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A 15. Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny Kárpát-medencei döntőjét má-

jus 26-án tartották Budapesten, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar 
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet szerve-
zésében. Vajdaságot 7 általános iskolás ta-
nuló képviselte ezen a megmérettetésen, a 
diákok két vajdasági (körzeti és tartományi) 
forduló után szereztek jogot a döntőben 

való részvételre. A zsűri tagjai neves ma-
gyarországi egyetemi tanárok és nyelvészek 
voltak. 

A vajdasági kisdiákok közül Krezsó Krisz-
tián, a zentai Emlékiskola 6. osztályos tanu-
lója különdíjas lett (felkészítő tanára: Kormá-
nyos Katona Gyöngyi).

2007 óta Simonyi Zsigmond-serleggel 
jutalmazzák azokat az iskolákat, ahonnan 
a legtöbb gyermek jutott el a Kárpát-me-

dencei döntőre. Az idén először kiemelke-
dően eredményes pedagógiai munkájáért 
két vajdasági oktatási intézményt: a zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola Emlékisko-
la Munkaegységet és a szabadkai Október 
10. Általános Iskolát is Simonyi Zsigmond-
serleggel tüntették ki. A kitüntetett iskolák 
és magyartanáraik magas színvonalú okta-
tási-nevelői munkájukkal hozzájárultak az 
anyanyelvi kultúra ápolásához, az anyanyelv 
szeretetének erősítéséhez.

Kormányos Katona Gyöngyi tanárnő 
Arany Oklevélben részesült többéves ered-
ményes pedagógiai munkájáért.

Minden diák és felkészítő tanár értékes 
könyvcsomagot és oklevelet kapott. 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
délvidéki tartományi versenyét az újvidéki 
Módszertani Központ és Tapiska Szilvia szer-
vezte.

KKGy

A szabadkai Október 10. Általá-
nos Iskolát az idei 15. Simonyi 

Zsigmond Kárpát-medencei he-
lyesirási versenyen kimagasló pe-
dagógiai munkásságáért Simonyi 
Zsigmond-serleggel tüntette ki a 
szervező Magyar Nyelvtudományi 
Társaság és az ELTE BTK. A ran-
gos elismerést Körmöndi Aranka 
magyartanárnő és a döntőn részt 
vevő két versenyző, Apró János 5. 
és Fehér Flóra 6. osztályos tanulók 
(képünkön) vették át.

KA

A szeptemberi viszontlátásig kellemes és eseménydús nyári 
pihenőt kívánunk a tiniknek, a pedagógusoknak, a Jó Pajtást 
olvasó szülőknek, nagyszülőknek, továbbá a lap valamennyi 

barátjának, pártolójának! A Jó Pajtás következő száma (valamint 
a szeptemberi Mézeskalács) szeptember 6-án jelenik meg.

A szerkesztőség

Vajdaságiak sikere Budapesten

A képen: Krezsó Krisztián (Zenta, felkészítő tanár: Kormányos Katona Gyöngyi), Katona 
Réka (Zenta, felkészítő tanár: Kormányos Katona Gyöngyi), Varnyú Adél (Óbecse, felkészítő 
tanár: Fodor Anikó), Apró János (Szabadka, felkészítő tanár: Körmöndi Aranka), Fehér Flóra 

(Szabadka, felkészítő tanár: Körmöndi Aranka), Kovács Júlia (Szabadka, felkészítő tanár: 
Jenei Tamara), Nagy Kinga (Zentagunaras, felkészítő tanár: Üveges Gizella)

Körmöndi Aranka és Kormányos Katona 
Gyöngyi felkészítő tanárok a kitüntetéssel

Táborozást 
nyertek

kétszemélyes 
részvételi joggal

Kátai-tanya
Hencsár Dorottya, 

Doroszló
Kiss Sebestyén, 

Szenttamás

MIT-tábor
Tovljanić Teodóra, 

Újvidék
Ágoston Csilla, 

Majdán

Róka-tanya
Boros Dominik, Gunaras

A nyertesek lépjenek 
kapcsolatba  

a táborszervezőkkel
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Végre elérkezett a megérdemelt vaká-
ció, a nagy hajrá után bizony jólesik 
majd a kikapcsolódás. Nagyon hasznos 

időtöltés a nyári szünidőben táborba menni. A 
Jó Pajtásban már olvashattátok, hogy milyen 
táborokat szerveznek az idén. Bizonyára jár-
tatok már a kishegyesi Kátai-tanyán. A nyáron 
is lesz Firka, Zöld, Kézműves, Nyelvi tábor. 
Jövőre már sokan középiskolások lesznek, ők 
a Neumann informatikai táborban vehetnek 
részt. Biztosan hallottatok a kishegyesi Szép 
szó táborról is… A természetismereti gyer-
mektábor Hajdújáráson, a Róka-tanyán lesz, 
ahol a növény- és állatismeret, a kézműves 
foglalkozások mellett nem marad el a játék és 
a fürdés sem. Mindennap fürödhettek a Luda-
si-tóban.

Aki már volt a pacséri Játék-, Kamasz- vagy 
Ifjúsági táborban, illetve a péterrévei Tisza 
néptánctáborban, az az idén is elmegy.  A 
pacséri táborok helyszíne a Moša Pijade isko-
la parkosított udvara és korszerű tantermei. 
Nyugis környezet, állandó egészségügyi fel-
ügyelet, zuhanyozási lehetőség. Ami a legfon-
tosabb, sátrakban lehet aludni… A péterrévei 
táborozók viszont a Csík-érben fürödhetnek, 
csónakázhatnak, és pecázni is lehet.

Minderről és még sok mindenről az óbe-
csei Zdravko Gložanski iskola hatodikosaival, 
Horvát Regina magyartanárnő tanítványaival 
beszélgettünk. Szabó Zsófiával, Balázs Ri-
tával, Tufegdžić Dáviddal, Ződi Csabával, 
Busity Zsolttal, Burnát Arnolddal, Cseszák 
Szilárddal, Nagy Józseffel.

Csaba minden évben Pacséron táborozik. 
Elmeséli, hogy miért.

– Nagyon jó a társaság – emlékezik vissza 
Csaba a táborban töltött időre. – A Játéktá-
borban már négyszer voltam, minden évben 
elmegyek. Ott vannak a barátaim is, s jól el-
szórakozunk. A MIT táborban különféle foglal-
kozások közül lehet válogatni: van fafaragás, 

tánc, foci, színészet… Engem legjobban a ba-
rátaimmal való együttlét miatt vonz a tábor.

A szüleimmel, nagyszüleimmel minden év-
ben a tengerre is elmegyünk. 

Zsolti egy kicsit messzebbre utazik.
– Ha eljön a nyár, Hamburgba megyek a 

vízilabdásokkal – jelenti ki Zsolti –, ugyanis 
legutóbb a hamburgiak voltak itt, most mi 
megyünk hozzájuk játszani. Már nagyon vá-
rom. Persze utána eljárok a medencére edzeni 
meg fürödni is. A szüleimmel pedig a csator-
napartom sátorozunk majd, ott pecázni is 
lehet. Hétvégeken meg Topolyán, a tóparton 
sátorozunk, ahol sütünk, főzünk…

Zsófinak is sok terve van a nyárra.
– Várom már nagyon a szünetet – mondja 

Zsófi –, hogy mehessek a barátaimmal szó-
rakozni, táborozni. Még nem tudom, hogy 
melyik táborba megyek, de az már biztos, 
hogy mi a családdal, a barátaimmal Topolyára 
megyünk a tóhoz sátorozni. Nagyon szép ott, 
tiszta, meleg  a víz. Jó lesz együtt lenni, szó-
rakozni.

Dávid is sokat fog utazni, ugyanis az apu-
kája sofőr, és autóbusszal gyakran jár le a ten-
gerre, s majd ő is vele tart.

– Nekem is sok tervem van – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Dávid –, de az már biztos, 
hogy megyek a Kátai-tanyára. Már alig várom. 
Meg azt is, hogy végre eljöjjön a szünidő, hogy 
utazhassak apukámmal a tengerre. A család-
dal nem megyünk, de így majd megláthatom. 
Itthon meg eljárok a barátaimmal fürödni, és 
majd egy kicsit többet foglalkozom a kompu-
terrel is.

Ritának is nagy tervei vannak.
– Először is Budván nyaralunk majd a szüle-

immel – dicsekszik Rita –, aztán meg a meden-
cében lubickolok majd a barátaimmal, barát-
nőimmel. Mindig ott szoktak lenni a petőfis s a 
severes barátnőim is, s jól elszórakozunk. Az is 
jó, hogy akkor már több időnk lesz eljárni egy-

máshoz, s jókat szórakozunk. Meg hát nekem 
is  jut időm a számítógépezésre is.

Arnold Horvátországba utazik a szüleivel, 
de a Tiszára is szívesen ellátogat majd a bará-
taival.

– Mi minden évben megyünk a tengerre 
– jelenti ki Arnold –, de szeretek a Tiszán is pe-
cázni a barátaimmal, csak meg ne fogjon a hal-
őr, ugyanis nincs engedélyem. A barátaimmal 
való fürdés sem maradhat ki. A gyümölcsösbe 
is ki szoktunk látogatni, ahol sütünk, főzünk. 
Ez az idén is így lesz, csak jó idő legyen!

Józsi cserkész. Lehetősége volt választani 
a tíznapos tarai meg egy itteni táborozás kö-
zött.

– Én a hatnaposat választottam – halljuk 
Józsitól –, ugyanis itt is jó, sátrakban alszunk, 
lehet majd pecázni, jó programok szoktak len-
ni, például kötélhúzás, különféle kvízek… Van 
cserkészruhám is. Nagyon jól érzem magam 
kint a természetben az ilyen táborozásokon. 
Van szakácsunk is, bográcsban főzi nekünk 
az ebédet: paprikást, babot… Ott minden na-
gyon jó.

Szilárd a biciklitúrákat kedveli. 
 – Törökbecsén nyaranta mindig jó koncer-

teket szerveznek – mondja Szilárd. – Az idén 
is elbicajozunk majd a szüleimmel, a baráta-
immal. Tavaly is voltunk az Edda-koncerten. 
Azt terveztük, hogy a nyáron biciklitúrákra 
megyünk. Elkarikázunk majd Topolyára, meg-
nézzük a tavat, ha jó idő lesz, fürdünk is… Ko-
rán szoktunk indulni, még mikor nincs nagy 
meleg, s este jövünk vissza, olyankor már hű-
vösebb van. Lehet, hogy még Szabadkára is 
elmegyünk.

Azt üzenem a Jó Pajtás olvasóinak, hogy ne 
csak bent üljenek a tévé és a komputer előtt, 
hanem menjenek kerékpártúrákra, mert egy-
részt jó testmozgás, másrészt nagyon kelle-
mes kint a jó levegőn.

KONCZ Erzsébet

Újra itt a nyár…
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A legtöbb országban június harmadik 
vasárnapján ünneplik az apák napját. 
Ennek a napnak a mögöttes tartalma 

legalább annyira fontos, mint amikor az édes-
anyákat ünnepeljük, s megköszönjük nekik 
mindazt az önfeláldozást, figyelmet, szeretetet, 
amit kapunk tőlük. Igaz, hogy a legtöbb időt az 
anyukánkkal töltjük, de egy édesapa ugyan-
olyan fontos része a családnak, s ha esetleg 
kevesebb közös programunk van, vagy nem 
hozzá rohanunk először, ha bánatunk van, attól 
még nagyon közel állnak hozzánk. Mindig szá-
míthatunk rájuk, és nagyon szeretnek minket.

Mivel közeleg az apák napja, úgy illik, hogy 
egy kicsit róluk is beszélgessünk. A szabadkai 
Október 10. iskola tanulói most saját apuká-
jukról és a velük való viszonyukról mesélnek 
nektek.

– Szerintem az apák napjáról kevesebben 
tudnak, vagy legalábbis kevésbé foglalkoznak 
vele, mint az anyák napjával, pedig szerintem 
az apukák is megérdemlik, hogy figyeljünk rá-
juk – mondja a hatodikos Fehér Flóra. – Igaz, 
hogy az anyukák sokkal több időt töltenek 
velünk, állandóan gondoskodnak rólunk, 
főznek, mosnak, takarítanak, az apukákra ez 
kevésbé jellemző, de azért ők is törődnek ve-
lünk. Nálunk például apu az, akik foglalkozik 
velem és segít a tanulásban. Egyébként nem 
sok időt töltünk együtt, mert szinte egész nap 
dolgozik, ha pedig találkozunk, akkor már az 
egész család együtt van. Ennek ellenére na-
gyon ragaszkodom hozzá, mert türelmesebb. 
Például, mikor tanulunk, mindent elmagyaráz, 
és ilyen szempontból jobban megértjük egy-
mást. Általában ő is jön velünk, amikor visznek 
a zenedébe, meg hát együtt szoktunk utazni. 
Ezenkívül nem nagyon szokott velünk tartani.

De az apukák ugyanannyira szeretnek min-
ket, mint az anyukák, és kell, hogy nekik is le-
gyen egy napjuk.

A nyolcadikos Rózsa Petra nagyon jó vi-
szonyban van az apukájával, amit a sok közös 
program csak tovább erősít.

– Gyakran együtt sportolunk, bowlingo-
zunk, kosarazunk, elmegyünk biciklizni, ki-
megyünk az erdőbe kutyát sétáltatni, közben 
szórakozunk, viccelődünk. Akkor is jó kapcso-
latban lennénk, ha nem lenne ennyi közös 
program, de közel sem ennyire. Szoktunk be-
szélgetni is, és ha valami problémám van, azt 
mindkét szülővel meg szoktam osztani, vagy 
éppen megtartom magamnak. Nekem na-
gyon sokat jelent az apukám, de nem minden-
ki van ezzel így. Szerencsére nem én vagyok az 
egyetlen, aki ilyen családban nevelkedik. Néha 
összevitatkozunk apróságokon, de gyorsan ki 
is békülünk. El sem tudok olyan okot képzelni, 
ami miatt annyira összevesznénk, hogy aztán 
szóba se álljunk egymással. Szerintem nagyon 
fontos az apukákat is felköszönteni, ők is so-
kat tesznek a gyerekeikért. Én már felköszön-
töttem apukámat ezen a napon, és nagyon 
meglepődött, de láttam, hogy nagyon jólesett 
neki, és meghatódott.

A hetedikesek közül Bacsó Henriettával és 
Újvári Vanesszával beszélgettünk az apákról.

– Szerintem a lányok inkább az anyukájukkal 
vannak jobb viszonyban, a fiúk pedig inkább az 
apukájukkal, de én mindenben számíthatok 
az apukámra is, nagyon jó a kapcsolatom vele, 
bármit el lehet neki mondani, és mindenben 
segít – tudjuk meg Henitől. – Régebben párszor 
elmentünk ketten horgászni is, de most már 
nem megyek vele, mert nagyon korán kell kel-
ni. Például mindig együtt megyünk bevásárolni 
meg a kisállatboltokba, mert van otthon akvá-
riumunk meg kutyánk, és vásárolunk halakat, 
eledelt meg amit kell. Ha a tanulásról van szó, 
akkor apuhoz fordulok, mert ő kevésbé szigorú, 
a lelki dolgokat inkább anyuval osztom meg. 
Ám ha a fiúkról van szó, inkább aputól kérek 
tanácsot. Nagyon ritkán szoktunk vitatkozni, és 
hamar kibékülünk. Szerintem nekik is kijár egy 
nap, velük kell tölteni ezt a napot, s ki kell mu-
tatni, hogy őket is szeretjük.

Vanessza szerint egy jó apa megértő, nem 
túl szigorú, de nem is teljesen engedékeny, 

lehet rá számítani, és nem hanyagolja el a gye-
rekét.

– Az apák többsége szerintem törődik a 
gyerekével. Rossz lehet azoknak, akik apa nél-
kül nőnek fel, főleg a fiúknak, de a lányoknak is 
szükségük van az apukájukra. Nálunk anyu áll 
hozzám közelebb, de inkább csak azért, mert 
apu nagyon szigorú velem. Valószínűleg azért, 
mert nagyon félt mindentől, és ha így nézem, 
akkor ez kedves tőle. Szerintem ez a későbbi-
ekben már nem lesz így. Egyébként jó a viszo-
nyunk, meg szoktunk viccelődni is egymással, 
de ritkán megyünk csak mi ketten valahová, 
inkább családostul megyünk ide-oda. Persze 
voltunk már horgászni meg bevásárolni, és 
ezek mindig szép pillanatok voltak, és ilyenkor 
valahogy kicsit közelebb kerülünk egymás-
hoz. Mostanában nem nagyon köszöntöttem 
fel apák napján, de biztos vagyok benne, hogy 
nagyon örülne neki.

Az ötödikes Kádár Dávid azt mondja, neki 
is nagyon jó és szoros a kapcsolata az apuká-
jával.

– Sokszor megyünk együtt horgászni, ki-
megyünk az erdőbe, ott van egy kis hétvégi 
házunk, ott töltünk néhány napot. Nemcsak az 
anyukáktól,  az apukáktól is lehet tanulni. Pél-
dául megmutatta, hogyan kell autót vezetni, 
meg szoktunk barkácsolni, megtanított pecáz-
ni, szóval csupa fiús dolgokat. Apu szerintem 
közelebb áll hozzám, de persze anyukámtól 
is sokat kapok, sőt, a legfontosabbakat talán 
tőle tanulom. Néha összevitatkozunk apuval, 
vagyis inkább rám szól, de nem szoktunk ve-
szekedni. Nagyon sokat jelent ő nekem, nem 
is tudom elképzelni nélküle az életet. Szerin-
tem egy jó apa igazságos, okos, és segít a ta-
nulásban, és úgy általában az életben is. Az én 
apukámban ezek a dolgok megvannak, csak 
az a baj, hogy túl hamar felkapja a vizet, de 
azért nagyon szeretem őt, és ezt igyekszem 
úgy kimutatni, hogy segítek neki, amiben tu-
dok, és kiállok mellette.

SZTOJÁNOVITY Lívia

Apukák és gyermekeik
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A Kátai-tanya egy kis oázis a Telecskai-dombvidék szívében, 
másfél kilométerre Kishegyes központjától. 1995 óta működik, 
70 fő elszállásolására alkalmas (2, 4, 6 és 8 ágyas szobákban). A 
két ebédlő közel 180 férőhelyes. A tanya területén található még 
egy amfiteátrum, mely konferenciák lebonyolítására alkalmas; 
kapacitása 200 fő. A vendégek szórakoztatására több, jól felsze-
relt és biztonságos játszótér, valamint egy gazdasági udvar (há-
ziállatokkal) is rendelkezésre áll. A nyár folyamán a gyermekek 
választhatnak a táboraink közül. A tanyától 1,5 kilométerre pedig 
ott van a Pékmúzeum, ahol a vendégeink maguk süthetik meg a 
kürtőskalácsot, és a tópart is (horgászásra és fürdésre egyaránt 
alkalmas) nagyszerű kirándulási lehetőséget nyújt. A hagyomá-
nyok iránt érdeklődőknek a Mesterségek Házában található tár-
latot ajánljuk.

A kishegyesi KÁTAI-TANYA 2012-es nyári 
programajánlata:

Június 25–30.: Sporttábor (érdeklődni: 064/3340925)
Július 9–14.: Kézműves tábor (általános iskolásoknak)

Július 23–28.: Angol nyelvi tábor (általános iskolásoknak) és 
Lovas tábor (10–14 éveseknek)

Július 30.–Augusztus 4.: Firkatábor (általános iskolásoknak), 
Fényképészeti tábor (általános iskolásoknak) és Lovastábor (15 

éven felülieknek)
Augusztus 13–18.: Szép szó tábor

Augusztus 20–25.: Zöld tábor (általános iskolásoknak)
További részletek iránt itt tudtok érdeklődni: 024/ 731222

Tanya a Telecskai-
dombvidék szívében

Június 1-jén, pénteken, a szabadkai J. J. Zmaj iskola 2. c 
osztálya egynapos kiránduláson volt a kishegyesi Kátai-

tanyán. A kiruccanás legérdekesebb pillanataiból küldünk egy 
rövid képes összeállítást.

EMI

Segítség! Beszorultam!

Szamaragolás

Kocsikázás

Nassolás

Csoportkép

Fagyizás
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A pályaválasztás nem könnyű dolog, 
hiszen alaposan meg kell fontolni, 
hogy mi az, amivel egy egész életen 

át foglalkozni szeretnénk. Vannak, akiknek az 
a fontos, hogy szeressék a munkájukat, mások 
inkább egy jól fizető állásról álmodoznak, per-
sze a többség egyetért abban, hogy a legjobb, 
ha mindkettő teljesül. Könnyebb dolguk van 
azoknak, akik már évek óta tudják, milyen hi-
vatás mellett döntenek. Sokan az évek folya-
mán változtatnak elképzeléseiken, és szinte 
az utolsó pillanatban hoznak végső döntést, 
hogy melyik középiskolába iratkozzanak, majd 
a kitartóbbak pedig, hogy melyik egyetemet 
válasszák álmaik megvalósításához.

A pályaválasztásról, a foglalkozásokról, ál-
mokról és lehetőségekről ezúttal a szabadkai 
Majsai Úti iskola hetedikeseivel, Mészáros 
Melittával, Mekity Karlával, Sós Krisztiná-
val, Fa Dáviddal, Hajdú Csongorral és Kókai 
Dáviddal beszélgettünk.

Fa Dávid egyelőre nem érzi tehernek a pá-
lyaválasztás kérdését, és még a szüleivel sem 
osztotta meg elképzeléseit.

– Régen úgy gondoltam, hogy állatorvos 
leszek, de ahhoz nagyon sokat kell tanulni, 
ezért valószínűleg inkább gimnáziumba me-
gyek majd, és tanárnak készülök. Úgy érzem, 
hogy szívesen lennék sporttanár, mert az sze-
rintem nem olyan nehéz, és hát az is fontos, 
hogy még mennyi időt kell az iskolapadban 
ülni hozzá. Jó ideje néptánccal is foglalko-
zom, és szerintem ez elég alapot ad ahhoz, 
hogy később sportot tanítsak a gyerekeknek. 
Még nem gondolkodtam azon, hogy mennyit 
keresnék ezzel a munkával, habár fontosnak 
tartom, hogy a választott szakmából meg is 
tudjunk élni, de szerintem sporttanárként 
nem lesznek anyagi gondjaim.

Melitta sokat törte a fejét, mi lesz, ha nagy 
lesz, de még nincs konkrét elképzelése.

– Szerintem meg kell találni a bennünk rej-
lő tehetséget ahhoz, hogy eldönthessük, mik 
is szeretnénk lenni, vagy mihez van kedvünk, 

mi megy könnyebben. Mondjuk egy irodában 
el tudnám képzelni magam, vagy akár egy cég 
tulajdonosaként, mert vezéregyéniségnek ér-
zem magam. Bár ez nem jelenti azt, hogy min-
denképpen főnök szeretnék lenni. Még nem 
gondolkodtam, milyen középiskolába iratko-
zom majd, de mindenképpen szeretnék majd 
egyetemre is menni, mert így könnyebben 
kaphatok olyan munkát, amit szívesen csiná-
lok. Jobban szeretnék sok emberrel együtt 
dolgozni, de talán kevésbé felelősségteljes 
munkát végezni. A szüleimmel sokat beszél-
gettem erről, és ők azt mondták, nekem kell 
döntenem, de mindenben támogatnak.

Kókai Dávid szerint hetedikes-nyolcadikos 
korban még nem nagyon lehet eldönteni, mit 
is szeretnénk csinálni egy egész életen át. Erre 
a legtöbben körülbelül tizennyolc éves koruk-
ban ébrednek rá.

– Én sportiskolába szeretnék majd iratkoz-
ni, mert nyolc éve már kosárlabdázok, és szin-
te magától értetődik, hogy a sporttal foglalko-
zom továbbra is, és profi kosaras lesz belőlem. 
A szüleim is ezt szeretnék, és szerintem fontos 
is a szülői támogatás. Egyébként felnézek az 
olyan emberekre, akiknek mindenféle címük 
van. Nem lenne rossz, ha egyszer nekem is len-
ne például doktori címem, és szerintem van is 
bennem kitartás, hogy ezt elérjem, bár első-
sorban a sport terén szeretnék eredményes 
lenni. Ha mindez nem jön össze, akkor talán 
gyógytornász leszek.

Krisztina először kozmetikus szeretett vol-
na lenni, de aztán rájött, hogy mégsem neki 
való ez a szakma, és inkább szakács lesz.

– Szeretek enni, sokat segítek anyukámnak 
a konyhában, és érdekel a főzés tudománya. Az 
ételek elkészítése mellett a tálalásuk is fontos, 
és sok fantázia kell hozzá. Azon is elgondol-
kodtam, hogy akár saját éttermem is lehetne 
valahol külföldön, mert itthon szerintem ne-
héz szakácsként érvényesülni. A szüleimmel is 
beszélgettem már erről, s ők azt mondták, azt 
csináljam, amihez kedvem van, még ha nem is 

keresek vele sok pénzt. Én abból indultam ki, 
hogy mit szeretek csinálni, de a legtöbb em-
ber véletlenszerűen kezd foglalkozni valami-
vel, s azt vagy szereti vagy nem. Én ezt szeretni 
tudnám, és a középiskola után mindenképpen 
továbbtanulnék, nem a magas iskolai végzett-
ség, hanem a megszerezhető tudás miatt.

Csongornak egyaránt fontos, hogy szeres-
se a munkáját, és jól is keressen vele.

– Szívesen dolgoznék az egészségügyben, 
mondjuk sebészként vagy sportorvosként, 
bár inkább a sportorvosi pálya tetszik, mert ki-
sebb a felelősség, mintha operálnom kellene. 
Persze mindent félre lehet kezelni, és nagyon 
kell figyelni. Apukám tavaly eltörte a lábát, és 
akkor kezdtem el foglalkozni ezzel a dologgal. 
A szüleim is az egészségügyet vagy a gimit 
javasolják a továbbtanuláshoz. Van, amikor a 
szülők foglalkozása befolyásolja a gyerekük 
pályaválasztását, de az én esetemben nincs 
így. Úgy érzem, képes vagyok akár tizenöt 
évig is tanulni még, aztán pedig nyitnék egy 
magánrendelőt is, ahol kezelném a betegeket, 
s így azt csinálnám, amit szeretek, amellett pe-
dig jól is keresnék.

