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66. évf., 2012. IV. 19., ára 50 dinár 15
A Lenovo megkezdte az Intel által ter-

vezett Classmate PC legújabb inkar-
nációjának a szállítását, amely nem más, 
mint egy netbook, amit direkt iskolás 
tanulóknak fejleszettek ki. A Classmate+ 
néven forgalmazott „kis aranyos” egy iga-
zi, teljes PC: 1,8 GHz-es Intel Atom N455 
processzort, 1 GB SDRAM memóriát, 250 
GB-os merevlemezes meghajtót (vagy op-
cionális SSD tárat), 10/100 Mb/s Ethernet 
hálózati csatolót, és 2,4 GHz-es 802.11n 
WiFi vezeték nélküli modult tartalmaz. A 
felsoroltakon kívül 10 hüvelykes, 1024 x 
600 képpont felbontású LCD képernyőt, 
3x USB 2.0 kaput, 1,3 megapixeles kame-
rát, VGA kimenetet és Windows 7 Starter 
operációs rendszert is magában foglal. 

Amint a téma ismerői láthatják, semmi-
ből sem a legújabb és legjobb került a gép-
be, nem egy csicsás csúcsgép előállítása 
(ilyenekkel – 500–2000 dolláros árkategóri-
ában tele vannak a boltok), inkább a régen 
megálmodott (erről már többször írtunk) 
„százdolláros laptop” ideáljának megköze-
lítése volt a cél. Ez persze továbbra is elér-
hetetlennek tűnik, de a 200 dollár körüli ár 
már egyáltalán nem, egy ilyen konfiguráci-
óhoz pláne nem. Persze ezek remek kis gé-
pek, és az lenne az ideális, ha minden iskola 
minden (vagy legalábbis: felsős) tanulónak 
tudna venni egy ilyen „diákkomputert”. Em-
lékszik még valaki arra a – néhány évvel ez-
előtti – hírünkre, miszerint Eszéken a város-
vezetés minden középiskolást meglepett 
egy (akkori) középkategóriás laptoppal 
(méghozzá nem a választások előtt)? Most 
már fele annyi pénzből kihozható a dolog... 
Hajrá! Tessék szépen pályázni!

A Lenovo szóvivője a gép bemutatóján 
elmondta, hogy a Classmate+ hordozha-
tó masina már az egész világon kapható, 
majd hozzátette: pontos ára nincs, mivel 

ez attól függ, hogy mennyit adnak el egy-
egy  iskolának. Több Classmate – olcsóbb 
(darabonkénti) ár...

G:-)

Értesítünk és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az első íz-
ben megrendezendő Sakkozni akarok! sakkversenyre, amelyet 2012. május 

5-én 10 órai kezdettel Csantavéren, a Hunyadi János Általános Iskolában tartunk 
meg, a szabadkai Spartak sakk-klub és a csantavéri Hunyadi János általános is-
kola szervezésében.

Bővebb tájékoztatást a 064/1971-969-es mobilszámon Rózsa Zsombor sakk-
szakkörvezetőnél lehet kapni.

A szabadkai Spartak sakk-klub  
és a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola sakkszakköre

Sakkverseny Csantavéren

Új Intel-Lenovo Classmate PC tanulóknak
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Denis Hayes egyetemista kezdeménye-
zésére 1970. április 22-én 25 millió 
ember emelte föl szavát a természe-

tért. Ez a történelmi jelentőségű esemény 
fontos változásokat hozott: szigorú törvények 
születtek a levegő és a vizek védelmére, új 
környezetvédő szervezetek alakultak, és több 
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb 
életvitelre. Persze a helyzet ennek ellenére to-
vábbra is aggasztó.

Pedig e szervezetek célja, hogy föléb-
resszék az emberekben a felelősségtudatot, 
s rávezessék őket arra, hogy mindenkinek 
magának kell tennie valamit a környezetünk 
megóvásáért. Mégis hányszor lehet látni a 
tévében, hogy emberi gondatlanság miatt a 
madarak, a halak ezrei pusztulnak el. 

A bácsföldvári Svetozar Marković iskolá-
ban a Totyogó Pingvinek nevű környezetvédő 
csoport néhány tagja és a csoportot vezető 
tanárnő és  tanító néni vár rám, ugyanis kutató-
munkát végeztek, plakátokat készítettek a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatban. Elmesélik, 
hogy mindezt miért tették. A csoport vezetői 
Rózsa Márta tanítónő és Deák Szlancsik Enikő 
magyartanárnő, valamint velünk van az ötödi-
kes Nagy Karolina, Novák Tamás, Gyurcsik 
Emese, a hetedikes Soltis Paulina Panna, a 
nyolcadikos Székely Zsófia és Mák Szilárd.

Elsőként a csoportvezetők ismertetik, hogy 
milyen pályázatra is készülnek.

– Szeptemberben jelentkeztünk a móra-
halmi Kerek Világ Alapítvány „A kapu két vi-
lág határa – melyek egyikében te laksz” című 
pályázatra, mely két részből áll. Az első a ha-
gyományőrzés, ez esetben a betlehemezés. A 
gyerekek elkészítették a betlehemes játékot, és 
több helyen előadták december folyamán. Már 
tudjuk, ezzel harmadik helyezést értünk el.

 A második része a pályázatnak a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos plakátok készíté-
se. A tanulók nagyon is aktuális témákra gyűj-
töttek anyagot: a globális fölmelegedés okai 
és hatásai, veszélyeztetett állatfajok megóvá-
sa, a környezettudatos élet, az alkalmazkodó 
építészet, a környezetbarát háztartás… 

Nagy lelkesedéssel gyűjtötték az anyagot, 
rajzoltak, festettek  Még a téli szünidőben is 
bejártak az iskolába, hogy időre elkészüljenek 
a plakátok, ugyanis, mint minden verseny, ez 
is erdményhirdetéssel végződik majd. A díjak: 
mórahalmi vagy adriai nyaralás. 

  A tablókból vándorkiállítást szervezünk 
Bácsföldvár, Péterréve és Óbecse több intéz-
ményében. Célunk, hogy minél többen lássák 
a munkánkat. Szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy mindenki felelős a környezetéért. 

Egy csoportban dolgoztak a gyerekek, 12 
tanuló gyűjtötte az anyagot, rajzolt, festett. 

– Csoportmunka volt ez – mondja Panna 
–, mindenkinek megvolt a feladata. Mi a Ve-
szélyben az élővilág című plakátot készítet-
tük. Nagy segítségemre volt a Vadvilág atlasza 
című könyv. Rajzainkkal arra figyelmeztetünk, 

hogy az emberek figyeljenek oda a természet-
re, ne engedjék az olajat a tengerbe, ne vágják 
ki a fákat...

Karolina az interneten talált ötleteket a pla-
kátjukhoz.

– Hogyan lesz környezetbarát az életünk 
– erről szól a mi plakátunk. – Azt rajzoltuk le, 
hogyan kell spórolni a vízzel, a villanyárammal, 
az újrahasznosítás fontosságáról is szóltunk. 
Meg a faültetésről... – fejezi be Karolina.

Tamás nyiltan megmondja, mért jelentke-
zett ebbe a csoportba. Szeretné, ha megnyer-
nék a pályázatot. Nem volt még Mórahalmon, 
s bízik abban, hogy díjat kapnak, s elmehet a 
szép fürőbe, esetleg az  Adriára.

–  Az alkalmazkodó építészet a témája a mi 
plakátunknak – folytatja Tamás –, s azt rajzol-
tuk le, milyen házakat építenénk, hogy árvíz 
esetén is ellenálljanak a víznek. 

– Én is ebben a csoprtban dolgoztam 
– halljuk Szilárdtól –, lerajzoltuk, hogy hogyan 
védekeznénk a természeti katasztrófa ellen. 
Az interneten talátuk az ötletet: egy fán van 
egyház – ezt rajzoltuk le.

Zsófi az éghajlatváltozásról írt és rajzolt.
– Egyedül kezdtem el készíteni a plakátot, 

aztán láttam, hogy egyedül nem megy, s Panni 
segített. Azt rajzoltuk le, hogy milyen melegek 
lesznek a nyarak, a telek pedig enyhék, ha az 
ember semmit sem tesz a természet megvé-
déséért. Ez katasztrófához vezet...

Emese is az internetről töltötte le az ötlete-
ket a környezetvédelemmel kapcsolatban.

– A plakátot azért készítettük, hogy véd-
jük a környezetünket. Itt Bácsföldváron sokan 
szemetelnek, nem óvják a környezetünket. Föl 
szeretnénk hívni a figyelmet, hogy ültessenek 
fát! – fejezi be Emese.

Közös üzenetük: „A jövő nem fogja jóvá 
tenni azt, amit Te a jelenben elmulasztasz.” 
– Totyogó Pingvinek.

Koncz Erzsébet

Veszélyben az élővilág!
Április 22-e a Föld napja

A tanító nénivel

A Totyogó Pingvinek csoport a plakátokkal
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A szabadkai Széchenyi István iskola 
tanárait és diákjait megihlették Saša 
Božović gyermekversei, melyek közül 

többet meg is zenésítettek az évek folyamán. 
Így aztán az elmúlt hetekben az iskola kórusa 
és zenekara szorgalmasan gyakorolt, és a költő 
hat megzenésített gyermekversét ők is előad-
ták egy zenés-beszélgetős előadás keretében, 
először az iskolában, majd a Városháza dísz-
termében. A fellépést az tette különlegessé, 
hogy a tanulók magával a költővel is találkoz-
hattak, aki a dalok között mesélt magáról, sa-
ját élményeiről, a verseiről, sőt egyet-egyet fel 
is idézett.

A próbákról, a koncertről és a költő verse-
iről a hatodikos Piukovity Petrával, Hosszú 
Nikolettel, Pančić Kevinnel és Katancsity 
Denisszel, valamint a nyolcadikos Horvát Ni-
kolettával és Tamás Áronnal beszélgettünk.

Denisz immár második éve kórustag. Na-
gyon élvezi az éneklést, akkor is, ha népda-
lokat adnak elő, akkor is, ha ismert szerzők 
dalait.

– Én szívesen énekelnék a kórusban mo-
dern dalokat, de azokat is szeretem, amiket 
itt tanulunk. Mivel szerb nyelven íródtak a 
versek, sajnos nem értettem egészen, miről 
énekeltem, ám a dallam és a ritmus tetszett, 
és különleges érzés volt, hogy maga a költő 
is ott volt velünk. Hetekig gyakoroltunk, az 
első fellépésünk itt volt az iskolában, és na-
gyon sokan eljöttek. Néhányan izgultak, de 
én nyugodt voltam, mert volt már máskor is 
fellépésünk.

Áron két éve jötte ebbe az iskolába, azóta 
tagja a zenekarnak, ő a dobos.

– Szerintem nagyon fontos szerepem van a 
zenekarban, nagyjából én tartom össze a töb-
bieket, én adom a ritmust. Nekem tetszett ez a 
koncert, jó volt a zene, a dalok ritmusa, hangu-

lata, meg ezek a dalok sokkal modernebbek 
voltak ahhoz képest, amiket játszunk. A ked-
vencem az Ivan című dal volt. Mindegyik vers 
szövegét értettem, és szerintem sokkal jobb, 
amikor egy verset megzenésítenek, mert így 
közelebb áll hozzánk, és könnyebben megta-
nuljuk a szöveget is. Ha megzenésítve tanul-
nánk a verseket, sokkal egyszerűbb lenne a 
dolgunk. Nekem az iskolai fellépés jobban tet-
szett, mert jobb volt az akusztika, és tisztában 
szólt minden hang.

Nikoletta is szeret énekelni, annak ellenére, 
hogy nincs valami jó hangja, legalábbis ő ezt 
állítja.

– A kórusban szerintem több mint százan 
lehetünk. Általában a zenekar és a kórus külön 
próbál, de jobb a zenekarral gyakorolni, mert 
megadják a dallamot, és így könnyebb éne-
kelni. Nekem tetszettek a dalok, mert most 
nem régi népdalokat énekeltünk, pörgős volt 
a zene, és a költővel való beszélgetések is ér-
dekessé tették az egészet, bár nem mindent 
értettem meg belőle, mert rossz volt a hang-
zás. A versek viszont tetszettek. Mi, idősebbek 
is megtaláljuk benne magunkat, mert olyan 
dolgokról szólnak, ami még hozzá tartozik a 
kamaszkorhoz is. Büszke vagyok az iskolánkra, 
hogy éppen mihozzánk jött el a költő, és meg-
hallgatta, hogyan énekeljük a verseit.

Kevinnek különlegesebb szerep jutott, hi-
szen ő énekelte az egyik dal szólóját.

– Én a Ne vidi Rosa dalje od nosa című 
dalt énekeltem. Már egy ideje éneklek, még 
alsóban felfedezték, hogy jó hangom van, de 
ötödikben kezdtem komolyabban foglalkoz-
ni vele. Most már megszoktam, hogy kiállok 
az emberek elé énekelni, nincs bennem izga-
lom. Fontos, hogy a dal, amit éneklek, tetsz- 
szen, mert különben nem tudom jól megta-
nulni és előadni. Ez a dal tetszett, jó ritmusa 

van, a szöveget is megértettem, és szerintem 
ez is fontos. Nem volt rá lehetőségem, hogy 
beszélgessek a költővel, de szívesen meg-
kérdeztem volna tőle néhány dolgot. Viszont 
hozzám így dal formájában közelebb került a 
költészet.

– Én mandolinszólót játszom a zenekarban 
– tudjuk meg Petrától. – Sok mindent lehet 
a mandolinon játszani, igaz, hogy pop- vagy 
rockzenét nem. Sokáig nem örültem, hogy ép-
pen mandolinon kell játszanom, de mostanra 
megbarátkoztam vele. Szerintem a Városhá-
zán sokkal jobb volt a hangulat, és szebb volt 
a környezet. Nagyjából megértettem a verse-
ket is, de nekem annyira nem fontos maga a 
szöveg, bár néha eggyütt énekelek a többiek-
kel. Tetszettek a dalok, jó volt a ritmusuk. Én 
örültem neki, hogy megzenésített verseket 
adunk majd elő, bár az elején nem tudtam el-
képzelni, hogy fog ez az egész kinézni, mégis 
jól sikerült. Szerintem jók voltunk.

Nikolett nagyon élvezi, hogy kórustag le-
het, sőt a húgát is rábeszélte, hogy csatlakoz-
zon.

– Nekem érdekesek voltak ezek a versek, 
érettem őket. A kedvencem a Mamin poljubac 
című vers volt, de az Ivan is érdekes volt, hi-
szen a gyerekkori szerelemről szól. Szerintem 
Božović versei egyébként is közel állnak a gye-
rekekhez, mert olyan dolgokat ír le, amelyeket 
a gyerekek is átélnek. Elég nehéz volt össze-
hozni ezt a fellépést, közben volt szünetünk, 
meg néhány gyereknek nem ment az éneklés, 
ám végül összejött, és szerintem megérte a 
sok próba. Én már előzőleg is hallottam a köl-
tőről, meg utána is néztem az interneten, úgy-
hogy már az is élmény volt, hogy ő is eljött, a 
megzenésített versek pedig közelebb hozzák 
a gyerekekhez a költészetet.

Sztojánovity Lívia

Amikor egybeforrt a vers és a zene

Veszélyben az élővilág!
Április 22-e a Föld napja
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A tavasz a természet legvonzóbb idősza-
ka, minden mozog, fejlődik, szaporo-
dik. Bármerre járunk is, tarka virágok-

ban, rügyező, majd fokozatosan kilombosodó 
fákban, ezerhangú madárdalban és hihetetle-
nül gazdag rovarvilágban gyönyörködhetünk. 
Nehéz lenne eldönteni, hogy hol gyűjthetünk 
több élményt, hol vár ránk több meglepetés, a 
mezőkön, az erdőben, vagy a vizek, nádasok 
mentén.

Ha a hegyekben járok, mindig rácsodálko-
zom az odúját ácsoló harkályra, az erdei utak 
mentén nyíló virágokra, az avarban fürgén 
szaladó futrinkákra, az erdőszélen először a 
sárga ruhát öltött som-, majd később a fehér-
be öltözött kökénybokrokra. 

A mezőkön a mezei pacsirták trilláit hallha-
tom, de közben azt figyelem, hogyan emelke-
dik a kis földkupac az odalent dolgozó vakond 
munkája nyomán. Rengeteg látnivalót tár el-
énk a vizek birodalma, akár egy halastó men-
tén, akár a Tisza vagy a Duna partján járunk.

Márciusban sűrűn bummog a bölömbika, 
trillázik a kis vöcsök, hófehér kócsagok repül-
nek, a magasban pedig már a költéshez készü-
lődik, nászrepül a barna rétihéjapár. Áprilisban 
hangosan karicsol a nádirigó és a kisebb, de 
hozzá nagyon hasonló, cserregő nádiposzáta, 
a rétes vidéken járva gyakran a tücsök ciripe-
lésével kezdődő kékbegyek énekét hallgatom, 
és mindig örömmel tölt el, amikor meglátom 
az első, fiókáikat vezető nyárilúdpárokat. Már 
repülnek az áttelelt citromlepkék és nappali 
pávaszemek, aztán később, áprilisban egyre 
több lepkét látunk, amelyek mint a szárukról 
szabadult, tarka virágok libegnek, csaponga-
nak a rétek felett. 

Szeretem a nagy víztócsákkal tarkállt lege-
lőket, ahol gumicsizmám szinte nyeli a kilo-
métereket, miközben a bíbicek jajgató kiáltá-
sait és a pólingok bugyborékoló nászhangjait 
hallgatom. Távcsövem látómezejében közelre 
kerül az útszéli bokor csúcsán ülő hím cigány-
csuk fekete fejével, fehér nyakravalójával és 

rozsdaszínű begytollaival, és messzire száll a 
petézéshez gyülekező zöld levelibékák breke-
gő kórusa. Számomra a tavasz az év legszebb 
és látnivalóban leggazdagabb időszaka, ami-
kor kár minden olyan napért, amelyet nem töl-
töttünk a szabadban. Figyeljük együtt a körü-
löttünk lüktető életet, és vegyük észre azokat 
a kisebb-nagyobb csodákat, amelyeket csak 
ez az időszak tár fel számunkra!

Az áprilisi tóparton járva a reggeli órákban 
gyakran elénk kerül a vízisikló. Összetekered-
ve sütkérezik a parton, de közeledtünkre ki-
nyújtózik, és gyors csúszással igyekszik eltűnni 
a parti nádszálak között. Hüllőfajunk gyakori a 
folyók és tavak közelében, mocsaras területe-
ken, de megtaláljuk a víztől távolabbra is. Ha 
váratlanul lépünk melléje, néha nem a mene-
külést választja, hanem holtnak tetteti magát. 
Kinyújtózik, hátára fordul, még a száját is kitát-
ja, így várja mozdulatlanul, hogy továbbha-
ladjunk. Néhány lépés után visszanézve aztán 
látjuk, hogy gyorsan életre kel, és már siklik is 
a legközelebbi sűrű felé.

A vízisikló többnyire békákat zsákmányol, 
áldozatát nem öli meg, hanem élve nyeli el, és 
ez egy nagyobb tavi béka esetében több mint 
egy óráig is tarthat. A megfogott béka, per-
sze, igyekszik menekülni, hangosan sír, de a 
kígyó nem ereszti, és előbb-utóbb elnyeli. Ha 
régebben ilyen zsákmányát nyelő vagy nyelni 
készülő sikló került elém, megmentettem a 
békát, de aztán beláttam, hogy ezzel csak azt 
a példányt szabadítom meg, hiszen a kígyó 
éhes marad, és újabb prédát keres. Ezért, bár 
a madarak után a békák a kedvenceim, nem 
avatkozom a természet rendjébe. 

Iszapos medrű tavak parti részein, de növé-
nyekkel benőtt vizesárkokban is megtaláljuk 
az elevenszülő vagy fialó csigát. Zöldesbarna 
színű, tojásdad alakú házán sötét sávok van-
nak. Kopoltyúval lélegzik, így csak ritkán jön 
a felszínre, a mederben fekvő köveken vagy a 
növényeken mászik. Érdekessége, hogy nem 
petékkel szaporodik, hanem elevenszülő.

Petezacskójában egész nyáron át különbö-
ző fejlődési állapotú embriók vannak, ugyanis 
a hetven-nyolcvan pete fokozatosan érik meg. 
A kifejlődött kiscsigák egyenként hagyják el 
a petezacskót, és már ekkor apró házuk van. 
A kifejlett hímek kisebbek, mint a nőstények, 
jobb tapogatójuk erősen megvastagodott, er-
ről könnyen felismerhetők. Életüket, mozgá-
sukat a szabadban nehéz megfigyelni, ezért 
annak idején akváriumban tartottam példá-
nyokat, és az egyik szült is a medencében. 

Április végén, május elején sárgarigókkal, 
gébicsekkel és a többi sereghajtóval érkezik 
Afrikából a berki tücsökmadár. Ritkán látni, je-
lenlétére többnyire csak a hímek könnyen fel-
ismerhető, gyakran hosszú percekig hallatott, 
tagolt „szer-szer” éneke alapján figyelünk fel. A 
párok évente egyszer, május végén költenek, 
a tojó a talajhoz közel a növényzet sűrűjében 
építi a fészkét. A fiókák gyorsan fejlődnek, már 
kéthetes koruk előtt elhagyják a fészket, és 
önállósodásukig a növényzet sűrűjében buj-
kálnak. Kora ősszel indulnak Afrika felé.

Az áprilisi és májusi réteken járva tarka vi-
rágtengerben és a felette repülő rovarokban 
gyönyörködhetünk. Hasonló alakúak, de szí-
nezetükben, ha néha csak kis mértékben is, de 
eltérők a boglárkalepkék. Májustól októberig 
repül az ékes boglárka. Nősténye feketésbar-
na, a valamivel kisebb hím szép, kék színű. A 
szemes boglárka első nemzedéke áprilistól jú-
niusig, a második július és szeptember között 
repül. Jellemző a szárnyak külső szegélyén 
látható világos foltsor. Nincs kék szín a szere-
csenboglárkán, szárnyainak szegélye fehéres, 
mögötte rozsdaszínű foltsor húzódik. A tavaszi 
időszak végén és a nyári hónapokban repül.

