a tapasztalatok szerint.

Sok folyadék
Nagyon rossz megoldás, ha nem iszol folyadé-

kot felfázás esetén, mert azt hiszed, hogy akkor 
kevesebbet kell majd ürítened. A sok folyadék 
átmossa a veséidet, s hamar eltávolítja a bakté-
riumokat.

Anyukád tanácsa
Jól teszed, ha megfogadod anyukád taná-

csát, és a hideg idő beköszöntével rétegesen öl-
tözöl. A téli hónapokban hanyagold a miniszok-
nyát, és ne ülj hideg helyre. Ellenkező esetben 
szinte garantált, hogy gyakran szenvedsz majd 
a felfázástól.

Érvek 
a rendszeres 
testmozgás 

mellett

Sokan amikor tüsszentünk, nem egyszer, ha-
nem háromszor is tüsszentünk egymás után. 

Van, aki meghatározott pillanatokban tüsszent, 
például edzés után, vagy amikor süt a nap oda-
kinn. A tüsszentés az idegekben kezdődik. Az 
emberek idegrendszere nagyon hasonló egy-
máshoz, viszont a jelek, melyeket az idegrend-
szerünk közvetít, nagyon különbözőek. Ezért van 
az, hogyha valaki pl. beszáll a kocsiba, tüsszent, 
mikor más nem. A tüsszentés azért létezik, mert 
az idegek üzenetet küldenek az agynak, hogy va-
lami van az orrban, ami nem oda való. Ezt a ter-
mészetes folyamatot sok minden beindíthatja, 
például a légkörváltozás is.

A tüsszentés egészséges
A tüsszentés az immunrendszerünk egy fon-

tos folyamata, melynek során a testünk eltávolítja 
az orrból a nem oda való anyagokat. A tüsszentés 
során az orr kitisztul, ezáltal egy csomó veszélyes 
baktérium kikerül a szervezetből. Hogyha valami 
irritálja az orrnyálkahártyánkat, az idegek üze-
netet küldenek az agy „tüsszentésközpontjába”, 
ennek hatására a mellkas izmai felkészülnek a 
tüsszentésre, és hihetetlen erővel préselik ki a 
levegőt az orron vagy a szájon keresztül.

A tüsszentés gyors
A tüsszentés során kipréselt levegő 150 km/

órás sebességgel áramlik. Egyetlen tüsszentéssel 
több mint 100 000 baktérium kerül a levegőbe.

Mikor tüsszenthetünk?
– Szemöldökszedés során is tüsszenthetsz. 

Hogyha szeded a szemöldöködet, az irritálhatja 
az arcban lévő idegeket, aminek az eredménye-
képpen tüsszenthetsz.

– Nem tüsszentünk alvás közben. Hogyha al-
szunk, az orrban lévő idegi érzékelők is alszanak, 
így hát alvás közben szerencsére nem tüsszen-
tünk, hiszen felébrednénk rá.

– Az edzés után tüsszenthetünk. Edzés köz-
ben a száj és az orr nyálkahártyái valamilyen szin-
ten kiszáradnak, ezáltal a nyálkahártyában lévő 
idegek érzékenyebbé válnak, és ez eredményez 
tüsszentést.

– A napfény hatására is tüsszenthetünk. A fé-
nyes napsütés hatására kutatások szerint három-
ból egy ember tüsszent. Ez azt jelenti, hogy vala-
milyen szinten érzékenyek vagyunk a fényre, és 
ez egy öröklött tulajdonság egyes embereknél.

Az legtöbbet tüsszentő állat
A legtöbbet tüsszentő állat az iguána. Az 

iguánák sokkal többet tüsszentenek bármilyen 
más élőlénynél. Azért tüsszentenek ennyit, hogy 
megszabaduljanak bizonyos ásványi sóktól, ami 
az emésztésük mellékterméke.

Hiedelmek a tüsszentésről
– A szívünk nem áll meg tüsszentés közben, 

mint azt sokan hiszik. Amint a mellkasunk a 
tüsszentésre készül, az erek összehúzódnak egy 
kicsit, aminek következtében a szívünk ritmusa 
változhat egy kicsit, viszont nem áll meg.