Karla szeretett volna sportoló lenni, de 
mint mondja, minden második évben nyílik 
a gimiben sporttagozat, és ő abban az évben 
fejez, amikor éppen nem lesz.

– Mivel már kilenc éve járok balettre, úgy 
döntöttem, hogy ezzel foglalkoznék a jövő-
ben is, vagyis szeretném elsajátítani a balet-
tet, és gyerekeket tanítanék. Mivel nagyon 
szeretek táncolni, úgy gondolom, jó döntés 
lesz. Még nem tudom, hogy egyszerű gimibe 
iratkozom-e majd vagy balettiskolába, mert 
nem jártam utána a dolgoknak, de van még 
egy évem dönteni. Emellett szeretem a nyel-
veket is, így megtörténhet, hogy majd ebbe 
az irányba indulok el. A szüleim is szeretnék, 
ha valamilyen sporttal foglalkoznék, de majd 
meglátjuk. Még nem érzem magam elég 
érettnek ahhoz, hogy dönteni tudjak. 

Sz. L.

Mi leszek, ha nagy leszek?
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Június 14. 

Vazul, Zalán, Valér, Herkules, Metód 
és Hartvig napja.

Vazul: A Bazil név régi magyar Wazul 
formájából származik. Az írott névfor-
mának a helyes kiejtése Vászol, Vászoly 
lett volna.
Hartvig: Germán eredetű név. Jelentése: 
merész a harcban. 

1919. VI. 14. (93 éve) 
Elkezdődött az első megállás nélküli At-
lanti-óceán feletti átrepülés. John Alcot 
és Arthur Brown Newfoundlandból Íror-
szágba repült.

1928. VI. 14. (84 éve) 

Argentínában, Rosario városában meg-
született Che Guevara (teljes nevén: 
Ernesto Guevara de la Serna) orvos, for-
radalmár, a harmadik világ forradalmá-
rainak példaképe. Az imperializmus és 
az elnyomás ellen folytatott harc egyik 
kiemelkedő vezére volt. Példaképpé vált, 
és sok hívet szerzett az amerikai és euró-
pai egyetemi ifjúság körében a gerillahá-
borúra vonatkozó elméletével, valamint 
elképzeléseivel Kuba felépítését illetően.

Június 15. 
Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és 

Aurél napja.
Jolán: Írói névalkotás Dugonics And-
rásnak a Jólánka, Etelkának leánya című 
regényében (1803). Forrása a középkori 
magyar Jóleán (jó leány) név. A görög 
eredetű Jolanda, Jolánta magyarításá-
nak is tekintették. 
 Ábrahám: Héber eredetű név. Jelentése: 
a Biblia szerint: „a sokaság atyja”. A pátri-
árka eredeti neve Abirám (Ábrám) volt. 
A hosszabb névváltozatot akkor kapta, 
amikor Isten megígérte neki: „népek so-
kaságának atyjává teszlek.” 

1893. VI. 15. (119 éve) 

Budapesten meghalt Erkel Ferenc zene-
szerző, a nemzeti opera megteremtője, 
a magyar Himnusz megzenésítője. Első 

operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 
1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, 
majd megnyerte azt a pályázatot, amely-
nek köszönhetően ő zenésíthette meg 
Kölcsey Himnuszát. 1875-ben közremű-
ködött a Zeneakadémia megalakításá-
nál, főzeneigazgatója lett az 1884-ben 
megnyílt Operaháznak, mindemellett 
nemzetközi hírű sakkozó is volt.

1946. VI. 15. (66 éve) 
Megszületett Demis Roussos (eredeti ne-
vén: Artemios Venturis Roussos) egyipto-
mi születésű görög énekes (Goodbye my 
love, goodbye).

Június 16. 
Jusztin, Ajtony, Jusztina, Ferenc, 

Péter és Aurélián napja.
Jusztin: A latin eredetű Justinus név rö-
vidülése, ez a Justus, magyarul Jusztusz 
továbbképzett alakja. 
 Ajtony: Török eredetű régi magyar név. 
Jelentése: arany.

1829. VI. 16. (183 éve) 
Megszületett Geronimo (csirikava nyel-
ven Ásító; angolul gyakran Goyathlay-
nak ejtették), az apacsok vezére. Az 
Amerikai Egyesült Államokban élő csiri-
kava apacsok kimagasló törzsi vezetője 
volt, aki hosszú háborút vívott a törzsi 
területeket elfoglaló európai telepesek 
ellen. Geronimo mindössze 38 fős kis 
csoportjával volt az utolsó független 
indián csoport, akik nem ismerték el az 
Amerikai Egyesült Államok kormányát.

1963. VI. 16. (49 éve) 

Útjára indult Valentyina Vlagyimirovna 
Tyereskova-Nyikolajeva, az első női űrha-
jós. Három napot töltött a Földön kívül.

Június 17. 
Laura, Alida, Adolf, Teofil, Terézia, 

Marcián és Bató napja.
Alida: Német eredetű név, az Adelheid 
rövidülése. Jelentése: nemes. 
 Adolf: Germán eredetű név. Jelentése: 
nemes, farkas. 

1903. VI. 17. (109 éve) 
Henry Ford megalapította a Ford Motor 
Companyt. Az első Ford T-modell 1908-
ban jelent meg a piacon, nyolc évvel ké-
sőbb pedig a többi kocsi átlag 1000 dol-
láros árával szemben a Fordhoz már 345 
dollárért hozzá lehetett jutni. Hogy minél 
olcsóbb legyen a gyártás, Ford rengeteg 
hasznos ötlettel rukkolt elő. Elkészítette 
korának leghatékonyabb gyártósorát, 
szabványosította és cserélhetővé tette 
az alkatrészeket, alkalmazottait pedig jól 
megfizette munkájukért. 

1885. VI. 17. (127 éve) 
Megérkezett New Yorkba a Szabadság-
szobor (az alkotás teljes címe: A szabad-
ság megvilágosítja a világot). New York 
előtt, a Liberty Islanden található, a Hud-
son folyó torkolatánál. A rézből készült 
szobrot Franciaország ajándékozta az 
Amerikai Egyesült Államok függetlensé-
gének százéves évfordulója alkalmából. 
A szobrász Frédéric Auguste Bartholdi 
volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit 
Gustave Eiffel végezte.

Június 18. 
Arnold, Levente, Kamilla, Márk, 
Márkus, Eufémia és Dezdemóna 

napja.
Arnold: Germán eredetű név. Jelentése: 
sas, uralkodó. 
 Eufémia: Görög eredetű név. Jelentése: 
a jót emlegető, szerencsét kívánó, jó hír-
névnek örvendő. 

1942. VI. 18. (70 éve) 

Liverpoolban megszületett Sir Paul Mc-
Cartney, a Beatles alapító tagja, az Angol 
Királyi Trón lovagja, zeneszerző, énekes. 
Több zenei csúcsot tart a Beatles együt-
tessel, például először a Beatles tartott 
koncertet egy stadionban, Amerikában. 
Róluk készült először film, A Hard Day’s 
Night, később pedig a Sárga tenger-
alattjáró címmel. Filmzenéi: James Bond 
– Live and Let Die, Szimat nyomozó, Va-
nília égbolt – dalszöveg, Nevem Sam.

1815. VI. 18. (197 éve) 
Napóleon vereséget szenvedett Water-
loonál. Az Elba-szigeti száműzetéséből 
visszatérő I. Napóleon császár megsemmi-
sítő vereséget szenvedett az angol-porosz 
seregektől. Az angol csapatok élén Arthur 
Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard 
Leberecht von Blücher állt. Napóleon júni-
us 16-án Ligny-nél legyőzte a poroszokat, 
majd 18-án megtámadta az angolokat. A 
szorongatott angolok segítségére sietett 
a porosz sereg, csak így sikerült a győ-
zelem. Ennek hatására Napóleon 22-én  
lemondott, immár másodszor.

Június 19. 
Gyárfás, Romeó, Julianna, Hajnalka 

és Mihály napja.
Gyárfás: A név görög-latin eredetű. Je-
lentése: idős férfi. A Gerváz régi magyar 
alakja. 
Hajnalka: 19. századi névalkotás a haj-
nal közszóból. Ez a kicsinyítő képzős név 
egyben virágnév is. 

1623. VI. 19. (389 éve) 
Megszületett Blaise Pascal francia filozó-
fus, matematikus és fizikus. Gondolatok 
(Pensées) című munkája halála után, 
1669-ben jelent meg. A posztumusz 
kiadású mű a kereszténység apológiája 
volt, amelyben Pascal az igazságról, szív-
ről, észről és megismerésről írt.

1978. VI. 19. (34 éve) 

„Megszületett” Garfield, a macska. A Gar-
field pár képből álló képregények címe. 
A történetek címszereplője Garfield, 
egy lusta, kövér macska és gazdája, Jon, 
majd Jon kutyája, Ubul (angolul Odie). 
Jim Davis 1978 körül alkotta meg Gar-
fieldet. A macskát Davis saját nagyapjá-
ról, James A. Garfield Davisről nevezte el, 
aki jellemében, sőt testi felépítésében is 
hasonlított a képregényhősre. Később 
rajzfilmet, majd (részben animációs) já-
tékfilmet is készítettek Garfieldról.

Június 20. 
Rafael, Margit, Koppány, Florencia, 

Florentina és Benigna napja.
Rafael: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: Isten meggyógyít.
Koppány: Török, magyar eredetű név, 
régi magyar személynév, az István király 
ellen lázadó főúrnak a neve. Jelentése 
méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, 
magas. 

2001. VI. 20. (11 éve) 
A menekültek világnapja: az ENSZ köz-
gyűlésének határozata alapján ünnepel-
jük a menekültek világnapját. Az Afrikai 
Egységszervezet indítványára 1975. júni-
us 20-a óta minden évben megtartották 
az afrikai menekültek napját, arra emlé-
kezve, hogy 1974. június 20-án életbe 
lépett az egységszervezet vezetőinek 
megállapodása. Ehhez a kezdeménye-
zéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 
2001-ben.

1919. VI. 20. (93 éve) 

Meghalt Csontváry Kosztka Tivadar fes-
tőművész. Eredetileg gyógyszerésznek 
tanult, de tehetséget érezve otthagyta 
állását, és különböző mesterektől fes-
tészetet tanult. Utazásokat is tett, jelen-
tősebb képeit Keleten festette. Mintegy 
száz nagyobb művet alkotott. Főbb 
művei: A szerelmesek találkozása, Sziget, 
Kairói pályaudvar, Magányos cédrus.

Június 21. 
Alajos, Leila, Lujza és Olga napja.

Alajos: Magyar megfelelője a germán-
latin eredetű Alwis, Alois neveknek. A 
név jelentése: egész, bölcs. 
 Leila: Perzsa eredetű arab névből szár-
mazik, angol nyelvterületen igen gyakori 
név. Jelentése: sötétség, éjszaka, sötét 
hajú. 
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
1982. VI. 21. (30 éve) 

A zene európai ünnepe: 1982-ben tar-
tották először Franciaországban. Mau-
rice Fleuret francia zenetudós javasolta, 
hogy a nyár első napját a világon min-
denütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack 
Lang akkori francia kulturális miniszter 
támogatásával valósult meg.

2004. VI. 21. (8 éve)
A Go Skateboarding Day (magyarul: 
Menj gördeszkázni nap) a gördeszkázás 
nem hivatalos világnapja, melyet min-
den évben június 21-én tartanak meg. A 
Go Skateboarding Day elnevezés egy, a 
deszkások körében elterjedt mondatból, 
a „Go Skateboarding!”-ból ered, mely a 
gördeszkázást tiltó táblák „No Skatebo-
arding!” feliratának átfirkálásából terjedt 
el.

Június 22. 
Paulina, Tamás, Ákos és Albin napja.

Paulina: Latin eredetű név, a Paula 
továbbképzése. Jelentése: kicsi, kis ter-
metű. 
Albin: A latin Albinus családnévből 
ered. Jelentése: fehér. Ezenkívül lehet 
a germán eredetű Alvin alakváltozata 
is, amelynek jelentése nemes, tündér, 
barát. 

1633. VI. 22. (379 éve) 
Rómában, hű katolikusként az inkvizíciós 
bíróság előtt Galileo Galilei olasz csilla-
gász visszavonta nézeteit a kopernikuszi 
tanokról, miszerint a Föld kering a Nap 
körül. Ezt megelőzően 1632 februárjá-
ban megjelent korszakalkotó munkája 
Dialógus a két világrendszerről címmel, 
amelyben párbeszéd formájában, köz-
érthetően védte meg a kopernikuszi 
világképet. Már 1632 augusztusában 
betiltotta az inkvizíció a könyvet, pert 
indított Galilei ellen, és villájában házi 
őrizetbe vették.

1944. VI. 22. (68 éve) 

Megszületett Klaus Maria Brandauer 
(eredeti nevén: Klaus Georg Stengl) 
osztrák filmszínész és rendező. Bad Aus-
see-ben született. Elnyerte a Cannes-i 
filmfesztivál nagydíját, többek között 
Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is ka-
pott. Fontosabb filmjei: Mephisto; Távol 
Afrikától; Hanussen; Fehér Agyar; Soha 
ne mondd, hogy soha; Druidák (2001); 
Quo Vadis?; Redl ezredes stb.

Június 23. 
Zoltán, Szidónia, Arszlán, Bea, Édua, 

Szulikó, Szultána és Zolna napja.
Szidónia: Föníciai eredetű. A név jelen-
tése: Szidón föníciai városból való nő. 

Arszlán: Török eredetű férfinév. Jelenté-
se: egyes etimológiák szerint oroszlán. 
Más elképzelés szerint – mivel az orosz-
lán törökül aslan, nem arslan – a név az 
Izrael törökösített változata.

1500. VI. 23. (512 éve) 
A Szent Iván-éji tűzgyújtás napja, június 
24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyúj-
tás legfontosabb időpontja, hogy a go-
nosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. A 
más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek 
népszerűsége nem vetekedhetett a nyári 
napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. 
A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből 
jósolnak férjhezmenetelükre vonatkozó-
an.

1970. VI. 23. (42 éve) 
Meghalt Fekete István író, költő (Tüs-
kevár, Vuk). Jókai mellett minden idők 
legolvasottabb magyar írója. Külföldön 
tíz nyelven, 12 országban, 45 kiadásban 
jelentek meg könyvei.

Június 24. 
Iván, Beáta, János és Levente napja.

Iván: A régi magyar Jovános, Ivános alak-
jából származik, illetve a János név szláv 
formájából. Héber-görög-latin-orosz-
magyar eredetű név. Jelentése: Isten 
kegyelme, Isten kegyelmes. 
 Levente: Régi magyar név, Árpád feje-
delem legidősebb fiának neve. Jelenté-
se: levő, létező. Másik magyarázat szerint 
levőcske, kis lény, a legújabb kutatások 
szerint vadász a név jelentése. 

1500. VI. 24. (512 éve) 
Szent Iván napja, a nyári napforduló ün-
nepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, 
a tűz körüli mulatozások. Régi hagyo-
mány a tűzugrás, s aki hétszer átugorja, 
azt egy évig semmilyen betegség nem 
fogja. A szertartásos tűzugrás hagyomá-
nyának szerelemvarázsló célja is van.

1948. VI. 24. (64 éve) 
Az Egyesült Államok meghirdette az 
Európai Újjáépítési Programot, mely 

Marshall-terv néven vált ismertté. Ez egy 
nemzetközi segélyprogram volt a má-
sodik világháború után, amely George 
C. Marshall amerikai külügyminiszterről 
kapta a nevét. Marshall átfogó amerikai 
segélyprogramot hirdetett meg minden 
olyan háború sújtotta európai ország 
számára, amely az újjáépítésben hajlan-
dó volt az Amerikai Egyesült Államokkal 
együttműködni.

Június 25. 
Vilmos, Viola, Vilma és Maxim napja.

Vilmos: A germán eredetű Wilhelm 
névnek a latinosított Vilhelmus formá-
jából származik. Elemeinek jelentése: 
akarat+(védő)sisak. 
 Maxim: Latin eredetű név, a Maximus 
családnévből származik. Jelentése: nagy 
növésű, magas. 

1991. VI. 25. (21 éve) 
Horvátország és Szlovénia kinyilvánítot-
ta függetlenségét Jugoszláviától. Ezzel 
kezdetét vette a kilencvenes évek balká-
ni polgárháború-sorozata.

1852. VI. 25. (160 éve) 
Megszületett Antonio Gaudi (Antoni 
Plàcid Gaudí i Cornet) katalán építész. 
Korai épületeire jellemző a mór, majd a 
gótikus stílus, arab-perzsa, illetve francia 
neogótikus elemei, ám jellemzően az 
organikus építészet képviselője. Egyes 
szakírók ezt „katalán modernizmusnak” 
nevezik. Legismertebb épülete a Sagra-
da Família vagy Szent Család-templom. 
Ma is épülő tornyai közül a legmagasabb 
(az eredeti tervek szerint) 170 méter ma-
gas lesz. Ez a templom a jövő temploma 
lesz. Ahogy maga Gaudi mondta: „Az 
anyag tisztán, a maga asztrális görbüle-
teiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd 
a világ végre megsejtheti a paradicsom 
alakzatait.”

Június 26. 
János, Pál, Örs, Dávid és Pelágiusz 

napja.
János: Bibliai név. A héber Johanan név 
görög Johannesz változatából (ill. en-
nek a hasonló hangzású latin Johannes 
formájából) származik. Jelentése: Jahve 
megkegyelmezett. 
 Pál: A latin Paulus névből származik. Je-
lentése: kicsi, kis termetű férfi.

1987. VI. 26. (25 éve) 
Kábítószer-ellenes világnap: Az ENSZ 
1987-ben ezen a napon határozta el a ká-
bítószer-ellenes világnap létrehozását.

1824. VI. 26. (188 éve) 
Megszületett Lord Kelvin (eredeti nevén: 
Sir William Thomson) skót matematikus, 

fizikus, természettudós. 1848-ban adta ki 
első nagyobb munkáját, amelyben Car-
not hőelméletének alapján bevezette az 
abszolút hőmérsékleti skálát. 1851-ben 
megfogalmazta a termodinamika máso-
dik fő tételét. Thomson több kísérletet, 
mérést James Prescott Joule-lal közösen 
végzett el. Felfedezték azt a jelenséget, 
amit később Joule-Thomson-féle jelen-
ségnek neveztek el a fizikusok. Ennek 
lényege, hogy a gázok kiterjedés közben 
lehűlnek, összenyomva pedig felmeleg-
szenek.

Június 27. 
László, Kamilla, Torda, Olga és 

Eufémia napja.
László: A szláv Vladislav név magyar 
formája. Elemeinek jelentése: hatalom + 
dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent 
László király tisztelete miatt is népszerű. 
 Torda: Török eredetű név. Jelentése: 
megállt, megmaradt. 

1192. VI. 27. (820 éve) 
Váradon szentté avatták I. László magyar 
királyt. Gergely bíboros, pápai követ je-
lenlétében történt az avatás. A sírját Dé-
nes kézműves nyitotta fel, akit ezért III. 
Béla felszabadított a szolgaságból. 

1844. VI. 27. (168 éve) 
Börtönében lelőtték a 38 éves Joseph 
Smith amerikai vallásalapítót, a mor-
mon egyház létrehozóját. A mormon 
egyház megalapítója, az „Utolsó Napok 
Szentjei”-nek (mormonok) első elnöke 
volt. Smith számos hívet gyűjtött maga 
köré, de különösen a többnejűség pro-
pagálásával hívta ki maga ellen a puritán 
lakosság haragját. Nem csupán dicsőí-
tette a poligámiát, hanem állítólag saját 
magának is 22 felesége és 56 gyereke 
volt. Halála után Brigham Young vette 
át a mormonok vezetését. A közösséget 
Utahba vezette, és a Nagy-Sós-tó partján 
megalapította Salt Lake City városát.

Lord Kelvin
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Tízéves lehettem tán, amikor nyáron 
néhány napot öregapámmal töl-
töttem a Körösztös mögött elterülő 

szőlőskertben. Jó volt ott, esténként tü-
zet gyújtottunk a kunyhó előtt, s elődöm 
gyerekkoráról mesélt, hogyan is teltek 
napjai a Csész-tó partján elterülő szárnyé-
kon. Kisbojtár volt az öregapja mellett, 
tanulta a generációról generációra szálló 
mesterséget, mert őseink juhászok voltak, 
mondogatta, a Baloghoké is meg a hoz-
zánk beházasodott asszonyoké is. Mert a 
rendes juhász juhászlányok között nézett 
magának feleséget, hiszen nekik is saját-
ságos feladataik voltak, elsősorban rájuk 
tartozott a juhtej földolgozása, a tarhók, 
túrók és sajtok értékesítése. Ez sem volt 
ám könnyű mesterség. 

Egy ilyen esti tűznézés alkalmával regélt 
az én öregapám valami kincsről, amelyet 
régi korok emberei rejtettek el a Csész-tó 
környékén, itt, a közelünkben, a Körösztös 
mögött.

– Annak idején el is indultam kincs-
keresőbe – révedt a parázsba nagyapa. 
– Öregapám biztatott, ásót is nyomott a 
kezembe, menj csak, tanuld az ásást, de 
bele ne vessz a rét feneketlen mocsarába! 
Arra vigyázz, le ne húzzanak magukhoz a 
kincsőrző lidércek, mert azok a világ leggo-
noszabb teremtményei. 

Feneketlen mocsár! Kincs! Lidércek! 
– Mi az a lidérc? – kérdeztem nagyapát.

– Leginkább az ördög teremtménye. So-
kan sokat beszélnek róla, de nem találkoz-
tam még olyan emberrel, aki látott volna 
közülük egyet is!

– Üköregapánk mégis fölemlegette.
– Föl bizony. A mocsár fölött föl-föl-

lobban a kékes lidércfény, ilyet már én is 
láttam, mert, mint mondják, ezek az ártó 
lények lápokban laknak, s olyan kincset 
őriznek, amelyhez vér tapad, vagy olyan 
emberek szívét szorongatják két marokkal, 
akik ördöggel cimborálnak.

– Ördöggel cimborálnak?
– Eladták lelküket a patásnak. Lidércet 

neveltek.
– Lehet nevelni?
– Mi sem könnyebb annál! – nézett a 

szemembe nagyapa. – Egy koromfekete 
jérce első tojását kell kikölteni az embernek 

a bal hóna alatt, s ha kibújt a csirke a tojás-
ból, ő lesz a lidérc. 

– No, ez nem nehéz feladat.
– Nem-e? – mérgelődött nagyapám. 

Fölállt a tűz mellől, betért a sötét kunyhó-
ba, sokáig matatott, morgott közben, végre 
visszatért hozzám. Egy tyúktojást nyomott 
a kezembe.

– Tedd a hónod alá!
Lehúztam magamról az inget, a tojást 

a hónom alá fogtam, de rám támadtak az 
átkozott szúnyogok, csapkodni kezdtem 
magam körül, s a tojás nyomban földre 
esett. Nem tört teljesen szét, csak megre-
pedezett, ezért öregapám fölvette a fűből, 
visszavitte a kunyhóba.

– Egy tányérba tettem, holnap ebédhez 
elhasználja öreganyád – világosított fel 
nagyapám. – Nem könnyű a lidérc kikölté-
se, mi?

– Hát nem.
– De a tartása sem! Merthogy az első 

falat mindenből a lidércet illeti. Ha a 
gazdája erről megfeledkezne, a ronda 
férge megfojtja őt. Éjjel meg szép asz- 
szony képében a gazdája mellé fekszik, 
incselkedik vele, aztán álmában a mellére 
telepszik, hogy a gazda alig kap levegőt, 
fuldokolhat egész éjjel. Reggel fáradtab-
ban ébred, mint amilyen este volt. De az 
is megeshet, hogy az ördögfajzadék haj-
nalonként szívni kezdi a gazdája vérét, 
mert az embervért szereti a legjobban, ez 
aztán betegséget hoz a lidérc tartójára. 
Mindennap föladatot kell neki adni, mert 
ha elfeledkezne a gazdája erről, halálnak 
halálával halna. Ha valaki nem tesz az ör-
dögcsirke kívánságai ellen, akkor az gaz-
daggá teszi a tartóját.

– Nem sokat ér az! Kár lidércet költeni 
– mondtam.

– Rendes ember nem is cselekszik – pisz-
kált a parázs közé nagyapa.

– Ha veszélyes a környezetére, miért 
nem zavarja el a gazdája a háztól?

– Hohó! – nevetett nagyapa. – Lidércet 
elzavarni nem lehet! Megszabadulni is ne-
héz tőle.

– De meg lehet tőle szabadulni?
– Állítólag voltak olyanok, akiknek sike-

rült a szabadulás.
– Megfojtották a ronda csirkét?

– No, megfojtani őkelmét nem lehet, 
mert erősebb, mint az ember.

– Akár földhöz is teremtheti a gazdáját?
– Akár azt is.
– Hűha!
– Azért nem ilyen búbánatos a helyzet 

– nyugtatott öregapám. – Ha az embernek 
helyén van az esze, a lidérc fölé kereked-
het.

– Többet ésszel mint erővel?
– Meglelted a megoldást! Olyan felada-

tot kell adni a rusnyájának, amelyet nem 
tud elvégezni.

– De hát a lidérc mindent tud!
– Mindent éppen nem. Mondjuk, a kezé-

be adsz egy kötelet, s azt parancsolod neki, 
hozzon egy köteg homokot. Vagy hozzon 
egy rostát tele vízzel.

– Hát azt nem lehet, mert kifolyik.
– Ezt tapasztalja majd a lidérc is. Miután 

dolgavégezetlen haza nem mehet, örökre 
elmarad. Ilyenkor elbújik az ördög birodal-
mába, a feneketlen mocsárba, és őrzi a go-
nosz kincsét a világ végezetéig.

Tüzünk hamvadni kezdett, eltettük ma-
gunkat holnapra.

Reggel boldogan meséltem nagy-
anyánknak a föld alá rejtett kincsekről meg 
a lidércről. Ám beszámolóm közben lesza-
kadt az ég, öreganyánk dorgálni kezdte 
párját:

– Ó, te vén tökéletlen! Rondaságokról 
beszél este a gyereknek, hogy megzavarja 
az álmát! Ki hallott még ilyet? Lidércek meg 
elásott kincsek?