A homoktalajú legelők jellemző állata a ho-
moki gyík. Teste karcsú, a háta közepén zöld 
színű sáv húzódik. Rendkívül gyors mozgású, 
melegigényes állat, ezért napsütötte, meleg 
időben figyelhető meg. 

Sch. E.

Tavasz mindenütt

Bölömbika Vízisikló
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Hamarabb hagyják el párjukat szélső-
ségesebb időjárási viszonyok között a 

madarak, állapították meg amerikai kutatók. 
A klímaváltozás miatt várhatóan csak növe-
kedni fog a hűtlen madarak száma.

„A legtöbb látszólag monogám madár-
nak végül több partnere van” – mondja Car-
los Botero, aki az amerikai Nemzeti Evolúci-
ós Szintézis Központ kutatójaként vizsgálta 

a madarak hűtlensége és a klímaváltozás 
összefüggéseit. Botero munkatársával, Dus-
tin Rubensteinnel több száz madárfaj sza-
porodási viselkedéséről készült feljegyzést 
tekintett át. Azokra a fajokra összpontosí-
tottak, ahol a hímek és a nőstények közösen 
nevelik a fiókákat. A nagy adatbázis magá-
ban foglalta a sarlósfecskéket, a cinegéket, 
a sólymokat, a poszátákat, a verebeket, a 
récéket, a ludakat és a sirályokat.

Az adatbázisukban szereplő minden 
fajra kiszámították a hűtlenség mértékét, 
meghatározva, hogy a fészkekben milyen 
arányban található félrelépésből származó 
fióka. Megnézték a válások mértékét is, azaz, 
hogy a madarak milyen arányban hagyták 

ott partnereiket a szaporodási időszakok kö-
zött. Amikor ezeket az adatokat összevetet-
ték az egyes fajok fészkelőhelyei közelében 
lévő időjárási állomások hőmérsékleti és 
csapadékadataival, érdekes összefüggésre 
figyeltek fel. A változó, kiszámíthatatlanabb 
éghajlatú vidékeken szaporodó madarak 
hajlamosabbak voltak a hűtlenkedésre.

A hűtlenség azoknál a fajoknál volt a leg-
nagyobb mértékű, amelyeknek a meleg és a 
hideg legdrámaibb évszakos ingadozásaival 
kellett szembenézniük. Ilyenkor valószínűleg 
kifizetődő a partnerek váltogatása, mert növeli 
annak esélyét, hogy legalább egy fióka hordoz 
olyan géneket, amelyek segítenek megbirkóz-
ni a várható változó körülményekkel.

Rossz időben hűtlenebbek a madarak

Egyik pénteken a családdal Adára utaztunk, egy kiskutyu-
sért. Ő eddig az első kutyánk.

Este értünk haza. Mikor elengedtük Lettit, nagyon meg volt 
ijedve, de hamar megszokta, hogy itt kell tovább élnie. Sokat 
játszom vele, igen aranyos. A minap a vásárban vettem neki 
egy kék labdát, amivel nagyon szeret játszani. Apa minden reg-
gel kiengedi Lettit, és kedvére szaladgálhat. Mikor hazaérek az 
iskolából, első dolgom, hogy kimegyek hozzá. A macskáimat 
nagyon szereti, de ők ezt nem viszonozzák. Letti kergeti őket, 
de  csak azért, mert játszani szeretne velük. Ha vendégek jön-
nek, mindenki megsimogatja, és közben mondják:

– Jaj, de aranyos!
A kutyám kedveli a gyerekeket, szeret velük játszani. Vasár-

nap ebéd volt nálunk, Dóra és Letti kötelet húztak, ebben ver-
senyeztek, hogy ki az erősebb. Nagyon vicces volt.

Nagyon örülök, hogy végre lett egy kiskutyánk.
Gregus Emma, 6. a osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Az én macskám neve Cirmi. Féléves lehet, 20 cm magas és 
40 cm hosszú. Fehér színű, de van rajta fekete és szürke folt 

is. A szeme pedig zöld színű. Nagyon szeret benn a szobában, a 
kályha mellett. Van, amikor beszökik a konyhába is, és megeszi 
a kirántott húst vagy a kolbászt. Imádja, ha simogatják, és ha 
játszanak vele. Én sokat játszom vele, de ha a hasát piszkálom, 
rugdalózik és harap. A kutyáim már megszokták, és már nem ha-
ragszanak rá. A testvérem, Szabina nem szereti, ha bent van, mert 
azt hiszi, hogy hullik a szőre, pedig ez nem is igaz. Anya is sokszor 
kidobja, mert azt mondja, hogy már régóta bent van. Reggel, 
mikor felkelek és megyek  ki, hogy kizárjam az ajtót és a kaput, 
Cirmi első dolga, hogy beszalad, és felmegy az ágyra vagy odaáll 
a fürdőszoba elé, és nyarvog, hogy engedjem be, mert szomjas. 
Van még egy rossz tulajdonsága, az,hogy rágja a virágok leveleit. 
Anya ezért nagyon mérges tud lenni.

Ilyen az én macskám. Kicsit rossz, de azért szeretem. 
Januskó Szuzanna, 6. a osztály,  Hunyadi János iskola, Csantavér

Az én macskám

Az én kutyám, Letti

Az udvarlásukról híres lu-
gasépítő madarak néhány 

faja nem elégszik meg azzal, 
hogy pompás lugassal csábítsa 
el a párját, hanem optikai trükköt 
is bevet a siker érdekében, állít-
ják ausztrál kutatók.

Az Ausztráliában és Új-Gui-
neában élő lugasépítő madarak 
hímjei kifinomult párzási rituá-
léval csábítják magukhoz a to-
jókat. Sok faj hímje lugasszerű 
építményt emel, amelyet fajtól 
függő módon díszít fel. A tojók 
alaposan megvizsgálják a lugast 
és díszítését, és csak akkor párza-
nak a hímekkel, ha tetszik nekik 
az eredmény. Ausztrál kutatók 
szerint egyes fajok optikai trük-
köket is bevetnek a tojók meg-
hódítására.

A tojók elcsábítására a nagy 
lugasépítő madár (Ptilonorhy-
nchus nuchalis) hímje csonto-
kat, kagylókat, köveket és más 
szürke tárgyakat gyűjt össze, 
amelyekből kialakít egy alapot 
a lugasnál. Hosszú órákat tölt el 
azzal, hogy fáradságos munká-
val elrendezzen egy sugárutat 
a vesszőkből felépített lugas két 
fala előtt. Mihelyt a tojó beáll a 
„sugárút” elejére, a hím élénk 
színű tárgyakat, például színes 
gyümölcsöket kezd a csőrébe 
kapni, és egymás után felmutat-
ja ezeket a tojónak.

A hím a „sugárút” építésekor 
a nagyobb tárgyakat távolabb, 
a kisebbeket közelebb helyezi az 
út kezdetéhez. Mivel a távolabbi 
tárgyak kisebbnek tűnnek, mint 
a közelebbiek, ez az elrendezés 
olyan illúziót hoz létre, mintha 
az alapozásba rakott tárgyak 
nagyjából egyforma méretűek 
lennének, és az alpozott terület a 
valóságosnál kisebb lenne. Ez az 
illúzió valószínűleg arra szolgál, 
hogy kiemelje a színes tárgyakat 
mutogató hímet.

Laura Kelley és John Endler a 
Deakin Egyetem két kutatója azt 
vizsgálta, mennyire segíti elő ez 
az illúzió a hímek párzási sikerét. 
Miután megmérték a lugasok 
különböző paramétereit, arra a 
következtetésre jutottak, hogy 
minél jobb az illúzió, annál sike-
resebbek a hímek a tojóknál.

Illuzionisták  
a lugasépítő madarak
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A bűnügyi filmekben és sorozatokban 
gyakran látunk különféle lenyomatok 

után kutató  nyomozókat. Begyűjtik az ujj, 
a tenyér, a cipőtalp... lenyomatát, aztán ezek 
alapján a bűnözőt is begyűjtik. Olykor a 
horgászok is végeznek nyomozást lenyoma-
tok alapján. Azokra a fogak ejtette sebekre 
– horgász szaknyelven „foglenyomatokra” 
– gondolunk, amelyet ragadozó hagyott el-
menekült áldozatán.

Mint ahogy a ragadozónak sem sikerül 
minden kiszemelt áldozatát zsákmányul ej-
tenie, úgy a horgász sem tud elcsípni min-
den halat, amely a horgára kap. Mert sem a 
horgászás,  sem a ragadozók zsákmányszer-
zése nem film, és nem is bűnügyi sorozat.

A horogról elmenekült hal méreteit a 
horgászok rendszerint túlbecsülik. Ennek 
okai elsősorban lélektaniak, mert az izgal-
mak hatására a horgász – de hasonló esetek-
ben más is – képtelen tárgyilagosan szem-
lélni a dolgokat. Aztán, amikor meséli meg 
újrameséli, rátesz egy-két lapáttal. Mások 
is hajlamosak erre, de a horgászra jobban 
odafigyelünk. Érdekességszámba mennek 
azok a történetek, amelyekben a horgász 

és a ragadozó nem mint ellenfelek, hanem 
mint vetélytársak jelentkeznek. Ilyen esetről 
szólunk a mellékelt képpel is.

Történt a törökbecsei ragadozófogó ver-
senyen, hogy a horgászok egyikének horgá-
ra kis balin kapott. Zsákmány, látjuk, kicsi. 
Legalábbis a horgász számára. De ha odafi-
gyelünk a hal hátrészén éktelenkedő vágott 
sebekre, megállapíthatjuk, hogy a ragadozó 
számára nagynak bizonyult. A vágott sebek 
ugyanis egyértelműen csuka ebfogaitól 
származnak. Ez a balin tehát elég ügyes volt, 
és szívósan is küzdhetett, hogy megmene-
küljön a csukapofák szorításából. Futólag 
mondjuk, hogy a horgász, mint ahogy ekko-
ra balin esetében illik, visszaengedte.

De a hal hátrészén látható vágott sebek 
arról is árulkodnak, hogy mekkora volt a 
távolság az ebfogak között, ennek alapján 
pedig bizonyos utalásokat lehet(ne) tenni 
arra, mekkora is lehetett a csuka. Csakhogy 
ez inkább találgatás, és ebből kifolyólag a 
nagyotmondás, mintsem a reális világába 
tartozik. Az ebfogak közötti távolság nem 
szól arról, mekkora volt a fejhossz és a fej-
szélesség aránya, és arról sem, hogy a test-

hossz hányszorosa volt a fejhossznak. Szóval 
túlságosan is sok az ismeretlen ahhoz, hogy 
találgassunk. De a horgászokra igencsak 
ösztönzően hat, ha tudják, hogy horgászvi-
zükben olyan nagy csukák tanyáznak, ame-
lyek képesek ekkora sebeket ejteni. 

Az érzékenyebb lelkületűek miatt mond-
juk, hogy az ilyen sebeket a hal simán kihe-
veri. Bizonyítja ezt az is, hogy – lásd! – ho-
rogra kapott.

Fognyom és foglenyomat

Az utóbbi néhány évben vízpartjain-
kon egyre több a legyező horgász. 

Korábban az a nézet uralkodott, hogy ez a 
horgászmódszer és a műlegyek használa-
ta kizárólag a pisztrángos vizeken hatásos, 
másutt semmi keresnivalója. Vidékünk hor-
gásza legfeljebb balinozás alkalmával hasz-
nált valamiféle műlegyet. Az utóbbi időben 
azonban bebizonyosodott, hogy a tájainkon 
élő ragadozók többsége sikeresen csalható 
horogra műlegyek segítségével.

A módszer rohamos népszerűségét an-
nak is köszönheti, hogy a szükséges műle-
gyek olcsón és gyorsan elkészíthetőek. Per-
sze kell hozzá némi ügyesség meg gyakorlat 
is. Most azonban nem elkészítésükről szó-
lunk, az ugyanis hosszú volna.

Tájainkon elsősorban azok a műlegyek 
váltak be, amelyeket sztrímereknek (an-
golul: streamer) nevezünk, és a végsőkig 
szabad fordításban akár lobogónak is ne-
vezhetnénk őket. Kell hozzá némi toll, szőr, 
fonál, cérna, horog... És talán semmi más.

A sztrímerek valójában halat utánzó 
műlegyek, a vízben hasonlóan viselkednek 
mind a támolygó műcsalik. Míg a támolygó 
műcsalik vezetés során nem pihentethetők, 
nem állíthatók meg, hiszen azonnal elsül-
lyednek, addig a sztrímerek csodálatos tor-
namutatványokra alkalmasak. Fontos tudni, 
hogy a csuka, a süllő, a balin, a domolykó, a 
sügér egyaránt horogra csalható általuk.

A sokoldalú műlegyek

Árpás Bojan pillanatok alatt elkészítette 
a sztrímert
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Április 19. 

Emma, Buda, Leó és Gerold napja.
Emma: Germán eredetű név. Alakválto-
zataival, az Irma és a német Erma név-
vel együtt Ermin, Irmin germán isten 
nevéből. Más feltevés szerint a germán 
hermion néptörzs nevéből való. Az Erm-, 
Irm- névelem számos német név elő-
tagjaként is előfordul, és az Emma ezek 
rövidülése is. 
Gerold: Germán eredetű név. Jelentése: 
dárda, hatalom. 

1906. IV. 19.  (106 éve)

Párizsban meghalt Pierre Curie francia 
Nobel-díjas fizikus (egy lovas kocsi gázol-
ta el). 1881-ben a piezoelektromosságot, 
1898-ban feleségével, Marie Curie-vel a 
polónium és a rádium nevű radioaktív 
elemeket fedezte fel.

1713. IV. 19. (299 éve)
Elfogadták a Pragmatica Sanctiót, amely 
a nőági örökösödést is elismerte a 
Habsburg-dinasztián belül. Később, az 
1722/23-as országygűlés Magyarország 
törvényévé emelte.

Április 20. 
Tivadar, Konrád, Töhötöm  

és Tihamér napja.
Tivadar: Görög, latin eredetű név, a The-
odor név magyar megfelelője. Jelentése: 
Isten ajándéka. 
Töhötöm: Török, magyar eredetű név, a 
Tühütüm névből származik. Jelentése: 
fejedelem, herceg. 

2010. IV. 20.  (2 éve) 

Felrobbant a mexikói öbölben található 
Deepwater Horizon olajfúró torony. A 
robbanás folyamatot indított el, amely 
az Egyesült Államok történetének leg-
nagyobb ökológiai katasztrófájához 
vezetett.

1862. IV. 20. (150 éve) 
Végrehajtották az első sikeres pasztörizá-
lást. A folyadékokban található mikroor-
ganizmusok elpusztítására fejlesztette ki 
Louis Pasteur és Claude Bernard. A pasz-
törizálás olyan élelmiszer-technikai mód-
szer, amely elsősorban a folyadék 60–90 

°C közötti hirtelen, rövid idejű felmelegí-
tésével, és azt követően gyors lehűtéssel 
csökkenti a benne lévő mikroorganizmu-
sok számát. A sterilizációval ellentétben a 
pasztörizáció nem írtja ki az összes mik-
roorganizmust, csak olyan mennyiségre 
csökkenti a számukat, ahol már nem ké-
pesek fertőzni. Pasztörizációt leginkább 
az élelmiszeriparban használnak, mivel a 
sterilizációs eljárások rontják az ételek mi-
nőségét, illetve élvezeti értékét. Pasztöri-
zációra többnyire a folyadék forráspontja 
alatti hőmérsékleteket használnak.

Április 21. 
Konrád, Zelma, Simeon és Anasztáz 

napja.
Konrád: Germán eredetű név. Jelentése: 
merész és tanács(adó). 
Anasztáz: Görög eredetű név. Jelentése: 
a feltámadott.

1782. IV. 21. (230 éve) 
Óvodanap – Friedrich Fröbel német pe-
dagógus és óvodaalapító születésének 
emlékére tartják ezen a napon az „óvo-
danapot”. 1831. és 1836. között Svájcban 
tevékenykedett, különböző iskolákat ala-
pított, és részt vett a népiskolai tanárkép-
zésben. Felismerte a jelentőségét az isko-
la előtti nevelésnek, amely a gyermekek 
tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-
ben létesítette kisgyermekek részére az 
első „Gondozó-, Játék- és Foglalkoztató 
Intézetet” a türingiai Blankenburgban, 
amelyet 1840-től óvodáknak nevezett el.

1926. IV. 21. (86 éve) 

Londonban megszületett Elizabeth Ale-
xandra Mary Windsor (VI. György király 
legidősebb lánya), aki 1952-ben II. Erzsé-
bet néven Nagy-Britannia uralkodója lett.

Április 22. 
Csilla, Noémi, Kelemen és Noé 

napja.
Csilla: Írói névalkotás a csillag szóból. 
Először Dugonics András Etelka című 
regényében szerepelt (1788). A csilla 
növénynév is, a Scilla növénynemzetség 
magyar nevének, a csillagvirágnak a vál-
tozata. A nyelvjárási csilla szó jelentése 
pedig: a gyékény és a nád gyenge hajtá-
sa, illetve gyéren növő sás. 
Noé: Héber eredetű, bibliai név. Jelen-
tése: nyugalom, vigasztalás. Némelyek 
azonban sumer eredetűnek vélik, így 
jelentése: hosszú élet. 

1970. IV. 22. (42 éve)
A Föld napja  – 1970-ben először rendez-
ték meg a Föld napja környezetvédelmi 

akciónapot az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. A Föld napja azóta világmére-
teket öltött, nálunk is különböző akciók-
kal emlékeznek meg róla.

1937. IV. 22. (75 éve) 

Neptun városában, New Jersey államban 
megszületett Jack Nicholson Oscar-díj-
jas amerikai színész. Ismertebb filmjei: 
Schmidt története – Golden-Globe díj 
(legjobb drámai színész, 2003); Lesz ez 
még így se! – Oscar-díj (legjobb férfi 
főszereplő, 1998); Egy becsületbeli ügy – 
Oscar-díj (legjobb mellékszereplő 1993); 
Batman; Az Eastwick-i boszorkányok; 
Becéző szavak – Oscar-díj (Legjobb férfi 
mellékszereplő, 1984); Ragyogás; Száll 
a kakukk a fészkére – Oscar-díj (legjobb 
férfi főszereplő 1976), Golden Globe 
díj (legjobb férfi alakítás, 1976); Kínai 
negyed Golden Globe díj (legjobb férfi 
alakítás, 1975); Szelíd motorosok.

Április 23. 
Béla, Albert, Sándor, Ilma, György, 

Ilona, Egyed, Egon, Gellért  
és Adalbert napja.

Béla: Bizonytalan eredetű régi magyar 
személynév. Több Árpád-házi királynak 
volt a neve, majd a 19. században újították 
fel ismét. A régi magyar Bél személynév -a 
kicsinyítő képzős alakja. A bél szó eredeti 
jelentése: belső rész (pl. szív). Török ere-
detűnek is tartják, ez esetben a jelentése: 
előkelő. Már a középkorban mestersége-
sen azonosították az Adalbert névvel.
Adalbert: Germán eredetű név. Jelenté-
se: nemes fény, fénylő nemesség. 

1995. IV. 23.  (17 éve) 

A könyv és a szerzői jogok napja. A kata-
lánok javaslatára az UNESCO nyilvánítot-
ta ezt a napot a könyv napjává.

1564. IV. 23. (448 éve) 
Megszületett, majd 52 évesen ugyanezen 
a napon 1616-ban meghalt William Sha-

kespeare színész, író, drámaíró (Rómeó és 
Júlia, Hamlet). Irodalmi hagyatéka talán 
a leggazdagabb a világon: 37 színdarab, 
154 szonett, 2 elbeszélő költemény, és 
egyéb, különböző műfajú versek. Ugyan-
akkor mindössze két, valamennyire is 
hiteles arcképe maradt az utókorra. Kéz-
írását csak aláírásából és egy, a cenzúra 
által betiltott mű 147 soros jelenetéből 
ismerjük, nincsenek személyes érzéseiről 
beszámoló levelek vagy naplók.

Április 24. 
György, Simon, Györgyi, Bonifác, 

Csaba, Egon, Melitta, Becse, 
Honóriusz, Hümér és Sebő napja.

György: A görög Geórgiosz névből, illet-
ve ennek a latin Georgius formájából szár-
mazik. Jelentése: földműves, gazdálkodó. 
Hümér: Magyar nyelvújítók a Fidél név 
magyarítására a hű melléknévből alkot-
ták. Jelentése: hűséges. 

Április 24. 
Szent György ünnepe. 

A katonák és földművelők védőszentje 
kis-ázsiai keresztény katona és vértanú 
volt. A néphit Szent György napjától 
számította a jó időt, a valódi tavasz kez-
detét.

1500. IV. 24. (512 éve) 
Tavaszi gonoszjáró nap, ekkor a boszor-
kányok szabadon garázdálkodhattak. 
Tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a ke-
rítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tart-
sák. Aki ilyenkor a keresztútra ment, meg-
láthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán 
mentek a néphit szerint harmatot szedni. 
Lepedővel szedték fel a mezőről a harma-
tot, majd kifacsarták a lepedőt, s az így 
nyert nedvet megitatták a tehenekkel. 

Április 25. 
Márk, Ervin, Márkus és Ányos napja.

Márk: A Márkus név rövidülése, amely a 
latin Marcus névből származik. Jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, 
határvidék, erdő védője. 
Ányos: Görög, latin eredetű név, a Ani-
anus név megmagyarosodott formája. 
Jelentése: bántó, zsarnoki.