– A szemgolyóid nem ugranak ki a helyükről, 
mikor tüsszentesz. Az ember reflexszerűen becsuk-
ja a szemét tüsszentés közben, viszont nyitva is 
hagyhatnák, hiszen a szemgolyó lehetetlen, hogy 
egy tüsszentés hatására kiugorjon a helyéről.

– Sokan úgy tartják, hogyha egy állítás ki-
mondása után valaki tüsszent, az helyeseli az 
állítás igazságát. Ezek mellett még számtalan 
babona is kering a tüsszentésről.

Meglepő tények a tüsszentésről

Győzd le a felfázást!
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Skandináv rejtvény (33.)
Rejtvényünkben az APPLE cég legújabb mobiltelefonjának 

a nevét rejtettük el.

Betűrejtvények

D
DA

R
+ ASZ  DUL

T
+                M

E
TT

1 2 3 4

Keresztrejtvény
– Tudod te, hogy kicsoda Petőfi és Arany János? – kér-

dezi egy pesti srác egy vidéki diáktól.
– Hogyne tudnám... 
(A folytatását megtalálod a rejtvényben.)

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 7. ... és kontra, 8. 
Olyanformán, 9. Főütőér, 12. Hangtalanul tűz, 13. Gáll István, 
14. A válasz befejező része, 15. Pápai korona, 17. Alá betűi, 18. 
Mert angolul, 19. Porrá válik, 21. -..., -nek, 23. Nyelvbotlás, 24. 
Lutécium vegyjele, 25. Műkedvelő, 27. Lián fele, 28. Olasz női 
név.

Függőleges sorok: 2. Szerb népmesei alak (ék. f.), 3. Kerti 
növény, 4. Bánat, 5. Fűszer- és gyógynövény, 6. A motor teszi, 
7. A válasz második része, 10. Tejtermék, 11. Kazal közepe, 12. 
Ökör, 16. Mária betűi, 19. Váltópénz, 20. Ritka férfinév, 22. Borí-
tókosár, 23. Az ujjával döfköd, 26. Te és ő.

1

MÁTKA
HALOTTAT 

BÚCSÚZTAT
BÁNÁTI 

HELYSÉG

KÉTEZER SUGÁR

NEM 
KEVESET

AUSZTRIA

ROBBANÓ-
SZERKEZET

TEMPUS

OLASZ-
ORSZÁG

KELET

IDŐNKÉNT
ÍR

AFRIKAI 
ORASZÁG

...-BE

EZ

FORDÍTVA 
ÉK

RŐTVAD

ARZÉN

KIRÁLYI 
FEJFEDŐ

ÁTMÁSOL

ESZ

NŐI 
BECENÉV

KONYHAKER-
TI NÖVÉNY

KÖMÉNYMAG 
SZERBÜL

TEST-
MOZGÁS

ROMÁNIA

GYAKRAN 
SZÓBA HOZ

KATICA

AFRIKAI 
ORSZÁG
A VÉGÉN 
KATTOG

EGY

SZÉLHÁRFA

BOLONDOS, 
ANGOLUL

51 FÉL ÖT

VÍZ-
FESTMÉNY

LENNERT 
GÉZA

MÓRA ...

KUTYA 

ÉPÍTŐJÁTÉK

DÉL-AMERI-
KAI FOLYÓ

KÉN

FÉRFINÉV 

DACOS

MONTE-
NEGRÓI 
FOLYÓ

LEHET 
KÖZEPE
ELŐBB 

SZERBÜL

NÉGY-
ÉVENKÉNTI 

SPORT-
ESEMÉNY

A FÖLDRE

NÉMETH 
LÁSZLÓ

KÉZI 
HŰSÍTŐ 
ESZKÖZ

BÓR

1 2 3
SZ

4 5 6

7 8
GY

9 10 11 12 13

14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

26 26 27

28
A-



Jó
 P

aj
tá

s, 
33

. s
zá

m
, 2

01
1.

 n
ov

em
be

r 1
7.

��

Kicsi sarok

Berakós rejtvény
– Lekvárt főznék belőle.

Betűrejtvények
1. haragszik, 2. egyesegyedül, 3. fasor, 4. november

Keresztszavak
Vízszintes sorok: sárgadinnye, nyaral-e még, forrásvíz.