– Aludt a gyerek, mint a bunda! – vetette 
vissza a támadást öregapánk.

– Aludt, aludt – mérgelődött nagy-
anyánk. – No, de miket álmodhatott?

– Nem is álmodtam semmit! – védtem 
öregapámat.

– Látod? Hallod? Mit prézsmitálsz?
Nagyanya morgolódásával, sóhajtozásá-

val abba is maradt volna a lidérc-téma, de 
megjelent Píszár Julis néni az unokájával, 
Pistával, aki valamivel idősebb volt, mint 
én. Földszomszédok voltunk, 1910-ben 
együtt telepítettek szőlőt a Píszárok és a 
Baloghok itt, a Körösztös háta mögött, a 
Csész-tó közelében, ahol kimérték a kiszá-
rított, a mocsártól elragadott községi földe-
ket, s a parcellákat ötven évre bérbe adták, 
szőlő alá. Mire én világra jöttem, pompás 
szőlőskertbe kirándulhattam.

Pistával azonnal kincskeresőbe indul-
tunk, nagyapa még az ásót is a kezembe 
nyomta. Elballagtunk a Csész-tóig, amelyről 
úgy tartja a hiedelem, hogy halastó a világ 
kezdete óta, szétnéztünk, és egy halmocs-

Balogh István

Kincskeresők
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ka tövében ásni kezdtünk. Hasunk korgása 
azonban jobb belátásra térített minket, és 
visszavonultunk a felfedezések világából 
ebédelni.

– No, mire jutottatok? – kérdezte megté-
résünkkor nagyapánk.

– Ócska csontokat találtunk – válaszol-
tam. 

– Ez valami szörny koponyája lehet – tet-
te öregapánk elé Pista egyetlen kincsün-
ket.

– Ez egy birka koponyája – állapította 
meg nagyapánk. – Amikor bojtár voltam, az 
elöregedett jószágokat levágtuk, megfőz-
tük őket, s eltemettük azokat a csontokat, 
amelyeket nem adhattunk a kutyáknak. 

Öreganyánk és Julis néni ekkor értek 
hozzánk. Meghallották kincskereső kalan-
dunkat. 

– A talált kincsek ördög ajándékai – je-
gyezte meg Julis néni.

– Nagymama! – könyörgött Pista. – Ebéd 
után engedjen el kincset keresni!

– Telepedjünk csak a cseresznyefa árnyé-
kába! – ajánlotta Julis néni. – Elmondom én 
nektek, milyen jószág is az alvilági kincs.

Mindnyájan a cseresznyefa alá ültünk.
– Tudjátok, hogy sok idős embernek én 

tartom karban a lábát.
– Tudjuk.
– Egy gyerekfogó asszonytól, egy bá-

bától, Palóc Maris nénitől tanultam én ezt 
a mesterséget. A kincsről szóló történe-
tet ő mesélte nekem, mert megesett az ő 

öreganyjának az öreganyjával, aki szintén 
gyerekfogó volt, mint az unokája. Most mit 
csodálkoztok? – nézett Pistára és rám Julis 
néni. – Palóc Maris néni fogott ki benne-
teket is a Jordán vizéből! Születése előtt 
minden ember a Jordán vizében úszkál, s 
onnan halássza ki őt az anyja. Ha egy gyere-
kecske ráun az úszkálásra, partra mászik, ez 
a születés. Ebben segít az anyjának a gye-
rekfogó bába.

Pistával nevettük a dolgot, tudtuk mi 
már akkor, hogy nem a gólya hozza a kis-
babát!

– Hogy szavamat ne felejtsem – simo-
gatta kék kötőjét Píszár Julis néni – Palóc 
Maris néni üköreganyját, aki szintén gye-
rekfogó volt, egy napon gyerekfogni hívták 
valahova. Leszállt az este, mire a Jordán 
vizének partjára ért az újszülött, úgyhogy 
sötétben kellett a bábának hazatapogatnia. 
Hát ahogy ment, mendegélt, éppen ráverte 
a toronyóra az éjfelet. Éppen abbahagyta a 
toronyóra a kongást, amikor egy hatalmas 
varangyos béka állta útját a hazaigyekvő-
nek. A bába nagyon félt a békától, s könyör-
gőre fogta:

– Jaj, menj el az utamból, ronda jószág, 
eressz haza engem!

De a csúf béka nem távozott.
– Csak nem bába kéne neked is?
– De bizony! – vartyogta a csúfság.
A bába reszketve követni kezdte a békát. 

Hát eljutottak a pokol mélységes fenekére 
éppen! Ott aztán fekete, nagy fejű szarvas 

teremtmények közé került, akik bevezették 
őt egy szobába, ahol vajúdott egy feke-
te asszony. Palóc Maris néni üköreganyja 
elfelejtette minden szorongását, csak azt 
látta, gyermek születik, s várni kell a világra 
jövőt. El is végezte dolgát becsülettel, a köl-
dökzsinórból egy darabocskát le is vágott, 
ahogy illik, hogy a gyermeknek hétéves ko-
rában visszaadják, legyen szerencsés egész 
életében. A fürösztés után pólyába gön-
gyölte a csöppséget a bába, és odafektette 
az anyja kebelére, szopja tele magát az él-
tető tejecskével. Ekkor belépett a szobába 
a főördög, Durumó.

– Mit fizessek magának a szerencsés 
munkáért? 

– Jaj, semmit se fizessen, csak vigyen en-
gem haza!

– Ne féljen tőlünk! – nyugtatgatta a bá-
bát Durumó. – Van még egy félóránk, addig 
jöjjön a kincseskamránkba, s merítsen egy 
kötény aranyat a szolgálatáért!

Bementek az ördögök kamrájába, ame-
lyet tüzes lidércek őriztek nagy sziszegéssel, 
hát ott rakásban állt a sok arany és ezüst.

– Nézze! – szólt Durumó a bábának. – Ez 
a sok kincs mind a földről származik. Ha egy 
szegénytől megtagadják, pedig kérve kér, 
s azt mondják rimánkodására a gazdagok, 
nekem sincs, jóember, mert hazudnak, mi 
azzal büntetjük őket, elvesszük tőlük a gaz-
dagságukat. Minden elhazudott kincs a mi 
kamránkba vándorol. Annyit vegyen belőle, 
asszonyság, amennyi csak jólesik, mert a mi 
kamránk bizony nem ürül ki soha!

Erőnek erejével megmeríttette Durumó 
a bába kötőjét a kincsben, oly nehéz lett, 
hogy alig bírta szegény cipelni a sok-sok 
aranyat, ezüstöt meg drágakövet.

– Siessünk, jóasszony! – morgott a főör-
dög –, mert a mi időnk hamarosan lejár!

Egy szempillantás alatt a pokol mélysé-
ges mély fenekéről fölértek Zentára, szóltak 
már a kakasok is, meg is nyugodott a bába, 
hogy a háza elé ért, de a kötője, amelyben 
a nehéz kincset tartotta, egyszerre könnyű 
lett. Bizony hamuvá változott minden, nem 
lett ő gazdagabb semmivel sem, mint volt, 
de nem is bánta!

– Nincsen áldás az ördögök kincsén, 
amelyet lidércek vigyáznak! – ezt hajtogat-
ta még a halálos ágyán is – fejezte be regé-
lését Píszár Julis néni.

– No, így menjetek ti ebéd után vissza 
a nádak tövére kincset keresni! – nevetett 
öreganyánk.

 
(2008. november 1.)
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Abszolút viccek

– Mi az abszolút borzasztó? 
– ???
– Ha veszekedni akarsz, de nincs kivel...

– Mi az abszolút balszerencse? 
– ??? 
– Halhatatlant életfogytiglani börtön-

büntetéstre ítélni...

– Ki az abszolút senki?
– ???
– Aki, ha kimegy a szobából, a bent ma-

radók úgy érzik, többen lettek.

– Mi az abszolút lehetetlen?
– ???
– Forgóajtón átsíelni.

– Mi az abszolút lehetetlen?
– ???
– Egy félszeművel négyszemközt beszél-

ni...

– Ki az abszolút magas?
– ???
– Akinek a hátán a hideg úgy tud végig-

futni, hogy közben megáll pihenni.

– Mi az abszolút semmi?
– ???
– Lap nélküli, lábatlan asztalon lévő há-

mozott lufi, amit penge nélküli, nyeletlen 
bicskával durrantottunk ki.

– Ki az abszolút rossz tanuló?
– ???
– Akinek az apja álnéven megy a szülői 

értekezletre.

– Mi az abszolút képtelenség?
– ???
– Csigaházban csigalépcső.

Egoista

– Pistike, mit jelent az, hogy egoista?
– Az egoista olyan valaki, aki sosem gon-

dol rám.

Rajz

Az első osztályban rajzórán a gyerekek 
virágokat rajzolnak. Van, aki gyönyörű orgo-
nákat, egy másik gyerek egy csokor tulipánt, 
egyedül Pistikének üres a rajzlapja. Kérdezi 
tőle a tanító néni:

– Te, kisfiam, nem rajzoltál semmit?
– Dehogynem, rózsákat!
– Hiszen semmi nincs a rajzlapodon.
– Igen, mert ezek futórózsák!

Nemtudomka

Nemtudomkától az iskolában megkér-
dezi a tanár néni:

– Nemtudomka, mit csinálnál, ha egy ba-
rátod vízben fuldokolna?

– Nem tudom!
– Mit csinálnál, ha egy jó barátod elutaz-

na?
– Nem tudom!
– Mit csinálnál, ha hosszú sor állna a kö-

zért előtt?
– Nem tudom!
– Na és mit csinálnál, ha verekedés törne 

ki az utcán?
– Nem tudom!
– Akkor menj haza, és kérdezd meg az 

anyukádat!
Nemtudomka hazamegy, és megkérdezi 

az anyukáját:

– Anyu, mit csinálnál, ha egy jó barátod 
vízben fuldokolna?

– Kötelet dobnék utána, és kimenteném.
– És mit csinálnál, ha egy jó barátod el-

utazna?
– Fehér zsebkendővel integetnék neki.
– Mit csinálnál, ha hosszú sor állna a kö-

zért előtt?
– Kivárnám a soromat.
– És mit csinálnál, ha verekedés törne ki 

az utcán?
– Kihívnám a rendőrséget.
Másnap Nemtudomkától újra megkér-

dezi a tanár néni:
– Na, Nemtudomka, mit csinálnál, ha egy 

jó barátod vízben fuldokolna?
– Fehér zsebkendővel integetnék neki!
– És mit csinálnál, ha egy jó barátod el-

utazna?
– Kötelet dobnék utána, és kimenteném.
– Mit csinálnál, ha hosszú sor állna a kö-

zért előtt?
– Kihívnám a rendőrséget!
– És mit csinálnál, ha verekedés törne ki 

az utcán?
– Kivárnám a soromat.

Hány nap?

A tanító néni kérdezi Józsikától:
– No, tudod-e, hány nap van egy évben?
– Hét.
– Hét? Gondolkozz csak!
– Szerintem hét.
– Dehogyis!
– Én csak hetet ismerek: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasár-
nap. Azt nem mondta, hogy ismételjem el 
ötvenkétszer!

– Bocs, de a menedzserem nem szereti, ha telefonálok munka közben.
– ...és akkor a feleségem azt mondta: „Kölcsönadod egy pillanatra a 

bunkósbotod?”
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Kenguru

A kenguru panaszkodik a többi állatnak:
– Én vagyok a legszerencsétlenebb állat 

a világon!
– Miért? – kérdik tőle.
– Mert mindenki tőlem akar kölcsönt 

kérni, és sose mondhatom, hogy otthon 
hagytam az erszényemet.

Gyorsan növő állat

A tanító néni kérdi az iskolában:
– Pistike, mondd meg nekem, melyik élő-

lény növekszik a leggyorsabban?
– A hal.
– Hát ezt meg honnan veszed?
– A papám a múlt vasárnap fogott egy 

halat, és azóta ahányszor mesél róla, a hal 
egyre nagyobb.

Páva

Egy apa elvitte a négyéves kisfiát az ál-
latkertbe, ahol a gyereknek a páva tetszett 
a legjobban, amikor szétterítette a farktol-
lait.

Otthon a kisfiú elmesélte anyukájá-
nak:

– Képzeld, anya, láttam egy gyönyörű ka-
rácsonyfát kijönni egy tyúkból.

Különös tehén

– Kendnek meg milyen különleges tehe-
ne van, szomszéd?

– Hát má’ miért volna az különleges?
– Hogy még pipálni is tud!
– Ugyan má’, hogy tudna?
– Nem azért füstöl az istállója?

Vágja a témát

Történelemórán a tanár megkérdezi a 
hetedikes Bélát:

– Bélus, szerinted miért hívták Mátyás 
seregét fekete seregnek?

– Biztos csak négerek voltak a seregben.

Elefántok

Két légy beszélget:
– Akármilyen hatalmas lények is az ele-

fántok, szerintem van egy komoly hiányos-
ságuk.

– És mi az?
– Hát még arra sem képesek, hogy az ab-

laküvegen mászkáljanak.

Börtönben

– Te miért ülsz?
– Mert találtam egy rendszámtáblát és 

hazavittem!
– És ezért hoztak be?
– Egy kocsi is hozzá volt szerelve.

Büntetés

A bíró a tárgyalás végén közli a vádlottal 
a kiszabott büntetést:

– Öt év letöltendő büntetésre ítélem.
Erre az elítélt megszólal:
– És mondja, bíró úr, interneten is letölt-

hetem?

A házvezetőnő

Egy férfi éppen CD-ket pakol ki a szek-
rényből, amikor csörög a telefon. A férfi té-
továzik egy kicsit, majd felveszi:

– Halló?

– Üdvözlöm Mr. Birschman, Tiffany va-
gyok, a házvezetőnő! – mondja egy női 
hang.

– Üdvözlöm, Tiffany, miben segíthetek?
– Elnézést, hogy ilyen későn telefonálok, 

de volt egy kis problémám ma, takarítás 
közben.

– Milyen probléma, Tiffany?
– Amikor bevetettem az ágyukat, vélet-

lenül kiesett a pénzes boríték. Nem tudtam, 
honnan eshetett ki, ezért az ágyrács és a 
matrac közé tettem, az ágy lábához. Nem 
baj?

– Nem, Tiffany, jó lesz így. Nagyon köszö-
nöm, hogy szólt.

– Ó, és még egy: amikor a nappalit por-
szívóztam, megtaláltam azt a gyémántgyű-
rűt, amit egy éve vesztettek el.

– Ez nagyszerű! És hova tette?
– Természetesen a felesége ékszeres do-

bozába, a hálószobájukban található széf-
be.

– És azt hogy tudta kinyitni?
– Tudja, még a felesége mutatta meg. A 

kulcsot is visszatettem a komód felső fiókjá-
ba, a fehérnemű közé.

– Fantasztikus, maga tényleg pótolhatat-
lan!

– Ja, és elraktam a Porsche kulcsát az 
íróasztala felső fiókjába, tudom, hogy meg-
lepetésnek szánja a feleségének, nem akar-
tam, hogy véletlenül ráakadjon.

– Nagyon köszönöm, Tiffany, ön roppant 
hasznos alkalmazott.

– Köszönöm, Mr. Birschman, jó éjszakát!
– Jó éjszakát!
A férfi leteszi a telefont, majd így szól a 

szobába belépő álarcos figurához:
– Na, azt hiszem, ennél egyszerűbb betö-

résünk még sosem volt!

– Ki van soron kitenni a macskát?
– A kishúgom nem tud ma iskolába jönni. Tanítja aput, hogyan kell 

kezelni a számítógépet.
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Skandináv rejtvény (23–24.)
A tanév végén a legtöbb osztályban a matekpéldák helyett  

a következő szöveg kerül az iskolatáblára:

Betűrejtvények

ÉN
—— LM

2

EEEE
É
Ó

G    OL
A     Ó

1 2 3 4
Z    G
O   O

Ó

2

1

A 
HARMADIK

ÉSZAK 

ÁDÁM 
PÁRJA

NÉMETH 
LÁSZLÓ

PÉTERKE

FORDÍTVA: 
VENDÉG-

LŐBEN 
OLVASSUK

A MECHANI-
KA ÁGA

NORD
VATIKÁN

49
KATONA 
JÓZSEF

CIN

ESZENYI 
ENIKŐ

ÍR 
HADSEREG

4 99

KARÁDY 
KATALIN
KÉRDŐ 

NÉVMÁS

LÁNYOM 
FÉRJE

HARAMIA

EGY
HORVÁT 

OLAJ-
FINOMÍTÓ

A HORGÁSZ 
SÚLYOZ

MAJDNEM 
AMÁL

KIKINDA 
(ÉK. F.)

LUXEMBURG

HAMIS

AKKOR 
SZERBÜL

MAJDNEM 
MÉZ

BAGDAD A 
FŐVÁROSA

50

SZARAJEVÓ

MAKÓ BETŰI

NY
EME

TÖBB VAN 
BELŐLE

OLLÓS ÁLLAT
AZ ISKOLAÉV 
LEGIZGALMA-

SABB RÉSZE

S. L. Á. G.
NAGYON 

VÁRT 
ÉVSZAK

MEG BETŰI

NITROGÉN

MARIKA

A KÓRHÁZ 
JELE

LAKÁSBÉR-
LŐ (ÉK. H.)

USZÍTÓ

ÉJFÉL 
ELŐTT

ROMÁN 
FOLYÓ

DÍSZCSERJE

LÉTEZETT

IDE-ODA 
UTAZÓ

EZ

KULCS 
ANGOLUL 995

Keresztrejtvény
Ki az abszolút gyerek?
(A válasz a rejtvényben.)

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 10. Könnyű, 
vegyes műsor, 11. Kerület fordítva, 12. Orosz folyó, 13. 
A holmium vegyjele, 15. R. R. T., 19. Ha angolul, 20. Uray 
Tivadar, 21. Táncmulatság, 23. Fut a ló, 27. ... Miklós (Mik-
száth-regény), 29. Föníciai eredetű nép, 30. Áron betűi, 31. 
Belépésre jogosító jegy.

Függőleges sorok: 2. Tiltott dolog, 3. Házőrző, 4. De 
ilyet! 5. Sírhant szerbül, 6. E. É., 7. Magam, 8. ..., szer, ször, 
9. Van bátorsága hozzá,  14. Az ének eleje, 17. Ilyen fürdő 
is van, 18. Elme, 22. Férfinév, 24. A. R. E. Ó., 25. Gép betűi, 
26. Apu betűi, 28. Ír hadsereg, 31. Bróm vegyjele, 32. Hang-
talan Elza.

1 2 3 4 5 6 7 8
SZ

9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

– TT
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Óriásrejtvény

AGRÁR-
ESZKÖZ

SZ

2/1

2/4

2/2

1/1

ÁLLAMI 
BEVÉTEL

2/3

1/2

GONDOZÓ 
(ÉK. F.)

LÁM

MAGYAR 
KÖLTŐ 
(ÉK. H.)

SVÉD-
ORSZÁG

ZENE ELEJE

NYAKÖRV

KOSÁRBAN 
VAN

SIKÁL

GYÖTRŐDÉS

IBI 
BETŰI

HANG-
TALANUL 
CAMMOG

P. O. A. 

NŐI NÉV

VISSZA ÜT

TÖBB MINT 
ELÉG

AUSZTRIA

FÉL ÖT

MARCI BETŰI

TEMPUS

DÉL

500

RŐTVAD

RUMA

KORSZAK

NÉVELŐ

OLASZ-
ORSZÁG

SUGÁR

TUTSEK ANNA
FORDÍTVA 

GABONAKE-
RESZT 

FORDÍTVA 
NAGY 

VARÁZSLÓ NULLA
SZEKÉR 
RÉSZE

FOSZFOR

ZITA BETŰI

EGYETLEN 
PÉLDÁNY
NEM TUD 
BESZÉLNI

LEÉGETT 
AZ ÉTEL ALARM

A MÚLTBAN

1000

DIAGONÁLIS HÁBORGAT

FORDÍTVA 
ÁZSIAI 
ÁLLAM 
(ÉK. F.)

TÉLI SPORT VÉS
NORVÉGIA

LÁNGOL

TAGADÓSZÓ

IDŐMÉRŐ

HATALMÁ-
BAN TART

ZÉRÓ

NÁLA IS 
LEJJEBB

TALPPONT 

BÓR

VAN IDEJE OXIGÉN

ÁLLATLAKÁS

LIKA KÁROLY

G. Á. M.

G. Á. S. O.
NŐI NÉV A FÖLD 

TESZI

A BÚTOR 
ELLENSÉGE

RÉGI VILÁGÍ-
TÓESZKÖZ

SZLOVÉNIÁ-
BAN ÉLŐ 
NÉPCSO-

PORT

MAGYAR 
VÁROS
TIARA
BETŰI

KISSEBB 
EDÉNY

AZ ANTEN-
NA TESZI

DÓRÓ 
SÁNDOR

PAD KÖZEPE

N. L. B.

A HÁREMÚR-
NŐ SZOLGÁ-

LÓJA

VŐ SZERBÜL

N. Á. R.

VISSZA ÉR

ZUHANY

1000

NINCS 
IGAZA

KÉN

ELŐ- 
FORDULÓ 

SZÚRÓ-
FEGYVER

NORVÉGIA

ERKÖLCSÖS 
(ÉK. F.)

FALUSI 
RÓZSIKA

ÓKORI 
URALKODÓ

A VÉGÉN 
VIZES

EGY

ILLATOS 
VIRÁG 

FORDÍTVA 
(ÉK. F.)

A BÚZA IS 
EZ 2/5

HAMIS

Ó. Y.

ÜDE, 
HAMVAS

HAL 
BELSEJE

„T”
THAIFÖLD

MAJDNEM 
KÖZ

FRANCIA 
VÁROS

5

RÁDIUSZ

DEHOGY

VÉGE 
A NYITVA 

TARTÁSNAK

NÉMET 
NÉVELŐ

SAROKVAS

KÍNAI POLITI-
KUS VOLT
KÓRHÁZ 

JELE

ILYEN LAP IS 
VAN

TÉRKÉPGYŰJ-
TEMÉNY

A MÚLT IDŐ 
JELE

DÍSZTELEN

KUTYA

SZERB IGEN

VÉG NÉLKÜLI 
ESET

EGYEN!

TOJÁS 
NÉMETÜL

DIÓS TÉSZTA 
SZERB 

MÓDRA

NÉVELŐ

MŰKEDVELŐ 
(ÉK. H.)

FÉL ÖT

LIM…

SUTTOGTA

HIBÁZIK

N

ÉJFÉL ELŐTT ÉHSÉG

SPÓROLÓS

GÖRÖG 
BETŰ

TIBET BETŰI

TAGADÓSZÓ

MESE

NYUGAT 
NÉMETÜL

RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

Rejtvényünkben a következőket rejtettük el: Az első újkori olimpia színhelye (1896); 
Az első ötkarikás zászló felvonásának színhelye (1920); Itt gyúlt ki először az olimpiai 

láng (1936); Itt gyújtják meg az olimpiai lángot, és viszik a színhelyre; A mostani 
olimpia színhelye; Öt olimpiai versenyszám
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Lecke

– Látom, Pistike, késő este írtad meg a ma-
gyar leckédet.

– Honnan tudja, tanárnő?
– Mert nem elég világosan fogalmaztál.

Lógós

– Tanár úr, miért küldte haza az iskolából a 
fiamat?

– Azt mondta, a nővérének skarlátja van.
– Igen, de ő Kanadában lakik.

Száz éve

Pistikét felszólítja a tanár történelemórán:
– Nevezz meg három dolgot, ami száz év-

vel ezelőtt még nem volt!
Pistike gondolkodik.
– Nem volt még atombomba.
– Helyes – mondja a tanár.
– Aztán nem létezett még számítógép 

sem.
– Így van. És mi a harmadik?
– Én.

Ezt tanultam!

Móricka hazajön az iskolából, ledobja a 
táskáját, és beáll a sarokba. Az édesanyja meg-
kérdi:

– Móricka, mit csinálsz ott?
Mire Móricka:
– Ezt tanultam az iskolában!

Hosszú betegség

A történelemtanár mondja Marcinak:
– Szia, Marci, örülök, hogy meggyógyultál. 

Mióta is voltál beteg?
– Én, tanár úr kérem, a Nyugatrómai Biro-

dalom bukása óta!

Micsoda kérdés!

– Lacika, van egy százemeletes felhőkarco-
ló, és minden emelet között 10 lépcső. Hány 
lépcsőn kell felmennünk, hogy felérjünk a te-
tejére?

– Ez buta kérdés! Hát az összesen!

Matekóra

A tanító néni az osztást magyarázza:
– Móricka! Az apukád, az anyukád, a testvé-

red és te ültök az asztalnál. Anyukád kiveszi a 
hűtőszekrényből a tortát. Hány szeletre vágja, 
hogy mindenkinek jusson?

– Négyre – feleli Móricka.
– Helyes. És mit tesz az anyukád, ha váratla-

nul beállít a nagynénéd és a nagybácsid?
– Visszarakja a tortát a hűtőbe.

Rajzóra

Rajzórán Pistike egy gyönyörű szamarat 
rajzol. Csodálkozva nézi a tanító néni:

– Hogy lehet, kisfiam, hogy kettesed van 
rajzból, amikor ilyen szép szamarat tudsz raj-
zolni?

– Úgy, tanító néni, hogy ez nem szamár 
akar lenni, hanem víziló.

Legyek

A feleség bemegy a konyhába, és meglátja 
a férjét egy légycsapóval.

– Mit csinálsz?
Férj:
– Legyekre vadászom.
– És mennyit ütöttél már le?
– Három hímet és két nőneműt.
A feleség meglepődve kérdezi:
– Honnan tudtad, hogy melyik a hím és 

melyik a nőstény?
– Három a sörösüvegen ült, kettő a telefonon.

Matekórán

Matematikaórán a másodikosok a kétjegyű 
számokat tanulják. A tanító néni felszólít egy 
gyereket:

– Pistike, mondj egy kétjegyű számot!
– Huszonnyolc.
– És milyen számot kapsz, ha a számjegye-

ket felcseréled?
– Nyolcvankettő.
– Zsuzsika, te is mondj egy számot!
– Kilencvenhat.
– És ha megfordítod?
– Hatvankilenc.
– Jó. Móricka, most te mondj egy számot!
– Rajtam nem fog ki a tanár néni! Harminc-

három.