70. IV. 25. (1942 éve) 
Szent Márk – Velence védőszentje 
– ünnepe. I. sz. 70 után Jézus Krisztus 
tevékenységéről, személyiségének sze-
repéről szóló különböző görög nyelvű 
írásokat egy szent írásgyűjteményben, 
az Újtestamentumban foglalták össze. 
A legkorábban keletkezett részeihez 
tartoznak Pál apostol levelei, amelyeket 
az egyes közösségekhez intézett. Az ep-
heszosziakhoz írott vagy az úgynevezett 
pásztorlevél csak 80 vagy 90 körül kelet-
kezett. Az evangéliumoknak eredetileg 
megfogalmazott részletei régebbiek, 
mint a Pál-levelek, azonban csak az apos-
tol halála után kerültek végleges formá-
jukban leírásra. A Márk-evangélium 
keletkezett elsőként (70 előtt). A szentté 
avatott Márk evangélista Albánia és Kor-
fu, valamint az írók, titkárok, jegyzők és 
az építőmunkások védőszentje is.

1969. IV. 25. (43 éve) 
Megszületett Renée Zellweger Oscar-
díjas amerikai színésznő (Bridget Jones 
naplója, Chicago, Pokolba a szerelem-
mel, Hideghegy stb.). 
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I
zráel népe felismerte, hogy Sámuel az 
Úr prófétája. Amikor Sámuel megörege-
dett, Izráel vénei elmentek hozzá, és azt 

mondták:
– Rendelj nekünk királyt, hogy kormá-

nyozzon minket! Sámuel akkor Sault kente 
föl királynak.

Saul Isten segítségével legyőzte Izráel 
népének ellenségeit; ekkor elbizakodott, és 
engedetlen lett Isten iránt. Sámuel ezért így 
szólt Saulhoz:

– Mivel megvetetted az Úr szavát, téged 
is megvetett az Úr!

Saul elvesztette az Úr kegyelmét, és a 
gonosz lélek gyötörte őt. Ezért meghagyta 
a szolgáinak, hogy keressenek valakit, aki jól 
tud hárfázni, és vezessék hozzá. Ekkor elho-
zatták Dávidot, és az hárfája pengetésével 
megkönnyítette Saul lelkét.

A filiszteusok nemsokára ismét hadat 
indítottak Izráel ellen. Saul elrendezte sere-
gét, Dávid pedig hazatért, hogy atyja nyáját 
legeltesse.

Amikor szemben állt a két sereg, a fi-
liszteusok táborából előlépett egy óriás 
termetű harcos, kinek neve Góliát volt. A réz-
sisakos, pikkelyes páncélt öltött óriás nagy 
hangon gyalázkodó, sértegető szavakkal 
párviadalra hívta a zsidó katonákat. Senki 
sem mert vele szembeszállni, ezért napról 
napra bátrabban gyalázkodott és sérteget-
te a zsidókat. Így tartott ez napokon át, reg-
gel és este.

Történt pedig, hogy Dávid, a Betlehem-
ből való Isai legkisebb fia idősebb fivéreinek 
élelmet vitt a haditáborba. Amikor meghal-
lotta Góliát gyalázkodó szavait, látta, hogy a 
katonák félnek az óriástól, és a sérelmet sen-
ki sem meri megtorolni. Elhatározta, hogy 
szembeszáll a hencegő óriással, és lemossa 
a zsidókat ért gyalázatot. Fivérei ellenezték 
a tervet. Saul, a zsidók királya sem akarta 
harcba engedni.

– Nem mehetsz a filiszteus ellen, hogy 
vele megvívj, mert te még gyermek vagy, ő 
pedig ifjú kora óta harcos katona.

De Dávid ragaszkodott elhatározásához.
Saul, a király, amikor látta, hogy az ifjút 

nem tudja szándékától eltéríteni, fölaján-
lotta neki saját harci öltözékét, kardját, si-
sakját. Dávid azonban a számára szokatlan 
fölszerelést letette, s bottal, parittyával és 
öt lapos kővel indult az állig fölfegyverzett 
Góliát felé. Az óriás ezen rettentően fölbő-
szült.

– Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz 
rám? – kiáltotta.

Dávid ekkor parittyájával egy követ hají-
tott a filiszteus fejére. A kő a földre sújtotta 
az óriást. Az ifjú ekkor odarohant, kihúzta 
Góliát kardját, és levágta a fejét. Erre a filisz-
teusok mind megfutamodtak.

A vallási gondolkodásban a legmaga-
sabb fokot az ókori keleti népek közt a 

zsidóság érte el, mely – bár sok más vallás 
elemeit is magáévá tette – egy istent hitt 
(monoteizmus), minden más istent hamis-
nak, bálványnak tartott. A monoteizmussal 
a zsidóság a világ sokféle jelenségét nem 
külön-külön okokra vezette vissza, hanem 
a legkülönfélébb jelenségek mögött egy ál-
talános végső okot, egyetlen mozgatóerőt 
tételezett föl. Így a világot nem mint külön-
féle, egymást sokszor keresztező erők zűrza-
varát látta, hanem mint egységes irányítás 
alatt álló rendet szemlélte. 

Dávid király (i. e. 990 táján) már rava-
szabb és ügyesebb uralkodó volt, mint az 
elődje, Saul. Alkalmasint Hirámnak, Tirosz 
föníciai királyának a védelme alá helyezte 
országát, s ez a föníciai szövetség nemcsak 
hogy megerősítette hatalmát, nagyban 
elősegítette fia, Salamon nagyságának ki-
bontakozását is. Sajnos Dávid nem élt szent 
életet (Sámuel második könyve szerint) 
uralkodása idejében a gyilkosságok és ki-

végzések végeszakadatlan sorozata sokkal 
inkább valamilyen vad nép törzsfőjére, sem-
mint művelt uralkodóra vall. 

Dávid király Jeruzsálemet tette az or-
szág fővárosává, és ott királyi palotát 
épített. A frigyszekrényt is elhozatta az új 
fővárosba. Habár Dávid sok kegyelmet ka-
pott Istentől, mégis egy alkalommal nagy 
bűnt követett el, és ezért súlyos büntetést 
kellett elszenvednie. Fővezérét, Joábot 
elküldte seregével a háborúba, ő maga 
pedig Jeruzsálemben maradt. Hogy Uriás 
feleségét, Betszábét nőül vehesse, levelet 
küldött Joábnak, a fővezérnek, és meg-
parancsolta, hogy állítsa Uriást az első 
sorokba, és hagyja, hogy elvesszen! Dávid 
pedig, Uriás halála után valóban feleségül 
vette Betszábét!

Dávid hetvenéves korában halt meg; de 
előbb még mindent elkészített, hogy fia Sa-
lamon, az Istennek templomot építhessen.

Összeállította: Uri Ferenc történész

Dávid és Góliát
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Ismét rendezvényre, vetélkedőre voltam 
hivatalos, melyet az adai Cseh Károly Álta-
lános Iskola magyartanárnője, Máriás Va-

léria szerevezett április 5-én. Mindig szívesen 
megyek a szülővárosomba, abba az iskolába, 
amelynek valamikor én is koptattam a padja-
it…  Nemcsak  a központi, hanem a baraparti 
iskolások is abban versenyeztek, ki tud több 
közmondást, szólást, szóláshasonlatot, ki is-
meri legjobban nyelvünk virágait.

A magyartanárnő elmondása szerint min-
den magyaróra azzal kezdődik, hogy föllapoz-
zák a Mi fán terem című könyvet,  valaki mond 
egy számot, s mindannyian megtanulják az 
azon az oldalon lévő közmondást, meg persze 
az értelmezését is. Így ötödik osztály óta sokat 
megismertek, s szinte nem is kellett külön ké-
szülniük erre a megmérettetésre.

A tizenkét fordulós  versenyen  huszonné-
gyen vetélkedtek, ugyanis egy-egy csoport-
ban két tanuló versenyezett.

Az első fordulóban föl kellett ismerni a 
megadott mondatok közül melyek a közmon-
dások, melyek a szólások, szóláshasonlatok: 
Más kárán tanul az okos.; Minden rosszban 
van valami jó.; Alszik, mint a medve.; A szeme 
sem áll jól…

A Fejezd ki szólással volt a címe  a követ-
kező fordulónak. Egy szóhoz szólást kellett 
szerkeszteni a megadott értelmezés mellett: 
Ravasz, agyafúrt, ügyeskedő – a szó: a pénz. 
(Megéri a pénzét); vagy: Nincs segítség, ma-
gadra maradsz – a szó: szolga. (Magad uram, 
ha szolgád nincsen.); Kiderült az igazság – a 
szó: szög. (Kibújt a szög a zsákból.)

A harmadik fordulóban testrészek nevéhez 
fűződő szólásokat lehetett szerkeszteni. Ez 
sem volt nehéz, mert az értelmezés segített: 

Alaposan megszidja. (Fejére olvas); Bátran 
kimondja, amit gondol. (Ami a szívén, az a 
száján.); Megegyeztek egymással. (Markába 
csap.)

A negyedik fordulóban  a megadott szólá-
sok kulcsszavát kellett megtalálni: Megesik a 
... rajta.; Meghasad a … bánatában.;  Fél ...ára 
sem  elég.; Kimutatja a …a fehérjét.; Feni rá a 
…át.;  Megakad rajta a…

Megadott szóra is lehetett szólásokat, köz-
mondásokat szerkeszteni. Jár: A baj sosem jár 
egyedül.; Addig jár a korsó a kútra, míg össze 
nem törik.; Lassan járj, tovább érsz. Állatnevek: 
tyúk, ló, macska: Annyit ért hozzá, mint tyúk az 
ábécéhez.; Ajándék lónak ne nézd a fogát. Mel-
léknév: fényes, okos, ravasz: Fényes, mint a nap.; 
Okos, mint a tavalyi kos.; Ravasz, mint a róka…

Válaszd ki a megoldást! – volt a következő 
forduló címe. Három lehetőség közül lehetett 
választani: A kutya sem ugatja meg. ( Senki 
sem törődik vele.); Annyit ért hozzá, mint a 
tyúk az ábécéhez. (Nem túl jártas valamiben.); 
Pénz beszél, kutya ugat. (Csak a pénz számít.)

A leglátványosabb felada az volt, amikor 
egy-egy közmondást, szólást rajzokról kellett 
fölismerni. 

A vetélkedő győztesei: 
Az első díjat a Tóth Bojnik Alexandra és 

Juhász Katalin páros érdemelte ki a barapar-
ti iskolából. Második lett Vastag Nikolett és 
Zetkó Gergő. Harmadik: Lévai Erik és Juhász 
Orsolya.

Kinek mi tetszett a versenyen? Elmesélik a 
győztesek.

– Nekem a közmondások rajzokról való 
fölismerése tetszett a legjobban – mondja 
Nikolett. – Különben nem sokat kellett készül-
ni, mert minden magyarórán tanulunk egyet, 
meg persze az értelmezését is. 

– Csak egy pont hiányzott – kapcsolódik a 
beszélgetésbe Gergő –, s majdnem mi lettünk 
az elsők. Mi készítettük a rajzokat, melyekről 
föl ellett ismerni egy-egy közmondást, szó-
lást.

–  Számomra nem volt nehéz a verseny 
– jelenti ki Erik –, inkább szórakoztató volt. Én 
is elolvastam a Mi fán terem című könyvet…

–  Én még átnéztem az ötödikes, hatodikos  
füzeteimet is – mondja Orsolya –, és azokból is 
ismételtem. Ugyanis magyarórákon nemcsak 
felolvassuk a szólásokat vagy közmondásokat, 
hanem le is írjuk őket a füzetbe, az értelmezé-
sükkel együtt.

– Nekünk könnyen ment a képfelismerés is 
– mondja Alexandra –, mert a képen egy tö-
rött korsó volt, meg egy kút. Addig jár a korsó 
a kútra, míg össze nem törik – gyorsan kita-
láltuk. Izgalmas volt a vetélkedő, mert sokat 
nevettünk. Az egyik csoportnak a Kata szóhoz 
fűződő közmondást kellett megszerkesztenie, 
s nem azt mondták, hogy: Könnyű Katát tánc-
ba vinni, hanem: Könnyű Katát ágyba vinni…

– Mi valójában azért is győztünk – fejezi be 
Kata a beszélgetésünket –, mert más feladatát 
is el lehetett lopni, vagyis, ha valaki nem tu-
dott valamit, mi jelentkeztünk, s így még egy 
pontot szereztünk.

K. E.

Nyelvünk virágai

A tanárnő üdvözli a versenyzőket

Munka közben

Sikerült!

A díjazottak a versenyvezető tanárnővel
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Otthontól az iskoláig 
(Tréfás mese)

Vasárnap gyalog mentem iskolába. Útközben kilyukadt a biciklim csen-
gője. Vállamra vettem az autót, és elvittem a postára. Nagyon fáztam, és 
levetettem a kabátomat. Egy kopasz fáról levettem három szem meggyet, 
és megettem az almát. A banán héját a szemétkosárba gurítottam. Megja-
vították a traktorom dudáját. Olyan halkan szólt, hogy mindenki hallotta. 
Hajóra ültem, és gyorsan repültünk a síneken. Féltem a vonatban, mert na-
gyon hullámzott a tenger. A repülő ablakából láttam egy hangyát, ahogy 
morzsát gyűjt a mély vízben. Kiszálltam az űrhajóból, és a csukott ablakon 
bementem az iskolába. Nyelvtanból matematika-ellenőrzőt írtunk. Ötöst 
kaptam történelemből, mert jól tudom a földrajzot. Ez történt velem szom-
baton. Aki nem hiszi, ne is járjon utána!

Dékány Áron, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Tavasz
Végre elolvadt a hó,
És a tavasz lehúzta a téli takarót.

Magával hozta az illatos virágokat,
És a tarka, éneklő madarakat.

Ébredeznek az erdők,
És az egész természet.
Mint a szivárvány, minden színes,
És szép lett.

Mint a táncosok a színpadon,
Úgy táncolnak a fák, a fű és a virágok.

Eljött a tavasz, itt van már,
A tavasz után jön a nyár.

Megyeri Anna, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Tudósítás Tündérországból
Ez a kis hely maga a paradicsom, higgyétek el nekem! Aki nem hiszi, 

jöjjön és nézze meg.
Itt nem történhet rossz dolog velünk, mert itt a szerelem és a jóság 

uralkodik. Mi nem ismerjük a háborút, veszekedést és gyűlöletet. Ha van 
olyan tündér, aki sír, annak könnye gyémánttá változik. Tündérországunk 
közepén áll egy nagy tó. Ez a tó az élet tava. Olyan erővel bír, hogy a hol-
takat is vissza tudja hozni. Szemtanúja voltam annak az esetnek, amikor 
János vitéz kint harcolt a három kapunk őrzőjével. Szurkoltunk is neki, de 
nem bírtunk a segítségére sietni, mert aki Tündérországba betér, arra az 
örök boldogság vár. Így történt ez János vitézzel is, amikor betért hozzánk. 
Jánost is örömmel fogadtuk. Látszott rajta, hogy szomorú Iluskája miatt. 
Nem mondhattuk el neki az igazat a tóról. Ahogy sétálgatott a tó partján 
rózsáját szorongatva és Iluskára gondolva, egyszer csak beledobta a rózsát 
a tóba. Csodálkozott is azon, ami akkor történt. A rózsa Iluskává változott. 
János ekkor már tudta, hogy őt is a boldogság várja.

Jánost királyunkká, Iluskát pedig királynőnkké választottuk. Azóta is bé-
kességben élünk, és az új vendégeket is szeretettel várjuk.

Pásztor Krisztián, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Tréfás mese
Akár hiszitek, akár nem, elmentem egyszer a mezőre úszni. Ahogy úsz-

tam a fűben, találkoztam egy gólyával, akit megevett a béka. Egyszer csak 
elkezdett esni a hó, és a szivárvány is megjelent a lábam alatt. Szerencsé-
sen kiúsztam a partra. Mentem tovább, és találkoztam egy hallal, az olyan 
gyorsan futott, hogy nem értem utol. Ahogy mendegéltem, láttam, hogy 
egy egér felfal egy nagy elefántot. Erre én is megéheztem, és megettem 
az egeret. A hasam elkezdett nyávogni, és mindenki engem akart elkapni. 
Elfutottam a medve barlangjába, de az felfalt uzsonnára. Voltam, nem va-
gyok, volt mese, nincs mese, fuss el véle!

Nagy Abonyi Krisztina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Képzelt riport a halammal
Van egy akvárium a szobámban, öt hallal. Már régóta figyeltem őket, 

de még sosem kérdeztem rá, hogy milyen is lehet az élet ott bent. Most 
először beszélgetek az aranyhalammal:

– Milyen az élet az akváriumban?
– Jól érzem itt magam, ez az én világom. Nagyon tetszik a kilátás.
– Milyen viszonyban vagy a lakótársaiddal?
– Elég jóban vagyunk, de amikor elkezdenek okoskodni, meg kell mu-

tatnom nekik, hogy ki a főnök. Szkalár úr a legjobb barátom, vele nagyon 
jól kijövök.

– Hogy vagytok megelégedve az ennivalóval?
– Nekem finom az itteni étel, és pont eleget is kapunk. Van itt egy olyan 

halbarátunk, aki nagyon válogatós, s ha nem tetszik neki az ennivaló, in-
kább egész nap éhezik.

– Mesélj nekem egy kicsit Szkalár úrról, a legjobb barátodról!
– Ő igazán jó barát, mindig kiáll mellettem, ha összetűzésbe keverednék 

a többiekkel. Szkalár úr nagyon visszahúzódó, de egy pillanat alatt rendet 
tud teremteni a veszekedők között. Barátságos és kedves velünk.

– Hogyan szokott történni az éjszakai alvás?
– Nincs beosztva, hogy ki hol alszik, de általában mindenki a szokásos 

helyén szokott szunyókálni. A kis Takarítóhalunk néha még horkol is, de 
szerencse, hogy nem mindennap, mert megőrülnénk tőle.

– Hol tartózkodtál addig, míg ide nem kerültél?
– Egy kereskedő akváriumában voltam, de ott szörnyű körülmények kö-

zött éltem. Néha már rosszul voltam attól a mindenféle bűztől, ami abban 
az épületben keringett. A lakásunkat is csak nagyon ritkán takarították. A 
lakótársaim mindig kiközösítettek.

– Akkor itt most boldog vagy?
– Jól érzem itt magam, és mind a négy hallal jóban vagyok.
Végre betekintést nyertem az akváriumban lévő halak életébe, ami nem 

is olyan zavaros, mint néha a vizük.
Homolya Nikolett, 6. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

A griffmadár
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember. Annak volt egy 

asszonya meg egy lova.
Egyszer, mikor szántott a mezőn, talált egy hatalmas tojást. Nézte, nézte, 

találgatta, hogy mi lehet. Hát nem tudta kitalálni, milyen tojás lehet. Meg-
fogta, nagy nehezen hazavitte. Melegítették, takargatták, hogy ne hűljön 
ki. Egy reggel, mikor etette a lovát, hát látja, hogy kikelt egy kis griffmadár. 
Telt-múlt az idő, a griff-fióka már akkora volt, mint egy ló. Az ember egyszer 
azt mondta az asszonynak:

– Asszony, én ezt a griffet kiviszem a mezőre, hátha lehet vele szántani, 
vagy kocsit húzatni.

Ki is vitte a mezőre, próbált vele szántani, hát mikor megindította, a griff 
az ekével együtt felszállt. Másnap próbálja befogni a kocsiba, nem bírja, 
mert nem fér el a szárnya. Ezért az ember már elkezdett gondolkozni, hogy 
eladja, mert semmi haszna nincs belőle. Csak eteti. Mi történt egy szép 
napos délelőtt? Hirtelen elborult az ég, fekete felhők tornyosultak. Jégeső 
esett, villámlott, mennydörgött. Hát egy óriás griff jött elő a felhők közül! 
Egy láda aranyat adott az embernek, és magával vitte a kis griffet. 

Az ember és az asszony még most is nagy gazdagságban él, ha meg 
nem halt.

Kolovity Szilveszter, 5. osztály, Miroslav Antić iskola, Palics

Csokinyuszi
A csokinyuszi alamuszi.
Nagy a csokihasa,
és vidám a csokiarca.
Ez biz’ igazi finomság!
      Szereti is a gyereksokaság.
      Vidáman éli életét,
míg meg nem eszik kövér csokitestét.
Ilyen egy igazi csokinyuszi,
csokis, vidám, alamuszi.

Nagy Enikő, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér
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Visszatértek a kárókatonák!

A Vágóhíd helyén nyárfák nőnek, körülötte sűrű bokrok, szúrós cserjék. 
Énekesmadarak csiripelését hallom, ami zene a fülemnek. 

Gergián most büszke lenne, mert a madarak a fákon vannak valahol, jól 
elrejtve. A lábam előtt egy vörös betondarabot pillantok meg. Felveszem, 
megtisztogatom, egy kárókatona feje van rajta. Az ösvényen ballagok 
tovább, a karám felé, melyben csikók szaladgáltak boldogan. A távolban 
dudorászásra, fütyülésre leszek figyelmes. Egy pillanatra megállok, ezt a 
dallamot játszotta zongorán Keszler doktor. Majd megpillantok egy mo-
solygó arcot. 

– Egek!
Virág Pétert látom vadőri egyenruhában. Gyorsan lépkedek felé, ő pe-

dig felém. A boldogság könnyeitől alig látjuk egymást, összeölelkezünk. 
Megfogja a kezem, és szaladunk, míg oda nem érünk a Gergián-tanyához. 
A szavam eláll, amikor megpillantom a levelekbe borult akácfát a fénylő 
fekete foltokkal. Dermedten állok, majd felocsúdva felkiáltok: 

– Visszatértek a kárókatonák!
Burai J.-nek sikerült visszahozni őket, fut át az agyamon. A toronyból 

valaki jön lefelé mosolyogva, jókedvűen, nem más, mint Burai J. Örülünk 
egymásnak, mindhármunk élete a siker és a boldogság ösvényén halad. 
Barátom szavai elgondolkodtatnak, mivel a kárókatonák csapata mellett 
van egy pár darumadár is. A toronyból a nap látszik, a ködfelhők eltűntek. 
Beszélgetünk, és lassan elérkezünk az ingoványunkhoz. Odanézünk, és el-
nevetjük magunkat. 