Függőleges sorok: sárgarépa, általános, zöldeskék.
Anagramma

Norvégia
Körszámtan

49 – Az első számhoz hozzáadunk 17-et,  
a másodikból kivonunk 9-et, és így folytatjuk.

Lóugrásban
1. becsület, 2. emberség, 3. szorgalom

Csupa növény
káposzta

A 31. skandináv rejtvény megfejtése
ANDRÁS-NAP UTÁN AZ IDŐ, 

SŰRŰN TORNYOZÓDIK A FELHŐ

A 32. szám megfejtései

Kitöltőcske
1

2

3

4

5

Meghatározások: 
1. Testmozgás, 
2. Női név, 
3. Őrlőüzem, 
4. Okos, 
5. A ház szeme.

Játék a betűkkel

Ha helyesen fejtetted 
meg, a szürke osz-
lopban egy női név 
jelenik meg

A körben található 
betűkből három 

kerti virág nevét kell 
kiraknod.

M Ó

T S

E Z

CS S

A Ó

A Á

G Ó

I Á

A T

Szóbetoldó

Csak egyetlen szót kell találnod a rejtvény megfejtéséhez.  
Minden vízszintes sorban értelmes szónak kell kialakulnia.

K

S

NY S

Lóugrásban

A rejtvényrácsban 3 fűszernövény neve rejtőzik.  
Könnyítésül mind a háromnak a kezdőbetűit kiemeltük.

9

16

25 2

5

4

3

Körszámtan

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

az üres körcikkbe.
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A fekete lovag Hunyadi József regényéből  
írta és rajzolta Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Bárki, aki valaha látott már egy New 
Yorkban játszódó filmet, otthon érez-
heti magát a felismerhető nevezetes-

ségek között. Felsorolhatatalan a látnivalók 
sora: Empire State Building, Times Square, 
Central Park, Broadway, Szabadság-szobor, 
Rockefeller Center, Metropolitan Museum of 
Art, Madame Tussaud’s Wax Museum. A kér-
dés: hol is kezdjük?

Szabadság-szobor
A szabadság és a demokrácia egyetemes 

szimbóluma (láthattátok a 30-as Jó Pajtás fe-
dőlapján), ezt a szobrot látta meg elsőként a 
mintegy 12 millió Amerikába tartó bevándorló, 
amint hajójuk a közeli Ellis Island bevándorlási 
központ felé tartott. A szobor New York előtt, 
a Liberty Islanden található, a Hudson folyó 
torkolatánál. Frederic-Auguste Bartholdi ter-
vezte, Eiffel mérnökölte, s a szobrot a francia 
nép adományozta 1886-ban az Államok füg-
getlenségének 100. évfordulója alkalmából. 
A teljes magassága a fáklya tetejéig 93 méter, 
a szobor maga 46 méter magas, a súlya 204 
tonna. A szobor kezében lévő új fáklya és a 24 
karátos aranyfüsttel bevont lángja 1986-ban 
került a kezébe, az eredeti a csarnokban van 
most kiállítva. A szobor bal kezében tartott 
könyvbe (Függetlenségi nyilatkozat) római 
számokkal írva ez áll: 1776. július 4. Naponta 
csak 3000 látogatót fogad, a szobor belső tere 
nem, csak a 27 méter magas talapzatépület lá-
togatható, szigorú ellenőrzés mellett. 

World Trade Center – Ground Zero
Tizenhat hektáros munkaterület emlékez-

tet az ikertornyok 2001. szeptember 11-i ször-
nyű pusztulására, amikor is közel 3000 ember 

vesztette életét. A 411 méter magas Világke-
reskedelmi Központ tornyai voltak New York 
legmagasabb épületei, a város látképének 
szimbólumai. Milliók érkeznek az emlékhelyre 
leróni tiszteletüket az áldozatok előtt. Múze-
um készül és egy emlékpark, a tornyok helyé-
re most két hatalmas mélyedés emlékeztet. A 
Ground Zero (a Nulla Szint) egyes területein 
építkezés zajlik, de elkülönített emlékterülete 
látogatható.