Biológiaóra

– Mondd, Pistike, mit is magyarázott a bio-
lógiatanár, mikor hirtelen összeesett?

– Azt mondta: „Gyerekek, látjátok, itt van ez 
az ártalmatlan vízisikló...”

Kutyakiképzés

– Rá akartam nevelni a kutyámat, hogy 
vakkantson hármat, ha enni kér. Hónapokon 
át naponta százszor is megmutattam neki.

– És vakkant?
– Á, dehogy! Sőt, addig nem is eszik, amíg 

én nem vakkantok hármat.

Ruhaellenőrzés

Az ellenőrző tiszt a felsorakozott katonák-
hoz:

– Kinek nagy a bakancsa?
– Jelentem, nekem – feleli Kovács honvéd.
– Délután jelentkezzen a raktárban, kicse-

rélik!
– Nem szükséges, jelentem, a lábam is nagy.

– Te meg hova indultál? – Adjon neki egy kicsit több reggelit. Megette a lázmérőmet!
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Kutyaveszély

Egy kisbolt ajtajára kirakott a tulajdonos 
egy táblát: „Vigyázat! Az üzletet kutya őrzi!”

Bemegy egy vevő, és látja, hogy a pénztár 
mellett egy eb békésen szundikál. Kérdezi a 
vevő az eladótól:

– Ez lenne az a hamis jószág, amit a tábla 
jelez?

– Igen.
– Egyáltalán nem tűnik veszélyesnek!
– Dehogynem! Azért tettem ki a táblát, 

mert mindenki átesett rajta, mikor beléptek a 
boltba.

Falánk eb

Egy asszony panaszkodik a szomszédjának:
– Képzeld, a kutyánk, az a falánk dög, éjjel 

beszabadult a kamránkba, és mindent felfalt, 
az összes kolbászt, sonkát...

– Semmit sem hagyott?
– Csak egy zacskó kutyaeledelt.

Zongora

Egy este az egyik bárban egy zongorista 
egy szomorú dalt játszik. Egyszer csak bejön 
az ajtón egy elefánt, megáll a zongora mel-
lett, és zokogni kezd. Erre a zenész odafordul 
hozzá:

– Talán felismerte a dalt?
– Nem a dalt, a fehér billentyűket.

Székely meg a ló

A székely alkuszik egy lóra.
– No és oztán jó futó-e?
– Ez? Tíz kilométert fut megállás né’kül.
– Oz nem jó!
– Oztán mért’ nem?
– Mert én innen 6 kilométerre lakom, ozt 4 

kilométert mindig gyalogoljak vissza?

Móricka és az idős néni

Móricka utazik a villamoson, és beszélgetni 
kezd egy öreg nénivel. A néni azt mondja:

– Tudod, kisfiam, én már 25 éve utazom ez-
zel a villamossal...

Mire Móricka közbevág:
– Te jó ég, hol tetszett felszállni?

Borulás

Egy autó beborult az árokba. Mellette áll-
dogál a gazdája. Arra jön egy másik autós, 
megkérdezi:

– Gond van?
– Á, dehogy! Csak felborítottam, hogy 

megnézzem, jól forognak-e a kerekek.

Török kard

– Miért görbe a török katona kardja?
– ???
– Hogy kanyarban is tudjon csatázni.

Kié a kocsi?

– Magáé ez az autó?
– Igen is meg nem is.
– Hogyhogy?
– Tudja, ha vásárolni kell, akkor a felesége-

mé, ha diszkóba kell menni, akkor a lányomé, 
ha csajozni, akkor a fiamé, ha tankolni, akkor 
az enyém.

Százas

Az öreg székelyt megszólítja az utcán egy 
koldus:

– Mondja, bátyám, nem volna számomra 
egy fölösleges százasa?

Az öreg beletúr a zsebébe, elővesz egy 
százlejest és odanyújtja. Forgatja  a koldus, 
majd felháborodva kiáltja:

– De hisz ez hamis!
– Látja, épp ezért fölösleges!

Jó és rossz hír

Egy személyvonat két mozdonnyal szeli 
át az Egyesült Államokat. Már elég hosszú 
utat megtesznek, amikor az egyik mozdony 
lerobban. „Sebaj, akkor lassabban megyünk 
tovább!” – gondolja a mozdonyvezető. Nem-
sokára a másik mozdony is elromlik, pont a 
sivatag kellős közepén. A mozdonyvezető be-
jelentést tesz az utasoknak:

– Kedves utasaink! Van egy rossz és egy 
jó hírem is az önök számára. A rossz az, hogy 
mindkét mozdonyunk elromlott. A jó hír az, 
hogy önök nem a repülést választották.

Új jogosítvány

A 17 éves Martin megszerezte a jogosítvá-
nyát, ennek örömére az egész család felkere-
kedett, hogy a fiú elvigye őket autózni. Az apa 
egyből a bal hátsó ajtóhoz ment. A fiú csodál-
kozva nézett rá:

– Apa, te miért nem ülsz előre? Biztos meg-
szoktad már, hogy jól kilátsz a kocsiból.

– Azért ülök ide, fiam, hogy megtudd, mi-
lyen volt az, amikor annyi éven át a hátam 
mögött ülve rugdostad az ülésemet vezetés 
közben.

Patthelyzet

Megállítja a rendőr az autóst.
– Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirá-

nyú utca.
– Rendben van, kifizetem a büntetést, az-

tán megfordulok.
– Itt nem lehet megfordulni.
– Akkor tolatok majd.
– Tolatni sem szabad.
– Akkor itt hagyom a kocsit.
– Csakhogy itt tilos a parkolás.
– Rendben van, akkor beszéljük meg,  

mennyit ad a kocsimért...

– És hogyan boldogulsz otthon nélkülem? – Tessék, felébresztenél korán reggel?
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Háziállatot sokan tartanak, hiszen megszé-
pítik a mindennapokat. Egyesek számára 

azonban nem jó megoldás a klasszikus kutya 
vagy macska, mivel mások a kedvenceik, vagy 
éppen nem tudnak annyi figyelmet szentelni 
az állataiknak. Lássunk néhány népszerű, ám 
szokatlan házi kedvencet.

Kaméleon

Ez a kedves kis hüllő biztosan nem fogja 
borzolni az idegeinket. Csendes és nyugodt 
lény, még a mozgása sem igen nevezhető 
kapkodónak. Kitartással könnyen kézhez lehet 
szoktatni őket, bár óvatosan kell velük bánni, 
nehogy megsérüljenek. Mivel a kaméleon a 
trópusokról származik, így tartásánál ezt is fi-
gyelembe kell venni. Táplálékául kisebb rova-
rok szolgálnak, jellemzően tücskök.

Madárpók

Bár sokakat kitör a frász csak attól is, ha 
megpillantanak egy pókot, egzotikus, és nem 
utolsósorban óriási fajait előszeretettel tartják 

háziállatként. Ez nem véletlen, hiszen méretük 
és színpompás megjelenésük miatt kifejezet-
ten impozáns látványt nyújtanak.

Megfelelő feltételek mellett akár 20–30 
évig is élhetnek. Azt azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy vadállatról van szó. Bár óva-
tosan meg lehet fogni őket, kezes bárány 
sohasem válik belőlük. Táplálékuk rovarok és 
kisebb emlősök lehetnek.

Törpemalac

Aki azt gondolná, hogy ezzel az állattal csak 
baj lesz, hiszen régóta tartott fajtársai is csak 
az ólban és szagosan fordulnak elő, az téved. 
A törpemalac kifejezetten higiénikus állat, 
szobatisztaságra nevelhető. Lakásban is tart-
ható, bár sokkal jobban kedveli a kertet, ahol 
kedvére szaladgálhat. A malacok köztudottan 
nagyon intelligens állatok, ez természetesen 
igaz a törpe kivitelre is. 12–15 évig is éldegél-
nek ezek a szerethető, foltos kis kedvencek.

Madagaszkári bütykös csótány
Természetesen itt most nem az irtott kár-

tevőkről van szó, bár valóban csótányokkal 
van dolgunk. Ez a faj azonban jóval nagyobb a 
lakások réménél. A hossza közel 8 cm is lehet, 
szélessége pedig elérheti a 3 cm-t. Ráadásul 
amellett, hogy igen látványos, tiszta és szagta-
lan állat, valamint nem burkolózik teljes hall-
gatásba, hiszen arról is nevezetes, hogy szisze-

gő hangot hallat, ha jól érzi magát. Barátságos 
jószág, nem harap, nem csíp, semmilyen for-
mában nem árt az embereknek.

Afrikai óriáscsiga

Egy olyan házi kedvencről van szó, amely 
csendes, nem kell sétáltatni, és egészében 
véve is csak nagyon kevés időt igényel. Terrári-
umban érdemes tartani, aminek az alját kom-
poszttal kell borítani, hogy a csiga beáshassa 
magát. Mivel nem mérgező, nyugodtan kézbe 
is lehet venni.

Szokatlan házi kedvencek

Szegény kis jószág, élete néhány hónap-
ja még az alultápláltság miatt forgott 

veszélyben, most azonban már a túlsúlya 
okozhatja idő előtti távozását az élők sorá-
ból.

A csontsoványról az átlag sünméret két-
szeresére hízott állatra tavaly találtak rá egy 
garázsban az angliai Mineheadben. A Roly 
Poly névre keresztelt süni egy kiszolgált 
mikuláskabátban próbált meg elrejtőzni a 

hideg elől, és minden bizonnyal nem élte 
volna túl a telet, ha egy nyugdíjas házaspár 
nem sajnálja meg, mivel túl sovány volt hoz-
zá, hogy téli álomba tudjon merülni.

Jótevői az üvegházukban adtak otthon 
a süninek, és macskaeledellel etették. Roly 
pedig csak falt és falt és falt, olyan szépen 
felhízott, hogy már össze se tudott rendesen 
gömbölyödni, mivel az optimális súlyánál 
két kilóval nyomott többet, ami valljuk be, 

tetemes felesleg egy sün méretű állatnál. Így 
aztán Roly most éppen fogyókúrán van, az 
állatorvos tanácsára étrendjéből kiiktatták a 
macskaeledelt, és remélhetőleg hamarosan 
egyszer és mindenkorra megoldódnak a 
súlyproblémái.

Túl duci a süni, fogynia kell
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Szokatlan házi kedvencek Az ember legkedvesebb barátja, a terá-
piák mestere, a gyermekek gyógyító-
ja. Egy faj, amely fejlett értelemmel, 

nyelvvel rendelkezik. Mi a titkuk?

Kialakulásuk

A delfinek ősei egykor kifejezetten szá-
razföldi állatok voltak. Valószínűleg azért köl-
töztek vissza a vízbe, mert ott bőségesebb 
és változatosabb táplálékot találtak, illetve 
szabadon úszhattak, amerre csak akartak. A 
vízi életmódra való átállás persze nem egyik 
napról a másikra történt, hosszú évmilliók 
kellettek ahhoz, hogy a delfinek teste a vízben 
való haladáshoz megfelelő formára módosul-
jon. Ez az áttérés kb. 50–35 millió évvel ezelőtt 
fejeződött be, azóta úsznak tengereinkben 
kedvenc vízi emlőseink.

A delfin, egykoron szárazföldi emlősként, 
tüdővel lélegzik. A levegőcsere a homlokte-
tőn található orrnyíláson keresztül történik. 
Az orrnyílásból sosem víz, hanem meleg pára 
jut a szabadba, amely messziről szemlélve 
vízsugárnak tűnhet. A delfinek, és általában a 
fogascetek, ritkábban vesznek levegőt, mint a 
szárazföldi emlősök. Amíg az ember nyugalmi 
állapotban percenként kb. 20–30-szor vesz le-
vegőt, addig a delfin csupán 1–3 alkalommal.

Csoportösszhang

A delfinek között fantasztikusan szoros 
a kapcsolat, rajokba állva „járják” a vizeket. 
A csoportos tevékenység nemcsak a bajba 
jutott egyedek megmentésére korlátozó-
dik, hanem a táplálékszerzésben is szorosan 
együttműködnek. Csapatokba verődve, egy-
mással folyamatosan kommunikálva űzik a 
fókákat, pingvineket, halrajokat, amíg azok 
kimerülnek, és könnyű zsákmánnyá válnak. 
Azt is megfigyelték már, hogy amikor kü-
lönböző fajhoz tartozó delfinek alkottak egy 
csapatot, akkor is teljes volt az összhang, a ci-
vakodás, vagy az egyet nem értés legkisebb 
jele nélkül.

A delfinek nem csupán a zsákmányszerzés-
ben, hanem a menekülésben is segítik egy-
mást. A fő taktika itt is a figyelemelterelés. Baj 
esetén a csoport elöl úszó tagjai gyors iramra 
kapcsolnak, és gyakran fel-felugrálnak a víz 
felszíne fölé a levegőbe. Ezalatt a csoport töb-
bi tagja a szélrózsa minden irányába villám-
gyorsan szétúszik. Az utolsók pedig a víz alá 
buknak, és szintén villámgyorsan eltűnnek a 
szem elől. A delfinek, ahogy vadászat közben, 
a menekülés során is folyamatosan tartják 
egymással a kapcsolatot.

A globális felmelegedés 
és más veszélyek

A tengerek és óceánok felmelegedésével 
a delfineket gyakrabban látják a hidegebb 
vizekben a megszokott elterjedési helyeiken 
kívül. Az óceánok gyorsan növekvő hőmér-
séklete miatt a delfinek elsődleges ételforrásai 
a mélyebb és hidegebb vizekben levő halak. 
A tudósok aggódnak, hogy a delfineknek ne-

hézséget okoz ilyen gyorsan alkalmazkodni az 
új helyekhez, ahol élelmet találnak maguknak. 
Egyes delfinek, amelyek olyan helyen élnek, 
ahol az óceánok és a folyók találkoznak, ezek 
a sós vizek, szintén elveszítik az élőhelyeiket, 
mivel az óceán szintje emelkedik a felmelege-
dés következtében.

A delfin az egyik legkiemelkedőbb jelké-
pe a tengeri világnak. A népszerűségüknek 
köszönhetően sok ország kutatja és figyeli a 
delfineket, hogy biztosítsák a túlélésüket.

A delfinek talán nem meglepő módon vál-
tak az emberek kedvenceivé. Játékosságukkal 
és magas intelligenciájukkal megnyerték az 
emberek szívét a világ minden részén. Közvet-
lenségük, vidámságuk feledhetetlen élmény- 
nyé teszi a velük való találkozást. Manapság 
már egyre több helyen (delfináriumokban, 
delfinshow-k keretében, delfinterápiákon) ta-
lálkozhatunk velük. Ez a különös, intelligens 
állat meglepő módon vonzódik az emberhez, 
ki tudja, mit láthat bennünk, „intelligens” em-
berekben.

A szabadság tengeri jelképe

A delfin
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emrég valaki kínai gyapjasollós 
rákot fogott a Dunában. Nálunk 
újdonság, ám ez a faj már nagyon 

régen, 1912-ben eljutott Európába. Először 
az Elbában és a Weserben észlelték, ahová 
feltételezések szerint a rakomány nélküli 
hajók ballasztanyagként felvett vizével ke-
rült. Azóta már szinte valamennyi nyugat- 
és észak-európai folyóban megjelent.

Ez a Kínai-alföldről származó rákfaj ugyan 
édesvízben él, de szaporodni a tengerbe 
tér vissza. A lárvák körülbelül egy évig a 
folyók torkolata közelében, a brakkvízben 
maradnak, csak azután indulnak felfelé a fo-
lyókban. Megfigyelések szerint akár három 
kilométert is megtehetnek naponta. Gyors 
szaporodásukra jellemző, hogy voltak évek, 
amikor Hamburg alatt több mint száz tonna 
rákot fogtak. 

Az állatok négy-öt évesen indulnak visz- 
sza a tenger felé, és naponta akár tíz kilo-
métert is haladhatnak. Az Elba torkolatánál 
a kutatók megfigyelték, hogy az elsőként 
érkezett hímek mintegy húsz kilométer 
hosszú övezetben elhelyezkedve várták a 
később érkező nőstényeket, hogy megter-
mékenyíthessék őket. A kínai gyapjasollós 
rák előbb vagy utóbb valószínűleg újra elő-
kerül a hazai vizekből, hiszen egyértelmű: 
ez a furcsa lény már itt van a közelünkben, 
a csónak alatt...

A legelő gulya közelében járva gyakran 
lehet kellemetlen találkozásunk a marhabö-
göllyel. Néha olyan sokan vannak, hogy elle-
pik a tehenek oldalát, de támadják az embert 
is. Halkan és váratlanul érkeznek, az izzadó 
test különösen csábítja őket. Csak a nősté-
nyek élnek vérrel, áldozatukat késpengesze-
rű szájszervükkel lékelik meg. A hímek nek-
tárral és növényi nedvekkel táplálkoznak.

A közönséges nünüke a hólyaghúzó 
bogarak családjába tartozik, de a fű között 
lustán mászó, három centiméter hosszú 
rovart sokan bizonyára nem néznék bogár-
nak. A sötétkék színű állatnak hártyás szár-
nya nincs, hosszú potroha feltűnően vaskos. 
A nőstény nagyon sok, akár tízezer petét 
rak, nem véletlenül.

Az első lárvaalak ugyanis, ha erre módja 
van, vadméh bundájára kapaszkodik, és így 
jut az ivadékbölcsőbe. Ott felfal egy méhpe-
tét, annak helyén fejlődik, közben a méhek 
által gyűjtött virágpornektárt fogyasztja. 
A lárváknak azonban ritkán van ilyen sze-
rencséjük, ezért van szükség a sok petére. 
Nünükékkel napsütötte lejtőkön találkoz-
hatunk leggyakrabban.

Gazos, nádszálakkal is tűzdelt mezei 
árokpartok lakója az énekes nádiposzá-
ta. Az egyszerű színezetű madár egyike a 
legkiválóbb hangutánzóknak. Vizsgálatok 
szerint énekében eddig kétszáztizenkét faj 
hangjait sikerült azonosítani, közülük száz-
ötvenhárom énekesmadártól, míg ötvenki-
lenc egyéb fajoktól származott. Más bontás-
ban a hangok közül száztizenhárom afrikai, 
kilencvenkilenc európai eredetű volt.

Az énekes nádiposzáta mind ez ideig az 
egyetlen olyan európai madárfaj, amely-
nek énekében afrikai eredetű utánzásokat 
találtak. A hímek akár órákon át dalolnak 
egyfolytában, de megint csak kutatók ada-
tait idézve: legalább fél óráig kell folyama-
tosan énekelniük ahhoz, hogy teljes reper-
toárjukat be tudják mutatni. Rendszerint a 
többiek közül kinyúló növényi száron vagy 
nádszálon ülnek, máskor a sűrűbe rejtőzve 
dalolnak. Ilyenkor csak az éneket hallottam, 
a madarat nem sikerült megpillantanom. 
Svédkender, fekete üröm és más növényi 

szárak közé font fészkükben a párok éven-
te egyszer költenek, és többnyire öt fiókát 
nevelnek.

Az énekes nádiposzáta gyakori kakukk-
gazda, de vele a kakukknak csak ritkán van 
szerencséje. A pár olyan hevesen szidja és tá-
madja a közeledő madarat, hogy az meghát-
rál, de a nádiposzáták a fészekbe került tojást 
is gyakran eltávolítják. Más párok egyszerűen 
elhagyják a fészket, ha észreveszik benne az 
idegen tojást. Németországban kezdettől 
ellenőrzött harmincnyolc kakukktojásos fé-
szekből a nádiposzáták harminc alkalommal 
eltávolították az idegen tojást, három alka-
lommal elhagyták a fészket, így a kiskakukk 
mindössze öt esetben tudott kikelni.

Ha egy fatörzsön ülve figyelem a lom-
bok között énekelő, röpködő madarakat, és 
közben magam mellé, az avarra pillantok, 
mindig elcsodálkozom, milyen hihetetlenül 
gazdag állati élet zajlik a fűszálak és a száraz 
levelek között.

A még csak arasznyi tölgycsemetén hét-
pettyes katicabogár ballag felfelé. Néha 
megáll, pihen kicsit, aztán továbbmászik. 
Amikor a csúcsra ér, széttárja piros fedőszár-
nyait, és elrepül. A fűszálak között hangyák 
sietnek ismeretlen célok felé, egyikük elpusz-
tult hernyót cipel. Húzza-vonja a hozzá kép-
est jókora zsákmányt, néha el is akad közben, 
de szívós kitartással viszi a boly felé. 

Ha egy bottal megpiszkálom az avart, 
előbukkan egy erdei vaspondró, nyom-

Vannak furcsa lények...

Marhabögöly

Gyapjasollós rák Közönséges nünüke



Jó
 P

aj
tá

s, 
23

–2
4.

 sz
ám

, 2
01

2.
 jú

ni
us

 1
4.

�1

ban utána egy kis meztelencsiga, és egy 
pillanatra még látom a földbe visszahúzódó 
gilisztát is. Érintésre nyomban összegöm-
bölyödik szegélyes gömbölybe, amelyet 
ide-oda guruló apró barna golyónak néz-
hetne az ember. Odébb, az erdei nenyúlj-
hozzám tövében tűzpiros, apró pontként 
mászik egy bársonyatka.

Talajlakó, de mászkál az avarban is, így ha 
odébb toljuk a leveleket, előbb vagy utóbb 
biztosan előbukkan. Nagyon parányi, leg-
feljebb 4 milliméter nagyságú, de gyönyörű 
állatka. Ha van kézi nagyító a hátizsák oldal-
zsebében, érdemes azon át is megcsodálni. 
Az erdei avar mikrovilága, ha csupán néhány 
percet is szánunk rá, igazán megragadó.

Kis akácosok szélein, feketefenyő-er-
dők tisztásain, vágásokban, a tarvágás és 
az erdő találkozásánál figyelhetjük meg az 
erdei pityert. Afrikai telelőhelyéről április-
ban érkezik, jelenlétét a hímek jellegzetes, 
nászrepüléssel is kísért énekéről állapíthat-
juk meg legkönnyebben. A madár kiugró 
ponton, száraz ágon, fenyő csúcsán ül, 
majd vagy húsz méter magasra emelkedik, 
ahonnan nagyon jellegzetes „szia-szia-szia” 
hangokkal, szárnyait széttárva, farkát is 
szétterpesztve ereszkedik vissza, többnyire 
ugyanoda, ahonnan elindult. Etyek közelé-
ben feketefenyőfoltban két éven át láttam 

feltehetőleg ugyanazt a madarat, amelyik 
minden alkalommal egy bizonyos fenyő 
csúcsáról indult. 

Míg a hím énekel, a tojó a fészket építi, 
amelynek a talajon, növények védelmé-
ben keres alkalmas helyet. A párok évente 
kétszer költenek, és egyszerre öt fiókát ne-
velnek, amelyek gyorsan nőnek, és nem 
egészen kéthetes korukban már elhagyják 
a fészket. A közelben egyenként rejtőznek, 
szüleik önállósodásukig etetik őket.

Az erdei pityer egyike azon kevés madár-
nak, amelynek a tarvágások, a magasfeszült-
ségű vezetékek részére az erdőben készített 
széles vágások kedvező megtelepedési 
lehetőséget kínálnak. Ez azonban, a külö-
nösen a költési időben kivágott erdőkben 
keletkezett óriási madárpusztulással szem-
beállítva, nagyon csekély vigaszt jelent.

Ahol a hegyi erdőkben patak folyik, 
szerencsés esetben a hosszú farkú, kecses 
mozgású hegyi billegetővel is találkoz-
hatunk. Régebben gyakoribb volt, számuk 
napjainkra, elsősorban bizonyos patakok ki-
száradása, illetve a költőterületek fokozódó 

zavartsága miatt megfogyott. Ragaszkodik 
a vízhez, mindig a patak közelében látni. Ha 
felzavarva kitérőt tesz, nyomban visszaka-
nyarodik a mederhez.

A hím alsóteste sárga, torka fekete, szem-
öldök- és bajuszsávja fehér. A párok évente 
kétszer költenek, táplálékukat – rovarokat, 
pókokat, férgeket és apró rákokat – a meder 
kövei között vagy a sekély vízben keresik. 
A hegyi billegető állandó madár, de ősszel 
és télen kóborol. Egyebek mellett Pécel kö-
zelében a Rákos-pataknál, a Budakeszi Bo-
dzás-árokban és a vácrátóti arborétumban 
láttam kóborló példányokat. 

Májusi séták alkalmával mindenütt han-
gos madárének fogad a parkokban. A füle-
mülék, barátkák és fekete rigók kórusához 
csatlakozik az örvös galambok búgása, a 
csókák „csjek” kiáltása, a fekete harkály har-
sány „krü-krü-krü-krü”-je és egy-egy dol-
mányos varjú károgása. A szerteszét virító 
virágok sok lepkét és egyéb rovart csalogat-
nak a kerítéseken belülre, ahol pedig a nyá-
riorgona nyílik, ott a legszebb pillangókban 
gyönyörködhetünk.

Májusban minden parkban hangosan 
csattognak az erdei pintyek. A borvörös 
mellű hímek szigorúan védik birtokolt terri-
tóriumukat, énekük a költések idején a rivá-
lisok, a szomszédok távoltartására szolgál. 
Aki kíváncsi a territórium alakjára és nagy-
ságára, készítsen hevenyészett vázlatot a 
területről, és néhány napon át jelölje be a 
hím éneklőhelyeit. A pontokat összehúzva 
rajzolódik ki a védett terület. Többnyire nem 
szabályos alakú, a terület adottságaitól füg-
gően változik, de a madár pontosan ismeri a 
határokat. Az est közeledtével csendesedik, 
majd megszűnik a madárdal, legfeljebb a 
fülemülék csattognak tovább a holdvilágnál 
is. Hozzájuk a parkok öreg fáit szintén ked-
velő macskaboly huhogó hangja társul.

Sch. E.

Kakukk Erdei pityer

Macskabagoly

Hétpettyes katicabogár
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Ismét szép élményben volt része annak, aki 
eljött a Kőketáncra, az  énekes népi játékok 
és a néptánc vetélkedőjére, melyet május 

26-án tartottak meg az óbecsei Petőfi Sándor 
Magyar Kultúrkörben. Gyönyörködhetett a 
szép ruhákban játszó, táncoló fiatalokban, él-
vezettel hallgathatta a népdalokat, a zeneka-
rok muzsikáját.