Nincs miért az ingoványra lépnünk. Hisz a kárókatonák visszatértek!
Sóti Márton, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Orom

Beszélnek a növények?!

Még mindig megmosolyogják azt az embert, aki úgy beszélget pl. a ró-
zsájával, mint a kutyájával. Pedig ez nem bolondság. A növény meghálálja 
a szép szavakat, szebben fejlődik, több virágot hoz. A tudósok mára már 
bebizonyították, hogy a virágok szeretik a zenét is. De jobban szeretik a 
klasszikus zenét, mint a rockot. Ám most már nemcsak az ember fog be-
szélni a növényekhez. Nemrég felfedeztek egy „fordítókészüléket”, amely 
segíti a mezőgazdászok, virágtermelők meg az egyszerű emberek munká-
ját is. Ezzel a készülékkel az emberek megértik, mit mondanak a növények, 
értelmezik kívánságaikat. Egyelőre csak egy irányba fordít a készülék, de 
reméljük, hamarosan kialakul a kétoldali kommunikáció is.

Virc Pamela, 6. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Az iskolapad meséje 
(Mai iskolai élet a pad szemszögéből)

Kiskoromban kicsiny tölgyfacsemete voltam, sokat ábrándoztam.
Kalandokra vágytam, élményeket akartam szerezni. Amikor megerő-

södtem, ágaim a felhőket simogatták. A szellő fennakadt a sűrű lombjaim 
között. Szeles nap volt, amikor a favágók egy csoportja közeledett fűrészek-
kel. Sorra döntötték le a fákat, köztük engem is. Arról ábrándoztam, hogy 
mi készül majd belőlem. Talán hajó, és száguldozhatok a vízen, vagy gyufa, 
s egy pillanatnyi szikra lesz az életem. Netán gyerekágy? Végül hosszú mun-
ka után elkészültem, és iskolapad lett belőlem. Eleinte nehezen szoktam 
hozzá, hogy a tanárok nem a csintalan gyerekek ujjára ütöttek, hanem rám. 
Ó, hogy fájt ez! Sok éven át hűségesen végeztem a munkám. Ahogy öre-
gedtem, a diákok is egyre fegyelmezetlenebbek lettek, feleselnek a taná-
raikkal, nem figyelnek órán. Régen nem így volt ám! Egy pisszenés, és már 
járt a pálca. Sok könny hullott rám. Sokszor hallottam gyerekkacajt, sírást, 
kiabálást. A mai gyerekek is kedvesek, de nem olyan tisztelettudóak, mint 
az egykoriak. Néha kívánom azt a régi tanári tekintélyt, ami igen kedvelte a 
pálca által kapott hatalmat. Hogy a mai gyerekek megtudnák, mi az, hogy 
tisztelet és fegyelem. Sok kis művész ül mellém. Sok rajz, írás kerül rám és a 
barátaimra. Az igaz, hogy ma nincs kellő fegyelem, bevallom, de a mai órák 
érdekesebbek. A gyerekek nyíltan kimondják érzéseiket, gondolataikat.

Örülök, hogy pad lettem. Így milliónyi titkot tudtam meg a diákokról és 
tanárokról. Ígérem, hogy ezeket el nem árulom senkinek.

Kisimre Anita, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Szeretve szeretlek
Megleplek, kedvesem, szeretettel.
Kedvelem fekete szemedet,
elvesztem eszemet.
Engem szeress, ne vess meg!
Keservesen epedek, szerelmem,
kérlek, szeress engemet.

Kiss Dénes, 5. osztály, Sever Đurkić iskola, Óbecse

A jövő iskolája
Korán reggel robotmadarak csiripelésére ébredtem. Rögtön kikeltem a 

csészealjamból, amely meleg alvóhelyet biztosít éjszakánként. Ezután fel-
vettem a maximálisan feltöltött elemekkel biztosított ruhámat, hogy a nap 
végére ne merüljön le. Ezután elindultam az iskolába. Az épület udvarába 
egy hosszú csúszdán keresztül lehet eljutni. Ezt követően a csúszda végéről 
mikrobusszal szállítják fel a diákokat az osztálytermekbe. 

Az iskola, alakját tekintve kerek, és ezüst színben pompázik. Az ég és a 
föld között lebeg az épület. 

Első óránk űrhajózástechnika. Ezt a tantárgyat nem szeretem. A felsőbb-
rendű robot, aki tanítja, nagyon szigorú. Igazából maga a tananyag nagyon 
nehéz és összetett. 

A második óránk számítástechnika. Ez a kedvenc órám. A felsőbbrendű 
robot, ha kell, kétszer is elmagyarázza az anyagot. Mindig hangosan ma-
gyaráz:

– Most pedig vegyétek elő a számítógépeteket, és írjátok a következő 
feladatot…

Két óra után nagyszünet következik. Repülőszőnyeg segítségével leme-
gyünk az ebédlőbe. A konyhásnéni széles mosollyal üdvözöl bennünket, és 
szívélyesen kérdezi tőlem:

– Te, Timikém, mit kérsz?
Én pedig a szivárványszínű tablettára mutatok, amely finom pizzaízű. 

Mellé pedig egy fehér kapszulát, azaz vizet kérek. Az utolsó óra magyar 
nyelv, ahol a robotok közötti értelmes kommunikációt gyakoroljuk. Ezután 
hazafelé vesszük az irányt. Otthon még két óránk van, webkamerán keresz-
tül, és így sokkal pihentebben fogunk hozzá a házi feladathoz. Miután elké-
szítem a leckémet, és elmentem a laptopomban, anyu hangját hallom:

– Timi, az ebéd tálalva!
Miközben a barna bogyókat szemezgetjük a tálból, anya az iskola felől 

érdeklődik:
– Nehéz volt a mai napod?
– Nem. Csak négy óra volt az iskolában, a többi munkát itthon kellett 

elvégeznem.
– Akkor talán elmehetnél nekem bevásárolni.
– Persze, szívesen elmegyek!
Tehát ilyen az én iskolám. Csupa-csupa jó dolgot tudnék még róla el-

mondani. Nagyon magas színvonalú, és ha egyszer minden iskola elérné 
ezt a szintet, a gyerekek szívesen járnának oda tanulni.

Vastag Tímea, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Megértettem az állatok nyelvét
Egy nap korán ágyba bújtam, és sokáig nem jött álom a szememre. 

Mikor végre elaludtam, nagyon szépet álmodtam: azt, hogy megértem az 
állatok nyelvét.

Álmomban az erdőben sétáltam, mikor egy nyuszi segélykiáltását hal-
lottam, és csodák-csodájára meg is értettem. Ezt kiáltotta:

– Segítség, egy nagy vadászkutya kerget!
A nyuszit gyorsan egy bokor alá bújtattam. Jött a kutya, és megkérdezte:
– Nem láttál erre egy fehér nyulat?
– Én nem láttam semmiféle nyulat, te meg jobban tennéd, ha otthon a 

házat őriznéd, nem a nyulakat kergetnéd – válaszoltam.
A kutya behúzta a farkát, és hazaballagott. Szóltam a nyuszinak, hogy 

most már elmúlt a veszély, előjöhet. A nyúl nagyon hálás volt, hogy meg-
mentettem az életét. Én sétáltam tovább, és egy őzikének a kiáltásait hal-
lottam. Egy nagy fadarab esett a lábára. Mikor közelebb mentem, egyre 
hangosabb lett a csörgés…

Az ébresztőórám berregett. Hát mindez csak álom volt?
Orosz Nikolett, 4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye
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Az ünnepek előtti héten nagyon szorgalmasak volta-
tok. Vastag borítékban érkeztek a Rügyfakadás postalá-
dájába a jobbnál jobb írások. Ezt a következőknek köszö-
nöm:

Ada: Almádi Ágnes, Apró Barnabás, Balog Virág Ág-
nes, Bera Laura, Capár Andrea, Csuvik Sarolta, Deissinger 
Dániel, Hanák Adél, Juhász Orsolya, Király Emese, Kovács 
Dobák Orsolya, Lepár Rafael, Madarász Petronella, Miklós 
Tímea, Nagy Abonyi Krisztina, Pétervári Hédi, Prágai Ákos, 
Šelemba Aleksandra, Šelemba Aleksandra–Gálfi Kata, 
Tóth Orsolya, Vámos Karolina, Vastag Krisztina;

Bácskertes: Buják Judit, Guzsvány Szilvia, Lovász Lo-
retta;

Csantavér: Babić Ivet, Borbély Jácint, Fekecs Árpád 
(2 írás), Fodor Boglárka, Gandis Szebasztián, Mecserik 
Anita, Mecserik Balázs, Mészáros Adrián (2 írás), Nagy 
Zsuzsanna, Német Alen, Ozsvár Bianka, Pásztor Krisztián, 
Pesti Mártin, Pletikoszity Gábor (2 írás), Pletikoszity Tamás 
(2 írás), Szabó Lóránt, Udvardi Csongor, Vida Sarolta és 
Zserai Petra (6 írás); rajzot küldött: Ander Patrícia, Forgó 
Róbert, Gregus Emma, Horák Emese, Nagy Noémi, Vituska 
Viktória; 

Kisorosz: Berta Karolina, Kiss Rita, Talpai Szindarella;
Magyarcsernye: Biacsi Nikolett, Bicók Ervin, Bokor 

Bernadetta, Hódi Ákos, Kocsis Tibor, Megyeri Anna, Nagy 
Nándor, Nerer Albert, Oláh Anita, Palatinus Tímea (5 írás), 
Vladuc Ágota;

Magyarkanizsa: Bicskei Beatrix, Lackó Anita, Losonc 
Lia és Tandari László.

Óbecse, Sever Đurkić iskola: Kiss Dénes, Kovács Né-
medi Csilla, Nagy Anita és Szőke Xavér;

Szabadka, Ivan Goran Kovačić iskola: Ács Edvin, An-
gélovity Henrietta, Bálint Beáta, Bártol Nikoletta, Cvejity 
Diana, Horváth Dávid, Illés László, Kovács Viktor, Losonc 
Ádám, Nagy Andrea, Székely Zsófi, Vékony Endre; 

Törökbecse: Surányi László;
Törökfalu: Tóth Melissza.
Április lévén, remélem, még nem hagyott benneteket 

cserben a jókedv, és vevők vagytok a tréfálkozásra, ugra-
tásra, bolondozásra.

Ha így van, akkor figyelmetekbe ajánlom a mai Rügy-
fakadásban olvasható írásokat: az eszperente nyelven ud-
varló társatok versét, és azt a versikét is, amely a húsvétot 
átvészelő csokinyusziról szól; a Tündérországot bemutató 
tudósítást; a tréfás mesék kanyargó gondolatmenetét; 
sőt a „nyelvtanfolyamokat”, ha netán a diáknyelv kifeje-
zéseivel szeretnétek gazdagítani a szókincseteket, vagy az 
állatokkal és növényekkel folytatni párbeszédet. S mielőtt 
a környezetvédők lelkes táborához csatlakoznátok, okvet-
len olvassátok el az Egy új tantárgy című fogalmazást!

A fentiekhez jó szórakozást és további vidám élménye-
ket kívánok:

Tomán Mária

Kedves Pajtások!
Biológiaórán

Egy gyönyörű reggelen madárénekre ébredtem. A kihagyhatatlan mosdás után 
már zabáltam a reggeli finomságokat, közben egy pillantást vetettem az órára, és 
láttam, ha nem sietek, lekésem a buszt.

Gyorsan bepakoltam a táskámba.
– Ne felejtsd el az uzsit! – szólt rám apukám.
– Jaj! Majdnem elfelejtettem! 
Ügyetlenül, de sikeresen begyömöszöltem a táskámba, a könyvek közé, és már 

indultam is a busz felé. Útközben a buksimban háború tört ki a tantárgyak között. 
Nem tudtak megegyezni, ki az első. Végül valahogy a biológiaóra lett a nyertes, 
és én már magabiztosan cammogtam a buszállomás felé. Végre megjött a busz. 
Felugrottam rá, és elhelyezkedtem, nehogy véletlenül elessek. Mellettem egy sző-
ke csajszi állt magas sarkú cipőben. „Fura trikója van”, gondoltam magamban. Mit 
is szoktunk erre mondani? Megvan: Bilifejű. Látszik, hogy nehezen áll azokban a 
méteres cipőkben! Ahogy megindult a busz, úgy eldőlt, mint a vonalzó. Én is alig 
tartottam magam. Alig várom, hogy elmeséljem, gondoltam, és reménykedtem, 
hogy nem ér engem több meglepi. A haverjaim már vártak rám. Még volt egy kis 
idő az óra kezdetéig, s hogy elüssük, beszélgettünk. Hallottam, Napszi totál meg 
van zakkanva. Találkozott a koripályán valami dögös csávóval. Úgy néz ki, hogy 
szerelem első látásra. A csajok csak erről beszéltek, míg a csávók másról nyomták a 
sódert. Anna túlharsogta a társaságot, sasoltak minden egyes szavára.

– A biosztanárnő igenis befigyel az ellenőrzővel, mégpedig mára! – mondta. Az 
osztályban eluralkodott a pánik. Megráztam a fejem: 

– Szerintem nem írunk ellenőrzőt, nem kell mindjárt beparázni.  – Ezzel próbál-
tam nyugtatni a nyuszikákat, de még éreztem a feszültséget a levegőben. Amikor 
megpillantottuk a tanárnőt, mindenki felsorakozott, mintha már belenyugodtak 
volna abba, hogy az egész osztály karót fog kapni. Mint a gyászmenet, úgy vonul-
tunk be a vesztőhelyre. Elfoglaltuk a szokásos helyünket. A tanárnő szigorú léptek-
kel sétált el előttünk, és rácsapott a naplóval az asztalra. A tanteremben egy lepke 
szárnycsapását is hallani lehetett volna, ha lett volna lepke, de mintha a bogarak 
is berezeltek volna. A tanárnő elmosolyodott, mert tudta, mennyire tartunk attól a 
fránya ellenőrzőtől.

– Vegyetek elő egy tiszta lapot – a fehér arcok szinte világítottak a rémülettől.
– Na, nem ma, mi! – csipogta egy vékonyka hang. Ezzel persze rám céloztak. Be 

is pirultam, mint a húsvéti tojás.
– De az ellenőrző nem ma lesz. A lapra vicceket írjatok! 
A tudásfelmérőt elsiftelték. Egész órán csak beszélgettünk, kacagtunk. Valaki 

egy cetlit küldött körbe, hogy egy bizonyos személy pukizott. Erre még a tanárnő 
is nevetett. Minden jobban sült el, mint gondoltuk volna.

Amíg ezt elmeséltem apukámnak, észrevettem, hogy a péntek 13-a egy közön-
séges nap a többi között. Nem érdemes előre félni.

Pece Krisztina, 8. osztály, József Attila iskola, Újvidék

Egy új tantárgy 
(Riport Geox szemétészettanárral)

– Elmondaná-e olvasóinknak, mi is az a szemétészet?
– A szemétészet egy új tantárgy, amelyet három évvel ezelőtt vezettünk be 

az általános iskolák felső tagozataiban. Hetente két órával tanítjuk. Az egyik órát 
mindig a szemétdombon tartjuk, hogy a gyerekeket megtanítsuk a kinti fizikai 
munkára. Kiválogatjuk a szemetet a régi módszerekkel. Az üveg, vas, műanyag és 
bomlandó szemétkéket az újrahasznosító gyárba küldjük. A bomlandó szeméttel 
van a legkevesebb gond: ledaráljuk, összekeverjük vízzel. Trágyát is készíthetünk 
belőle. Az üveges részlegbe azokat a tanulókat küldjük, akik semmitől sem félnek, 
vagy azt gondolják magukról, hogy eléggé óvatosak. Az üveget párával mossuk le, 
megolvasztjuk, teszünk bele sót és sört, majd elkészítjük a homályosított üveget. 
Ez jóval olcsóbb. A vasnak ugyanez az útja, de a végén rakunk bele egy kis ként, 
hogy tartósabb legyen. A műanyag hasznosításával csak az egyetemisták foglal-
koznak, mert ez a legnehezebb ág a szemétészetben. Az egyetem négyéves, és 
szigorú pontozással vesszük fel a diákokat.

– Mennyire vannak a diákok megelégedve a tantárggyal?
– Imádják! Rengetegen szerettek volna már régebben is ilyesmivel foglalkozni. 

A tantárgy előnye a csoportmunkához való szoktatás. A gyerekek így nem undo-
rodnak semmitől sem, mivel egész órán csoportokba osztva a szemétben hem-
peregnek, mindenfélét megfognak. Mindenki lelkesen végzi a munkáját, hiszen a 
bolygónk jövőjéről van szó.

Balog Dóra, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék
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• Nehéz gyermekkorod volt?
– Nehéz? Jaj, borzalmas... Skóciában, Edin-

burg mellett egy, a térképen alig felfedezhető 
városkában születtem 1930-ban. A városka 
neve: Fontainbridge. Munkáscsaládban ne-
velkedtem. Édesanyám takarítónő volt, édes-
apám egy gyárban melózott, és tehergépko-
csit vezetett. Kamasz koromban, majd évek 
múltán mindenféle munkát vállaltam: én is 
tehergépkocsit vezettem, tejet hordtam ki, 
egy temetkezési vállalatnál a koporsókat fé-
nyesítettem. S közben a High Schoolból sem 
maradtam ki. Senki semmivel sem biztatott, 
és ha nem nevezek be egy Mr. Univerzum-
versenyre, nem jutok el Hollywoodba. Ezen 
a Mr. Univerzum-választáson a harmadik let-
tem. A verseny előtt a Royal Navy tengerésze 
is voltam, ám a hadseregben nem maradtam 
sokáig, nem éreztem jól magamat az egyen-
ruhában.

• Még ezután sem virradt fel neked?
– Nem. Kőművesként dolgoztam, testőr-

ként. Meg edzésekre is jártam, testépítő let-
tem, s ennek eredményeként 1950-ben bene-
veztem a Mr. Univerzum-versenyre. Valahogy 
megvoltam, éldegéltem egyik napról a má-
sikra, de aztán 1958-ban megkaptam az első 
filmszerepet az Another Time, Another Place 
című filmben. Lana Turner, a csodaszép szőke-
ség is szerepelt ebben a moziban. Egyre több 
filmben tűntem fel – epizodistaként. Álmodni 
sem mertem volna, egyszer sem gondoltam 
arra, hogy sztárszínész leszek...

• Mégis az lettél.
– A 007-es ügynök szerepe valóban sztárrá 

avatott. Nem tudtam én semmit Ian Fleming-
ről, James Bond szülőatyjáról, sohasem hallot-
tam Harry Saltzmanról és Albert Broccoliról, és 
éppen ők ketten hívtak fel telefonon, enyém a 
007-es ügynök szerepe, közölték velem, tehát 
sikerült besurranni az elitbe, a legnagyobbak 
közé. De elmondom, hogy nem nagyon bíz-
tam a sorozat sikerében. Akció akció hátán, 
kalandok a világ minden csücskében... Az 
első epizódból hiányoltam a humort. Teren-
ce Young rendező aztán megengedte, hogy 
a sztoriba becsempésszek néhány poént. Hét 
James Bond-filmben szerepeltem: Dr. No, 
Oroszországból szeretettel, Goldfinger, Thun-
derball, Csak kétszer élünk. A gyémánt örök, 

Ne mondd soha, soha többé... és vége. A nyol-
cadik szövegkönyvet Roger Moore markába 
nyomtam. Elég volt, nem hagytam magamat 
beskatulyázni. Megcsömörlöttem az úriem-
bertől...

• Oscar-statuát is nyertél.
– Az Oscar-szobrocskát akkor kaparintot-

tam meg, amikor már lemondtam róla. Az, 
hogy végül mellékszereplőként vihettem má-
moros örömmel haza, semmit sem számít. A 
szobrocskát egyébként a fürdőszobámban 
tartom, s néha letörlöm róla a port... Egy véres 
gengszter-mozinak köszönhetem az elisme-
rést, az Érintethetetlenek című alkotásnak Brian 
De Palma rendezésében. Ebben a történetben 
én Eliot Ness oldalán állok, Jimmy Malone-t ala-
kítom, aki a végén a fűbe harap. A szobrocskát 
1987-ben vehettem át. Végigmehettem a vörös 
szőnyegen. Először és utoljára? Valószínűleg.

• Nagyon sok filmben szerepeltél.
– Pedig mindig válogatós voltam. Jól 

éreztem magamat A domb; a Shaloko; A jég-
sziget foglyai; a Váltságdíj; A szél és az orosz-
lán; Az ember, aki király akart lenni; A híd túl 
messze van; A rózsa neve; az Indiana Jones 
és az utolsó keresztes lovag forgatásán... 
aztán lassan-lassan a szó szoros értemében 
taccsra tétettem magamat. Múltak az évek... 
nem akartam életem végégi a szakmában 
maradni.

• John Huston rendező azt mondta: 
„Mindössze két sztárról tudok, akit soha-
sem érdekelt a pénz és a dicsőség: Lassie 
kutyát és a Sean Conerryt.” 

– Hát... mit mondjak? Sok minden az ölem-
be hullott, sok mindenért meg kellett küzdeni. 
Minden úgy van jól, ahogy van...

B. Z. 

Sean Connery

A skót gentleman, 
a hollywoodi sztár 

már túl van a 
nyolcvanon – Ő volt a 

legautentikusabb 007-
es ügynök, összesen 

hét James Bond-
filmben szerepelt, az 

elsőben is,  
a Dr. Noban...
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Pitbullevő kutya

Öreg bácsi sétál egy nagyon ronda ku-
tyával. Szembe jön vele egy kigyúrt kopasz 
egy pitbullal.