Museum of Modern Art
Az 1929-ben alapított MoMA az USA leg-

jelentősebb modern és kortárs művészeti 
gyűjteményével büszkélkedhet. Látható itt: 
Monet, Van Gogh, Matisse, Picasso, Max Beck-
man, Ansel Adams, Warhol és Kiki Smith. Töb-
bek között Dali Az emlékezet állhatatossága, 
Rousseau Álmok, Picasso Avignoni kisasszo-
nyok, Chagall Én és a falu című képe tartozik 
a gyűjtemény becses darabjai közé. Az Abby 
Rockefeller által alapított múzeum ma több 
mint 150 000 művészeti alkotást (festményt, 
szobrot, képet) birtokol. A múzeum könyvtára 
és levéltára is jelentős.

Broadway
A 40. utcáról az 54. utcáig a színházaké a 

meghatározó szerep. Legalább negyven, mé-
retében is komoly színház várja itt a közönsé-
gét, itt játsszák évek s évtizedek óta az Opera-
ház fantomját, a Macskákat, az Oroszlánkirályt 
vagy a Chicagót telt házak mellett. Broadway 
célja nem titkoltan az, hogy bebizonyítsa, a 
színház lehet kereskedelmi szempontból vi-
rágzó üzlet. A Broadway persze teli s teli kü-
lönféle szórakozóhelyekkel, az élet itt csupa 
nyüzsgés és izgalmas várakozás. Húsz-har-
minc százalékos kedvezménnyel szinte min-
dig lehet valamely aznapi előadásra is jegyhez 
jutni, de vigyázz, soha ne vegyél jegyüzértől, 
mert hamis lehet…

Brooklyn Bridge
1883-ban avatták fel, 1825 méter hosszan 

köti össze az East River felett Manhattant és 
Brooklynt. A világ első acélkábeles függőhíd-
ja volt, és 1903-ig a leghosszabb is. Építését 
megannyi mérnöki találékonyság jellemezte. 
A sűrű kábelcsomók tartotta hidat hatszor 
erősebbnek építették, mint kellett volna. 

St. Patrick-katedrális
A Nagy almának is becézett New York legna-

gyobb és legismertebb temploma a Rockefeller 
Center szomszédságában. Szegény ír beván-
dorlók adományaiból épült 21 éven át, 1879-
ben nyitotta meg először kapuit. Az azóta eltelt 
csaknem másfél évszázad alatt tornyokkal és 
kápolnával egészült ki a neogótikus épület. A 

katedrális a gótikus építészet előtti hódolat, a 
város egyik leglátványosabb épülete. Tornyai 
100 méter magasak, a katedrális legalább 2000 
hívő befogadására képes, orgonája 7300 csö-
ves, borzongatóan szép a hangja. A katedrális 
a nyüzsgő és zsúfolt városban valósággal is a 
nyugalom és a béke szigete.

Staten Island komp
Kihagyhatatlan látványosság, megéri a pén-

zét. A komp a Battery Park és Staten Island között 
jár oda-vissza, nagyszerű módja annak, hogy 
úgy ismerd meg békatávlatból a Lower Manhat-
tan és a Hudson folyó életét, és lásd a lenyűgöző 
Szabadság-szobrot is, hogy közben a fedélzeten 
lógatod a lábad. A legtöbb turista végig a fedél-
zeten marad, és ki se száll, kár, mert ha már ott 

vagy, érdemes szemügyre venned Staten Island 
külvárosi jellegű életét is. A komp 30 percenként 
indul, és 25 percig tart minden út.

Grand Central Terminal (GCT)
A világ legnagyobb vasúti pályaudvara 

Manhattan szigetén: 44 peronjához 67 vágány 
tartozik. De már egy sem a föld felszínén fut, 
hanem két szintet birtokolva a föld alatt. A 
terület túl értékes volt ahhoz, hogy a vona-
tok szaladgáljanak rajta, ezért süllyesztették 
a föld alá a múlt század elején! Naponta több 
mint 250 000 utast indít és fogad, de a dup-
lája, vagyis félmillió az érdeklődő látogatója. 
Nevezetessége ólomüveg ablakai és hatalmas 
csillagászati freskója. Pompás éttermek és 
gyorsétkezdék, valamint üzletek is találhatók 
a pályaudvaron. 