Szabó Gabriella  néptáncoktató, e verseny 
megálmodója elmondta, hogy mint mindig, 
most is a Vajdasági Pedagógusok Egyesületé-
nek népzenei szakosztálya szervezte a Kőke-
táncot, s  több mint 1100 óvodás és általános 
iskolás gyermek lépett színpadra, akik Vajda-
ság 26 településéről érkeztek.

A békéscsabai Majoros Tímea és Farkas 
Tamás néptáncoktatók, valamint a csókai 
származású, ma Budapesten élő Borsi Ferenc 
népzenész összetételű zsűri 17 arany (ebből 4 
kiemelt arany minősítés), 18 ezüst és 9 bronz 
oklevéllel jutalmazta a föllépőket, akik több 
kategóriában versenyeztek:

SZÓLÓTÁNC
Arany oklevelet érdemelt Brasnyó Mihály 

és Brasnyó Emese, Óbecse (Petőfi Sándor MK); 
Bálint Gergely és Nagy Dorottya, Magyarkani-
zsa (Tisza Néptáncegyesület); Német Róbert, 
Újvidék (Vajdasági Magyar Népművészeti és 
Közművelődési Egyesület).

Ezüst oklevelet kapott Kurnyák Rajmond és 
Szőke Boglárka, Kishegyes (Petőfi Sándor ME); 
Csernyák Hunor és Molnár Kinga, Óbecse (Pe-
tőfi Sándor MK).

 Bronz oklevelet érdemelt Bognár Ivett és 
Kószó Andor, Ada, Nagykikinda (Aranykapu 
ME és Egység ME).

GYERMEKJÁTÉKOK
Arany oklevéllel jutalmazták az adai Arany-

kapu ME óvodás csoportját, az óbecsei Ken-
derkóc gyermekcsoportot (Petőfi Sándor MK).

Ezüst oklevelet kapott a szenttamási Csin-
tekerintő gyermekcsoport (Vajdasági Népek 
és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja), 
a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor MME néptán-
csoprtja, az óbecsei Iglice tánccsoport (Samu 

Mihály iskola) és az adai  Füzike gyermekcso-
port (Vadvirág Hagyományápoló Kör).

Bronz oklevelet érdemelt a zentagumarasi 
Pimpimpálé gyermekcsoport (Gracza János 
Színjátszó és Irodalmi Egyesület és az Október 
18. iskola csoportja), a kispiaci Mákvirág gyer-
mekcsoport és a szávaszentdemeteri Pitypang 
csoport.

ALSÓS NÉPTÁNCCSOPORTOK
Kiemelt arany oklevelet kapott a szabadkai 

Vackor Gyermektánccsoport  (Széchenyi Ist-
ván iskola). 

Arany oklevéllel jutalmazták a kúlai Ibolya 
gyermeknéptánccsoportot (Népkör MMK), 
a hajdújárási Pitypang tánccsoportot (Lifka 
Sándor ME), a szabadkai  Pulyák táncegyüttest 
(Népkör MMK), a pacséri Pacsirta néptánccso-
portot (Pacsér ME), a péterrévei Dr. Kiss Imre 
MK alsós néptánccsoportját, a bácskossuthfal-
vi Bokréta tánccsoportot (Ady Endre MK).

Ezüst oklevelet kapott az Aranykapu ME, 
Ada; a Csiperke táncegyüttes, Óbecse (Pe-
tőfi Sándor MK); a Recefice néptánccsoport, 
Temerin (Szirmai Károly MME); a Szélszirom 
táncegyüttes, Topolya (Kodály Zoltán MME); a 
Mitugrász gyermektáncegyüttes Újvidék (Vaj-
dasági Magyar Népművészeti és Közművelő-
dési Egyesület) és a  Csillagvirág tánccsoport, 
Ada (Vadvirág HK).

Bronz oklevelet kapott az  Aranykapu ME, 
Ada; a Gyöngyszem néptánccsoport, Péterré-
ve (Tisza Mente KNE); a Göncöl gyermektánc-
csoport, Kispiac.

ALSÓS NÉPTÁNCCSOPORTOK
Kiemelt arany oklevelet  érdemelt a Cimbo-

rák tánccsoport, Bácskossuthfalva (Ady Endre 
MK).

Arany oklevlet kapott a Bogárkák néptánc-
csoport, Péterréve (Tisza Mente KNE).

Ezüst oklevelet érdemelt a Galagonya tánc-
csoport, Csóka (Móra Ferenc MME); a Cickom 
táncegyüttes, Topolya (Kodály Zoltán MMK).

Bronz oklevelet érdemelt a  martonosi Test-
vériség Kultúrtársulat tánccsoportja.

FELSŐS NÉPTÁNCCSOPORTOK
Kiemelt arany oklevélben részesült a Cim-

borák tánccsoprt, Bácskossuthfalva (Ady End-
re MK).

Arany oklevelet kapott a Bogárkák nép-
tánccsoport, Péterréve (Tisza Mente KNE).

Ezüst oklevelet érdemelt a csókai Galago-
nya tánccsoport (Móra Ferenc MME).

Bronz oklevélben részesült a martonosi 
Testvériség Kultúrtársulat tánccsoprtja.

VEGYES KORCSOPORTÚ 
NÉPTÁNCCSOPORTOK

Kiemelt arany oklevelet kapott a Bekecs 
táncegyüttes, Óbecse (Petőfi Sándor MK); a  
Fürtöcske csoport, Magyarkanizsa (Tisza Nép-
táncegyesület).

Arany oklevelet kapott a Topogó Tánc-
együttes, Szabadka (Népkör MKK).

Ezüst oklevelet érdemelt a Pitypang tánc-
együttes, Szenttamás (Vajdasági Népek és 
Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja.); a 
Pitypang-Kőris, Királyhalom–Hajdújárás (Pe-
tőfi Sándor ME, Lifka Sándor ME); a Szalakóta 
tánccsoport, Kishegyes (Petőfi Sándor ME); 
a Cibere táncegyüttes, Horgos (Bartók Béla 
MME).

Bronz oklevelet kapott a Gézengúz gyer-
mekcsoport, Zentagunaras.

Gratulálunk nemcsak a győzteseknek, 
hanem minden tánccsoportnak és csoport-
vezetőnek, aki részt vett ezen a megméret-
tetésen.

K. E.

A népzene és a néptánc ünnepén
A XXVI. Kőketáncon

A Testvériség Kultúrtársulat

A Pulyák Táncegyüttes
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N
em könnyű ma összefoglalót készíteni a bemutatásra kerü-
lő filmekről, a nagyon várt alkotásokról, mert megtörténik, 
hogy elnapolják a forgatást, de olyan eset is volt már, amikor 

a stúdió visszalépett. Leggyakrabban anyagi okok miatt. Hollywood 
mégis meghirdette a végleges műsort, műfaji besorolással, a ren-
dezők és a sztárszereplők feltüntetésével. Az A kategóriás filmek 
száma csekély, ám sikerük garantált, ami azt jelenti, hogy a költ-
ségvetés biztosan megtérül, az álomgyárban tehát újabb bevételi 
csúcsokra számítanak…

Elöljáróban a „nagy durranásokról”. Johnny Depp újra és újra ki-
tűzheti hajójára a halálfejes lobogót, célja most a Fiatalság Kútjának 
meglelése. A Karib-tenger térség kalózai című sorozat negyedik 
epizódjának a címe: Ismeretlen vizeken, vagyis elindul a hajó, s csak 
a jó ég tudja, végül hol köt ki. A rendezői szék új fenék alatt süppedt, 
mert Gore Verbinski a jelek szerint ráunhatott a kalózhistóriákra, 
ezért Rob Marshallnak adta át a stafétabotot. Jack Sparrow így ne-
gyedszer is nekifut, méghozzá a spanyol señorita, Penélope Cruz és 
Geoffrey Rush társaságában, de ismét feltűnik a történetben Keith 
Richard is. 

Most már a Warner sem tudja tovább nyújtani a tésztát, meg-
nézhettük már a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. című eresztést. 
A felállás a régi: velünk van Daniel Radcliffe, Emma Watson és Ru-
pert Grint. Szóval Voldemort és Harry végső összecsapásával búcsút 
vehetünk kedvenceinktől. A stúdió ígérete szerint 3D-vel áll elő a 
stáb. The end… habár ki tudja? Lehet, hogy még néhány bőrt erről 
a medvéről is le lehet nyúzni. 

David Gordon Green rendezte a Your Highness című középkori 
komédiát. Ha egyelőre pihentetik Robin Hoodot, bevetik a mesét a 

lusta hercegről és sokkal ambiciózusabb testvéréről. Nekik egy ve-
szélyes küldetést kellene végrehajtaniuk, hogy megmentsék apjuk 
királyságát. Az Ananász Expressz direktora ismét kacagtat, az évszá-
mon pörgettek csak vissza egy keveset. Szereplők: Natalie Portman 
(a Fekete hattyú című pszichothrillerben nyújtott alakításért meg-
kapta az Oscar-szobrocskát), James Franco (az Oscar-gála házigaz-
dája volt, Oscar-díjra is nominálták), Zooey Deschanel és mások.

Sokan türelmetlenül várták a Verdák 2 című animációs sztorit 
John Lasseter rendezésében. Villám McQueen és Matuka össze-
fognak ebben az eresztésben, hogy egy nagy nemzetközi autóver-
senyen álljanak ki a földkerekség leggyorsabb verdái ellen. Meg-
nézhető a Panda 2 is Jenniver Yuh rendezésében. Eredeti hangok: 
Angelina Jolie, Jack Black, Jean-Claude Van Damme stb. A távol-
keleti sztár visszatér, hogy társaival felvegyék a harcot egy új go-
nosszal, miközben mackópofa eddig titkolt származását illetően is 
lehull a lepel.

Joe Johnston képregény-adaptációt rendezett, címe: Captain 
America: The First Avenger. Szereplők: Chris Evans, Hugo Weaving, 
Tommy Lee Jones és mások. Steve Rogerst alkalmatlannak találják 
a katonai szolgálatra, de ő részt vesz egy szupertitkos kísérletben, 
ahol igazi szuperkatonává, amerikai kapitánnyá alakítják át; Az X-
Men: First Class Matthew Vaughn munkája (James McAvoy, Micha-
el Fassbinder, Rose Byrne). Három X-Men és egy Farkasos spin-off 
után ezúttal előzmény kerül a mozikba, Xavier és Megnetto fiatal 
évei a fókusz. Még néhány cím: The Thing (horror, A dolog című film 
előzménye); Vizet az elefántnak (egy vándorcirkusz hétköznapjai); 
The Zookeeper (az állatok elkezdenek beszélni); Transformer (újabb 
robbanások); Rise of the Apes (sztori intelligens csimpánzokról); A 
pap (vámpírmese); Super 8 (támadnak a földönkívüliek), Másnapo-
sok 2 (egy vígjáték folytatása); Larry Crowne (Tom Hanks visszaül az 
iskolapadba, hogy újra letegye a vizsgát); Bel Ami (Robert Pattinson 
ármányos történetében) stb.

B. Z.

Mozimánia nyári napokra

A népzene és a néptánc ünnepén
A XXVI. Kőketáncon
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„Kedves Bizalmas sorok!
Jár az osztályomba egy lány… Év közben érkezett. Először kedvel-
tük, aztán becsapott minket. Most újra szeretne a barátnőnk lenni, 
de mi nem akarjuk! Mit tegyünk, hogy lerázzuk? Kérlek, segíts! Előre 
is köszi!

Alma (13)” 
Válasz: 
Kedves Alma (13)!
Fontos, hogy amikor kérést, megállapítást, érzelmeket 
közlünk, csak a magunk nevében beszéljünk, mert 
csak ez a hiteles. Azt is tudnod kell, hogy a rokono-
kat, az osztálytársakat, sokszor a munkatársakat is 
nem mi választjuk, az élet osztja ki nekünk. Nehéz 
„lerázni” egy olyan embert, aki nap mint nap ott 
van velünk egy tanteremben, egy iskolában. Ha 
ezt mégis megteszitek, akkor elég csúnya légkör 
alakulhat ki kis közösségetekben. Én a „lerázás” 
helyett inkább azt ajánlanám, hogy adj még egy 
esélyt ennek a lánynak. Beszéljétek meg, hogy mi 
is történt, mi az, ami miatt te neheztelsz rá, mi az, 
amit a többi lány kifogásol a viselkedésében. Utána 
azt beszéljétek meg, hogy ki mit vár el a másiktól, hogy 
ne kerüljön sor ilyen és hasonló „becsapásokra”. Ha ezek-
után is megtörténik, hogy nem tartja magát a megbeszéltekhez, 
újra „becsap” téged és a többi lányt, akkor ne „rázzátok le”, hanem 
nyíltan mondjátok ki – persze mindenki a saját nevében, egyes szám 
első személyben –, hogy a jövőben nem kívántok vele barátkozni. 

„Kedves Bizalmas sorok!
Elsős korunk óta A. a legjobb barátnőm. Mindig szeretett kitűnni, 
első lenni. Az anyukája minden kívánságát teljesíti, mert a szülei el-
váltak. Nagyon büszke arra, hogy a fiúk fogdossák, csipkedik, mert 
ez annak a jele, hogy jó csaj. Én is szeretném, ha felfigyelnének rám, 
és ezért mindent megtettem, hogy szépnek és jónak lássanak. Most 
viszont A. megkapta a menstruációját, és tudom, hogy ezzel 
még jobban fel fog vágni. Már arra is gondoltam, hogy 
még az is jobb lenne, ha nem barátkoznék vele többet, 
mert boldogtalan vagyok miatta. Mit tegyek, hogy 
ne csak rá figyeljenek? Kérlek, segíts!

Baby”
Válasz:
Kedves Baby!
Most a saját bőrödön is megtapasztaltad, hogy 
milyen az, amikor a féltékenység zöld szemű 
sárkánya rátelepszik valakire. Barátnők között 
akkor jelenik meg, amikor lépten-nyomon össze-
hasonlítják magukat. Sokszor megtörténik, hogy a 
másik tulajdonságait, helyzetét, dolgait sokkal jobb-
nak látjuk, ez elégedetlenséget szül, és megjelenik az 
irigység. Nemhiába született a mondás, hogy „a szomszéd 
kertjében a fű is zöldebb”. Tény, hogy a barátnőd szülei jobban 
állnak, több mindent kapott már tőlük, de más dolgokban te sokkal 
jobb helyzetben vagy. Jó lenne, ha számba vennéd a családodban 
meglévő jó dolgokat, utána pedig a saját jó tulajdonságaidat, érté-
keidet, így alakítva az önmagadról és a családodról alkotott képedet. 
Bízz jobban magadban, legyél elégedett azzal, amid van, és ne akarj 
mindenáron olyanná válni, mint valaki más. Ha látod a saját értéke-
idet, növekszik az önbizalmad, és már nem lesz számodra fontos, ki 
mit kapott előbb. Hidd el, minden relatív, mert a boldogság végül is 
nem a tárgyaktól függ, hanem önmagunktól és a körülöttünk lévő 
emberektől.

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves lány vagyok, és két hónapja járok egy 8. osztá-
lyos fiúval. Szeretem, de idegesít, mert állandóan féltékenykedik, 
ellenőriz. Még a mobilomat is elveszi, és elolvassa az üzeneteimet, 
hogy írt-e nekem másik fiú. Ha az utcán köszön egy fiú, kérdésekkel 
bombáz, hogy honnan ismerem, jártam-e vele. Már próbáltam vele 

beszélni erről, de nem sikerült. Nem szeretném elveszíteni, de bol-
dogtalan vagyok miatta!

Crazy”
Válasz:

Kedves Crazy!
Ha hiszed, ha nem, a fiúdnak nagy féltékenységi 
problémája van. Sajnos az ilyen, szinte betegesen 
féltékenykedő személy sosem nyugszik le. A helyzet 
csak még jobban elmérgesedik, ha már most igyek-
szik kontrollálni téged, mi lesz később?! Tudom, 
hogy a szíved csücske örül ennek, mert látszik, hogy 

mennyire fontos vagy a számára. Tudnod kell, hogy 
a féltékenység nem a nagy szerelemből fakad, hanem 

az önbizalomhiányból, a fiúd személyes gondjaiból. 
Állítsd fel neki a szabályaidat, mit tehet veled, mit nem 

(pl. a mobilodat nem veheti el). Beszélj vele még egyszer a 
viselkedéséről, arról, hogy mi az, ami zavar nála, arról, hogy ha 

nincs benned bizalma, akkor jobb, ha ezután baráti viszonyt építgettek 
a szerelmi helyett.

„Kedves Bizi!
Nyolcadik osztályos lány vagyok, és járok egy nálam két évvel idő-
sebb fiúval. Nagyon szeretem, szuper srác, kedves, gyengéd, figyel-
mes. A gond az, hogy nem kedveli a barátaimat. Azt mondja, hogy 
gyerekesek, nem tudnak viselkedni. Nem tudom, mit tegyek, mert 
azt akarja, hogy ne barátkozzak velük, én pedig nem tudom elkép-
zelni nélkülük az életem. Kérlek, segíts! Mit tegyek?!

Én@Ő@Ők”
Válasz:

Kedves Nyolcadikos!
Azt hiszem, te már megfogalmaztad magadban, hogy 

mit kell tenned, de nem mered hangosan kimondani. 
Tudnod kell, hogy ha a fiúd már felnőttnek és érett-
nek érzi magát, akkor meg kellene értenie és mél-
tányolnia kellene, hogy te két évvel fiatalabb vagy 
nála, és hogy a barátaid, akiket annyira gyerekes-
nek tart, veled egyidősek. Ha ők komolytalanok, 

akkor te is az vagy, és lehetsz is. Ha azt kéri tőled, 
hogy ne barátkozz velük, kérdés, hogy elfogad-e 

téged is olyannak, amilyen vagy, szeret-e ő téged va-
lójában. Jó lenne, ha megpróbálnál elbeszélgetni vele 

arról, hogy neked a barátaid mennyire fontosak. Legyél 
önmagad, ne igyekezz kibújni a bőrödből, és az ő elvárá-

sainak eleget tenni. Ne engedd meg, hogy más határozza meg, 
kivel barátkozhatsz és kivel nem. Ha nem tud elfogadni a barátaiddal 
együtt, akkor te is tudod, hogyan tovább.

„Kedves Bizalmas!
Szeretek egy fiút. A tréningeken szoktam vele találkozni. Sokszor, 
amikor összefutottunk a folyosón, már a nyelvem hegyén volt, hogy 
megmondom neki, hogy szeretem, de valami visszatartott. Ilyenkor 
csak állok és mosolygok rá. Mobilja nincs, elveszítette. Mit tegyek? 
Hogyan tegyem meg az első lépést? Segíts!

Mobil”
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Válasz:
Kedves Szerelmes!
Mi az, ami visszatart? Azt hiszem, a józan ész, ami azt sugallja, hogy 
nem biztos, hogy a hirtelen kimondott szerelmi vallomás eredményes 
lesz. Először is figyeld meg, hogyan reagál, amikor meglát. Köszön-e, 
amikor csak állsz megkövülten és mosolyogsz. Visszamosolyog-e rád? 
Jó lenne, ha a szerelmi vallomás előtt más mondatok is elhangoznának 
köztetek. Pl.: Szia!, Hogy vagy?, Mit csinálsz ma?, Nincs kedved moziba 
menni? stb. A fiú reakciójától és válaszaitól függ a következő lépésed, 
és az is, hogy mikor mondod meg, és egyáltalán megmondod-e neki, 
hogy mit érzel iránta. Ismerd meg előbb. Lehet, hogy miután már be-
széltél vele, elmegy a kedved a vallomástételtől.

„Kedves Bizalmas sorok!
Nyolcadikos lány vagyok, és egy 16 éves fiúval járok. Imá-
dom! A gondom az, hogy ő „többet” akar. Voltak már 
idősebb fiúim, de egyikkel sem feküdtem le. A barát-
nőim azt mondják, hogy feküdjek le vele, ha szere-
tem. Megtenném, de félek. Mit tegyek? 

Angel”
Válasz:
Kedves Angel!
Ha félsz, ha kételyeid vannak, ha tanácsot kérsz a ba-
rátnőktől, tőlünk, akkor biztos, hogy nem vagy még 
elég érett és felkészült erre az igen jelentős lépésre. 
Hogy szereted, az biztos. De az is biztos, hogy ennek 
ellenére még nem kellene lefeküdnöd a fiúval, mert 
véleményem szerint fiatal vagy erre. A közösülésen kívül 
van más módja is annak, hogy jól érezzétek magatokat egy-
más társaságában, hogy egymás testének felderítésével szexu-
álisan boldoggá tegyétek egymást (petting). Ha a fiú igazából szeret, 
akkor el kell fogadnia, hogy még nem vagy felkészülve erre a lépésre. 
Tudj meg minél többet a fogamzásgátlásról és a fertőzésmegelőzés 
módszereiről, az óvszerhasználatról. Ha módod van rá, feltétlenül láto-
gasd meg a fiatalkorúakkal foglalkozó nőgyógyászt, aki tanácsot adhat a 
számodra a legmegfelelőbb védelemről. Egészen addig, amíg magad is 
nem szeretnél „többet” a fiútól, maradjatok a sétáknál, a csókolózásnál. 

„Kedves Bizalmas!
Van egy dolog, ami az utóbbi időben igencsak foglalkoztat, a barát-
nőmmel kapcsolatos. Hosszú idő óta szerelmes egy fiúba, aki nagyon 
durván megmondta neki, hogy nem érdekli. Egy ideig úgy tett, 
mintha nem is ismerné, de attól függetlenül szerelmes belé. 
Mostanában ez a fiú elkezdte figyelni, és igyekszik minél 
többet a közelében lenni. Úgy tűnik, hogy lesz belőle 
valami. Nem tudom, mit tegyek, mert nemrégiben 
a Facebookon egy lány fényképalbumában őt is 
megtaláltam, ahogyan ölelkezik vele, és nagyon 
boldognak látszott. Ez különben az iskolánkban a 
legmenőbb lány. Mit tegyek, mondjam meg a ba-
rátnőmnek, hogy mit találtam, vagy hallgassak 
erről, mert már néhányszor megbántották a fiúk. 
Azt sem szeretném, ha azt gondolná, hogy el aka-
rom rontani a kapcsolatát. Kérlek, segíts!

Buli”
Válasz:
Kedves Barátnő!
Egy biztos, a barátnődnek nagy szerencséje van az életben. 
Hogy miért? Azért, mert ilyen odaadó, gondoskodó barátnője 
van. Sajnos, a csalódásoktól, a fájdalomtól te nem tudod megóvni. Neki 
kell önmagának megbirkóznia a csalódással, fájdalommal, hogy meg-
ismerje az életet, megerősödjön, hogy fel tudja ismerni az igaz értéke-
ket. A fiú, mint ti magatok is, tapasztalatlan, éretlen, és ebből kifolyólag 

hibázik is. Lehet, hogy az első tapintatlan és durva elutasítás után fi-
gyelt fel igazából a barátnődre, és fedezett fel benne olyan értékeket, 
amelyek a figyelme középpontjába hozta. Mindez még nem jelenti azt, 
hogy többet akar tőle. Legyetek türelmesek, és várjátok ki, hogyan fog 
lépni a fiú. Időközben kutathattok utána az interneten. Előbb a Google-
on, hátha találtok róla ezt-azt. Ha szükség van rá, támasza leszel a barát-
nődnek. Ha mégsem jön össze a dolog úgy, ahogyan ti a barátnőddel 
szeretnétek, ne búsuljatok sokáig, mert még csak ezután következnek 
az igazi nagy szimpátiák és szerelmek. Legyetek türelmesek. 

„Kedves Bizalmas sorok!
Két hónapja járok egy fiúval. Az első hónap szuper volt! Nagyon jól 
éreztük magunkat együtt. Az utóbbi időben azonban nem vagyok 

benne biztos, hogy szeretem. Ha vele vagyok, idegesít, nem kell 
tőle semmi, ha viszont nincs velem, nagyon hiányzik, alig 

várom, hogy újra együtt legyünk. Mit tegyek, hogy ne 
legyek ebben a kettősségben?

Csigabiga”
Válasz: 
Kedves Csigabiga!
Sajnálom a fiút. Biztosan nagyon nehéz neki kiiga-
zodnia ebben az egész helyzetben. Húzod-taszítod. 
Hol fontos, hol felesleges. Jó lenne letisztáznod ma-
gadban, hogy igazából kell-e neked ez a fiú, vagy 

csak arra van szükséged, hogy járj valakivel, szerel-
mes legyél, ne maradj le a többiektől?! Tudnod kell, 

hogy idővel megváltoznak az érzéseink, mert mi ma-
gunk is állandóan változunk. Jobban megismerjük egy-

mást, és járás közben előbukkanhatnak olyan dolgok is, 
amelyek elveszik a kedvünket a másiktól. Ne feledd, a járás, az 

ismerkedési időszak nem a „holtomiglan-holtodiglan”. Jó lenne mi-
előbb letisztáznod magaddal, hogy mit is akarsz. Az emberi tisztesség 
azt diktálja, hogy ha már nem érzel iránta semmit, mondd meg neki, és 
menjen mindenki a maga útján. 

„Kedves Bizalmas!
Tizenhárom éves vagyok, 160 cm magas és 56 kilós. Szabad időm-
ben főleg a tévé vagy a kompi előtt ülök, és csak úgy ragadnak rám 
a kilók. Most már a suliban is piszkálnak a kilóim miatt, ezért sokat 
sírok. Szeretnék lesoványodni. Tudom, hogy sportolnom kéne, csak 
éppen nem nagyon szeretek. Mit tegyek? Kérlek, segíts!