– Bátyám! Fogadjunk, hogy a kutyám 
megeszi a magáét! Fogadnak, a bácsi kutyá-
ja 3 másodperc alatt elintézi a pitbullt.

– Bátyám! 1000 dinárért megveszem a 
kutyáját!

– Fiam, ez a kutya 200 000-et ér.
– Ez? Miért?
– Hát, 20 000 volt a krokodil, 180 000 a 

plasztikai műtétje.

Eltört a keze
A trabantos elüti a kerékpárost. A vezető 

kiszáll, hogy segítsen a szerencsétlenül járt-
nak, akinek úgy néz ki, eltört a keze, közben 
így szól:

– Barátom! Hogy magának milyen sze-
rencséje van!

– Szerencsém?!
– De még mennyire! Ma szabadnapos 

vagyok, munkanapokon viszont kamionnal 
járok!

Egy pohár víz
– Jean, hozzon egy pohár vizet!
– Igen uram!
– Jean, hozzon még egy pohár vizet!
– Igen uram!
– Jean, hozzon még egy pohár vizet!
– Igen uram! De megkérdezhetem, mi-

ért? Ennyire szomjas?
– Nem, de még mindig ég a könyvtár!

Egyirányú utca

Egy ember behajt egy egyirányú utcába, 
szemben a forgalommal. Pechére egy rend-
őr ugrik elő az egyik fa mögül:

– Nem látja, hogy ez egy egyirányú utca? 
– kérdezi tőle.

– És? Nem is mentem két irányba!

Kakaópor
– Miért eszik a tyúk kakaóport?
– ???
– Hogy csokitojást tojjon.

Legrosszabb gyógyszer
– Melyik a legrosszabb gyógyszer a vilá-

gon?
– A 9.
– Miért?
– Mert fordítva hat!

Szardínia
– Apu, mit esznek a ragadozó halak?
– Kisebb halakat, például szardíniát.
– És hogyan tudják fölbontani a konzerv-

dobozt?

Levél a betörő úrnak
Egy ember megunja, hogy rendszeresen 

feltörik a lakását, ezért úgy dönt, hogy egy 
cédulát akaszt a kilincsre, melyen a követke-
ző szöveg áll:

– „Tisztelt betörő úr! Szíveskedjen a to-
vábbiakban megkímélni attól, hogy az aj-
tómat rendszeresen megrongálja. A kulcs a 
lábtörlő alatt.”

Erős altató

Egy fickó elmegy az orvoshoz, és elkezd 
panaszkodni:

– Doktor úr, segítsen rajtam, egyszerűen 
nem bírok aludni! Olyan környéken lakom, 
ahol egy csomó kutya van. Amikor lefe-
küdnék aludni, valamelyik mindig rázendít, 
aztán az egész falka egész éjjel ott ugat az 
ablakom alatt.

Az orvos kivesz a szekrényből egy fiolát.
– Szerencséje van. Most kaptam ezt a 

szupererős altatót, meglátja, ettől nyugodt 
lesz az éjszakája.

Két hét múlva visszajön a páciens, ha le-
het, még fáradtabbnak tűnik.

– Na mi van, nem használt az altató? 
– kérdezi az orvos meghökkenve.

– Szörnyű, doktor úr. Mire végre elkapom 
az összes kutyát, és letuszkolom a torkukon, 
vége van az éjszakának...

Muskátli
– Sajnos jelenleg éppen nincsen muskát-

link – mondja a virágárus a vevőnek. – Nem 
lesz jó helyette afrikai viola? Az is nagyon 
szép.

– Nem, nekem csak a muskátli jó. A fe-
leségem két hete elutazott, és megbízott 
azzal, hogy rendszeresen öntözzem. Maga 
szerint hogy magyarázzam meg neki, hogy 
két hét alatt violává változott a muskátli?

Hatvan felé
– Jean, ez a vonat Hatvan felé megy?
– Nem, uram, csak egyfelé.
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Hosszabbítás

Pistike elkésik az iskolából. A barátja 
megkérdezi tőle:

– Te, miért késtél el ma reggel?
Erre Pistike:
– Egy focimeccsről álmodtam, de hosz- 

szabbítás volt, és tovább kellett aludnom...

Bárány
– Hogy hívják a szerelmes bárányt?
– Love juh!
– És hogyan fékezik meg a szerelmes bá-

rányt?
– Állj! Love juh!

Rajzóra
Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
– Móricka, te mit rajzoltál?
– Egy tehenet, amelyik a mezőn legel.
– Na de Móricka, teljesen üres a papírod, 

hol van itt a tehén?
– Az előbb mondtam: elment a mezőre 

legelni!

Sárkányrepülő
Az idős házaspár kimegy a telekre. A férj 

kint kapál éppen, amikor meglát az égen 
egy sárkányrepülőt. Erre gyorsan besza-
lad a házba, kihozza a puskáját és rálő. Az  
asszony ijedten:

– Béla, mi történt, mit lőttél le?
Erre a férj:
– Hogy milyen állat volt, azt nem tudom, 

de az embert már elengedte!

Sütemény

Egy férfi folyton arról prédikál a feleségé-
nek, hogy ha jobban szervezné meg a házi-
munkát, mindenre jutna ideje.

Egyik délután egyedül marad otthon, és 
gondolja, hogy majd ő bebizonyítja, milyen 
gyorsan meg lehet egy süteményt sütni. 
Néhány óra múlva becsönget a szomszéd:

– Mi újság, csak nem süteményt sütöt-
tél?

– De, igen, aztán még megpucoltam a 
konyhaablakot, elmosogattam, lemostam a 
falakat, kimostam a függönyt, és még le is 
zuhanyoztam – válaszolja a férj kimerülten.

– És hogyhogy ilyen nagy munkába fog-
tál? – kérdi a szomszéd.

– Hát, az úgy kezdődött, hogy a süte-
mény alapanyagait beraktam a turmixgép-
be, és elfelejtettem rátenni a tetejét.

Juhász
Áll a székely juhász a réten a botjára tá-

maszkodva. Arra megy a többi juhász, meg-
látják, kérdik tőle:

– Hát te meg mit csinálsz?
– Gondolkodom.
– És hol a fenében van a nyájad?
– Azon gondolkodom...

Leül a néni?
Idős néni száll fel a buszra. Móricka az 

egyik ülésről megkérdi:
– Néni kérem, le tetszik ülni?
– Igen, kisfiam – mondja hálásan a néni.
– És mégis hová?

Skót focimeccs

A skót nagyon meg szeretne nézni egy 
focimeccset, de nem akar taxira költeni, 
ezért futva teszi meg az utat a 20 km-re levő 
stadionig. Mikor hazaér, kérdi a szomszédja:

– Na, milyen volt a meccs?
– Azt nem tudom, mert mire odaértem, 

már nem volt erőm átmászni a kerítésen.

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

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

meg tudod mondani, hogy fej vagy írás!

Pezsgőtabletta
Két pezsgőtabletta beszélget:
– Látom, ilyen jó társaságban könnyen 

feloldódsz!

Elégedetlen kínai
– Hogy hívják az elégedetlen kínait?
– ???
– Keves-Li.

Zsiráf és vakond
– Mi lesz abból, ha keresztezik a zsiráfot 

és a vakondot?
– ???
– Fúrótorony!
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Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.

Megint tanakodott tizenkét kőmíves, 
Falat megállítani, hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet köttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe.
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát.

„Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz menni lenne akaratom!
– Kőmíves Kelemen felesége mondja –
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba, 
Fogd bé a lovakot, állj is gyorsan elé,
Hadd menjünk, hadd menjünk Déva vára felé.
Mikor fele útját elutazták volna,
Erős idő vala, záporesső hulla:
„Asszonyom, csillagom, forduljunk mi vissza.
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam,

Kőmíves Kelemen udvarába jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva,
Annak közepibe mély kút vala rakva,
Az ő kicsi fia oda beléhulla.
Az éjjeli álom nem telik ma jóra,
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza!”
„Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se tiéd, a hintó se tiéd,
Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb!”

Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Kőmíves Kelemen őket észrevevé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
Én uram istenem, vidd el valahova!

Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek lovaim vissza!

Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót semmi baj nem lelé!

„Jó napot, jó napot tizenkét kőmíves!
Neked is jó napot Kelemen kőmíves!
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
„Édes feleségem, neked is jó napot!
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe.

Kőmíves Kelemenné
(Népballada)

Egy nagyon régi időkre  – egyes vélekedések szerint: az ősmagyar 
hagyományokra is – visszavezethető népballada, Kőmíves Kele-
menné története képezi mai olvasmányunk tárgyát. Az ősi hiedel-
mek irányába mutat, hogy a falba épített asszony története az egész 
európai kultúrát átíveli, de nyomai (az építéskor tett életáldozat) az 
obi-ugor együttélésre visszavezethető nyelvrokonok történeteiben 
is fellelhető: ilyen a küszöb alá temetés hiedelme. Egyes népeknél, 
mint pl. a mordvinoknál, nem szabad házba lépéskor a küszöbre 
lépni, mert az sértené az ősök szellemét.

A Déva vára falába épített asszony történetének számos változa-
ta él (más népeknél is; pl. az albánok balladakincsében szinkron tör-
ténet a Szkodra várának építésekor elevenen a falba épített asszony 
legendája, a szlávoknál a Drina-hídhoz fűződik hasonló hiedelem). 
Valóságalapját persze igen nehéz lenne feltárni. Tény és való, hogy 
a korabeli várépítők nem rendelkeztek minden, mai értelemben vett 
statikai ismerettel – elképzelhető, hogy a rosszul alapozott és kimért 
falak leomlását magyarázták hiedelmekkel (a tündér, rossz szellem 

tetteivel). Egyes vélekedések szerint emberi hamvakat és vért is ke-
verhettek az alapba.

Más és izgalmas kérdés a ballada szimbolikus tartalmainak és 
jelentésrétegeinek felfedése. Az asszony és gyermeke tragédiája 
mélyen megrázza a befogadót. Felmerül Kőmíves Kelemen bűnös-
ségének kérdése is. Egyes balladaváltozatokban a másik tizenegy 
kőműves figyelmezteti a feleségét a veszélyre. Egyedül Kelemen nem 
teszi. Lehet róla vitatkozni: fogadalmát tartja-e meg, vagy pedig a 
kapzsiság motiválja: a fél véka ezüst, a fél véka arany igérete. Annyi 
biztos, hogy súlyos mozzanat a történetben a pénzbeli vetülete az 
áldozatnak – a hitelét rontja. Fokozza a bűn súlyát az asszony anya 
mivolta, hogy az apa egyúttal gyermeke halálát is előidézi. A gyer-
mekhalál egyrészt a kapzsi Kelemen isteni eredetű büntetéseként is 
értelmezhető, másrészt az anyai szeretet síron túl ható ereje is felis-
merhető benne.

Jó olvasást! Érdemes elgondolkodni ezeken a kérdéseken!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Tizenkét kőmíves azt a törvényt tette:
Kinek felesége hamarabb jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe,
annak gyönge hamvát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magos Déva várát,
Csak így nyerhessük el annak drága árát.

Kelemenné asszony, hogy átalértette,
Bánatos szívének így lett felelete:
„Várjatok, várjatok tizenkét gyilkosok,
Amig búcsut veszek; csak addig várjatok,
Hogy búcsut vehessek asszonybarátimtól,
Asszonybarátimtól s szép kicsi fiamtól:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak!”

Kelemenné asszony avval haza mene,
Egyszer-mindenkorra, hogy végbúcsút venne,
Hogy végbúcsút venne asszonybarátitól,
Asszonybarátitól s szép kicsi fiától.
Avval visszamene Kőmíves Kelemenné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogták szép gyöngén, bétevék a tűzbe,
Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árát...

Kőmíves Kelemen, mikor haza mene,
Az ő kicsi fia jöve véle szembe.
„Isten hozott haza, kedves édes apám!
Hol maradt, hol maradt az én édes anyám?”
Az ő édes apja neki így felele:
„Hadd el fiam, hadd el, haza jő estére.”

„Istenem, istenem, este is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve.
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az édes anyám?”
„Hadd el fiam, hadd el, haza jő reggelre”,
Az ő édes apja neki így felele.

„Istenem, istenem, reggel is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve,
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az én édes anyám!”
„Menj el fiam, menj el magos Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva.”

Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magos Déva várra,
Háromszor kiáltá magos Déva várán:
„Anyám, édes anyám! szólj bár egyet hozzám!”
„Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít,
Erős kövek közé vagyok bérakva itt.”
Szíve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla...

Érdekes története és végkifejlete van mai rovatunk alaku-
lásának. Történt az, hogy a múlt hetekben egy bezdáni ol-

vasónk, Ispánovics Csapó Márton ajánlott egy könyvet tréfás 
versekkel. Jó példa volt, mert a húga is kedvet kapott ugyan-
ehhez. Pedig még nem is jár iskolába, és írni, olvasni sem tud. 
De azért sok verset ismer. Egyet ajánlott is. A szülei kérdezték, 
ajánlhat-e a kislány is verset – tetvérek között fontos az egyen-
lőség... Mit mondjak? Miért ne?

A következő kis versikét Ispánovics Csapó Zsófia ötéves 
bezdáni kislány „mondta be” a rovatba. Azért tetszik neki, mert 
gyík van benne. S ez a gyík nem szökik el.

Jár neki is a könyvjutalom.

Aludj, kicsi gyík!
Ágyad most vetik.
Csillag-moha puha párnád
most egyengetik.

Ne izegj-mozogj!
Ne is mocorogj!
Fáradt anyád karjaiban
összekuporodj!

Aludj, kicsi gyík!
Aludj reggelig,
amíg a nap aranyujja
arcul nem legyint!

Van egy új könyvem

Gazdag Erzsi

Aludj, kicsi gyík
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Az Avast kiadta az egyéni felhasználók 
számára fejlesztett vírusvédelmi és 
biztonsági alkalmazásainak legújabb 

verzióját. Az ingyenes kiadás továbbra is elér-
hető maradt, sőt számos hasznos újdonsággal 
gyarapodott.

Az Avast különösen az ingyenes víruskereső 
alkalmazásának révén vált ismertté a piacon, és 
ezzel a szoftverével évek óta felhasználók mil-
lióit láncolja magához. A széles körben alkal-
mazott ingyenes programja – a cég statisztikái 
szerint – napjainkban 150 millió számítógépen 
teljesít szolgálatot (szerkesztőségi gépeinken 

is). Ezért aztán nem meglepő, hogy az antiví-
rus-alkalmazás legújabb verziójának megjele-
nését meglehetősen nagy várakozás kísérte.

Az Avast immár hivatalosan is bejelentet-
te, hogy az Avast Free Antivirus, az Avast Pro 
Antivirus, valamint az Avast Internet Security 
legújabb, 7-es kiadása is elérhetővé vált. Az al-
kalmazások a védelmi szolgáltatások kapcsán 
követik az elődjeik által kitaposott utat. Vagyis 
az ingyenes változat a vírusvédelemben segít, 
a fizetős antivírus a sandbox technikák és az 
adatvédelem terén rendelkezik kiegészítő 
funkciókkal, míg a termékcsalád zászlóshajó-
ja, az Internet Security tűzfallal és spamszű-
rővel bővíti ki a védelmet. Az Avast fejlesztői 
azonban korántsem pihenéssel töltötték az 
előző verziók megjelenése óta eltelt időt, és 
olyan újdonságokkal rukkoltak elő, melyekkel 

elsősorban a vírusvédelmet sikerült korsze-
rűbbé tenniük. A fejlesztések középpontjában 
a felhőalapú technológiák integrálása állt.

Kacsingatás a felhők felé
Az egyéni felhasználók számára ingyene-

sen letölthető Avast Free Antivirus 7 is meg-
kapta az újdonságok zömét. Ennek megfelelő-
en felhőalapú frissítési megoldásokkal, távoli 
segítségnyújtást lehetővé tevő összetevőkkel, 
valamint hírnévalapú biztonsági ellenőrzések-
re lehetőséget adó komponensekkel bővült.

A felhőalapú technológiák több szempont-

ból is szerepet kaptak az új verzió esetében. 
Egyrészt az eddigieknél gyakoribb és gyorsabb 
vírusadatbázis-frissítéseket tesznek lehetővé 
azáltal, hogy az Avast szerverei és a kliensek 
között tulajdonképpen folyamatos kapcsolat 
épül ki, és a kiszolgálók „tolják le” a PC-kre az új 
szignatúraállományokat. Emellett a cloud meg-
oldások szerepet kaptak a fájlok hírnévalapú 
ellenőrzésében is. A FileRep nevű technológia 
feladata, hogy figyelmeztesse a felhasználót 
a kártékony fájlok letöltése előtt. Ezenkívül 
együttműködik az AutoSandbox mechaniz-
mussal, aminek köszönhetően a gyanús fájlok 
mostantól automatikusan az operációs rend-
szertől sok szempontból elszeparált sandbox 
környezetben nyílnak meg, és ezáltal a károko-
zások kockázata jelentősen csökkenthetővé 
válik.

Ondrej Vlcek, az Avast Software műsza-
ki igazgatója szerint a most elérhetővé váló 
szoftverek nem teljesen felhőalapúak, azaz 
nem kérdeznek le interneten keresztül infor-
mációkat minden egyes fájl ellenőrzése során 
(kivétel a letöltések esetében a FileRep), vi-
szont a gyors frissítés biztosított.

Távoli segítség
Az Avast bevezetett egy távoli segítségnyúj-

tást lehetővé tevő szolgáltatást, amelynek ré-
vén a felhasználóknak lehetőségük nyílhat arra, 
hogy egymást kisegítsék, ha a számítógépeiken 
valamilyen probléma üti fel a fejét. A rendszer 
fontos jellemzője, hogy a távoli vezérléshez 
szükséges kapcsolat az Avast szerverein keresz-
tül valósul meg, amelyek biztosítják a megfelelő 
hitelesítést. Amikor a segítséget kérő felhaszná-
ló elindítja a szolgáltatást, akkor egy nyolcjegyű 
számsort (hitelesítő kódot) kap, amelyet vala-

milyen úton-módon meg kell osztania azzal az 
ismerősével, akitől segítséget szeretne kérni.

A menedzsmentportál az egyéni 
felhasználóknak is dukál

Az Avast az egyéni felhasználók számára is 
elérhetővé tette azt a webes menedzsmentpor-
tálját, amelynek segítségével mindenki meg-
tekintheti, hogy az általa telepített Avast szoft-
verek éppen milyen állapotban vannak, mikor 
történt az utolsó frissítésük, illetve, hogy milyen 
vírusriasztások voltak az elmúlt időszakban. Ez a 
felület eddig az üzleti felhasználók számára volt 
elérhető. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy 
amíg az üzleti célú alkalmazások esetében a 
beállítások központi módosítására is lehetőség 
van, addig az egyéni felhasználók kizárólag le-
kérdezési célokra vehetik igénybe a portált.

Az Avast újdonságai kapcsán érdemes 
megemlíteni, hogy a fejlesztők az adathalá-
szat és a kártékony weboldalak ellen védő 
WebRep, valamint Script Shield eszközeiken is 
alakítottak, amelyek az eddigieknél nagyobb 
fokú kompatibilitással rendelkeznek a legel-
terjedtebb böngészők esetében.

K.Cs.–PCW

Megérkeztek az Avast 
legújabb szoftverei

Avast! 7 antivírus (magyar) letöltés:
http://download.msw.hu/302/avast_free_antivirus_setup-7.0.1407.exe 

Az ingyenes regisztrációhoz itt 
http://www.avast.com/registration-free-antivirus.php 

lehet kulcsot kérni, vagy a programban lehet elvégezni.
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KOS
Ha valaki azt mondja neked, hogy a 

céljaid nem reálisak, lehet, hogy el kel-
lene gondolkodnod rajta. Ábrándoz-
ni szép dolog, de idővel szükség van 
konkrét tervekre is. Nagyon összezavar 
az egyik barátod, aki egy olyan pletykát 
mond el neked egy hozzád közel álló 
emberről, amely kétkedésre ad okot. A 
következő héten tisztábban fogsz látni!

BIKA
Több lehetőség közül is választhatsz, 

viszont mielőtt meghozod a döntést, 
gondolkozz el rajta, hogy inkább a biz-
tonságos utat járnád vagy vállalod a 
rizikót! Olyasmi történik, amire te sem 
számítottál. A jövődet is jobban át kell 
gondolnod emiatt, szánj rá időt, és kérj 
segítséget, ha egyedül nem megy!

IKREK
Néha úgy tűnhet, bármit teszel, nem 

tudsz változtatni azon, ahogy tanáraid 
vagy társaid tekintenek rád. Meg kell 
tanulnod nem stresszelni emiatt! Rossz 
híreket kaphatsz egy rég nem látott ro-
konodról. Már régóta nem beszéltél vele 
egy félreértés miatt, talán ideje lenne 
félretenni ezt, és segíteni neki!

RÁK
Végre úgy tűnik, a környezetedben 

lévőktől megkapod a téged illető elis-
merést. Megtaláltad a helyes utat, már 
csak arra figyelj, hogy ne térj le róla! 
Nehezen döntöttél két ember között, de 
úgy tűnik nem választottál rosszul. Ne 
foglalkozz azokkal, akik az ellenkezőjét 
mondják!

OROSZLÁN

Teljesen más szinten gondolkozol a 
héten, mint mások. Ideje megoldanod 
néhány problémát. Nehezen tudod ki-
pihenni a hét fáradalmait. Az energikus 
Oroszlánokra is ráfér a semmittevés! Ez 
nem lustaság, inkább feltöltődés.