NEW YORK: 
A „Nagy alma” zamata

Grand Central Terminal

Ground Zero

Brooklyn Bridge St. Patrick-székesegyház
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SZTÁRVILÁG

Nemrég tartották meg Belfastban (Észak-Írország) az idei MTV 
EMA, vagyis MTV European Music Awardsot, a legrangosabb 
európai könnyűzenei díjkiosztót. Az esemény háziasszonya 

Selena Gomez volt, aki nyolc különböző ruhában igyekezett elkápráz-
tatni a közönséget, és ez jól ment neki. A várva várt eredmények mel-
lett a show sem maradt el, a Coldplay nyitotta meg több mint nyolc-
ezer ember előtt. Őket követte Lady Gaga, Justin Bieber, Bruno Mars 
és az LMFAO. A legendás Queen és Adam Lambert közösen zárták a 
műsort, a The Show Must Go On, a We Will Rock You és a We Are The 
Champions slágerekkel. A díjkiosztó legmeghatóbb része az volt, ami-
kor Amy Winehouse-ról emlékeztek meg egy kisfilmmel. Most először 
több helyszínen is bulizhattak a résztvevők, így a műsorral egyidejűleg 
a Snow Patrol tizenötezer ember előtt játszott a téren, míg a Red Hot 
Chili Peppers az Ulster Hallban táncoltatta a közönséget. Az EMA fo-
lyamán tizenöt kategóriában hirdettek díjazottakat. Lady Gaga tarolt 
leginkább, és ez nem váltott ki megdöbbenést, az viszont igen, hogy 
rajta kívül csupán egy női előadó, Katy Perry jutott egy árva díjhoz. A 
nyertesek listája: 

Legjobb női előadó – Lady Gaga 
Legjobb dal – Lady Gaga: Born This Way 

Legjobb videoklip – Lady Gaga: Born This Way 
Legnagyobb rajongói bázis – Lady Gaga 

Legjobb férfi előadó – Justin Bieber 
Legjobb popelőadó – Justin Bieber 

Legjobb új előadó – Bruno Mars 
Legjobb Push Act – Bruno Mars 

Legjobb rockelőadó – Linkin Park 
Legjobb alternatív zenei előadó – 30 Seconds to Mars 

Legjobb World Stage előadás – 30 Seconds to Mars 
Legjobb hiphopelőadó – Eminem 

Legjobb koncertelőadó – Katy Perry 
A világ legjobb előadója – Big Bang (Dél-Korea) 

Global Icon – Queen  
Lady Gaga vs. Adele – kibeszéljük az MTV EMA-t! 

A listát böngészve feltűnhetett, hogy nincs rajta például Adele, aki 
az idei évben mindeddig legtöbb nagylemezt értékesített. Úgy látszik, 
hogy a (többé-kevésbé) zenei tévécsatorna nézőinek – hiszen javarészt 
ők szavaztak – egyelőre nem Adele a nagy kedvencük. A londoni éne-
kesnő helyett inkább a New York-i Lady Gaga a menő. Kicsit fájó, hogy 

egy európai zenei díjkiosztón amerikai diadalmaskodik, méghozzá fö-
lényesen. Sőt, ha alaposan végignézzük a listát, egészen csak a végén 
találunk európai előadót (Queen). Azt is érdekes megfigyelni, hogy két 
díjazott együttes is – mind a Linkin Park, mind a 30 Seconds to Mars 
– Los Angelesben alakult. A lényeges kategóriákban egyébként főleg a 
tavalyi kedvencek győztek, ez vonatkozik Lady Gagára is, hiszen 2010-
ben is ő villogott. Ugyanígy a férfiaknál sem történt változás, újra Justin 
Bieber lett a menő és díjazott (habár Bruno Mars is szépen felkapasz-
kodott).  

Ezúttal bekukkantunk a címben szereplő két énekesnő életébe is. 
Gagaéba azért, mert nyert, Adelébe pedig azért, mert nem nyert. 