D:D”
Válasz:

Kedves D:D!
Sajnos, nem tudunk helyetted fölkelni a tévé és a kom-

pi elől, fölhúzni a tornacipőt, kényelmes melegítőt és 
mozogni, lévén, hogy főleg mozgásra, rendszeres 
mozgásra lenne szükséged. Nem kell rögtön vala-
melyik csapatba benevezni, elég, ha elkezdesz gyor-
sabb tempóban sétálni. De választhatod a kerékpá-
rozást, a rollerezést is. Kezdetnek megteheted, hogy 
magadra vállalod a szemétkihordást, a mosogatást, 
törölgetést, bevásárlást, és máris többet fogsz mo-

zogni. Ha megízlelted a mozgást, megteheted a 
következő lépést. Például ugrálókötelezhetsz, vagy 

beiratkozhatsz valamilyen csoportos tornára: pilates, 
jóga, zumba, úszás stb. Ha még  a barátnőd is csatlakozik 

hozzád, mosolyogva olvadnak majd a kilóid is. Közben per-
sze odafigyelhetsz az étkezésedre is. Minél kevesebb nassolás, 

péksütemény, chipsek, cukrozott üdítők. Annál több gyümölcs, teljes 
kiőrlésű lisztből készült kenyér és péksütemény, nyers és párolt zöld-
ségek, saláták, joghurt, gyorsan és roston sült húsok, és biztos, hogy 
őszre már elégedetten nézed majd magadat a tükörben.
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Földrajzórán
Az én kedvenc tantárgyam a földrajz. Nem azért, mert tehetségem van 

hozzá, hanem azért, mert értem a tanárnő humorát, és szépen el tudja ma-
gyarázni az anyagot.

Óra elején általában körülbelül öt percet lehet beszélgetni, amíg a ta-
nárnő beírja az órát, megissza a teáját, kávéját, vagy megbeszél az osztá-
lyával valamit. Ennyi idő alatt a fiúk is lenyugszanak, a lányok befejezik a 
pletykázást. Mikor a tanárnő belép a terembe, az osztály elcsendesül. Per-
sze vannak kivételek. Van, amikor egyesek az ablakban csüngenek. Ilyenkor 
a tanárnő ott marasztalja őket. Előveszi Newtonka nevű mutogatópálcáját, 
és suhint pár alig érezhetőt a fenekükre. Közben poénok hangzanak el. A 
tanárnő ezekre reagál, visszaszól, és még ütősebb dolgokat mond. Az óra 
beírása közben ez folytatódik. Egy ilyen hasonló beszélgetés a következő:

– Kovács úr, hallom, mit mondott a múlt órán – kezdi a múlt óráról a 
beszélgetést a tanárnő (helyettesítés volt).

– Tanárnő, kérem, én nem mondtam semmit! Kivételesen jó gyerek vol-
tam – mentegetőzik Kovács.

– Pedig Marina azt modnta, hogy arra a feltételezésre: „Ti mindig ilyen 
rosszak vagytok?”, azt felelte: „Most még jók vagyunk.”

– Tanárnő, kérem, ezt nem én mondtam.
– Pedig olyan Kovácsos mondat ez.
– Roli volt! – hallatszik a háttérből kicsit elsusmákolva, elnevetve.
– Mandátumot vesztett osztályelnök – így hívja Patrikot a tanárnő 

– maga csak hallgasson!
– Tanárnő, nem én voltam – mentegetőzik Roli.
– Tehát, Kovács úr, hogy is volt ez? – folytatja a tanárnő.
– Tanárnő, kérem, én ilyet nem mondanék, maga a kedvenc tanárnőm!
– Ó, hát ezt is megértem! Én vagyok Kovács úr kedvenc tanárnője – feje-

zi be a beszélgetést a tanárnő.
Az óra kezdetét veszi, a tanárnő mesélni kezd. Az osztály lankadatlanul 

figyel. A terem elején és hátulján térkép. Mégis a világ tanulmányozása he-
lyett az óra anyagára figyelünk. Kint madarak szállnak szabadon, gyerekek 
játszanak az udvaron, mégsem érezzük bezárva magunkat. A tanárnő csak 
mesél és mesél érdekesebbnél érdekesebb történeteket. Majd vázlatosan 
felírja az óra anyagát a táblára. Az osztály másolni kezd. A következő tár-
saság, amelynek földrajzórája lesz, türelmetlenül várakozik, néha-néha be-
nyitnak. Aki kész, az összepakol, és elhagyja a termet. 

Szeretem a földrajzot, akkor is, amikor ellenőrzőt vagy nématérképet 
írunk, mert ilyenkor még több poén hangzik el, és valószínűleg jó jegyet 
kapok. 

Dér Lilla, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Gazdagságom története
Azon emberek közé tartozom, akik biztonságban érzik magukat, ha van 

egy kis megtakarított pénzük. Állandó helye a pénzemnek nincs, mindig 
olyan helyre rakom, ahol nem találnak rá.

Mivel sportoló vagyok, rövidtávú futó, nemrég észrevettem, hogy a fu-
tócipőm igen elhasználódott, és újat kellene vennem, de az ilyenfajta futó-
cipőknek elég magas áruk van. Volt valamennyi megtakarított pénzem, de 
közel sem járt ahhoz az összeghez, amire szükségem lett volna. Azon gon-
dolkodtam, hogy tegyek szert a hiányzó pénzmennyiségre. Közben apu-
kám szólt, hogyan menjek neki segíteni, mert adódott alkalmi munkája. 
Nem számítottam rá, hogy a munkámért én is kapok pénzt. Mindenesetre 
örültem neki, meg jól is jött. Titokban reménykedtem, hogy hátha adódik 
még egy ilyen lehetőség. Hétvégén meghívást kaptunk a nagyszüleimtől 
ebédre. Nem tagadom, megfordult a fejemben, hátha onnan is befolyik 
némi zsebpénz. Már az ebéd is elmúlt, a desszertet is megettük, de még 
mindig semmi… Lassan búcsúzkodni kezdtünk, amikor a nagymamám a 
kezembe nyomott egy borítékot, és ezt mondta:

– Ezt a jó eredményeidért kapod!
Nagyon örültem neki, és természetesen megköszöntem. Attól a perctől 

kezdve alig vártam, hogy beszálljunk az autóba, és megnézzem, mit rejt a 
boríték. Pénz volt benne. Amikor megszámoltam, rájöttem, hogy még min-
dig nem elég. A testvérem látva csalódottságomat, kinyitotta az övét, és 
kérés nélkül kipótolta az összeget. Mérhetetlen öröm töltött el. Végre meg-
van a 60 euró! Másnap elmentem a sportüzletbe, és megvettem a csoda-
szép futócipőt. Azóta jól kihasználom, és segítségével még több versenyt 
nyerek, mint régebben.

A pénz hosszú távon nem boldogítja az embert, de jó ha van. Nehéz 
megkeresni, és okos dologra elkölteni, de még nehezebb megtartani. 

Pósa Tamás, 7. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

A szemétkosár
Amikor alsósok voltunk, a szünetekben rohangáltunk az osztályban, 

mászkáltunk az asztalon, felfordítottuk a székeket, dobáltuk a tolltartókat. 
Hiába kiabált a tanító néni, a következő szünetben ugyanezt csináltuk.

Egyik ötperces szünetben annyira belejöttünk a futkározásba, hogy 
estünk-keltünk. Én ráestem a szemétkosárra, s az eltörött. Ettől meghök-
kentünk, és úgy fordítottuk, hogy ne látsszon a törés. A helyünkre ültünk, 
és csendben vártuk a tanító nénit. Furcsa volt neki a nagy csend, és megkér-
dezte, hogy mi történt. Nem mondtuk meg. Másnap a takarítónők szóltak, 
hogy eltörött a szemétkosár. Amikor a tanító néni bejött, azt mondta, hogy 
most már tudja, miért voltunk csendben. Megkérdezte, hogy pontosan mi 
történt. El kellett mondanom, hogy én estem rá a szemétkosárra, mert Sza-
manta meglökött. Ezért kettőnknek kellett venni egy újat.

Ez azért érdekes, mert másodszor kértem otthon pénzt új szemétkosárra. 
Dékány Áron, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Tornaóra

A tornaóra a mi kedvencünk,
focizni nagyon szeretünk.
Mindig nagyon kifáradunk,
mert elég sokat futkározunk.

Kedvencünk a Real Madrid,
ez a legjobb csapat ma is.
Futballozni szeretünk,
ez a mi szenvedélyünk.

Balázs Patrik, Kovács Dániel, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

A kedvenc sportom a tenisz

Kisebb koromban, mikor már a tengerre jártunk, apukám egy kicsit 
megtanított erre a sportra.

Azóta vágyom arra, hogy rendesen megtanuljak teniszezni. Hát el 
is jött ez a pillanat, és tavaly augusztusban elkezdtem komolyan edzeni. 
Heti két edzésem van, kedden és csütörtökön négy órától. Anyukámmal 
negyed négykor autóba ülünk, és indulunk Szabadkára. A tréning egy órát 
tart, Rózsa Gábor tanítja, hogyan kell szabályosan ütni. Körülbelül fél éve 
teniszezek, úgy érzem, megszerettem ezt a sportot. Az edzés úgy kezdő-
dik, hogy futok néhány kört, majd bemelegítem a vállamat és a kezemet. 
Aztán elkezdjük a hosszú ütéseket. Ha elfogy a kosárból a labda, akkor  
összeszedjük. Újra egy gyakorlat kezdődik. Ebben mindig nagyon kifára-
dok. Ez összesen negyed órába telik. A vége felé kezdődik a szerva. Azt 
most nemrég kezdtem tanulni, és még nem túl jól megy, néha izomlázam 
is van, nehéz olyan erőset ütni, hogy átmenjen a másik félre a labda. Öt óra 
után indulunk haza. Hazafelé pihenni szoktam.

Remélem, hogy a sok gyakorlás meghozza majd a gyümölcsét, és egy-
szer már egy másik játékossal is játszhatok. 

Ozsvár Bianka, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Olivér

1998. február 13-án születtem.
Szeretem az állatokat és a növényeket. Szívesen ellátom a disznókat. 

Imádom a telet. Akkor szinte soha nincs bekapcsolva a komputer, mert 
mindig kint vagyok. Szeretem a gyerekjátékokat, mint a fogócska vagy 
a bújócska. Mindig szívesen hallgatom az öregek meséjét a régi időkről, 
mikor még nem voltak szürkék, egyhangúak a hétköznapok, hanem min-
dennap színes volt. Jókat mosolygok azon, hogyan mentek estefelé epret 
lopni, milyen módszerrel csenték el a csősz szeme láttára a dinnyét, vagy 
hogyan vesztették el, majd szedték össze a nyájat. Szeretem hallgatni a 
háborúról, forradalomról, elnyomásról szóló verseket. Mindig libabőrös 
leszek a gyönyörűségtől, ha ilyen verset hallok. Kedvenc sportom a foci 
és a tenisz. Péntekenként boldogan töltöm az időmet a mamánál és a 
tatánál. Szeretem, ha sok gyerek összeverődik, és ha játszunk egy jót az 
éj leple alatt.

Nagyon szeretek szórakozni, de a sok tanulás miatt soha nincs időm rá.
Vituska Olivér, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér
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Jövőbeli mesterségem

A nyolcadik osztály kezdetétől állandóan azon töröm a fejem, hogy mi-
lyen szakmát, mesterséget válasszak. Olyan iskolába szeretnék iratkozni, 
ahol érvényesülni is tudnék.

Apámnak van egy kisebb élelmiszerüzlete. Ő azt szeretné, ha be-
fejeznék egy kereskedelmi vagy közgazdasági iskolát, és segítenék 
neki a munkában. A közgazdasági talán még jobb is volna, mert ha 
befejezném, több esélyem volna arra, hogy munkát kapjak postán, 
községházán vagy akár könyvelni is tudnék. Volt olyan gondolatom, 
hogy fodrásznak vagy kozmetikusnak kéne tanulni, de rájöttem, hogy 
ezt az iskolát sokan befejezték már, és nehéz volna munkát kapni. Nem 
olyan régen volt a tévében egy műsor, melyben azt mutatták be, hogy 
Hollandiában hogyan termesztik a virágokat üvegházakban. Ilyen he-
lyen is nagyon szeretnék dolgozni, vagy talán a csokoládégyárban, 
ahol gyártják vagy csomagolják a finomabbnál finomabb nyalánksá-
gokat. A héten a nagynénémtől kaptam egy húsvéti üdvözlőlapot, aki 
nagyon szeretné, hogyha kimennék hozzájuk Ausztráliába, ha a szülők 
ezt megengednék. De ebben az esetben a nyelveket is tudnom kéne, 
főleg az angol nyelvet. 

A nagyanyám szerint a közgazdasági iskola befejezése lenne a legjobb. 
Ha sikerülne a felvételi vizsga, én oda iratkoznék be, s maradnék idehaza, 
mivel a testvérem Szegeden él.

Fejes Rita, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Kamaszkori gondjaim

Nekünk, tiniknek elég sok problémánk van a szülőkkel és a tanulással is. 
Ebben az időszakban minden jár az eszünkben, csak a tanulás nem. A kiné-
zet, a baráti kör és a szerelmi ügyek sokkal fontosabbak. Persze, a szülők ezt 
általában nem hagyják szó nélkül. Mi meg vagy meghallgatjuk őket, vagy 
nem. Ez nálam sincs különben. Általában így hangzik a beszélgetés:

– Rakd el a ruháidat, könyveidet, és csinálj rendet! – parancsol rám 
anyám.

– Jó… – mondom bólogatva.
Persze nem csinálom meg, mert vagy elfelejtem, vagy a lustaság vesz 

rajtam erőt.
– Még mindig nem kész? – mérgelődik anyám.
– Jól van, na, csinálom.
Összecsapom, és kész.
A végén úgyis azt csináljuk, amit akarunk.
A tanulás „nem menő” mostanában, mert sokan ezt nem tartják fontos-

nak. Inkább „koc kulnak” otthon, ami annyit tesz, hogy egész nap neteznek 
és komputereznek tanulás helyett. A szerelem is kerülget, de ma már az 
sem a régi. Ma a lányok bókolnak és teszik az első lépéseket. 

Összefoglalva: tininek lenni jó, mert jó a „szabadság”, de ha nincs kivel 
szabadnak lenni, ennek sincs értelme. Igaz, hogy a szülők néha túl sokat 
várnak el tőlünk, de túléljük.

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

Ha a fa mesélni tudna
Ötéves koromban a szüleim egy nyaralót vettek a Tiszán.
A ház előtt, a kis udvarban, egy óriási diófa állott. Egyszer, amint játszot-

tam, a diófa megszólalt, és mesélni kezdett az életéről: „Hetven évvel ez-
előtt egy szőlősben ültettek el engem. Ekkor az emberek még ekével szán-
tottak, szekerekkel jártak. Tíz évvel ezután egy nagy vihar kerekedett. Sok 
ágam letört, de a végén történt a legrosszabb. Egy villám csapott belém. 
Csodák csodájára csak az egyik felem száradt ki. Ebbe a részbe költöztek be 
a hangyák. A bal felemet kimélyítették. Egy palotát építettek bennem. Ez 
nekem nagyon fájt. Egy nagy eső után észrevettem, hogy a hangyaboly a 
vízzel együtt elúszott. Nagyon örültem. Húsz év múlva valami zúgó jármű-
vet találtak fel az emberek. A végén kiderült, hogy az a mostani autó. Még 
egy tíz év múlva épült fel ez a ház. Az első gazdája nem nagyon járt ki. Így 
a járókelők szedegették fel a lehullott terméseimet. Ha te leszel a legjobb 
gazdám, remélem, rendszeresen gyűjtöd majd a diókat, mert látom, hogy 
nagyon szereted.”

Így folyt le a beszélgetés a diófával.
Kovács Imre, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Jó lecke volt

Szombaton elmentem a tatámmal a gyümölcsösbe. 
Nagyon izgatott voltam, mert aznap metszettük a fákat. Amikor oda-

értünk, rögtön a kedvenc fámhoz szaladtam. Az a fa kiskorom óta hozzám 
volt „nőve”. A tatám így szólt:

– Ideje munkához látni!
– Rendben, kezdjük! – válaszoltam.
A tatám fogta a szerszámot. Én türelmesen vártam a soromat, hogy kap-

jak egy metszőollót, de nem így lett. Titokban elvettem a szerszámot, és 
megmetszettem a kis fámat. Annyira belemerültem a munkába, hogy „se 
füle, se farka” nem maradt a facsemetének. Amikor ezt a tatám meglátta, 
mérges lett, én megijedtem, s futni kezdtem.

– Ne fuss, csibész, nem bántalak!
A büntetést megkaptam, a fa pedig rendbe jött.

Szemő Nikolett, 5. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

A kabalám

Én nem fordítottam nagy figyelmet az ilyesféle dolgokra, de egyszer 
még kiskoromban volt egy kabalám.

A szerencsehozó tárgy egy elefánt volt, aminek persze az ormánya fel-
felé kunkorodott. Fáninak hívták. Nagyon szerettem, hurcoltam magammal 
mindenfelé, ahol kellett egy kis szerencse. Így hát a versenyekre is vittem. 
Kiskoromban jártam táncra, versenyszerűen. Minden versenyen ott volt 
velem, és nagyon sokat segített, hisz a legtöbb versenyen elsők, illetve 
másodikok lettünk. Anyukám nem hitte, hogy egy ilyen kis tárgy ekkora 
erővel bír, de én folyton bizonygattam. Egymás után nyertük a sportesemé-
nyeket, és én egyre jobban hittem, hogy mindez csak Fáninak köszönhető 
(legalábbis nagy részben). Nemcsak nekem volt kabalám, hanem az akkori 
táncospáromnak, Heninek is, ezért azt gondoltam, mivel nekünk két kaba-
lánk van, csak jó eredményeket érhetünk el, és mert hittem ebben, ez be 
is következett. Idővel az a dolog elveszett bennem, és már nem hittem a 
szerencsehozó tárgyakban. Azóta sincs kabalám.

Szeretnék még egyszer egy olyan tárgyhoz kötődni, ami kedves nekem, 
mert ha hiszek benne, meg tudom tölteni olyan erővel, amire szükség van, 
hogy valóra váljanak a céljaim. 

László Roland, 7. osztály, Október 10. iskola, Szabadka

Az én világom 
(Fantáziatörténet)

Reggel vakító napsütésre ébredtem. Kinéztem az ablakon, és egy cso-
dálatos világ tárult a szemem elé. Azt gondoltam, hogy ilyen lesz az én vi-
lágom.

Itt minden más volt, mint amit megszoktunk. A fák az égig értek, a he-
gyek cukormázból voltak, a házak pedig csokiból. Tetszett, amit láttam. Rá-
adásul minden körülöttem lévő dolog ehető volt. Felfedező útra indultam. 
Egy erdőben kötöttem ki. Nagyon éhes voltam. Megláttam egy bokrot, 
amiről habcsókok lógtak. Befaltam párat. Közben hangokat hallottam, de 
csak állatokat láttam. Hirtelen valami megszólított. Nagyon megijedtem. 
Azt mondta, hogy Mesefalván nem szoktak ilyen furcsa figurák járni. Hiszen 
én csak sétálgatok, mondtam. Volt ott egy kutyafejű ló és egy piros nyúl is. 
Érdekesnek tűntek, nekem azonban a puffancsfa jobban vonzotta a tekin-
tetemet. Arra ez volt írva: „Ne egyél belőle!” Mivel én rossz kislány vagyok, 
mért ne ettem volna. Úgy megnőttem tőle, hogy belegabalyodtam egy 
felhőbe. Megijedtem, és sírni kezdtem. Úgy potyogtak a könnyeim, hogy 
elárasztották az erdőt. Bánatomban megettem még egy pár puffancsot. 
Közben pedig felkapott egy méhecske, és elrepített egy helyre, ahol há-
rom ajtó állt egymás mellett. Egy nagy, egy közepes nagyságú és egy kicsi. 
Először a nagyon próbálkoztam, de a tenger mélyén találtam magam. Vis-
szaúsztam az ajtókhoz, és benyitottam a közepesbe. Ez a levegőbe repített. 
Gondoltam, nem itt van az én helyem. Visszatértem ismét az ajtókhoz. Az 
utolsó választásom az volt, hogy bemegyek a legkisebb ajtón. Otthon, a 
házunk előtt termettem. Kimondhatatlanul boldog voltam.

Elmeséltem anyukámnak, hogy milyen jól éreztem magam Mesefalván, 
mégis vágytam a meghitt családi otthon melegére.

Kovács Hargita, 5. osztály, Móra Károly iskola, Szaján
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Kicsi sarok

Minikeresztrejtvény
1 2 3

4

5 6

7

8

Vízszintes sorok: 
1. Nyári finomság, 
4. Nyakbavaló, 
5. Kassák Lajos, 
6. A fa része, 7. Olyan, 
8. Tünde becézve. 

Függőleges sorok: 
1. Összead, 2. Péter 
párja, 3. Messzire, 
6. Hálával emleget, 
7. Ő szerbül.

Szókihúzó
Ú A T É S

S S Ű T Z

Z Ö Z E R

F Ö V Á Z

É E S Á S
Húzd ki a fenti szavakat a betűhalmazból jobbról balra, 

balról jobbra és az átlók irányába. A megmaradt betűkből 
egy nyári szórakozás nevét olvashatod össze. 

ÁS
EVEZ
SÉTA
SÜT
TŰZ

ÚSZÁS

K . L L . M . S  N Y . R . L . S T

Pótold a hiányzó magánhangzókat.

Betűpótlás

SZ E D N D A

É D E Ő L Ő

K O S M Ö S

Keresztszavak
CS A NY

E K Á

R A R

E

SZ

Z

N L N

Y A E

E N T

Pótold a hiányzó betűket függőlegesen és vízszintesen is. 

Minden vízszintes sorban hat betű van. Öt betűből képezz értel-
mes szót, a felesleges betűt pedig írd az üres négyzetbe.  

A rejtvény melletti oszlopban Vörösmarty Mihály egyik versének 
címe alakul ki.

Játék a betűkkel
E I M P T T

A A E F J L

É F L S T Ü

D E I J Ö R

A A K K P T

A D E R U V

Pótold 
a hiányzó 
kezdőbetűket. 
Ha összeolvasod 
őket, megkapod 
a hetedik író 
nevét. 

Egy kis irodalom

A J Z A

M A D E

R Ó D Y

L LY É S

O M P A

Z A B Ó

Csak logikusan

TU         RE          Ó         RÓ         R         BU        SA        
DŐ     

    
 L 

    
    

 KA
    

     
 I

Keress olyan 
két betűt, 
amely az üres 
körcikkbe 
kerülhet.
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Kicsi sarok

Lóugrásban

O R S

Z Ú

V R R A

O L O

N S

Z R Á

1 2

Egy-egy
vadállat 
rejtőzik
a rácsban.

A dominókockák közül egyik nem illik a sorba.
Melyik a kakukktojás?

Kakukktojás

7

2

3

6

1

8

4

8

5

4

2

7

Ölelkező szavak

Olyan szót kell találnod, amely a felső és az alsó szóval is  
értelmes összetett szót alkothat.

2

KOROM

ERDŐ

4

SZABAD

ZÓNA

SZÓDA

ESÉS

1

MÁRVÁNY

SZEM

3

Vízszintes sorok: 1. EÉKNYR, 6. AELLORT, 7. EERSZZ, 8. AADEFLT, 
10. EL, 12. ÁLÓT, 13. DEÉIŐST.

Függőleges sorok: 1. EEGKSZ, 2. EELT, 3. AAÁLNYRS, 4. EEÉDIRT 
(ÉK. F.), 5. AORZ, 9. ÓT, 11. ÉL, 12. EL, 13. ÓT. 

A meghatározások helyett a beírandó szavak betűit ábécésor-
rendben közöljük. A megfejtés eredménye a függőleges 3. 

Ábécében
1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

11 12 13

14

Anagramma
JONÁS

KÚSZÓ

RABOL

KLÁRI 

SUGÁR

ÁRGUS

A megadott szavak betűiből képezz új szavakat, és írd be őket  
a rejtvényrácsba. Ha összeolvasod a kiemelt oszlop betűit,  

megtudod, melyik hónapban kezdődik az olimpia. 

Berakós rejtvény
– Mert zöld.

Betűrejtvények
1. alapos ok, 2. Csaba 

pártjelölt, 3. gyerekszoba,  
4. egyveleg

Anagramma
Csinszka

Lóugrásban
Bocsáss meg, nem tudtam, 

hogy titok.
Ölelkező szavak

1. áru, 2. szem, 3. cukor, 4. 
rejtvény

Játék a szavakkal
Palics

Szókihúzó
cseresznye

A 21. skandináv rejtvény 
megfejtése:

RADNÓTI MIKLÓS: 
MÁJUS, 

SZIROM BORZONG A FÁN, 
LEHULL; 

FEHÉRLŐ ILLATOKKAL 
ALKONYUL.

Könyvjutalmat kap:
Varga Klaudia, Óbecse

A 22. szám megfejtései
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Nyár volt vagy tavasz vége, mert a sár-
gabarack még csak zsendült, de lepke 
már nagyon sok volt. Falkába verőd-

tünk mi gyerekek, és elindultunk lepkét fogni. 
A lepkefogás volt a legkedvesebb játékunk. 
Faluhosszat kergettük a tarka pettyes fehér pil-
langókat. A gatya korcára kötve, az oldalunkon 
zörgött a ládika, abba csuktuk a foglyul ejtett 
lepkéket, aztán hazamentünk, és az árokpart-
ba kicsi vermeket ástunk nekik. Nyílt az akácvi-
rág, annak a mézével etettük őket.

Egy napon nagy öröm ért bennünket. A 
kisbíró kidobolta, hogy irtani kell a lepkéket. 
Gyűjtsük össze őket, és vigyük a községházára, 
pénzt kapunk értük. Megindultunk mi erre, fél-
meztelen gyerekhad! Hosszú cérnát fűztünk a 
tűbe, száraz kórót vettünk a kezünkbe, és hajts 
a lepkék után. Reggel elindultunk, s csak az est 
vetett haza bennünket.

Lassan gyűlt a lepkelánc a cérnán. A faluban 
pár nap múlva már kifogyóban voltak a lepkék, 
mert majdnem minden gyerek gyűjtötte őket. 
Akkor egy utcánkbeli ember újságolta, hogy a 
vasúti töltésen valami rózsaszínű bogáncsvi-
rágon annyi a lepke, hogy fürtökben lógnak. 
Kimentünk hát oda. És valóban, úgy ültek a 
virágokon, mintha odaragadtak volna; akkor 
sem reppentek fel, amikor megközelítettük 
őket. Csak úgy szedtük őket a virágokról, és 
fűztük fel a tűre, mint a dohányleveleket. Egyre 
hosszabb és hosszabb lett a lepkelánc. 