SZŰZ
Kulcsfontosságú a kommunikáció, 

így ha valakivel problémád van, min-
denképpen beszéljétek meg. A vesze-
kedés is jobb, mint ha némán tűriek 
a feszültséget. A téged foglalkoztató 
kérdésre egy olyan ember adja meg a 
választ, akiről nem is hitted volna, hogy 
okos tanáccsal szolgálhat.

MÉRLEG

Egyik társaddal való kapcsolatod az 
egész osztályra kihat, versengő, produktív 
légkört teremt. Persze adj hangot a véle-
ményednek, ha nem tetszik ez a felállás. 
Valakit sikerült megbántanod egy meg-
gondolatlan viccel. Engeszteld ki, és ne 
félj bocsánatot kérni tőle! Néha neked kell 
okosabbnak lenned!

SKORPIÓ
Beiratkozol egy új tanfolyamra vagy új 

hobbi után nézel. Akkor jársz a legjobban, 
ha tapasztalt emberek véleményét is meg-
hallgatod a témáról. Érdekes meghívást 
kapsz, amit eleinte félsz elfogadni. Nem bí-
zol az illetőben, aki közeledne feléd. Nem 
vesztesz semmit, ha megismered.

NYILAS
Új lehetőségeid adódnak, viszont csak 

rajtad múlik, hogy élsz-e velük. Fontoló-
ra kell venned, hogy mennyit vagy képes 
dolgozni a céljaid eléréséért. Sok olyan 
dologra tettél szert, aminek semmi hasz-
na. Inkább hasznos dolgokra adj ki pénzt, 
és jobban gondold át a döntéseidet!

BAK

Hihetetlenül jól működnek a megérzé-
seid, szinte minden pontosan úgy alakul, 
ahogy te előre kigondolod. Ne is kételkedj 
magadban, hiszen látod, hogy semmi 
okod rá. Kedves meglepetést szerzel egy 
családtagodnak.

VIZÖNTŐ

Néha felelőtlenül viselkedsz, ami azt 
eredményezi, hogy nem várnak el tőled 
túl sokat az emberek. Így viszont annál 
jobban megleped őket. Felbukkan valaki, 
akitől örültél, hogy megszabadultál. Állj 
a sarkadra, és küldd el, többet árt, mint 
használ a vele való kapcsolat.

HALAK

Senki sem hagyja figyelmen kívül a se-
gítőkészséged, viszont lehet, hogy nem 
fognak ódákat zengeni rólad. Nehéz titok-
gazdának lenni. Egy barátod olyan dolgot 
oszt meg veled, amit szívesen elmesélnél 
másnak, de nem teheted meg. Segíteni 
sem tudsz, mert nem voltál még ilyen 
helyzetben, így inkább csak hallgasd meg, 
és ne adj téves tanácsokat.
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A szájhigiénia ma már alapvető elvárás az 
élet szinte minden területén. Egyszerű lé-

pésekkel és egy kis odafigyeléssel te is nagyon 
sokat tehetsz a fogaid és az ínyed egészségé-
nek megőrzéséért. Egy mosoly nagyon sokat 
elárul a másik emberről, te se legyél kiábrán-
dító! Hiszen ki akarna randizni veled, hovato-
vább megcsókolni a szádat, ha kellemetlen a 
leheleted, és lepedékesek a fogaid. Ne feledd: 
egy mosoly többet mond minden szónál!

Fogmosás
Az első és talán legegyszerűbb módja an-

nak, hogy egészséges legyen a szájhigiéni-
ád, ha fogat mosol legalább kétszer egy nap, 
reggel és este. Ne csak egy oldalra koncent-
rálj, minden fognál érdemes eltölteni 10-15 
másodpercet. Minden alkalommal a teljes 
felületét mosd meg a fogaknak, és ne felejtsd 
ki a nyelvedet és a szájpadlásodat se.

Mindennap használj fogselymet
Ez egy cérnavékony selyemszál, mely a 

legszűkebb résekbe is képes behatolni, és 
eltüntetni a lepedéket. Használata – mely 
elegendő naponta egyszer, fogmosás előtt 
– igen fontos, nélküle ugyanis a fogfelszínek 
kb. 40 százaléka nem kerül megtisztításra. 
Tépj le kb. 40 cm hosszúságú darabot, majd 
azt tekerd fel a két mutatóujjadra úgy, hogy a 

két ujjad között kb. 5 cm-es szabad, kifeszített 
darab maradjon. A kifeszített fogselymet vidd 
be a fogközbe, egészen a két fog érintkezési 
pontja alá. Ezt követően feszítsd rá a fogsely-
met a fogfelszínre, és húzzad felfelé, távolítsd 
el a fogközből. Minden fogközben ismételd 
meg ezt a mozdulatsort. Használata során 
ügyelj arra, hogy ne sértsd meg az ínyedet.

Tegyél a rossz lehelet ellen
Mitől lehet kellemetlen a szájszag? Függ 

attól, hogy mit ettél, hányszor mostál fogat, 
van-e lyukas fogad. Az is lehet, hogy nem 
megfelelően tisztítod meg a szájüregedet, 
és tele van ételmaradékkal a szád, amik egy 
idő után a lebomló baktériumok miatt sza-
got árasztanak. 

Csökkentsd a cukorfogyasztást
Tudtad, hogy minden alkalommal, ami-

kor eszünk, üzemanyagot adunk azoknak 
a baktériumoknak, amelyek megtámadják 
a fogzománcot? Kerüld el az olyan ételek 
fogyasztását, amiben finomított cukor van, 
édességet se egyél túl sokat! Keresd a ter-
mészetes ételeket. A gyümölcsökben példá-
ul természetes formában van jelen a cukor.

Néhány tápláló élelmiszer fogyasztása vi-
szont kifejezetten jót fog tenni a fogaidnak 
és a szájhigiéniádnak. Az alacsony zsírtartal-
mú tejtermékek (kalcium), a citrusfélék és a 

sötétzöld zöldségek (C-vitamin) jótékonyan 
hatnak az ínyed és a fogaid egészségére is.
Minden étkezés után próbálj meg 

fogat mosni!
Keresd fel félévente a fogorvosodat! Sok 

mindent tehetsz a szád egészégéért és azért, 
hogy szuper „csókos” legyen, de néha neked 
is kell egy kis segítség, akkor is, ha minden 
szabályt betartasz. Ha lyukad valamelyik fo-
gad, esetleg fogköved van, ínygyulladásod 
vagy egyéb problémád, azt nem tudod ott-
hon dupla fogmosással megoldani.

Használj szájvizet!
A szájhigiénia szempontjából a fogkefe 

és a fogak tisztításának megfelelő tech-
nikája a legfontosabb. Ám még a legjobb 
fogkefe és a legalaposabb tisztítás is csak 
a lepedék mintegy felét távolítja el. Pedig 
a foglepedék a legveszélyesebb tényező a 
fogszuvasodás és a paradontózis kialakulá-
sában. A szájvizek a mindennapos szájápo-
lás hasznos kiegészítői. Alapos szájöblítéssel 
megakadályozhatod a fogínybetegségeket 
és egyéb szájfertőzést okozó baktériumok 
elszaporodását, mivel hatékonyan csök-
kentik a foglepedéket. Az antibakteriális 
szájvizek olyan helyekre is eljutnak, ahová a 
fogkefe és a fogselyem sem ér el.

Sokszor voltál olyan helyzetben, hogy a 
barátnőd segítséget kért tőled, de nem 

tudtál neki mit mondani? Bizony, tanácsot 
adni nem is olyan egyszerű.

Legyél tájékozott!
Fontos, hogy alaposan körbejárd a témát, 

mielőtt tanácsot adsz. Faggasd ki a barátnőd 
minden apró részletről. Ez duplán jó: ő is meg 
fog könnyebbülni, hogy kiadhatta magából 
a feszültséget, és eközben te is minden apró 
részletre fényt derítettél. Olvass utána a dol-
goknak, esetleg kérdezz meg egy szakértőt, 
és avasd be a barátnőd is. Garantáltan hálás 
lesz érte. Soha ne adj olyan tanácsot, mely-
nek helyességéről nem bizonyosodtál meg 
teljes egészében! Az ilyen esetekből sülnek 
ki sokszor a legnagyobb problémák. Inkább 
kétszer nézz utána a dolgoknak, mint egy-
szer tanácsolj rosszat.

Lásd reálisan a dolgokat!
Tanácsadás közben nagyon fontos, hogy 

reálisan lásd a dolgokat. Ha a barátnődnek 
csepp esélye sincs, hogy ő jön ki nyertesen 
valamilyen cselekményből, akkor beszéld le 
róla. A te feladatod, hogy megóvd őt a testi-
lelki sérülésektől. Ez viszont csak akkor sike-
rülhet, ha a tényeket veszed figyelembe, és 
a dolgok mögé látsz.

Őszintén, de ne durván!
Nagyon fontos, hogy őszintén beszél-

gess a barátnőddel, de soha ne legyél vele 
durva. Lehet, hogy hibát követett el, na de 
időnként ki nem hibázik? Ha lekiabálod, és 
azt vágod a fejéhez, hogy „ugye én meg-
mondtam?!”, akkor garantáltan nem fogja 
többször a segítségedet kérni. Adj neki tisz-
ta fejjel tanácsokat, de ne oktasd ki, és ne 
szidd le.

Legyél kicsit erőszakos!
Néha szükség van egy kis barátnői szi-

gorra ahhoz, hogy újra rájöjjünk, melyik a 
helyes cselekedet. Ha tudod, hogy neked 
van igazad, és a barátnőd egész biztosan 
megbánja majd azt, amit elkövetni készül, 
akkor állj a sarkadra, és próbáld meg észhez 
téríteni. A „Hülyeséget akarsz csinálni.”, „Hidd 
el, nagyon meg fogod bánni.”, „Tudod, hogy 
csak neked akarok jót, hallgass rám.” stb. 
mondatok ilyenkor jól jöhetnek.

Te mit tennél a helyében?
Ne kérj olyat a barátnődtől, amit te sem 

tennél meg, ha olyan helyzetbe kerülnél, mint 

ő! Ha ilyet tanácsolsz neki, akkor az egyrészt 
hiteltelenné tesz téged, másrészt a barátnőd-
nek is újabb problémával kell megküzdenie: 
hogyan mondjon nemet neked úgy, hogy ne 
sértődj meg. Szóval képzeld magad a helyé-
be, és úgy próbálj neki segíteni.

Kérdezz rá!
Ha a barátnőd nem számol be önként 

a fejleményekről, akkor kérdezz rá! Lehet, 
hogy úgy érzi, túl sokat nyüstölt már téged 
a problémáival, ezért inkább másról szeretne 
beszélgetni. Ebbe ne menj bele, mert így fe-
lületes lesz a kapcsolatotok! Ha magától nem 
kezd el beszélni a dologról, akkor faggasd ki!

Támogasd!
Ha már megszületett a döntés, akkor sem 

szabad magára hagynod a barátnőd: legyél 
vele és támogasd, amíg véghez nem viszi a 
kitűzött célokat. Sokszor az is elég, ha csak 
meghallgatod, míg máskor komoly „terápia” 
kell ahhoz, hogy a barátnőd újra visszatalál-
jon a helyes útra.

Egy szó, mint száz, fogd a kezét, ha szük-
sége van rád!

A tökéletesen tiszta szájért

Hogyan adj tanácsot?
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NEVEM: Györe Bernadett.
BECENEVEIM: Betti, Györe.
CÍMEM: 24430 Ada, Ady Endre 

u. 61.
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 TANÁRAIM: Hugyik 
Ella, Mátity Ilona, Máriás 
Valéria, Molnár Edit.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAIM: Tóbiás 
Fanni, Döme Bettina, Peckó 
Edmond, Holló Tamás.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: 
Biológia, torna, matematika, 
magyar.

TANTÁRGY, AMI NEHEZEN 
MEGY: Mindet értem.

A LEGÉRDEKESEBB ÓRA: 
Biológia.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: Magyar 
népmesék.

KEDVENC ÚJSÁGOM: Story.
KEDVENC FILMJEIM: Alkonyat, 

Micsoda srác ez a lány, 
Barátok közt. 

KEDVENC SZÍNÉSZEIM: Adam 
Sandler, Rob Schneider, 
Jennifer Lopez. 

KEDVENC EGYÜTTESEM: 
LMFAO.

KEDVENC ÉNEKSEIM: Pitbull, 
Cheryl Cole, Inna. 

KEDVENC ZENÉM: David 
Guetta: Where them girls at.

KEDVENC SZÍNEIM: Piros, kék, 
zöld, narancssárga.

KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár.
KEDVENC NAPOM A HÉTEN: 

Péntek.
KEDVENC ÉTELEIM, ITALAIM: 

Pizza, palacsinta, 
hamburger, narancslé, kóla.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 
Palacsinta, rántotta, tea, 
kávé.

KEDVENC ÁLLATAIM: Ló, kutya.
MIT SZERETEK AZ ISKOLÁBAN? 

Matekóra, lyukasóra, zene.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Tanárnő.
NO ÉS A SZERELEM? Nem 

árulom el.

NEVEM: Csuvik Sarolta.
BECENEVEIM: Sári, Csuvik.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Ada, 

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: 
Torna, műszaki, magyar, 
rajz, német, angol, biológia, 
osztályfőnöki.

AMI NEHEZEN MEGY: Matek.
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás 

Valéria, Pesznyák Erika, 

Ambrus Éva, Nišić Đuro.
MIT SZERETEK AZ 

ISKOLÁBAN? A barátokat.
KEDVENC OLDALAIM A JÓ 

PAJTÁSBAN: Rügyfakadás, 
Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEIM: 
Robinson Crusoe, 
Kincskereső Kisködmön,  
A két Lotti.

HOBBIJAIM: Kézilabda, 
zeneiskola.

KEDVENC FILMJEIM: Harry 
Potter 1–7, Seherezádé, 
Alkonyat, Holdhercegnő.

KEDVENC SPORTJAIM: 
Kézilabda, foci, röplabda.

KEDVENC EGYÜTTESEIM: 
Paramore, Red Hot Chili 
Peppers.

KEDVENC ÉNEKESEIM: 
Rihanna, Beyonce,  
Lady Gaga.

KEDVENC ÉTELEIM, ITALAIM: 
Spagetti, krumplisaláta, 
kirántott sajt, pizza, Coca-
Cola, Fanta, víz, tea.

AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 
Puding, tea, kávé.

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

Még nem tudom.
NO ÉS A SZERELEM? Nincs.

NEVEM: Nagy Abonyi 
Krisztina.

BECENEVEIM: Kriszti, Kriszta.
SZEMEM SZÍNE: Kék.
HAJAM SZÍNE: Szőke.
CÍMEM: 24430 Ada, Július 7. 

utca 20/A.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 5. c.
ALSÓS TANÍTÓIM: Girizd Ildikó, 

Koós Holló Tímea.
OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Dobrotka 

Mária.

AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉGE: 
Elnök: Miklós Tímea; titkár: 
Lajkó Csanád; pénztárosok: 
Bera Laura, Bicskei 
Szabolcs, Szollár Bianka, 
Szűgyi Levente.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAM: Alámdi 
Ágnes.

KEDVENC TANTÁRGYAIM: 
Biológia, magyar, rajz, 
matek, német.

AMI NEHEZEN MEGY: Műszaki.
KEDVENC OLDALAM A JÓ 

PAJTÁSBAN: Horoszkóp.
KEDVENC KÖNYVEM: Hannah 

Montana: A nagy arc.
HOBBIJAIM: Tánc, futás.
KEDVENC ÉTELEIM, ITALOM: 

Pizza, spagetti, Coca-Cola.
AMIT EL TUDOK KÉSZÍTENI: 

Puding, tea, leves.
KEDVENC ÁLLATOM: Macska.
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Óvónő.

Bács Ágnes harmadik he-
lyezett lett a magyarverse-
nyen. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk vele.

– Milyen volt a felkészülés, 
és ki segített?

– Nagyon sok feladatot ol-
dottam meg, és mindebben a 
magyartanárnőm, Máriás Valé-
ria segített.

– Mit éreztél a felkészülés 
alatt, és hogyan gyakoroltál?

– A felkészülés alatt izgul-
tam, hogy jól oldjam meg a 
feladatokat, és ha lehet, minél 
többet.

– Hogyan emlékszel, sok 
ellenfeled volt? Esélyesebbnek 
tartottad magad náluk?

– Igen, volt egy jó pár el-
lenfelem, de úgy gondoltam, 
hogy nekem is van annyi tudá-
som, mint nekik.

– Mi járt a fejedben a teszt 
írása alatt?

– Az idő gyorsan telt, de 
mindig átgondoltam a felada-

tot, mielőtt hozzáfogtam vol-
na. Persze izgultam is. 

– Mikor kezdődött, és med-
dig tartott?

– A verseny 10-kor kezdő-
dött, és 11.30-ig tartott.

– Mennyi időt használtál ki 
ebből?

– Ebből a másfél órából 
mindent kihasználtam, mert 
úgy gondoltam, jó, ha több-
ször átnézem a válaszaimat.

– Mit gondolsz most, hogy 
harmadik lettél?

– Nagyon-nagyon örülök 
ennek, mert én nem remél-
tem, hogy sikerülni fog.

– Mik a további terveid?
– Szeretnék Szabadkára 

is eljutni, és helyezést elérni, 
hogy 8.-ban már legyen dip-
lomám.

– Köszönjük a közreműkö-
désedet.

– Én köszönöm a riportot.
Selemba Aleksandra  

és Gálfi Kata, 6. b osztály, 
Cseh Károly iskola, Ada

Interjú Bács Ágnessel
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Milyen barátok vagytok?
1. A fiúd szakít veled. Hogyan vigasztal meg a legjobb barátnőd?

a) Átjön hozzám, és türelmesen végighallgat.
b) Kioktat, hiszen ő ezt már előre tudta.
c) Nem vigasztal meg. Azt mondja, ez az én problémám.

2. Milyen programokat terveztek?
a) Szeretünk együtt pörögni és pihenni is.
b) Többnyire csendes beszélgetéseket.
c) Csakis hatalmas bulikat.

3. Együtt akartok nyaralni, de vita van abból, hová menjetek. Ki nyer?
a) Előbb-utóbb úgyis megegyezünk egy vízparti helyben.
b) Az a legegyszerűbb, ha sorsolunk.
c) Mindig ő nyer. Másképp nem történhet.

4. Mindent meg tudtok beszélni?
a) Igen, bármit!
b) Többnyire igen, de néha különbözik a véleményünk.
c) Rengeteg olyan téma van, amiről nem beszélünk.

5. Ugyanaz a srác tetszik meg nektek. Hogyan kezelitek a helyzetet?
a) Ez nem lehet probléma közöttünk.
b) Egyikünk sem bánja, ha a másiknak jön össze.
c) Egy nem túl barátságos bokszmeccs keretében.

 
6. Fodrásznál jártál, de rosszul sikerült az új frizurád. Hogyan reagál?

a) Azt mondja, most pont úgy nézek ki, mint Pink.
b) Megpróbál megvigasztalni egy poénnal.
c) Kiröhög a többi barátom előtt.

 
7. Mivel lep meg téged a szülinapodon?

a) Biztosan saját kezűleg készít ajándékot.
b) Megveszi nekem azt a ruhát, amit régóta szeretnék.
c) Semmivel, mindig elfelejti a dátumot.

8.  A kedvenc bandád koncertezik, de nincs pénzed a jegyre.  
A barátnőd...
a) ...a spórolt pénzén jegyet vesz mindkettőnknek.
b) ...kölcsönad, mert tudja, hogy úgyis hamarosan megadom a tartozást.
c) . ..megveszi a jegyet, de később több pénzt kér érte, mint amennyiért 

vette.

Ha a legtöbb válaszod a: 
Valósággal odavagytok egymásért. 
Szinte mindenhová együtt jártok, és 
nincs olyan program, ahol ne együtt 
tünnétek fel. Persze kisebb botrányok 
azért akadnak, de nem mondhatjuk, 
hogy rossz hatással lennétek egy-
másra. Zsák a foltját!

Ha a legtöbb válaszod b:
Lehetséges, hogy nem voltatok világ 
életetekben a legjobb barátok, még-
is szinte mindenre képesek vagytok 
egymásért. Ez kevesebbet árt, mint 
használ, így ti is kiegészíthetitek egy-
mást, és rengeteget tanulhattok a 
másiktól.

Ha a legtöbb válaszod c:
Nem vagytok jó hatással egymásra. 
Folyamatos nézeteltérések tarkítják 
közös utatokat, egészen addig, amíg 
elegetek nem lesz egymásból. Ez nem 
igazi barátság, inkább a bulikra és a 
sulira figyeljetek, mint a másikra.

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 8. osztályos fiú vagyok. Van egy lány, akibe már két éve szerel-
mes vagyok. A szomszédomban lakik, és egy évvel fiatalabb nálam. 
Jártunk egy rövid ideig, de nem ment. Békén hagytam, de nem tudom 
elfelejteni, állandóan rá gondolok. Elkezdtem cigizni, meg inni miat-
ta. Leromlottak az osztályzataim is. Megpróbáltam már másik csa-
jokkal is járni, de nem ment, mert csak rá gondolok. A barátaim azt 
mondják, hogy felejtsem el, feleslegesen teszem magam tönkre, mert 
nem érdemli meg. Volt, hogy egy rövid időre sikerült elfelejtenem, de 
találkoztunk, és újra minden a régi. Különben sosem veszekedtünk, 
és volt, hogy nagyon jó haverok voltunk, egészen addig, amíg nem 
lettem bele szerelmes. Kérlek, segíts! Hogyan felejtsem el?!