Gaga és a vérfarkas 
A Mother Monsternek is elnevezett előadónőnek legújabb terve, 

hogy létrehozza saját alapítványát, amely kicikizett, kiközösített fiatalo-
kon segítene. A Harvard Egyetemmel és a The California Endowmenttel 
szeretné beindítani a Born This Way Foundation működését. A szerve-
zet többek között önbizalom-fejlesztéssel, konfliktuskezeléssel, men-
torállással és karrieres tanácsadással foglalkozna. 

Eközben a média Gaga magánéletén is csámcsog, pontosabban Lüc 
Carllal folytatott viszonyán, amely olyan, mint a hullámvasút: hol fent, 
hol lent. Egyelőre – épp úgy, mint a mesékben – három próbált álltak 
ki. Első két alkalommal Lüc vetett véget a nagy lamúrnak azzal, hogy 
félrelépett. Utána pedig Gaga kavart egy másik pasival. Nem tudni, hol 
csúszott félre ez a kapcsolat, hiszen az énekesnő családot tervezett 
Lüc-kel, azt is mondta, hogy ő az élete értelme. Állítólag a You and I 
klipje forgatása alatt összemelegedett Taylor Kinney-vel, aki leginkább 
a Vámpírnaplók rajongóinak lehet ismerős, ugyanis vérfarkast játszott 
a második évadban. 

Adele kés alatt 
Adele mostanában egészségügyi gondokkal küzd. Tüneteit kezdet-

ben pszichés okoknak tulajdonították mondván, hogy csak lámpalázas. 
Utána viszont kiderült, hogy ennél valamivel komolyabb a helyzet, és 
kés alá kell feküdnie bevérzett hangszálai miatt. A műtét után termé-
szetesen jó ideig pihenésre szorul, ezért az idei év összes fellépését 
lemondta, főleg az Egyesült Államokban. Nem tudni, hogy a sok eről-
tetéstől vagy inkább káros szenvedélyétől, a dohányzástól alakult-e 
ki a betegség, de utóbbiról nagyon gyorsan le kellene mondania, ha 
folytatni szeretné szépen ívelő karrierjét. Amíg a brit énekesnő hang-
szálműtétje miatt pihen, a múlton rágódik... pedig nem kellene! Rette-
netesen hiányzik neki volt párja.

– Furcsa ez a kettős érzés, mert semmiért sem adnám fel a sikerei-
met, egész életemben erre vágytam, mégis... ha rá gondolok, iszonyúan 
hiányzik, és amikor énekelek, mindig eszembe jut – epekedik Adele. 

Naná, hogy eszébe jut, hiszen a 21 nevű albumán található szomorú 
dalok egytől-egyig az exéről szólnak, az énekesnő ugyanis így próbálta 
meg feldolgozni a drámai szakítást. Adele azt is bevallotta, hogy legne-
hezebb a Someone Like You-t énekelnie, hiszen a dalban legbelsőbb, leg-
őszintébb érzéseiről vall az exel kapcsolatban. Egy szép és igaz magyar 
mondást ajánlunk Adele figyelmébe: felmelegítve csak a káposzta jó! 

Összeállította: L. M. 

A 2011-es MTV EMA nyertesei

Lady Gaga

Adele
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Úgy látszik, hogy Bruno Marsot is utol-
érte a Justin Bieber + Selen Gomez 

szindróma. Azt is mondhatnánk, hogy min-
den valamirevaló sztárra akad legalább egy 
őrült rajongó. Amikor a „majmokkal” tánco-
ló Mars nyilvánosan is bevallotta, hogy Jes-

sica Caban modellel jár, a rajongók máris 
fenyegető elektromos üzenetekkel árasz-
tották el Jessicát. De Bruno sem járt sokkal 
jobban, hiszen ő is halálos fenyegetéseket 
kapott. Azóta mindenhová testőr kíséri az 
énekest. 

Katy Perry tavalyi California Girls video-
klipje is igencsak émelyítő, de bátran 

kijelenthetjük, hogy Kina Grannis klipje 
az idei év egyik legédesebb alkotása. Bo-
nyolult számítógépes effektusok helyett 
ugyanis csapatával a jól bevált csináld 
magad technikát választották, hogy egy 
igazán egyedi, érdekes filmecske szület-
hessen meg. Az In Your Arms című dal 
klipjéhez harminc ember, 288 000 gumi-
cukorka és huszonkét hónapnyi kemény 
meló kellett. Így jött létre ez a stop-motion 
technikával, vagyis képkockánként mon-
tázsolt remekmű. Azt pedig, hogy megér-
te-e, döntsd el te!  