Vagy másfél méter hosszú cérnám volt 
már felfűzve, amikor egy reggel elindultam a 
községházára. Emlékszem, nagyon boldog vol-
tam és nyugtalan, neki-nekiiramodtam, hogy 
mihamarabb odaérjek. Amikor beléptem a 
komor épület hűvös folyosójára, tanácstalanul 
megálltam. Most melyik ajtón kell itt bekopog-
ni a sok közül? Már éppen be akartam nyitni az 
egyiken, amikor az hirtelen kinyílt. A kilépő úr 
rám nézett, s kemény hangon megkérdezte:

– Mit keresel itt?
– Hoztam a lipéket – és elébe lógattam az 

émelygős, édeskés szagú lepkeláncot.
Most lehajolt az úr, vállamra tette kezét, s 

így, fölém görnyedve, a folyosó üvegfalához 
vezetett, majd kimutatott az udvarra.

– Nézd, ott a kisbíró, ő veszi át a lepkéket.
Csakugyan ott sütkérezett a reggeli nap-

fényben Pali bácsi, a dobos kisbíró. Őt már jól 
ismertem, kedvem és bátorságom is visszajött, 
úgy futottam ki hozzá az udvarba. 

– No, te is megszedted már magad? – kelt 
fel a nagy fatönkről.

– Igen, és már be is szállítottam! – mond-
tam büszkén. – Tessék, itt van.

Átvette tőlem, és elvitte valahová. Amikor 
visszajött, bevezetett az irodába. Itt a rácsok 
mögött szemüveges urak füstölgettek. Pali 
bácsi odahajolt a rácshoz, az egyik úrnak mon-
dott valamit, aztán az úr a rácson kinyitott egy 
kis ablakocskát, és a márványlapra koppantott 
két rézpénzt. Pali bácsi felvette, és a markomba 
nyomta.

Csak az utcán nyitottam ki a markomat és 
néztem meg, mennyit kaptam. Egy féldinárost 
meg egy egydinárost.

Szaladtam hazafelé. Nem győztem elég für-
gén kapkodni apró lábamat, már otthon szeret-
tem volna lenni, hogy megmutassam, mennyit 
kaptam a lepkékért. De a templom előtt meg 
kellett állnom. Nem azért, mert kifáradtam, 
hanem mert itt fehérlett a fagylaltoskocsi, kö-
rülállta egy csomó mezítlábas gyerek, mint én. 
A fehér kötényes árus éppen könyékig turkált 
a fagylaltoscsészében, és valakinek töltött egy 
kupakkal. Ahogy a kis kanállal rárakta a sárga 
ostyára a piros fagylaltot, olyan volt az, mint a 
nyíladozó rózsa. Majd kicsordult a nyálam.

Már majd fél órája bámultam epedő szem-
mel a fehér kocsit, mire elhatároztam, hogy én 
is veszek fél dinárért. Le is pattintottam a kocsi 
fehér lapjára a féldinárost. Az árus mosolygó 
arccal emelte le a fagylaltoscsésze rézfedelét. 
Talán  még többet is töltött nekem a kis os-
tyába, mint a többieknek. Számhoz emeltem, 
aztán óvatosan megérintettem a nyelven, he-
gyével ennek az ehető rózsának egy szirmát. 
Eszegettem, nyalogattam nagy gyönyörűség-
gel, mert olyan jó íze volt, mint az álom. De 
megörülne édesanyám – gondoltam –, ha neki 
is vinnék egy kicsit. De bizony csak arra eszmél-
tem fel, hogy az ostya csücskét rágom.

Ekkor ettem először fagylaltot.
Nézelődtem még egy ideig, aztán elindul-

tam hazafelé.
Apám kint ácsorgott a kiskapu előtt, amikor 

befordultam az utcasarkon. Biztosan engem 
várt már. Lassan közeledtem feléje, egy görön-
gyöt rugdalva magam előtt. Tízlépésnyire tőle 
lekuporodtam a fal tövébe. Piszkáltam a földet 
egy száraz gallyal, és ákombákomot firkáltam. 
Nem mertem felnézni, csak néha sandítottam 
apámra. Mintha észre sem vett volna. Pedig 
látta, hogy megjöttem. Sokáig állt gondolkoz-
va, én pedig sokáig karistoltam a földet, míg 
végre magához hívott.

– No – nézett rám –, megvették?
– Meg.
– Mennyit adtak érte?
– Másfél dinárt – mondtam lesütött szemmel.
– Hadd nézem csak.
Odanyújtottam.
– Hát a fél?
– Nincs. Vettem érte fagylaltot – nyögtem ki 

alig hallhatóan.
Apám nem szólt semmit, csak forgatta mar-

kában az egydinárost. Éreztem, hogy nem lesz 
most már semmi bajom. Futni akartam új lep-
keláncot gyűjteni, de apám visszahívott.

– Te... – mondta – nem hoznál nekem ezért 
a dinárért egy pakli dohányt? Már két napja 
nem szíttam, fiam.

– Hozhatok – nyúltam a pénzért, és elnyar-
galtam. 

Kimondhatatlanul boldog voltam, hogy 
édesapámnak dohányt hozhatok az én pénze-
mért. Olyan sebesen futottam a bolt felé, hogy 
hajamat felborzolta a magam csapta szél. Az-
tán meg mintha szívemet nyújtottam volna 
oda annak, akit legjobban szeretek, úgy nyúj-
tottam apámnak a félmaréknyi dohányt.

Rágyújtott apám, de arcáról úgy vettem 
észre, mintha nem ízlene neki a dohány, habár 
már két napja nem szívott. Tán mégis rám ne-
heztel, mert elköltöttem a fél dinárt, pedig hát 
tudhattam, hogy itthon egy para sincs, s talán 
ezért nem esik neki jól a cigaretta?...

Szomorkásan mentem be a kiskapun, s le-
ültem a tornác garádicsára. Anyám az udvaron 
ült, a vastag eperfának támasztva hátát. Mé-
lyen belemerült munkájába, észre sem vett, 
amikor bejöttem. Ültem a lépcsőn, és lógattam 
a fejem. Egyszer anyám valahogy meglátott.

– Hát te itt vagy? – kérdezte, de aztán to-
vább foltozott.

Nem szóltam. Jó sokára megint megszólalt:
– Nem is mondod, hogy mennyit kaptál a 

lipékért? – kérdezte csak úgy, fel sem nézve.
Nem feleltem. Anyám föltekintett.
– Megnémultál?
– Másfél dinárt, édesanyám – mondtam bá-

tortalanul.
– Mutasd – kelt fel anyám hirtelen, s mellém 

lépett. 
– Csak hát... csak hát, édesanyám, félért vet-

tem fagylaltot.
Anyám csípőre tette kezét, és hitetlenül 

meredt az arcomba.
– Miiit?
– Fagylaltot.
– Nesze neked fagylalt! – s erősen pofon 

vágott. – Amikor egy megveszekedett hatos 
sincs a háznál, te fagylaltot veszel?! – mondta 
indulatosan. – Várjál csak, gyerek, várj... Ide azt 
az egy dinárt, mert még azt is elherdálod!

Torkomon akadt a szó.
– Hallod?
– Azért meg... azért meg dohányt vettem 

apámnak – mondtam csendesen, s megadás-
sal vártam a még nagyobb pofont.

De most nem ütött meg anyám, csak hir-
telen elfordult. Fordulhatott már, szemében 
megláttam a könnyeket... Nekiborult az eper-
fának, és keskeny válla rángatózott a fojtott 
zokogástól.

Németh István

Lepkelánc

A napokban jelent meg a Forum 
Könyvkiadó gondozásában Németh 
István (1930) Felhőnézők című válo-
gatott gyermeknovellákat tartalmazó 
kötete. A válogatás a szerző öt gyer-
meknovellás-kötete alapján készült. 
Ezek: a Lepkelánc 1965-ös kiadása (más 
kiadásai: 1961 és 1976), Ki látta azt a 
kisfiút? (1973), a Hajnali utazás 1978-as 
kiadása (még: 1979), Vörösbegy (1983) 
és  Bühüm meg a Lotyogi (1996). 
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Sikeresen szerepeltek a szabadkai és 
a hajdújárási tanulók a Bitolában 

(Macedónia) 30. alkalommal meghir-
detett nemzetközi rajzpályázaton. A 
szabadkai Népkör MKK rajzcsoportja 
elnyerte a legjobb kollekcióért járó dí-
jat. Aranypaletta díjat kapott Kolovics 
Klaudia, Sepsi Dorottya, Füstös Emma 
és Csupak Viktória (Népkör), valamint 
Göblös Dorina (EmArt Műhely). Okle-
velet Bojana Milenković, Ivona Medić, 
Aleksandra Kovačević (Népkör), Szenci 
Melánia, Szabó Antónió (Đuro Salaj is-
kola), Kovács Ottó, Varga Zita (Hajdújá-
rás) és Vita Miković (EmArt Műhely).

A pályázatra az idén a világ 19 or-
szágából összesen 10 062 gyermekal-
kotás érkezett.

EMI 

Szüret – Vita linómetszete

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Bolyai Farkas Alapít-
vány által meghirdetett A madarak felszállnak című nemzetközi kép-

zőművészeti pályázaton a szabadkai EmArt Műhely ötödikese, Tóth Emese 
harmadik díjban részesült. Oklevelet és könyvet kapott ajándékba.

EMI

Egy nap a magyartanárnőnk tudatta velünk, 
hogy a 6. c osztályból 3 tanulót szeretne ki-

választani a Gion Nándor Olvasási Versenyre, 
amelyet 2012. május 19-én rendeznek meg Új-
vidéken. 

Juhász Rebeka, Kozma Katinka és jómagam, 
Vituska Viktória alkottuk a csapatot. Csapatom 
a következő könyvekkel készült a versenyre: A 
koppányi aga testamentuma, Lassie hazatér, 
Postarablók, Harry Potter és a bölcsek köve, Rab 
ember fiai, Tom Sawyer kalandjai. Egy-egy tanuló-
nak legkevesebb három művet kellett elolvasnia. 
Mindhármunknak sikerült elvégezni a feladatot. A 
versenyt a már említett szombati napon tartották 
meg. Reggel 8 órakor indultunk. Útközben a tar-
talmat meséltük egymásnak. Fél tízkor megérkez-
tünk Újvidékre. Miután köszöntöttek bennünket a 
főszervezők (Nagy Margit, Kollár Mária), máris kez-
detét vette a verseny. Minden csapat megkapta a 
teszteket, illetve a feladatlapokat. Közösen meg-

próbáltuk megoldani a feladatsorokat. A verseny 
az Apáczai Diákotthonban volt megtartva, ahol 
sokat beszélgettünk, miután átadtuk munkánkat. 
Várakozás közben megbeszéltük a helyes válaszo-
kat. Gyorsan elérkezett az eredményhirdetés. Mi 
a második helyezést értük el. Nagyon boldogok 
voltunk.

Hazafelé jókat nevettünk és társalogtunk. 
Amikor hazaértem, pihentem, majd elmeséltem 
családomnak a versenyen szerzett élményeket. 
Ezután pedig siettem Noémi osztálytársnőmhöz, 
hiszen ő ekkor tartotta születésnapját.

Remélem, hogy legközelebb is eljuthatok a 
versenyre. Szeretnénk megköszönni a szervezők 
munkáját, hiszen nélkülük nem jöhetett volna 
létre. Csak így tovább! 

További sikeres munkát kívánunk!
Vituska Viktória, 6. osztály, 

Hunyadi János iskola, Csantavér

2012. május 18-án a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola volt 
a házigazdája a magyar nyelv és nyelvhelyességi verseny köztársasági 
döntőjének. A program a vendégek fogadásával kezdődött. Ezt köve-
tően egy ünnepi műsort tekinthettünk meg. A versenytesztek kitöltése 
10 órakor kezdődött. Délután 3 órakor ejtették meg az eredményhir-
detést. Csantavérről Ander Patrícia 7. b osztályos tanuló és jómagam, 
Juhász Rebeka 6. c osztályos tanuló vehettünk részt. Miután elfoglaltuk 

a helyünket a tantermekben, megajándékoztak bennünket. Kaptunk 
egy szép könyvjelzőt, egy házi olvasmányt és egy golyóstollat. Köszön-
jük szépen! 

Számomra nehéznek tűnt a feladatsor. Sajnos, nem értem el helye-
zést.

Remélem, ennek ellenére jövőre is részt vehetek a versenyen.
Juhász Rebeka, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Nagyon rég történt, még 
egész kicsi voltam, talán 4-5 
éves, amikor apukám megkér-
dezte tőlem:

– Kislányom, van kedved el-
jönni velem pecázni?

– Igen, igen! – válaszoltam 
nagy örömmel.

– Mikor indulunk, mit vigyek? 
– kérdezgettem izgatottan.

– Bepakolok a horgásztáská-
ba, felszerelem a pecabotokat, 
és indulhatunk – felelte apa.

– Rendben, de siess! – mond-
tam neki izgatottan.

Miközben apu pakolt, átöl-
töztem egy kényelmesebb ru-
hába, ami a horgászásra szolgál. 
Készen lettünk mind a ketten. 

– Mehetünk? – kérdezett apu.
– Persze, útra fel! – válaszoltam.

Beültünk az autóba, és elég 
gyorsan oda is értünk a Tiszára. 
Beszálltunk a csónakunkba, és 
már száguldottunk is a vízen. 
Picit féltem, de nem akartam 
kimutatni, inkább élveztem a 
gyorsaságot. Mikor odaértünk, 
rátettük a pecákra a csalikat, gi-
lisztát, kagylót, kishalat... 

– Apu, miket fogunk ezek-
kel?

– Majd harcsát!
– És az bánt?
– Nem, nem bánt.
Bedobtuk a horgászbotokat 

a vízbe, és vártuk, hogy legyen 
kapás.

– Nézd csak, a tiedet rángat-
ja valami! – mondta apu.

– Húzd ki, légyszi, mert én 
nem merem! – kiáltottam.

Apu kihúzta, és egy három 
kilogrammos harcsa volt az 
első fogásunk. Nagyon örültünk 
neki. Eltelt egy kis idő, és a szél 
elvitt minket arrébb. Most apu 
pecájára akadt valami hal, és 
ki is fogtuk. Ez a harcsa egy pi-
cit kisebb volt az előzőnél, de 
nem sokkal. Nekem ez a fajta 
hal nem nagyon tetszett, mert 
nyálkás, bajszos, és a bőre színe 
szürkéssárga. De a lényeg, hogy 
finom. 

Egész estig kint voltunk, és 
fogtunk még pár darabot.

Otthon megtisztítottuk a ha-
lat, és beszámoltunk élménye-
inkről. Később gyakran mentem 
apuval horgászni. 

Gordán Carmen, 6. osztály,  
Cseh Károly iskola, Ada

Gion Nándor Olvasási Verseny 2012

Táncospár – Dorina karca

Első horgászásom

Magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny
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Kiegyenesedünk és mélyebben
lélegzünk: milyen tiszta itt a

levegő!
SZ. K.

(JELENÉS I.)

Egy októberi késő délutánon pillan-
tottam meg először egy bácskai kisváros 
unalmas utcáján. Fullasztó, poros délutánok 
voltak itt, és hosszú, sötét esték. A házak pil-
ledten pislogtak túloldali szomszédaikra; az 
alkonyat porában néhány gépkocsi haladt. 
Eszembe jutott, hogy már sokat hallottam 
róla, de most nem láttam esőköpenyén Lisz- 
szabon szelét, sem cipőjén a Tagus fövenyét. 
Csak az ismerős szürke por ült rajta kövéren, 
s mondanom sem kell, miféle volt ez.

Egy könyvesbolt kirakata előtt ácsorgott. 
Előrehajolt, szemét kissé összehúzta, hom-
loka csaknem az üveget érintette. Amint 
odaléptem hozzá, úgy téve, mintha én is a 
könyveket nézném (titokban persze a kira-
katüvegben visszatükröződő arcát fürkész-
tem), valami bosszúságot véltem felfedezni 
rajta. Az idegennek tetsző, szokatlan felira-
tozású könyvcímeket böngészte.

Szinte egyszerre kaptuk fel a fejünket, 
tekintetünk nem kerülhette el egymást. Az 
arcán ott ragadt még némi fájdalommal 
terhes aggodalom abból a szomorúságból, 
mely néhány pillanattal előbb korbácsol-
hatta fel a lelkét. S akkor (még ismeretlenül) 
valahol a szívem mélyén megértettem őt, és 
titokban igazat adtam neki.

Épp este lett, hűvös szél kerekedett.

(JELENÉS II.)

Hazafelé bandukoltam. A nap, amelyet 
átéltem, zsúfolt volt, de nemigen különbö-
zött többi napjaimtól. Már majdnem átvág-
tam a széles fasoron, amikor észrevettem. 
Ott ült egy magas homlokú, tömött bajszú 
férfival a lámpák tompa fényében. A baj-
szos arca szigorú volt, s mint egy szoboré, 
tiszteletet parancsoló. Éppen felállt, bal-
lonkabátját szorosabbra vonta maga körül. 
Elköszöntek, s a férfi csakhamar eltűnt a 
sötétben. Örültem, hogy így majd magunk-
ban maradhatunk.

Megöleltük egymást, már évek óta nem 
találkoztunk. A hidegben orra piroslott, 
ritkás kötésű, hosszan tekergő sálján úgy 
ültek a páragömbök, akár az igazgyöngy. 
Megpaskolta arcomat, én pedig örömmel 

fedeztem fel vonásaiban a régi barátság 
melegségét.

Nemsokára egy zajos vendéglőben ül-
tünk, a zenekar valamilyen ismeretlen dalla-
mot játszott, s mi, régi szokásunkhoz híven, 
nagyban nyakaltuk a bort. Figyeltem. Finom 
arca, bár megviseltnek látszott, mégis tiszta 
volt. És a mosoly az arcán! Ez volt a legjelleg-
zetesebb. Gyűjtőmedencéje volt ez mindan-
nak, amit eddig megélt. Optimista derű és 
rezignált mélabú keveredett benne. Valamit 
tudott: arca józan életismeretről árulkodott.

A zsongó teremben, cigarettáink kékes 
füstjénél a szavait hallgattam, melyek külö-
nös súlyt és hosszú árnyékot kaptak ezen az 
estén, amelyet törékenyen vont be emléke-
ink nyugtalanító rétege.

Arra gondoltam, mennyire bácskai min-
den lehelete, még felelőtlen bohóckodása 
és széles hetvenkedése is. Bácska a mi Gas-
cogne-unk. Minden különcködésben van 
valami vidékiesség is, gondoltam.

Azonban csakhamar elhagytuk azt a füs-
tös kis hodályt. A lárma elviselhetetlenné 
vált; egyesek túl nagy duhajkodásba fogtak. 
Sivár, szeles utcákon barangoltunk. Késő-
re járt, s nem találtunk olyan helyet, amely 
megfelelt volna. Nem titkolta csalódással 
vegyes csodálkozását.

Bizony, sok minden megváltozott errefe-
lé, mióta utoljára itt jártál, mondtam ügyet-
lenül, mintha tehettem volna bármiről is. 
Nem válaszolt, csak mosolygott titokzato-
san. A szél a homlokába fújt egy hosszú haj-
tincset, az arca még kifürkészhetetlenebb 
lett. Csöndesen lépdeltünk egymás mellett: 
két régi, két új jó barát.

Végül felcipeltem hozzám, majd vala-
honnan előhalásztam egy üveg kadarkát. 

Egy rozoga gramofonon recsegő lemezeket 
hallgattunk. Sápadt, aranyfény égett a szo-
bában, felfedve a kopottas tárgyakat. Még 
beszéltünk erről-arról, feldobtunk néhány 
témát: költőkről, írókról társalogtunk, régi 
barátainkról, miközben úgy tűnt, valamit 
elhallgatunk. Fejünk elnehezült, fáradtak 
voltunk. Ásítoztunk.

Már nem tudom, miféle zaj ébresztett 
fel, hirtelen felpattantam: egyedül voltam  a 
szobámban. Bámultam az üres székre, nem-
rég még súlyosan töltötte ki alakja. Aztán 
a szék, mintegy sóhajtásképpen, reccsent 
egyet. Az ablakhoz siettem. Akkor lépett ki 
az utcára. Az ívlámpák hunyorgó fényében 
szokatlanul magasnak tűnt. Egy pillanatra 
hátrafordult, de a mozdulattal, melyet re-
méltem, nem ajándékozott meg.

A szél szemetet söpört az úttesten, és 
a fák ágait cibálta. Mintha valamit várnék, 
sokáig néztem utána, amíg csak távolodó 
alakja össze nem mosódott az éjszakával.

(JELENÉS III.)

Már jó ideje várakoztam. Az embereket 
néztem, előttem siettek el, ki-ki a maga 
dolgára. A felbukkanó és eltünedező arcok 

Folytatódnak Esti Kornél, Kosztolányi De-
zső novellahősének „átszállásai” szövegből 
szövegbe a mai Gyöngyhalász rovatunkban is. 
A múlt héten Dudás Károly egy rövidprózáját 
olvashattátok Esti Kornél szabadkai virtuális 
városnéző sétájáról, ma pedig Nagy Abonyi 
Árpád két novellájában (mindkettő a Tükör-
cselek című, 2003-ban Zentán napvilágot 
látott kötetéből származik) utazik és érkezik 
meg Esti. Nem egészen reális térben játszódik 
a történet, mindenesetre egy poros bácskai 
kisváros hangulata képződik meg. A por a 

Kosztolányi- és más bácskai regények/irodal-
mi szövegek egyik legerőteljesebb metaforája. 

Kosztolányi Dezső Apámmal utazunk 
a vonaton című verse a síkvidéki „egyenes” 
tájélményét jeleníti meg.

A nyáron sok időtök lesz majd utánanéz-
ni/utánolvasni irodalmi jelenségeknek: az 
Esti Kornél-novelláknak, vagy annak is, ki az 
az SZ. K., akinek sorait mottóként idézi az első 
Nagy Abonyi-szöveg.

Jó olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!

Nagy Abonyi Árpád

Esti Kornél Bácskában
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jellemzően beszéltek azokról a különféle 
módozatokról, amelyekkel gazdáik elviselni 
próbálják az életüket. Lassan lelkiismert-
furdalást kezdtem érezni dologtalan mi-
voltom miatt. Feladatom csupán várakozás 
volt (könnyűnek tűnő, de roppant kényes 
feladat). S valóban, egy idő után már nem 
is őt vártam, hanem csak azt, hogy vége 
legyen a várakozásomnak. Végre megjött. 
De ahogy leült mellém, éreztem, hogy mint 
valami viselt ruhát, magával hozta a szomo-
rúságát is. Toldozott-foldozott volt ez, az ő 
aurája. És furcsmód, ahogy közelebb került, 
érezni véltem az előforduló időben azt, ami 
ott hullámzott körülötte: feltörő rosszkedve 
szagát. Nem volt ez játék, komédia, a legke-
vésbé sem. Abban az időben már jócskán 
megvesztegettek bennünket egymás sza-
vai, és úgymond, csak a mozdulatok nyelvén 
társalogtunk, s a legnehezebb és egyben 
a legnemesebb nyelven, amelyet valaha is 
megtanulni próbáltam. Súlya volt még egy 
gyanútlan pillantásnak is.

Így hát, ahogyan ott ültünk, és érkeztek hoz-
zám testének hullámai, egyszer csak önkén- 
telenül, felrúgva hallgatólagos megállapodá-
sunkat, hirtelen a vállára hajtottam a fejem, és 
a fülébe súgtam Kosztolányi egy mondatát.

Amikor felemeltem a fejem, arcul ütött a 
mosolya.

Esti Kornél hazatér

Egy szeles, novemberi éjjelen érkezett 
haza, abba a poros, bácskai városba, amely-
ben már életükben is többször meghalnak 
az emberek. Amint megpillantotta a kopott 
vasúti pályaudvart, elfogta a melankólia. Az ál-
lomás már kihalt folyosóján megállt egy pilla-
natra; szórakozottan böngészte a szakadozott 
menetrendet, mintha máris indulna tovább. A 
lámpák sárga fényében viharvert bőröndjével, 
hosszú ballonjával s hanyagul fejébe nyomott 
kalapjával valószínűtlenül hatott.

Néhány órája, miközben a vonatfülkéből 
a távoli fényeket fürkészte, fülében még a 
tenger morajával, cipőjén a föveny homok-
jával, arra gondolt, végre a hosszú bolyon-
gások után talán most sikerül megtalálnia a 
nyugalmat, amelyre oly régóta vágyott. Ám 
hasztalan igyekezett felidézni a múlt homá-
lyából olyan emlékképeket, melyek a  nehéz 
órákban sokszor erőt öntöttek belé. A gaz-
dagnak hitt múlt tárháza most üresen kon-
gott. A nyugalom eddig mindig az unalmat 
jelentette számára, amit a halál rokonának 
tartott. Cigarettára gyújtott, s merőn bámul-
ta a kékes füstön át útitársa, egy idősödő férfi 
másnapi újságot tartó szőrös ujjait.

Amikor kilépett az állomás épületéből, s 
megpillantotta a régi utcasort, elfogta a ré-

mület, hogy hátralévő napjait itt kell majd 
leélnie. Egy ideig céltalanul bolyongott az 
ismerősnek hitt üres utcákon, amelyeken 
most idegenül visszhangzottak léptei. A 
közeli park felé vette útját, amikor vala-
honnan, egészen közelről s egészen halkan 
valaki a nevén szólította: Kornél! Kornél! 
Gyorsan hátrafordult, de csak a rosszul kivi-
lágított, kihalt utca meredt rá. A sarkon túl 
egy macska szaladt át az úttesten. A szél 
újra erőre kapott. Épp egy kandeláber alatt 
állt. Hosszú ballonkabátja lobbant, mint egy 
súlyos palást. Nekidőlt a lámpaoszlopnak, 
arcát a hideg vasnak szorította. Szagga-
tottan lélegzett, s közben elviselhetetlen 
fáradtnak érezte magát. Leült a bőröndjé-
re, de aztán gyorsan felállt, s továbbindult 
a város egyetlen szállodája felé, amelyben 
gyakran megszállt, mikor bolyongásaiból 
hazatért megpihenni.

Épp a szálló elé ért, amikor halkan újra 
a nevét hallotta: Kornél! Kornél! Gyorsan 
lenyomta a kilincset; az ajtó tompán csa-
pódott mögötte. Hunyorogva nézett körül 
az erős fényben. Semmi sem változott: a 
kék bársonyfotel, a málló, ízléstelenül tarka 
tapéta, a hatalmas, Buddhát ábrázoló ele-
fántcsont szobor a műpálmafa alatt, a jele-
net a maga hamis időtlenségében azonnal 
kijózanította.