Boy”
Válasz:
Kedves Boby!
Először is jó lenne letisztáznod magadban, hogy számodra mi az annyira 
különös ebben a lányban, ami miatt a többiek labdába sem rúghatnak. 
Azon is gondolkodj el, hogy elérted-e az eddigi viselkedéseddel azt, amit 
szerettél volna. Hogy elfelejtsed a lányt és az  érzéseidet. Erre azért 
lenne szükséged, hogy pontot tegyél a történetre, és eredmé-
nyesebb felejtési stratégiát próbálj ki. Úgy látom, hogy te 
nagyon magas piedesztálra emelted a lányt, és a szerelmet 
is, és versbe illő önpusztító viselkedést produkálsz. Mikor 
tisztázod le magadban, hogy a cigi, az alkohol, az iskola 
és a tanulás iránti ellenszenv nem tudja a boldogtalan 
szerelmet boldoggá tenni? Azon is gondolkodj el, hogy 
nem élvezed-e véletlenül azt, hogy boldogtalan vagy, és 
a többiek foglalkoznak veled?! Az első szerelmek általá-
ban nem szoktak hosszú távúak lenni, és ezt el kell fogad-
ni. Amikor jobban megismerjük a másik embert, csak akkor 
tisztázhatjuk, hogy mit érzünk iránta, megfelel-e annak, amit 
vártunk, és működik-e továbbra is a szerelmi kémia. Vagy meg-
marad a szerelem, és folytatódik vagy eltűnik, megszakad a két 
ember közötti kapcsolat. Több embert is meg kell ismernünk, 
hogy megtaláljuk az igazit. Járnunk kell velük, hisz a járás, 
az ismerkedési is tanulási időszak, mert a szerelmet, a férfi 
és nő közötti kommunikációt is tanuljuk, mint nagyon sok 
minden mást az életben, és ez nem magolással történik. 
Ezért döntsd el, hogy nem akarod ezt tovább. Készítsd 
el a napi beosztásodat, felkeléstől lefekvésig mikor mit 
csinálsz, hogy mindenre jusson időd, tanulásra, pótlásra, 
barátkozásra, játékra, rendszeres testmozgásra stb. Tűzd ki 
a tanulási célodat, hogy milyen eredményt szeretnél elérni, 
a tanév végéig, és húzz bele! Ha boldogtalannak érzed ma-
gad, vagy feszít a belső nyugtalanság, húzd fel a tornacipő-
det, fuss egyet, és ülj le tovább dolgozni, mert tudod, hogy mit 
akarsz. És közben barátkozz, lányokkal fiúkkal egyaránt.

„Kedves Bizi!
Én egy 13 éves lány vagyok. A gondom meg a barátnőm. A legjobb 
barátnőm haragban volt a saját addigi legjobb barátnőjével. Két 
hete kibékültek. Azóta mind többet és többet vannak együtt, és én 
vagyok kizárva. Sokszor haragos velem, türelmetlen, ideges. Most 
meg megharagudott rám, mert a tudta nélkül sétát beszéltem meg a 
barátnőjével. Nem tetszik neki, hogy jóba lettünk. Mit tegyek, mind a 
kettőjüket kedvelem?!

Fredi”
Válasz:
Kedves Fredi!
Sajnos a barátnőd eléggé kizárólagos, féltékeny és uralkodni vágyó 
személy. Szereti meghatározni, hogy ki mit tehet. Szerintem az ilyen 
hármas barátságok is jók lehetnek, de csak akkor működnek, ha nem 
viselkedtek kizárólagosan, toleránsak vagytok egymással. Mivel a barát-
nőd féltékenykedő, fokozatosan és taktikusan kell a barátságot építeni 
és ápolni. Nyugodtan elmondhatod neki a véleményedet, hogy senki 
sem tökéletes, mindenki hibázhat, hogy nem kell szigorúan ítélkezni a 

másik felett, és azt is, hogy milyen jól érzed magad mind a kettőtöjükkel. 
Olyan programokat beszéljetek meg, amelyekben mind a hárman részt 
vehettek. Ha végül is folytatja a féltékeny viselkedést, ha mindkettőtök-
nek megfelel, jól érzitek magatokat egymás társaságában, barátkozza-
tok tovább ti ketten, a másik barátnővel. 

„Én egy hetedikes lány vagyok. A szomszédságomban van egy társa-
ság, akikkel összejárok. Elég sokan vannak a sulimból, meg vannak 
középiskolások is. Van a társaságban egy nagyon helyes rác. Nagyon 
tetszik, de úgy látszik, ő engem csak barátnak tart, habár szerintem 
én is szimpatikus vagyok neki. Az egyik közös ismerősünk azt mond-
ta, hogy kigúnyol, amikor én nem vagyok ott. Igaz, hogy én egy kicsit 
kövérkés vagyok. Nem tudom, hogy hihetek-e a közös ismerősnek, 
mert volt már, hogy egyeseknek bekavart. Az egészet az is komplikál-
ja, hogy a legjobb barátnőm is belezúgott ebbe a szimpi srácba. Én 
meg biztatom őt, mert nekem úgysincs esélyem. Azt is tudom, hogy 
ha összejönnének, nem bírnám ki! De nekem fontos a barátnőm bol-

dogsága is. Mit tegyek? Segíts!
Szivi”

Válasz:
Kedves Szivi!

A leveledből ítélve, te egy rendes lány vagy, aki törődik a 
számára fontos személyek érzelmeivel, háttérbe szorítva 
a saját érzelmeit és igényeit. Legyél annyira önző, hogy 
az ilyen és hasonló helyzetekben a saját boldogságod 
legyen a legfontosabb. Arról is elgondolkodhatsz, hogy 
miért nem tudja a barátnőd, hogy neked ki tetszik? Ha a 
srác valóban nagyon tetszik neked, akkor csak önmaga-
dat nézzed, de előtte próbálj egy kicsit mint barát köze-

lebb kerülni a fiúhoz, így a beszélgetésekből, apró jelek-
ből, meg tudod látni, hogy mit érez irántad a szimpátiád. 

Óvatosnak kell lenni, nehogy a végén az derüljön ki, hogy ő 
csak jópofáskodott veled, és te félreértetted a helyzetet. Min-

denesetre ne tegyed meg az első lépést. Várd meg, hogy a 
fiú mondja el elsőnek, mit érez. Addig is legyél továbbra is 

kedves, vidám, együttérző, fiatal lány. Ha ez a fiú nem ve-
szi észre a benned rejlő értékeket, biztos akad majd nem-
sokára másik, aki neked is tetszeni fog, és akkor meglesz 
az, amit te és mindenki más szeretne, hogy szeressék, 
elfogadják olyannak, amilyen, és tartozzon valakihez.

„Kedves Bizalmas!
Van egy fiú, akivel egy hónapja járok. A gondom az, 

hogy furcsán kezdett viselkedni, és most már idege-
sít. Mindig azzal piszkál, hogy mikor beszéltem a volt 

szimpátiámmal, akiről meséltem neki. Azt is mondta már, 
hogy azt a fiút szeretem, és nem őt. Mondogattam már neki, 

hogy őt szeretem, és soha nem csalnám meg, de nem hisz nekem. Mit 
tegyek, hogy abbahagyja a piszkálódást, és elhiggye, hogy nekem ő 
kell, és nem a régi szimpátiám? Kérlek, segíts!

Love”
Válasz:
Kedves Hűséges!
A viselkedés mögött, amit a leveledben leírtál, bizonytalanság bújik 
meg. A fiú bizonytalan magában, önbizalomhiányban szenved. És ez 
nem ritka eset, mert a másik nemmel kapcsolatosan a fiúk és a lányok 
is nem sok tapasztalattal rendelkeznek serdülőkorban. Szavakkal nem 
lehet hatni ilyenkor, hanem csak tettekkel, a viselkedéssel, hogy lássa 
a saját szemével, hogy akkor is, ha lenne lehetőséged, akkor se lennél 
másik fiúval. Pl., ha látná, hogy amikor egy társaságban vagytok, nem 
érdeklitek egymást. Ha viszont folytatja a féltékenykedést, akkor biztos, 
hogy előbb-utóbb megromlik a köztetek lévő viszony. Te már az első 
jeleit le is írtad. Idegesít. Ha mégsem sikerül a köztetek lévő kapcsolat, 
ne búsulj sokáig, mert minden kapcsolatból magaddal viszel valami szé-
pet, és új tapasztalatot szereztél, amire felnőtt korodban, egyszer majd 
nagyon is szükséged lesz.



Jó
 P

aj
tá

s, 
15

. s
zá

m
, 2

01
2.

 á
pr

ili
s 1

9.
��

1
 

 

2
 

 
3

 
 

4
 

 

5
 

 6  7 
 

8
 

 
9

  
 1

0 
    

    
    

    
11     

      
        

12

K
éregmanó a Nagy Öreg Tölgyben 
szundikált. A hőscincért kérte meg, 
hogy ébressze már fel, ha itt lesz az 

újabb kéregújítás ideje, mert nagyon sze-
retett lustálkodni. Ugye nem is gondoltad, 
hogy ilyen manók is léteznek!

Akkor én most megsúgom neked, hogy 
minden fában lakik egy manócska. Nagyon 
fontos dolga van ott mindegyiknek. Ha el-
jön a megfelelő idő, óvatosan, nagyon picit 
megrepeszti a fák kérgét, hogy azok tudja-
nak nyújtózkodni egy jót. Mert ahogy nő a 
fa, kicsi lesz neki a kéreg, mint egy szoros 
kabát. Képzelheted, milyen keservesen 
nyöszörögne odabent, ha nem sóhajthatna, 
amikor megsimogatja őt a tavaszi szél, vi-
dáman, boldogan vagy szomorúan, amikor 
lombja fölött integetnek a vadludak. Akkora 
hangzavar lenne a fák nyöszörgéséből ezen 
a kerek világon, hogy még a madarak csivi-
telését sem hallanád meg. Nagy feladatuk 
van ezért a kéregmanóknak. Minden hónap-
ban fogják fanyűvő késüket, óvatosan apró 
sebet ejtenek a fák kérgén, varázsmondókát 
mormolnak, hogy ne fájjon a vágás. Előfor-
dul, hogy bekenik gyantával is, mert így 
gyorsabban forrad. Amikor végeztek, színes 
hálósapkát öltenek, és elbújnak valamelyik 

repedésben aludni. A fák pedig nyújtóznak 
egy kicsit. Felsóhajtanak, és azt mondják: de 
jó, növesztek magamon egy pindurkát! Hát 
igen!

A Nagy Öreg Tölgy csak várt és várt. Na-
gyon szorította már a kabátja. Türelmetlen-
ségét még egy szú is fokozta, aki folyton kel-
lemetlenül csiklandozta. De neki nem volt 
kedve azt mondani, hogy: hi, hi, hi, sem azt, 
hogy: ha, ha, ha. Legszívesebben sóhajtott 
volna egy nagyot, mert itt volt a tavasz, de 
nem mert. Nagyon szorította már a kabát.

Kéregmanó persze csak aludt és dur-
mogott, és horkolt tovább. Öreg Tölgy elő-
ször arra gondolt, hogy megcsiklandozza a 
talpát, de nem érte el. Próbált mocorogni, 
dülöngélni egy kicsit, de a manó ettől még 
hangosabban horkolt. Persze a hőscincér 
sem volt sehol. „Semmirekellő” – gondolta 
a tölgy.

„Ha nem segít rajtam valaki én mindjárt 
megpukkadok!” – kiabálta mérgesen.

A Tavaszi Szél hallotta meg elsőnek a 
zsörtölődését.

– Hogy segíthetnék rajtad? – kérdezte 
tőle.

– Ébreszd fel kérlek, ezt a haszontalan 
Kéregmanót! – könyörgött a fa.

– Hol keressem őt, merre? – súgta a szél. 
– Azt hiszem, alul bújt el valahol ez a cu-

dar, keresd meg őt, kérlek!
A Tavaszi Szél óvatosan bekukucskált 

minden résbe, redőbe. Tudjátok mennyi rés, 
zegzug van egy öreg tölgyfán? Belefáradt 
egy kicsit a keresésbe. Már majdnem föladta 
a dolgot, amikor a legkisebb lyukban meg-
pillantott egy tarka, színes sapkát, meg egy 
pindurka talpat csíkos zoknival a lábán, és 
egy piros kabátkát. Óvatosan megcirógatta, 
de semmi sem történt. „Ajjaj! – gondolta –, 
na megállj hétalvó!”

Elrepült a somfavirághoz, jó nagyot szip-
pantott belőle, aztán megállt a pici rés bejá-
ratánál, és azt mondta: „Ha-ha-hapci!”

Kéregmanó akkorát ugrott, hogy nőtt 
egy nagy búb a fején. Aztán kidörzsölte 
szeméből az álmot és körülnézett, majd 
hangosan felkiáltott: „Azt a bodzavirágos 
tekeredett csigaházát, hát én elaludtam!”

Gyorsan fogta fanyűvő kését, és apró 
sebet ejtett a tölgy kérgén, elmormicolta ál-
mosan a varázsigét. A tölgy nyomban sóhaj-
tott egy nagyot: „Ej de szép a világ!”– gon-
dolta. Aztán lassan elkezdett növekedni, és 
már nem is haragudott a manóra, hiszen 
mindenki hibázhat… legalábbis egyszer.

Bár tudnotok kell, hogy azóta a hőscin-
cér nem szívesen látott vendég a tölgyfán, 
mégis újra és újra felkeresi őt, hogy édes 
nedveit kortyolgassa. De a tölgy és a manók 
nem haragtartók. Ugye, te sem?

Galambos Bernadett

Kéregmanó
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Spenót, eper, cukorborsó – ezek csak az 
elsők a legkiválóbb tavaszi termések 

közül. Ha kedveled a legfrissebb szezonális 
gyümölcsöket és zöldségeket, akkor a tavasz 
a neked való évszak. Ilyenkor finomabbnál 
finomabb dolgokat árulnak a termelők. A 
frissen szedett zöldségek és gyümölcsök 
pedig nemcsak hogy sokkal ízletessebbek, 
tápanyagokbank is jóval gazdagabbak. 

Eper, áfonya vagy málna. Nemcsak fino-
mak, kívánatosak és színesek, hanem igazán 
egészségesek is. Minél drágábbak, annál 
messzebbről szállítják őket, ezért nyugod-
tan választhatod az olcsóbbakat. Az ár nem 

megy a minőség rovására, hiszen az árkü-
lönbségek csak a szállításról szólnak.

Saláta. A friss saláta tavasszal jelenik meg, 
és a nyár során is nagy slágernek számít. Vá-
lassz friss és ropogós salátát, a lényeg, hogy 
fogyaszd valamilyen formában.

Spenót. Egy másik nagyszerű zöld vál-
tozat – salátaként, tésztában, párolva és 
köretként is finom. Válassz ropogós, friss 
leveleket.

Cukorborsó. Édes és finom, zsenge zöld-
ség. Főételként és nasiként is nagyon jó 
alternatíva. Vásárold még hüvelyes állapot-
ban, és kerüld a nagyon világos- vagy a na-
gyon sötétzöld árnyalatúakat.

Spárga. Mint sok más gyümölcsöt és 
zöldséget, a spárgát is egész évben megta-
lálhatod bármelyik szupermarketben – ám 
akkor a legfinomabbak és egészségesebbek, 
amikor szezonálisak. Válassz egyenes, ropo-
gós, zöld szálakat. Emellett a fehér spárga is 

kifejezetten ízletes, salátaként, sütve vagy 
tészta mellé is.

Fokhagyma. A fokhagyma a főzés egy 
fontos eleme, és tavasszal biztosan friss fe-
jeket vehetsz. Ám ha már hajtani kezdenek a 
gerezdek, az azt jelenti, hogy nem frissek.

Menta. A menta tavasszal kezd el nőni, 
és rengeteg mindenre használható – készít-
hetsz belőle teát, adhatod salátához vagy 
desszertekhez. Keress egészségesen zöld 
leveleket.

A tavasz legremekebb ételei

A kerékpározás kellemes és élvezetes 
sportnak számít, de ne feledkezz el a 

megfelelő védelemről. Ahhoz, hogy ered-
ményes és biztonságos sportot végezz, kö-
vesd tanácsainkat!

Bicikliválasztás
Válassz olyan kerékpárt, amely illik a test-

alkatodhoz, vagyis olyat, ami igazán kényel-
mes tekerés közben. Ez segít megelőzni a 
sérülést, és csökkenti a fájdalom kockázatát. 
Egy profi kerékpárszaküzletben segítenek 
a számodra legideálisabbat kiválasztani. 
Továbbá nagyon fontos az ülés helyes beál-
lítása, mivel a rossz magasságban rögzített 
nyereg megfeszíti a hátadat, a nyakadat, 
és megerőlteti az ízületeidet. A kormány 
esetében ügyelj, hogy a kormány szélessé-
ge lehetőséget adjon arra, hogy a kezeidet 
szélesebbre helyezd a vállaidnál.

Bukósisakdilemma
A bukósisak kiválasztásánál ügyelj arra, 

hogy jó minőséget válassz, kérd ki a szak-
értő tanácsát! A sisaknak be kell fednie a 

fejtetődet, és le kell érnie a homlokodig, ha 
mozog a fejeden, akkor vagy nem elég szo-
rosan van megkötve, vagy túl nagy, ilyenkor 
válassz másikat, mert életmentő lehet.

Tanuld meg a közlekedési 
szabályokat!

Mielőtt bárhová is elindulnál, tanulmá-
nyozd át a közlekedési szabályokat, hiszen 
te is okozhatsz balesetet a helytelen közle-
kedés miatt. Sok kerékpáros gondolja úgy, 
hogy a közlekedési szabályok rá nem vonat-
koznak és csak egy gépjárművezetőt lehet 
felelőssé tenni egy baleset során. Ez téve-
dés! Te is ugyanúgy okozhatsz másoknak 
sérülést, ha nem követed az utasításokat. Ha 
lehetőséged van rá, közlekedj bicikliúton, 
de ha ilyen nincs, akkor az autók között légy 
óvatos és használd a kézjeleket.

Maradj látható!
Viselj foszforeszkáló mellényt, és a kerék-

párodon is legyenek hasonló funkcióval bíró 
lámpák és fényvisszaverő eszközök, hogy 
az autósok is lássák, merre közlekedsz. Kü-
lönösen figyelj oda a tolató autókra, hiszen 
ők nem láthatják, hogy te honnan és mikor 
érkezel, ezért könnyen baleset lehet a vége.

A biciklizéshez is kell erőnlét
Fontos, hogy mielőtt bringára ülsz, 

nyújtsd meg az izmaidat, csinálj bemelegítő 
gyakorlatot, mivel könnyen izomhúzódás 

vagy rándulás lehet a vége a megerőltetés-
nek. A kerékpáron tartsd egyenesen a hátad 
és lazán a csuklóidat, valamint időnként vál-
toztass a kéztartásodon.

Vigyázz a kiszáradással
Hordj magadnál egy palack vizet, hogy 

bringázás közben is pótolhasd a folyadékot, 
ne várj, míg szomjas leszel, mert könnyen 
dehidratálttá válhatsz. Meleg időben viselj 
könnyen szellőző, hűs ruhát.

Viseld a megfelelő cipőt
A kerékpározáshoz legalkalmasabb a 

kemény talpú cipő, mert ezzel elkerülheted 
a lábfájását, és hatékonyabban tudsz majd 
tekerni. Különösen vigyázz a cipőfűzővel, 
nehogy a küllők közé akadjon. Soha ne ke-
rékpározz mezítláb!

Karbantartás
A biztonság érdekében mindig tartsd 

rendben a kerékpárodat, mindig ellenőrizd 
a kerekek állapotát, hogy se túl lapos, se 
túlságosan kemény ne legyen az állapota. 
A láncokat rendszeresen tisztítsd és olajozd 
meg. Minden elindulás előtt ellenőrizd a fé-
keket.

Rossz időjárás
Sajnos a természeti viszontagságok ellen 

semmivel sem tudsz védekezni, ezért kerüld 
ilyenkor a kerékpározást, főleg esős, ködös 
és fagyos időben.

Biciklizz biztonságosan!
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Skandináv rejtvény (15.)
Rejtvényünkben Esterházy Péter magyar író gondolatát rejtettük el.

Betűrejtvények

SÉG——2 SSSS
T

BA SU
1 2 3 4

Keresztrejtvény

2

1

5

IGEN 
NÉMETÜL

IDŐS 
EMBER HAVI 
JÁRADÉKA

Á. Ű.

ÓRIÁS

A TETEJÉRE

ITTRIUM

RENDBEN 
VAN!

EGY

GÁT BETŰI

AUSZTRIA

FORDÍTVA 
ÁD

1000

RAVASZ 
ÖTLET

KELET

KIS TOMAS

HAMIS

HÍV 
NÉPIESEN 

(ÉK. H.)
NYŰ BETŰI

50

ÓKORI NÉP

SZÉN

JÖVENDŐ-
MONDÓ

MAGYAR 
HELYSÉG 

C. É. H.

LUXEMBURG

NEM IDE

FÜLES-
BAGOLY

A VÉGÉN 
PEREL
RÉGI

BETŰI

ZELK 
ZOLTÁN

100

ÚSZÓHÁR-
TYÁS HALEVŐ 

EMLŐS
CSINOS

OLASZ 
TÉVÉ

OROSZ 
FOLYÓ

ILYEN PITE IS 
VAN

AZ ÖSSZE-
ADÁS SZAVA

KÉT PONT KÖ-
ZÖTTI TÉRKÖZ

ÉRZÉKSZERV

50
EZ

501
NYILVÁN-
TARTOTT 

TÉNY

TENGERI  
RÁK

A KÓRHÁZ 
JELE

EURÓPAI 
NEMZET

...BÉKA

ELBESZÉLŐ 
KÖLTEMÉNY

NÉVELŐ

ÍGÉR 
BETŰI
ÜRES 

SZÓLAM

MEGSZÓLAL 
A LÓ (ÉK. H.)

NORD

TALPPONT

VATIKÁN
MUTATÓSZÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29

!

Zuhanni kezd a repülőgép. A rémült utasok között 
egyszer csak megjelenik a pilóta, a hátán ejtőernyővel:

– ...
(A poént a rejtvényből tudod meg.)