Kristen Stewart, az Alkonyat kedvelt sztárja 
a nyilvánosság előtt is mesélt arról, hogy 

több mindenről kellett lemondania színészi 
karrierje miatt. Az Alkonyat-őrület elején, 
2008-ban, azzal küszködött, hogy egyáltalán 
befejezze a középiskolát. Utána Bella Swan 
szerepe nemzetközi hírnevet és dollármil-
liókat hozott Kristen számára, ugyanakkor 
elmondása szerint az egyik legfontosabb ko-
rábbi céljáról kellett lemondania.

– Szerettem volna Sydneybe költözni, 
mert az a kedvenc városom. Ott jártam 
volna egyetemre is, tulajdonképpen ez volt 
minden vágyam – mondta a színésznő, de 
azért természetesen azt is hozzátette, hogy 
valójában nem bánja a sors beavatkozását, 
amiért más útra terelte őt.  

Stresszes pár napokon van túl minden 
megrögzött Simpson család-rajongó, 

miután a gyártó tévéállomásuk közzétet-
te, hogy nagy valószínűséggel befejezik 
a rajzfilmsorozatot. Erre szerencsére nem 
került sor, és sikerült kiegyezni a készí-
tőkkel, így még legalább két teljes évadra 
számíthatunk a közeljövőben. A pénzügyi 
gondok természetesen nem tűntek el tel-
jesen, és megpróbálják alacsonyabb költ-
ségvetésből kihozni a sorozatgyártást, de 
ennek remélhetőleg nem lesz rossz követ-
kezménye, és az új generációk is pont úgy 

fogják szeretni a Simpson családot, mint a 
régiek. A gyártók és a készítői legalábbis 
ebben bíznak. 

Egy amerikai cég eléggé eredeti rajzfilm-
sorozattal állt elő, azzal a céllal, hogy 

közelebb hozza az irodalmat a diákokhoz. Is-
mert szépirodalmi alkotásokat dolgoztak fel, 
meglehetősen egyedi módon: az epizódok-
ból a kötelező olvasmányok karaktereit, mo-
tívumait és konfliktusait bárki megismerheti, 
szlogenként pedig ezt választották: a tanulás 
leghatékonyabb formája! A rajzfilmsorozat 
hőse Super Cliff, aki pontról pontra bemutatja 
az irodalmi alkotásokat (figyelem, az ő figurá-

ját nem kell figyelembe venni a tétel kibontá-
sakor dolgozat esetén!). Egyik rajzfilm például 
Shakespeare Macbeth-jét elemzi: van benne 
némi vér és erőszak is, de hát Shakespeare 
sem fukarkodott eredeti műveiben a megrá-
zó jelenetekkel. Természetesen megoszlanak 
a vélemények a filmecskékkel kapcsolatban: 
egyesek szerint hasznosak, mert így többen 
megkedvelik a klasszikus irodalmat, mások 
szerint viszont a diákok ezentúl majd pláne 
nem nyitják ki a kötelező olvasmányokat. 

Brunót is fenyegetik

Nem 
vámpírvilágba 

készült

Rajzfilmes irodalomóra

Simpsonék megmenekültek!

Videoklip 288 000 cukorkával
Kina Grannis



Jó
 P

aj
tá

s, 
33

. s
zá

m
, 2

01
1.

 n
ov

em
be

r 1
7.

��

n YU ISSN 0350-9141 n Megjelenik a tanévben minden csütörtökön n Alapító (laptulajdonos): Magyar Nemzeti Tanács n
n Kiadja a Magyar Szó Kft., 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1., Szerbia n Megbízott igazgató: Bordás Győző n Megbízott főszerkesztő: Varjú Márta n Szerkesztő: Lennert Géza n
n Tördelés: Buzás Mihály n Szerkesztőségi titkár: Fehér Mária n Telefon: +381/21/ 475-400-8 (csak telefon) n 
n Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza n Terjeszti a Magyar Szó Kft. lapterjesztő osztálya, telefon és fax terjesztési ügyekben: 021/557-304 n
n Dinárfolyószámla: 340-15329-18 Erste Bank Novi Sad (feltüntetni: Jó Pajtás előfizetésre!) n Előfizetés egy évre (kb. 38–42 szám) 2000 dinár (csak belföldi kézbesítéssel) n 
n Előfizetés egy évre (külföldre): a postaköltség változásának függvényében (érdeklődni e-mail-ben) n 
n Készült a Magyar Szó Kft. FORUM Nyomdájában, Újvidéken n A nyomásért felel: Berta Zoltán igazgató n 
n Jó Pajtás az interneten: URL: http://www.jopajtas.info n e-mail: szerk@jopajtas.info n 

Jó
 P

aj
tá

s
Va

jd
as

ág
i m

ag
ya

r g
ye

rm
ek

la
p

CIP –  Katalogizacija u 
publikaciji

Biblioteka Matice 
srpske, Novi Sad

82+79(02.053.2)

ISSN 0350–9141

COBIS.SR-ID 
16225794

Vajdaság AT
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Téjékoztatási, valamint 
Kisebbségi Titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési 
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

Az idén immár harmadik alkalommal 
vettek részt doroszlói gyerekek is a 
Bada Johanna és Bada István által 

szervezett irodalmi vetélkedőn, Budapesten, 
amelynek célja az olvasás népszerűsítése volt. 
Az idei versenyre Gion Nándor A kárókatonák 
még nem jöttek vissza című regényét kellett 
elolvasniuk a diákoknak. 

A háromnapos kiránduláson (november 
4–6.) kb. 60 vajdasági magyar gyerek vett részt 
(temeriniek, újvidékiek, bácsföldváriak és do-
roszlóiak). Ellátogattak a Petőfi Irodalmi Múze-
umba, a Csodák Palotájába, az Országházba, a 
Tropicariumba, a Hősök terére, Buda várába, 
a Halászbástyára, a Fővárosi Nagycirkuszba, 
majd Gödöllőre, a királyi kastélyba.

A verseny helyszíne a szálláshely volt: a 
horvát nemzetiségi kollégium az Örs vezér 
téren.

Eredmények:
1. hely: Gólya (a bácsföldváriak csapata)
2. hely: Kócsag (Temerin)
3. hely: Bíbic (Újvidék, Petőfi Sándor iskola)
4. hely: Nádirigó (Újvidék, Sonja Marinko-

vić iskola) és Szárcsa (Doroszló).
Külön dicséretben részesült Tóth Anna-

bella újvidéki és Turkál Anna doroszlói ta-
nuló, akik kiemelkedtek a képzőművészeti 
alkotásaikkal.

A vajdasági főszervező Muhi Gabriella újvi-
déki tanárnő volt. Szervező és kísérő tanárok: 
Rokvity Erzsébet (Újvidék), Szlancsik Deák Eni-
kő (Bácsföldvár), Sziveri Tóth Franciska (Teme-
rin) és Brindza Ervin (Doroszló).

A doroszlóiak versenycsapatát: Huszár 
Anikó (8. osztály), Brindza Mátyás (5. oszály), 
Diósi Vivien (8. osztály), Hegedűs Hajnalka (6. 
osztály) és Turkál Anna (8. osztály) képezték. 
A többi résztvevő a Bölcsek Tanácsában ver-
senyzett: Dékány Áron (5. osztály), Hencsár 

Dorottya (6. osztály), Hencsár Levente (8. osz-
tály), Varga Gitta (6. osztály), Diósi Nikoletta (8. 
osztály) és Gellér Éva (8. oszály).

A rendezvény külön érdekessége volt, hogy 
a Bada házaspár sok-sok történetet mesélt Gion 
Nándorról, hiszen személyes ismerősei, munka-
társai voltak egykor az írónak, valamint az, hogy 
az író Budapesten élő nagybátyja is jelent tudott 
lenni a vetélkedőn. A gyerekek feledhetetlen él-
ményekkel és jutalomkönyvekkel tértek haza.

B. I.

Irodalmi vetélkedő Budapesten

Csoportmunka Csodák palotája, tükörszoba: Melyik az igazi?

Az Országházánál