Vízszintes sorok: 1. A poén első része, 10. Ceylon ko-
rábbi neve, 11. Szerb elöljáró, 12. Női név, 13. Máj betűi 
keverve, 14. Öröklődő tulajdonságok hordozója, 15. Nagy 
és formátlan, 17. Igerag (ék. f.), 18. Kilométer, 19. Német 
elöljáró, 24. Sára Sándor, 25. Izzadság, 28. Üt, 29. Törökor-
szág.

Függőleges sorok: 2. Sokat érő, drága, 3. Reped a jég, 
4. Igekötő, 5. Őrlőüzem, 6. A névtelen aláírása, 7. A köze-
pén dekorál, 9. Kalapos növény, 13. De, 16. Fűtünk is vele, 
18. Kidob, 21. Tervben van, 22. Zászló teszi, 23. Lett betűi 
keverve, 26. Mer betűi, 27. Összevissza kér, 28. Vranje.
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Berakós rejtvény
Rájött a bolondóra.

Betűrejtvények
1. osztályelső, 2. szerepel,  

3. kábeltévé, 4. gyöngyvirág
Óriásrejtvény

1. Zöld erdőben jártam, 
ibolyát találtam, el akart 

hervadni, szabad-e 
meglocsolni?

2. Én kis kertész legény 
vagyok, rózsafákat 

locsolgatok, úgy hallottam, 
van itt rózsa, meglocsolnám, 

ha szabadna. 
Játék a betűkkel

1. iktat, 2. rakat, 3. kevés,  
4. kalap, 5. barak

Kitöltőcske
– Lépcső.

Lóugrásban
– Egy sem, ott is csak csirke 

születik.

Ölelkező szavak
1. tej, 2. láb, 3. szem, 4. ló

Szókihúzó
aranyeső

Csak logikusan
Árvácska

Betűpótló
– Albrechtnek.

Se eleje, se vége
húsvéti sonka
Időtöltőcske

Tiniturmix, Rügyfakadás
Tojástalány

Kellemes ünnepeket
A 12 skandináv rejtvény 

megfejtése:
VIRÁGVASÁRNAP,  

NAGYHÉT, HÚSVÉT, 
FEHÉRVASÁRNAP

Könyvjutalmat kap:
Sulc Dorcka, Bácskertes

Kicsi sarok

A 13–14. szám megfejtései

Lóugrásban

N V I

G O

R A É

Í R Á

Z R

O G S

B G I

R U

L A Á
Mind a három rejtvényben egy-egy európai ország nevét  

rejtettük el.

1 2 3

N

N

A

R

A

M

D

I

Csak logikusan
Ha helyes sorrendben 
olvasod össze 
a körcikkekben 
levő betűket, egy 
déligyümölcs nevét 
kapod eredményül.

BÉKA
FARKAS

HÓD
KAKADU

KUTYA
LEOPÁRD

LEPKE
LÉGY

MACSKA 
MÓKUS

ORRSZARVÚ
PACSIRTA

PELE
POLIP
PÓK

PULYKA
PUMA
RÓKA

18+1
A K S C A M F O Ú

T R P A S O A V B

R E Ó M K U R S É

I Z K U D A K A K

S P T P Z K A Ó A

C Y O S E Y S A M

A L R L G L Á K N

P R C É I U D Ó H

O P L E O P Á R D

Húzd ki a 18 állat nevét (jobbról balra, balról jobbra, fentről le 
és lentről fel, valamint az átlók irányába). Ha összeolvasod  

a megmaradt betűket, megkapod a 19. állat nevét.

Z A B Ó

K A B A

É M E T

Á R G Y

N T A L

O R M A

R V E L

Egy kis földrajz

Pótold az első 
betűket. A kiemelt 
oszlopban egy 
argentin város nevét 
kell kapnod.

Szóbetoldó

F O O M

S O O M

H K

G L

K L

V K
Olyan szót kell találnod, amellyel mind a négy sorban értelmes 

szót alkohatsz.
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Attila, a hunok csillaga Írta: Kiss Ferenc 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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T
úl vagyunk a tavaszi szünidőn, s lassan 
kezdünk a nyaralásra gondolni. Aki még 
nem járt mai színhelyünkön, annak szív-

ből ajánljuk! Nincs messze, könnyen elérhető, 
a napsütés pedig szavatolt – az egész Adriá-
nak ez a legnaposabb helye!

Horvátország egyik legszebb szigetét 
Dalmácia királynőjének is nevezik. Megszám-
lálhatatlanul sok természeti szépséggel és 
építészeti remekművel rendelkezik. Itt meg-
csodálhatjuk a velencei építészet példáit és 
Horvátország legidősebb, egész Európa egyik 
legrégibb települését (Stari Grad). Az évi 2715 
órás, napi átlagos 7,7 órás napsütésével az Ad-
ria legnaposabb szigete.

A sziget nevét viselő Hvar a legnagyobb 
település a szigeten. A 7. században épült 
városfal szegélyezi. Itt van Európa egyik leg-
régebbi színháza. Az erőd, amely a 16. század 
óta létezik, ma egy középkori tárgyakat bemu-
tató múzeumnak ad helyet. A város főterén 
áll a Szent István-katedrális, amely több száz 
év alatt, szakaszonként épült fel, és nyerte el 
mai, végleges formáját. Érdekessége, hogy 
tizenegy barokk oltárral rendelkezik, ezek kö-
zül többet is velencei művészek készítettek. A 
főtéren állt régebben a kormányzói palota is, 
melyből mára már csak az óratorony és a log-
gia maradt meg, és most már a Hotel Palace 
részét képezik.

Hvar-sziget közepén találhatjuk Jelsa vá-
rosát, amely komoly idegenforgalmi múlttal 
rendelkezik. Első szállodája a múlt század leg-
elején épült. Itt található Dalmácia egyik leg-
nagyobb parkja, a Perivoj, mely a 19. század 
óta várja látogatóit. A 14. században lett a kö-
zeli Pitva falu kikötője. A halász- és mezőgaz-
dász falucska a 19. század közepére hajóépítő 
és tengerészeti központtá vált, és ez a városka 
lett Hvar-sziget középső részének adminiszt-
ratív központja is.

Jelsa számos templomával, boltjaival, 
parkjaival, barlangjával és történelmi em-
lékével értékes, felfedezésre váró célpont. 
Legérdekesebb látnivalói közé tartozik a 
Humac- és a Grapče-barlang, az óvárosi rész 
(Civitas Vetus Ielsae), valamint a Tor-torony 
maradványai. 

A várostól néhány kilométerre található 
Basina halászfalu, mely a sziget egyik legszebb 
öblében bújik meg „nevezetessége” romlatlan 
természeti szépsége.

Sućuraj igencsak kicsi város, ám itt talál-
ható Hvar legfontosabb kikötője. A 2300 éves 
várost az idők folyamán többször is újjáépítet-
ték. A megmaradt régi építmények is gazdag 

múltjáról tanúskodnak. A város állandó lakói 
ma is hagyományos foglalkozásokat űznek, 
többnyire halásznak, illetve bort és olajat ké-
szítenek.

A sziget legkisebb települése Vrboska, 
amely már a 15. században is itt állt. A tele-
pülés egy öbölben fekszik, mégpedig oly mó-
don, hogy a házak a part két oldalán épültek, 
és ezeket hidak kötik össze. Talán éppen ezért 
hívják ezt a pici várost Kis Velencének.

Hvar-szigettel szemben található húsz 
szigetecske, a Pakleni-szigetek. Annyira közel 
vannak, hogy a legkönnyebben Hvar kikötő-
jéből hajótaxival érdemes őket megközelíteni, 
a járatok rendszeresek. Egyben itt találhatók a 
legszebb strandok is.

A sziget történelmi szíve közel 2500 éves, i. 
e. 384-ben görög telepesek alapították. A régi 
görög települést azonban a mai napig nem 
tárták fel, csak néhány töredék látható belő-
le, pl. a 11 méter magas falak. Ennek ellenére 
több ősi, 500 éves templom látható itt. Stari 
Gradot szőlőültetvények, olívamezők és tölgy-
faerdők veszik körül.

MT-ÚMKÚ

Hvar-sziget
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Lezajlott az idei Kids’ Choice Awards, 
amikor is a gyerekek választják ki ked-
venceiket. Mondhatni, hogy ez amolyan 

gyerek Oscar-gála, hasonlóan nagy pompával, 
hiszen világhírű sztárok lépnek fel. Viszont 
az Oscar-díjkiosztó és a Kids’ Choice Award 
között lényeges különbség, hogy az utóbbin 
nyerni kétélű kard. Egyrészt örülhet a díjazott, 
mert az a gyerekek szeretetét jelenti, ugyan-
akkor viszont a díj mellé zöld trutyizuhany is 
tartozik. Valójában ez a megtiszteltetés nem-
csak a díjazottaknak jár, ezen a rendezvényen 
szinte minden színpadra lépő előadót bősége-
sen megszórnak sűrű, zöld trutyival. 

A trutyikirály

Az idei trutyikirály Justin Bieber lett. Az 
énekes nagy visítások közepette ment fel a 
színpadra, átvette a díjat, elmondott egy édes 
kis beszédet, azután megpróbált elegánsan 
lelépni, de ez nem jött össze, mert az est há-
zigazdája, Will Smith mögéje pattant, és lefog-
ta, hogy ne tudjon elmenekülni a zöld trutyi 
elől. Kapott is belőle rendesen. Katy Perrynek 
nem is kellett trutyi, ő már eredetileg zöld tru-
tyis szerelésben jelent meg. Díjat is nyert, és 
megragadta az alkalmat, hogy beharangozza 

a Part of Me című, teljes munkásságát felölelő 
koncert-dokumentumfilmjének megjelenését, 
amely júliusban kerül az amerikai mozikba. A 
nagy segítség díjat az idén Taylor Swift kapta. 
A díjazottakon kívül sok híresség volt jelen a 
rendezvényen, például Heidi Klum, Halle Ber-
ry, One Direction, Cee Lo Green stb. 

A díjazottak
A díjazottakról a gyerekek dönthettek a je-

löltek közül, ők választották ki szavazás útján a 
kedvenceiket. Így állt össze az alábbi lista: 

Kedvenc film: Alvin és a mókusok 3., tehát a 
szőrmókok legyőzték a Harry Potter és a halál 
ereklyéi 2-t, a The Muppetseket és a Hupikék 
Törpikéket.  

Kedvenc animációs film: Csizmás, a kandúr, 
aki ravaszságával lehagyta a Verdák 2-t, a Kung 
Fu Panda 2-t és a Riót.

Kedvenc szinkronhang: Katy Perry (Hupi-
kék Töprikék), aki egy férfitársaságot utasított 
maga mögé, Antonio Banderast, Jack Blacket 
és Johnny Deppet. 

Kedvenc színész: Adam Sandler (Jack és 
Jill), aki így megvigasztalódhat a rekordszá-
mú Málna-díjözön után, hiszen a gyerkőcök 
körében népszerűbb Jim Carreynél, Daniel 
Radclilffnél és Johnny Deppnél. 

Kedvenc színésznő: Kristen Stewart (Haj-
nalhasadás 1.) nem meglepő módon, így pe-
dig lehagyta Amy Adamsot, Sofia Vergarát és 
Emma Watsont. 

Kedvenc akcióhős: Taylor Lautner, aki vi-
szont Jessica Albát, Kelly Kellyt és Tom Cruise-t 
győzte le. 

Kedvenc dal: Party Rock Anthem (LMFAO), 
amit a szavazók jobban szeretnek hallgatni, 
mint Lady Gagától a Born This Way-t, Katy Perry-
től a Fireworköt, és Taylor Swifttől a Sparks Flyt.  

Kedvenc zenekar: Big Time Rush, hallgatot-
tabbak, mint a Black Eyed Peas, Lady Antebel-
lum vagy az LMFAO.  

Kedvenc énekes: Justin Bieber, nem pedig 
Toby Keith, Bruno Mars és Usher. 

Kedvenc énekesnő: Selena Gomez, illik is 
Justin mellé, ezek szerint jobban, mint Lady 
Gaga, Katy Perry vagy Taylor Swift. 

Kedvenc tévéműsor: Victorious, és ezzel le-
taszította a Good luck Charlie-t, az I Carlyt és a 
Varázslókat a Waverly helyről. 

Kedvenc tévészínésznő: Selena Gomez 
(Varázslók a Waverly helyről), aki maga mögé 
utasította kevésbé népszerű kollégáit, Mi-
randa Cosgrove-t, Victoria Justice-t és Bridgit 
Mendlert. 

Kedvenc tévészínész: Jake Short (A.N.T. 
Farm), így a legfiatalabb jelölt tapasztalt kollé-
gákat győzött le, Tim Allent, Ty Burrellt és Alex 
Heartmant. 

Kedvenc tévé-mellékszereplő: Jennette 
McCurdy, aki lehagyta Nathan Kresst, Jennifer 
Stone-t  és Jerry Trainort. 

Kedvenc tévémese: SpongyaBob Kocka-
nadrág, és ezzel aratott a Kung Fu Panda, a 
Phineas and Fer és a Scooby Doo felett. 

Kedvenc valóságshow: Wipeout ügyességi 
játék, amely népszerűbb lett az Amerika ne-
vet viselő műsoroknál, az American Idolnál, 
az America’s Funniest Home Videosnál és az 
America’s Got Talentnél. 

Kedvenc férfisportoló: Tim Tebow, aki le-
hagyta Derek Jetert, Michael Phelpset és Sha-
un White-t.  

Kedvenc női sportoló: Danica Patrick, aki 
elhúzott Kelly Clark, valamint a Williams tesók, 
Serena és Venus előtt. 

Kedvenc videójáték: Just Dance 3, mert a 
szavazók szívesebben táncolnak, mint har-
colnak a The Lego Star Wars (Complet saga) 
játékkal, vagy száguldoznak Mario Kart 7-tel 
és a Super Mario Galaxyval. 

Kedvenc könyv: Egy ropi naplója sorozat 
(Diary of a Wimpy Kid), mert a szavazók sze-
rint egy  nyámnyila gyerek történetei érdeke-
sebbek a Harry Potter-, Az éhezők viadala, sőt 
még az Alkonyat sorozatoknál is. 

Összeállította: L. M. 

Zöld trutyizuhany
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Nemrég megtartották a 
tavalyi év legrémesebb 

filmes teljesítményeit elismerő 
Arany Málna-díjkiosztót. Az 
Arany Málna harminckét éves 
története során először fordult 
elő, hogy mind a tíz kategóri-
ában ugyanaz a film kapta a 
kétes értékű díjat: az idén az 
Adam Sandler főszereplésével 
készült Jack és Jill vitte haza az 
összes Arany Málnát. A komé-
dia, amelyben Sandler egy Jack 
nevű fickót és annak Jill nevű 
női ikertestvérét is eljátssza, 
megkapta a legrosszabb film, 
legrosszabb színész (Sandler 
mint Jack), legrosszabb szí-
nésznő (Sandler mint Jill), leg-

rosszabb férfi mellékszereplő 
(Al Pacino), legrosszabb női 
mellékszereplő (David Spade), 
legrosszabb szereplőgárda, 
legrosszabb rendező (Dennis 
Dugan), legrosszabb remake/
lenyúlás/folytatás, legrosszabb 
páros (Adam Sandler és Katie 
Holmes/Al Pacino és Adam 
Sandler) és legrosszabb forga-
tókönyv díját is. Ez még persze 
nem jelent semmit, hiszen a né-
zők, a vígjátékok kedvelői sze-
rethetik a filmet. Nem egyszer 
volt példa arra, hogy a legrosz- 
szabbnak titulált filmek lettek a 
leginkább közkedveltek is.

Film készül Steve Jobs egy-
kori számítógépgururól, 

aki tavaly hunyt el. Steve Jobs 
az Apple multicég elnöke, 
korábbi vezérigazgatója, az 
informatikai és a szórakozta-
tóipar ismert alakja volt. Sokan 
a számítástechnika egyik úttö-
rőjének tartják. A róla készülő 
alkotás nemes egyszerűséggel 
a Jobs címet viseli majd, és úgy 
tudni, még az idén májusban 
elkezdik forgatni. Annyit tud-
hatunk még, hogy Ashton Kut-
cher kapta meg a címszerepet. 
Bennfentesek szerint Kutcher 
egyértelmű választás volt. A 
film készítőinek meggyőző-
dése, hogy a színész képes 
hitelesen eljátszani a szerepet, 
függetlenül attól, hogy eddig 
főleg vígjátékokban villogott. 
Nem mellékes ugyanakkor a 
meglepő hasonlóság Kutcher 

és a fiatal Jobs között. A Steve 
Jobs követőket még nem si-
került meggyőzni, többen hő-
börögnek és úgy vélik, hogy 
az 1999-es Számító emberek 
című alkotást, amelyben Noah 
Wyle alakította az Apple kirá-
lyát, semmi és senki nem tudja 
felülmúlni. 

A Disney Marvel stúdiója bejelentette, hogy azokban a városokban, 
ahol a Bosszúállók a legtöbb Facebook-rajongót gyűjti, előzetes 

vetítéseket szervez. A premier előtti bemutatók csaknem három héttel 
a május negyedikére tervezett észak-amerikai premier előtt zajlanak, 
vagyis nemrég kezdődtek meg Los Angelesben, New Yorkban, Chica-
góban és Houstonban. A belépés ingyenes, a helyeket pedig érkezési 
sorrendben foglalhatják el a nézők. A Marvel öt további városra is ki-
terjeszti a forgalmazás előtti bemutatókat. A rajongók a Facebookon 
lobbizhattak, hogy saját városuk legyen a kiválasztott. A Bosszúállók 
valóságos sztárparádéval várja a képregényfilmek kedvelőit: Robert 
Downey jr., Scarlett Johnnson, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, 
Chris Evans, Mark Ruffalo és Jeremy Renner is feltűnik a filmvásznon. 
Az akciókalandot a korábban tévésorozatokat jegyző és a Toy Story 
forgatókönyvéért Oscar-díjra jelölt Joss Whedon rendezte. 

A Bosszúállók mintha a Vasember, A hihetetlen Hulk, a Vasem-
ber 2., a Thor és az Amerika Kapitány: Az első bosszúálló folytatása 
lenne, méghozzá egyetlen filmbe sűrítve. A The Avengers – Bosszú-
állókban olyan szuperhőscsapat áll össze, amelyet korábban soha 
nem láthattunk még együtt mozivásznon. Egy váratlan ellenfél 
tűnik fel a színen, aki minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent a 
Földre, ezért Nick Fury (Samuel L. Jackson), a S.H.I.E.L.D. névre hall-
gató nemzetközi békefenntartó ügynökség vezetője azon kapja 
magát, hogy sürgősen szüksége van egy csapatra, amely visszaránt-
ja a bolygót a katasztrófa széléről. Ekkor veszi kezdetét a világmére-
tű toborzás – kizárólag szuperhősöket keresnek! Magyarországon 
április 26-án mutatják be.  

Mickey Rourke a Dead in Tombstone című fantasy-western 
forgatására utazott Romániába, végül pedig egy szukát 

vett magához, amely egy falkával együtt tűnt fel a forgatáson. 
A bátortalan kutya azzal vívta ki az egyébként nagy kutyabarát 
hírében álló Rourke figyelmét, hogy agresszív fajtársai miatt nem 
sikerült ennie az ételből, amit a stáb odakészített nekik. A Foxi 
nevet kapó kutya az Egyesült Államokba költözik Rourke-kal. 
A jövőben, a tervek szerint, a színész kutyaotthont is alapít Ro-
mániában, amely ezernyi négylábút láthat el. A színész szerint a 
Bukarest környékén élő kóbor kutyák helyzete tragikus. Az utcán 
élő ebek évtizedek óta nagy problémát okoznak a lakosságnak, 
gyakran megtámadják az embereket. Nemrég az alkotmánybíró-
ság az állatvédők nyomására megtiltotta ugyan ezeknek az álla-
toknak a megölését, de helyzetük nem lett megoldva.

Negatív 
rekordot 
döntött

Ashton új szerepe 

Előzetes 
vetítések

Mickey és a kutyák
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Nemrégen egy érdekes bábjátékot néztünk meg. Néhány mondat-
ban lejegyeztük a benyomásainkat. 

• A történet egy kiskutyáról. Pöttyösről szólt, akinek nem volt gaz-
dája. A kutyust meglátta a tanító néni, és befogadta a családba. Amikor 
hazaért az ebbel, a gyerekek csináltak neki egy házat. Ők megmutatták 
az új lakónak kedvencüket, Filip cicát. Sokat nevettünk, amikor a ku-
tyuska azt mondta a cicára: Fúj, de ronda! (Spasić Nikola) 

• Nekem az tetszett, amikor Pöttyös a macskának kutyapuszit adott, meg 
az is, hogy előadás közben meg lehett símogatni a kutyát. (Kávai Rita) 

• Nekem nagyon tetszett az előadás. Örültem, hogy befogadták a kis 
kóborkutyát. (Szakáll Edina) 

• Azt élveztem a legjobban, amikor Pöttyös zavarni kezdte Filip cicát, és 
azt kiabálta: Most hozom a rakétát! Kezdődjön a háború! (Dékány Máté) 

• Sokat nevettünk az előadás alatt. Megsímogathattuk Pöttyöst és Filip 
cicát. A szereplők tancsi és Szebi ölébe tették a kutyát. (Nikolić Blanka) 

• Nagyon sajnáltam Pöttyöst, amikor a csirketolvaj eltörte a kutyus 
lábát. (Ruzsin Dániel) 

• Előadás után a mi osztályunk a tornateremben maradt. Közelről 
is megnézhettük a bábokat, és játszhattunk is velük. Csodálatos volt! 
(Fehér Noémi)

Az előadás címe: A pöttyös kutyuska. Szereplők: Ripcó László és fe-
lesége, Franciska. A bábokat is ők maguk készítették.

2. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

A pöttyös 
kutyuska