A szállodakönyv fölé hajolt, hogy beírja 
nevét ugyanazokkal a szépen vezetett, kissé 
fekvő betűkkel, amelyekkel a világ különbö-
ző szállodáiban is beírta: Esti Kornél. A kövér 
tulajdonosnő most is végigmérte, mint min-
dig; aranykeretes szemüvege csillant, amint 
lehajolt, hogy előkeresse a szobakulcsot.

Ahogy felfelé haladt a lépcsőn, megállt 
egy pillanatra, s visszanézett. A falon lógó, 

rosszul felfüggesztett, aranykeretes tükör-
ben látta, amint két borostás, csapzott férfi 
a biliárdasztal fölé hajol. A golyók halkan 
egymásnak ütődtek.

A folyosó furcsa zegzugaiban végre 
megtalálta a szobaajtót. Épp a zárba akarta 
illeszteni a kulcsot, amikor az résnyire kinyílt, 
mintha hívogatná. Belépett, majd a villany-
kapcsoló után nyúlt. Ledobta a bőröndjét, s 
az ablakhoz lépve elhúzta a függönyt. Lenn, 
egy ívlámpa pislákoló fényében, leveleket 
sodort a szél. Homlokát nekitámasztotta a 
jólesően hideg ablaküvegnek, s egy darabig 
figyelte a levelek játékát. Mosolygott, de va-
lójában tele volt keserűséggel. Csakhamar 
eloltotta a lámpát, és az ágyra vetette magát. 
A ráboruló sötétségben eszébe jutott a na-
pos szombat délután, amikor még gyerek-
ként, váratlanul meglátogatta az öregapját. 
Az öreg ott ült mozdulatlanul, maga elé me-
redve a zöldre festett, fonott karosszékben 
a hatalmas diófa alatt. Alsónadrágban és 
flanellingben volt, s a levelekről csendben 
hullottak rá a hernyók. Egy hete volt, hogy 
meghalt a nagyanyja, s most alig ismerte fel 
öregapját. Ekkor döbbent rá először, hogy a 
halál nem egy pillanat műve, s néha nem-
csak azt öli meg, akit eltemetnek.

Nyitott szemmel feküdt az ágyon. A 
szomszéd szobából gramofon hangja hal-
latszott. A kintről beszűrődő, s a plafonon 
átvonuló fénycsíkokat figyelve, a pihenés 
kábulatában önmagát látta, amint ott 
fekszik a cigarettával lyuggatott szállodai 
kanapén, jobb karja lelóg, ujjai a parketta 
bordázatát érintik. Lassan körbefordult vele 
a szoba. Úgy tűnt, mintha sohasem élt vol-
na. Egészen közelről, halkan, ismét a nevét 
hallotta.

Apámmal utazunk a vonaton.
Hideg, sugáros, éji nyugalom. 
A szunnyadó csöndesség lomha, mély,
de ébredez, hallucinál az éj. 
Fázik az erdő, csontkemény a föld,
a dermedő ég alja sárgazöld. 
Itt-ott egy oszlop, éjsötét palánk,
benn a kunyhókba késő lámpaláng. 
Egy folt az éjbe, szürkülő, fehér.
Egy ember. Egy hóban rekedt szekér. 
Valami zaj, valami halk sirás.
Egy csillag árnya? Vagy valami más? 
Fekete, nagy ijesztő szélmalom.
Kék hold cikázik a fehér tavon.

Kosztolányi Dezső

Apámmal utazunk a vonaton
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1908. május 17., vasárnap

Azt álmodtam, hogy egy reggel Leát kísér-
tem haza az iskolából. Elválás. Egy másik kép: 
Mandi és Gézi. A fiú meg akarja csókolni Man-
dit, ő szabadkozik, s undorodik, hangoztatva, 
hogy férfi. Aztán Heddával jelenek meg föld-
rajzi környezet nélkül. Csókok és ölelések.

Kelés 8-kor. 9-kor a kisparkban Lea és Hed-
da. Egy jó óráig elmegy a kislány, s Leával un-
juk egymást. 10 felé H[edda] jön Bandival. S 
most egy érdekes jelenet folyik le. A fiú adja az 
úriembert s a megsértettet, nem beszél hoz-
zám. Belemegy, hogy a haragot fölfüggeszti, 
s míg az ügyet nem tisztázzuk, beszél velem. 
Rágalmazásnak minősíti azokat, amiket Hed-
dának róla mondtam, s ezt – mert csorba esett 
a becsületén – úgy véli, csak párbajjal lehet 

elintézni. Érettségi után kihív, s ha úriember 
vagyok, kimegyek.

A dolog nevetséges részét, az ő komoly-
kodását még komikusabbá tettem. A lányok 
hol nevettek, hol keseregtek. Lea féltett en-
gem, Hedda úgy tett, mintha mindkettőnket 
féltene, s kicsit megijedt, hogy az ő alakja 
teszi mindezt. Könnyes szemmel kicsit hiszté-
riásan toporzékolt, hogy a párbaj nem lehet 
meg semmi szín alatt. Legrosszabb esetben 
megmondják az öregeknek, s azok megaka-
dályozzák, vagy ő maga nem engedi. Bandi 
mindvégig pózoló komolysággal beszélt izga-
tottan. Én nyugodtan élcelődtem, s a két lány 
jó közönség volt.

A jelenet maga pompás színpadi kép lett 
volna már a tárgy és Bandi komikus alakja mi-
att is. Délben, 12-kor mentünk mind a négyen 
haza.

Mindamellett délután 2-kor már kinn vol-
tam vele a parkunkban. Rövid idő múlva Lea 
is, Bandi is megjelentek, Lábas Juci.

3-ig tartott a séta, azután program szerint li-
tániára mentek a lányok. Azonban Juci találko-
zott a szeretőjével, s így egyelőre megálltunk. 
Később lassú továbbindulást vezényeltünk. 
Egyszer csak a két zárdafőnöknő fehérleni 
látszott messziről. A lányok a mellékutcákba 
szétugrottak. Rövid idő múlva azonban együtt 
voltunk megint s nagyokat nevettünk az ese-
ten. Alig történik ez, Erzsi mama napernyős, 
zöld ruhájában megjelenik az [utca] felső fe-
lén. Hedda és Juci úgy beugrottak egy házsa-
rok mögé, hogy nem lehetett őket észrevenni, 
engem és Leát azonban nagyon is. Mikor elvo-
nult, akkor lett csak nagy nevetés félelemmel 
együtt. A mama ugyanis a zárdába ment Hed-
dáért, s most nem találja őt ott. Félt mindenki 
a legkomolyabban.

Jót remélni azonban semmi szín alatt sem 
lehetett. Elkészültünk, hogy a mama nem fog-
ja a kislányt a zárdában találni, s nagy bajok 
lesznek. Gondolkodás nélkül berohanást ta-
nácsoltam nekik. Mindjárt mentek is.

A fiúkkal addig a dolog rémes részeit fon-
tolgattuk, míg kifújtuk magunkat az izgalom-
ból. Lea azonban ismét egy mellékutcából 
szédelgett  ki, tehát nem ment a zárdába. De 
sokalltam már őt, s el is búcsúztam, hogy ki-
menjek Jenő bácsihoz, ahova már az ígéret 
szerint hazulról 2-kor elindultam. Kicsit ma-
gam is drukkoltam az ügy miatt, s egészen 
kedvetlenül értem Jenő bácsinak a most [az] 
egyszer barátságtalan szobáiba (az embernek, 
ha kedvetlen, legtöbbször barátságtalan min-

den). Igazán nem érdekelt semmi, de egy em-
ber: őrülten. A többi dolog csak bosszantott. 
5-kor már útban voltam hazafelé, keveset a 
holnapi számtani írásbelire gondoltam.

De sokkal szebb lett a nap, mint gondol-
tam. Persze az utcán piros szalagos kalapot, 
fekete hajat és csillogó szemeket kerestem. S 
telepátia mégiscsak van, mint már többször 
rajtam beigazolódott: Erzsi mama föltűnt Hed-
dával. Észrevett a kislány, s a kérdező tekinte-
temre, hogy oda mehetek-e (ti. hogy nincs-e 
baj), igent intett. S ahogy velök mentem, rövi-
desen megtudtam, hogy a mama semmit sem 
tud. Ezt megértette velem a szemével, anélkül, 
hogy mondott is volna valamit.

Fél óra múlva Lányiéknál zongoráztuk Hed-
dával Mozart Rekviemjét. (Szóval a pénteki kí-
vánságom megtörtént.) A produktum persze 
értéktelen volt, csak a könnyű részek szóltak, 
de úgysem ez tetszett most nekünk. A kéz-
keresztezések jobban érdekeltek bennünket, 
s annál inkább az, ha a szoba mama nélkül 
maradt.

Uzsonna után fél hét lehetett, mikor – kü-
lönös megálmodása a dolgoknak – az álmom 
megtörtént. A mama a kapu felé ment valaki 
elé. Erősen megcsókoltam a kislányt. A többit 
meg csúnya leírni.

Csak a délután volt szép. S mintha ezután 
figyelmeztetés jött volna Didétől, megjelen-
tek Kosztolányiék. (A dolgok mégis furcsán és 
reálisan, amellett logika szerint szövődnek.) 
Árpád bácsi részeges komolyságával és hiva-
talosságával elrontott mindent.

Szebb volt nélkülük minden.
8-kor hazamentem. Apáék már vacsoránál 

ültek.
9-kor már sétálni kellett menni. Persze apa 

ok nélkül ki nem engedett volna. Mit csináljak, 
hazudnom kellett: Sztrokayval elintézzük a 
holnapi puskaügyeket. Eszemben sem volt.

Lányiék hamarosan jöttek. A séta után ha-
zakísértem őket, s fél tizenegykor egy kevés 
boldogsággal már aludtam a jó nap után.

* * *

Jász Dezső

Hasznok és keserűségek
Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója 

(1908–1910) (Részlet)

Jász Dezső naplója

Diákélet, barátság, szerelem és fél-
tékenység. Örömök és félelmek. Ezek a 
tartalmak töltik ki egy század eleji sza-
badkai gimnazista, Jász Dezső [Brenner 
Dezső]  (1890–1967) naplóját. Jász Dezső  
Csáth Géza [Brenner József ] (1887–1919), 
a tragikus sorsú szabadkai író édestest-
vére volt, egyúttal  Kosztolányi Dezső 
(1885–1836), a másik nagy szabadkai 
szellemi teremtő unokafivére. Titkos (mai 
szempontból gyerekesnek ható) szerelem 
fűzte Lányi Hedda [Hedvig], Lányi Ernő (a 
szabadkai zeneiskola igzagatója) legfia-
talabb lányához, aki Kosztolányi Dezső 
ifjúkori szerelme volt. Jász Dezsőről írta 
– állítólag – Kosztolányi A patika üvegajta-
jában című versét.

Jász Dezső naplója az Életjel Könyvek 
sorozatában látott napvilágot 2001-ben.

Csáth Géza, Kosztolányi Dezső 
és Jász Dezső
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Végül egy érdekes levélke, amit azért te-
szünk közzé, hátha mások is kedvet kapnak az 
olvasáshoz, az olvasmányélmények megörö-
kítéséhez, a Gyöngyhalásszal való együttmű-
ködéshez:

Bemutattam három kedves könyvemet. 
Én tollba mondtam, anyukám leírta, mert ő 
gyorsabban ír. Postán elküldtük a Jó Pajtásba. 
Ezek az írásaim megjelentek a lapban. Hama-
rosan a tanító nénim odaadta a könyveket, 
amit jutalomként kaptam a szerkesztőségtől. 
Szűcs Imre Zúzott kaleidoszkóp című verskö-
tetét, Lakner Judit Zsuzsi és a Varázsróka című 
mesekönyvét és Kovács András Ferenc Víg to-
portyán című verskötetét kaptam ajándékba. 
Boldogan mutattam itthon a szüleimnek, a 
testvéremnek.

Nagyon szépek a könyvekben a versek, a 
mesék, a rajzok. Szívesen lapozgatom, olvas-
gatom őket. 

Sziveri Móra Ágota

Pacsirta

sárga: aranysárga
kék és zöld
a színek valósága dominál:
a plein air
benne a Nő
a maga tökéletlenségében 
tökéletes akt
a lányos mellek
a kidomborodó has
a combok titkai
a fű hajlik
körbeveszi terhét
a sárga: aranysárga
haj
kis karvaly orr
a felemelt áll
a szemgödör profilja
a távolba néz
a távolba lát
látja azt 
a nádas mögött van
a múltat
a jövőt
a titkokat
vagy csak látni véli
csak hazudik

Éva

dicsfény övezi
alma kezében
lazán tartja
csuklója meghajol
az alma húzza
arca elárulja:
szája gunyoros mosolya
szeme tudomja
összetartozó szemöldöke
férfias homloka
mondja
a kilépést
bele fog harapni
így kell tennie
erős
magabiztos
tömege magával ragad
a biztosból ki 
az ismeretlent kipróbálni
kockáztatni
s van még alma
kettő
egy Ádámé
egy a fiuké
kék dicsfény
megvilágítja alakját

öleli a keze a tálat
benne két alma
a másikban egy
az övé
bele fog harapni
tudja
tudjuk
érti
értjük

Virág

derékszögben hajol a 
virágért
egy fehér jelenség egy fehér 
virágért
kék és zöld minden körü-
lötte
vidám
boldog
az arca nem látszik
elmosódott
a gondok
a testében megülő csíra 
foglalkoztatja
a virágot szedi
a magra gondol
a jövőre
az életre
félve tépi
műgonddal
ahogy majd neveli

formálja az életet
tökéletes kis fehér virág
tökéletes lesz
kis fehér teste
tökéletes
tökéletes
t ö k é l e t e s
örökre

Anella

szép volt
a festmény nem hazudik
barna remény a szemében
piros melegség a száján
lányos mellei
kezében virág
Anella virágot tart
sárgát
meleg színek
meleget árasztanak
jóleső
kéz- és szívmelengető
a barna pöttyökből
alkotott vonalak körbefogta
lény meghalt
meghalt Anella
ott ült rajta a mulandóság
az okkerban
a barnában
a pirosban
és a fehérben

Móra Regina versei

A versek Móra Regina (1977) Színek című, a muzslai 
Sziveri János Művészeti Színpad gondozásában 2010-ben 
megjelent kötetéből származnak. Vele kapcsolatban még 
– érdekességként – el kell mondanom, hogy annak az első 
osztályos  szabadkai Sziveri Ágotának az édesanyja, aki na-
gyon szeret olvasni, s eddig legtöbbször ajánlott könyvet a 
Gyöngyhalász rovat olvasóinak.

Kosztolányi Dezső

A patika 
üvegajtajában

A patikának üvegajtajában
búsul, búsul
egy gyógyszerészsegéd.
 
És fuvolája egyre fújdogálja
szegény, szegény
együgyű énekét. 

Ha elmehetnék innen messze tájra,
igen, igen,
így szól a fuvola.
 
Csak menni, menni, mindörökre menni,
tovább, tovább
s nem tudni, hogy hova. 

A temetésemen sok nefelejcs lesz,
virág, virág,
virágos sír fogad.
 
Fiatal szája így ríkatja folyton
búsan, búsan
az ódon sípokat. 

Ki tudja, mért, s ki tudja, hogy mióta?
Zenél, zenél,
s ki tudja, hova jut?
 
Az ablakon lenéz egy szőke asszony,
lenéz, lenéz,
de oly sötét az út. 

Olajlámpája vérvörösen ég már,
lobog, lobog
és künn köd és homály.
 
Kopott ezüstbillentyűkön az ujja,
s az ősz, az ősz
ővéle fuvolál...
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Ha valaki még emlékszik, miért „késett” annyit a Windows Vista, 
akkor pontosan tudja, hogy a 2000-es évek elején elindított 
Megbízható Számítástechnika Kezdeményezés (Trustworthy 

Computing Initiative) okolható a csúszásért. Akkoriban döbbent rá 
a Microsoft, hogy mennyire elengedhetetlenül fontos az operációs 
rendszer magas fokú biztonsága; az azóta debütált OS-ek mindegyike 
tovább gazdagodott e téren. Nincsen ez most, a Windows 8 megjelené-
sének küszöbén sem másként.

Nézzük meg, mire számíthatunk, annak figyelembevételével, hogy 
(noha az év végi debütálás már nincs messze) az operációs rendszer 
nincs kész állapotban, így a végleges termékben lehetnek eltérések a 
mostani állapothoz képest!

SmartScreen filter
Az Internet Explorerben megjelent technológiát terjesztette ki a 

Microsoft a teljes operációs rendszerre. Az NSS Labs tesztjei szerint a 
modern böngészők közül ez a képesség tudja legjobban észlelni és 
blokkolni a közösségi malware-eket. Az URL és file/alkalmazás repu-
tációs rendszerekre alapuló funkció révén a jelszóhalász és közösségi 
környezetben terjedő fenyegetések, illetve a letöltött állományok ke-
rülnek ellenőrzésre és blokkolásra. Találat esetén figyelmeztetést kap 
a felhasználó, és akkor is figyelemfelkeltő üzenettel találkozik, ha olyan 
file-t szerzett be, aminek értékelése még nem szerepel a rendszerben.

Integrált antimalware / Windows Defender
A Windows-t jól ismerőknek nem újdonság az utóbbi; a Windows 

Defender az új operációs rendszerben a Microsoft Security Essentials 
antivírus képességeivel gyarapodott. A teljesítmény tekintetében is 
továbbfejlődött funkció kevesebb erőforrásigény mellett végzi hatéko-
nyabban feladatát.

Képalapú jelszavas védelem
Az angol terminológiában Picture Password néven említett képes-

ség elsősorban az érintőképernyős eszközök számára készült, ahol a 
felhasználó kiválasztja az általa korábban beállított képet, majd három, 
szintén általa meghatározott ujjmozdulattal azonosítja magát – ez hi-
telesíti a rendszerbe való bejelentkezését. Például a user kiválaszthat 
egy képet, amin két ember látszik, majd mosolyt rajzol rá ujjaival, végül 
szemeket „bök rá”.

Windows Reader
Érdekes és kissé rejtett funkcióval gyarapodik a Windows 8, mely az 

új, integrált dokumentumolvasóban, a Windows Readerben található. 
A PDF-et is támogató program nagy erénye, hogy nem külső fejlesztők 
kénye-kedve szerint frissül, hanem az OS havi rendszerességgel zajló 
patch-elési ciklusához igazodóan. Ezzel nemcsak a külső szoftverektől 
függetlenítheti magát a felhasználó, és teheti gyorsabbá és védettebbé 
a dokumentumformátumokra utazó fenyegetésekkel szemben rend-
szerét, de az alkalmazás plug-inek szükségessége is mérsékelhetővé 
válik. Ez a terület meglehetősen ingoványosnak számít, különösen a 
böngészőkben alkalmazott kiterjesztések szerepelnek előszeretettel a 
malware-írók palettáján.

Fejlett biztonsági képességek
A következő funkciók az otthoni változatokban már nem jelennek 

meg, csupán az üzleti célú felhasználásra hivatott Pro és Enterprise ki-
adásokban. Lássuk, mivel gyarapszik a vállalati szféra!

Bitlocker és Bitlocker To Go
Teljes lemezterület-titkosítást kínál a lehetőség; a Windows Vistában 

debütált funkció és a Windows 7-ben külső meghajtókra is kiterjesztett 
Bitlocker To Go sokat nem változott. Említést érdemel, hogy a titkosí-

tási kulcs backupja immár a szintén redmondi SkyDrive Accountba is 
történhet.

File-rendszer titkosítása
Az EFS (Encrypting File System) eredetileg húsz éve, a Windows 

NT termékcsalád megjelenésével mutatkozott be; és noha továbbra is 
használható, a Bitlocker és egyéb, külső megoldások már idejétmúlt-
tá tették. A Microsoft azonban kompatibilitási okokból benne hagyta 
operációs rendszerében az EFS-t.

Domain membership és Group Policy Objects
Mint korábban, ezúttal is ez a két lehetőség különbözteti meg leg-

inkább az üzleti célú Windows-okat a többitől. Központosítottan fel-
ügyelt környezetben ugyanis kritikus fontosságú, hogy az adott gép 
Active Directory tagja lehessen. A Microsoft új szabályokkal gazdagí-
totta a funkciót a Windows 8 esetében.

Windows 8 Enterprise biztonsági képességek
Végül, az új OS csúcsverziójának védelmi funkcionalitása a követke-

zőket kínálja:
Applocker
Redmond alkalmazásfelügyeleti megoldása, mely a Windows 7-ben 

mutatkozott be; fekete- és fehérlistás alapon egyaránt használható. 
Applockerrel rendszergazdai szinten határozható meg, mely alkalma-
zásokat lehet vagy nem lehet futtatni adott gépen, így tiltható például 
nem kívánt üzenőprogram vagy file-letöltő kliensek telepítése. Termé-
szetesen a kontroll az új Metro appokra is kiterjed.

DirectAccess
VPN megoldás, mellyel céges hálózatokkal lehet számítógépeket 

biztonságosan összekötni. A DirectAccess szükségtelenné teszi külső 
alkalmazások használatát, és így segíthet a vállalatoknak a megfele-
lősség betartásában távoli vagy mobil gépek esetében is. A funkció 
lényegében nem változott a Windows 7 óta.

Windows To Go
A Bring Your Own Device (BYOD) jegyében fogant lehetőség volta-

képp egy komplett, rendszergazda által összeállított Windows 8 képet 
(image) jelent, melyet akár külső, USB-s drive-ra másolva is vállalati kör-
nyezetben lehet dolgozni. Bármilyen 64 bites x86-os közegben bootol-
ni képes; olyan menedzsmentfunkciókat tartalmaz, mint a Windows 
Update szabályzat, céges anti-malware megoldások és Bitlocker. Jelen-
leg használatához legalább 32 GB-nyi tárterületre van szükség.

(PCW–SzSz)

Újabb tudnivalók a Windows 8-ról
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A széles sávú internetkapcsolatoknak 
és a már gyakorlatilag mindenhol 
elérhető nagy sebességet kínáló 

mobilinternetnek hála, a fájl- és dokumen-
tumtárolás a gépek merevlemezéről egyre 
inkább a felhős eszközökre, vagyis interne-
tes szerverekre helyeződik át. Ezzel tehát 
már el is árultuk, hogy az, amit ma divato-
san (és a jól megszervezett propaganda ré-
szeként) Cloud Computing-nak, azaz felhő 
alapú komputerhasználatnak nevezünk, 
egyáltalán nem egy „sosemvolt” titokzatos 
újdonság. Csak találtak egy szép (és kö-
zös) nevet annak, amit eddig úgy hívtunk: 
adatok távoli szervereken való tárolása. És 
lehetőleg ingyen, mert pénzünk az nem 
nagyon van...

A „felhő” tehát nem más, mint távoli, 
nagy tárolókapacitású szerverek összessé-
ge, közös fedőneve.

Ilyen módon a felhőben tárolhatunk 
zenéket, képeket, videókat, dokumen-
tumokat vagy szinte bármilyen kiter-
jesztésű fájlt. Egyre növekszik azoknak 
az online szolgáltatásoknak a száma is, 
melyek ingyenes, kínálnak több GB-nyi 
tárolókapacitást, így már csak (jó) inter-
netkapcsolatra van szükségünk ahhoz, 
hogy fájljainkat bárhol és bármikor díj-
mentesen elérjük. 

Tekintsétek meg válogatásunkat, mely-
ben bemutatjuk a chip.eu szakemberei 
szerint legjobb (zömmel ingyenes) felhő-
szolgáltatásokat, és kezdjétek el használni a 
jövő tárolási eszközeit már ma!

1. ADrive
Az ADrive 50 GB ingyenes tárhelyet biz-

tosít az internetes felhőben. Fájljainkat bár-
honnan fel- és letölthetjük, online szerkeszt-
hetjük, sőt FTP-vel is elérhetjük (a HTTP-s 
elérésnél nyolcszorta gyorsabb adatforga-
lom ugyanannál a valós sebességnél, azaz 
sávszélességnél).

http://www.adrive.com/personal_basic

2. Amazon Cloud Drive
Az Amazon új felhő alapú tárhelyét évi 

20 dollárért lehet kibérelni, ezért cserébe 
pedig (hivatalosan legalábbis) zenék tárolá-
sára kapunk korlátlan tárhelyet, és akár 20 
GB-os fájlokat is feltölthetünk.

http://www.amazon.com/gp/feature.
html/ref=sa_menu_acd_lrn2?ie=UTF8&doc
Id=1000796931

3.  Box

A Box egy egyszerűen kezelhető online 
tárolási lehetőség, mely személyes haszná-
latra ingyen biztosít 5 és 50 GB közötti tár-
helyet dokumentumok, médiatartalmak és 
egyéb fájlok számára.

https://www.box.com/

4.  Dropbox
Szinkronizáld fájljaidat online vagy szá-

mítógépek között a Dropbox alkalmazással. 
Hozz létre ingyenesen egy fiókot, amihez 
2 GB hely jár, és addig használhatod, amíg 
csak akarod. Sőt, közösségi aktivitással tár-
helyed akár 100 GB-ig is növelheted.

https://www.dropshots.com/underdc

5.  Google Docs
Hozz létre egyedi vagy minta alapján 

készült dokumentumot a Google Docs-ban. 
Minden alapvető feladat végrehajtható; 
felsorolás, oszlop szerinti rendezés, táblá-
zatkezelés, képek, kommentek, képletek, 
betűméretek és még sok más. Csak fel kell 
tölteni őket.

https://docs.google.com/#home

6.  iDrive

Az IDrive 5 GB ingyen tárolókapacitást 
biztosít mindenféle dokumentum számára.

http://www.idrive.com/

7.  OpenDrive
Tárolj fájlokat online, készíts biztonsági 

mentéseket, vagy navigálj több gép között! 
Mindez az OpenDrive-val elképesztően egy-

szerű, így bárhol is vagy, mindenhol ugyan-
azokat a fájlokat találod...

http://www.opendrive.com/

8.  SugarSync

Alapból 5 GB tárhelyet adó online szink-
ronizáló program. Fájljainkat tudja különbö-
ző eszközeink között szinkronban tartani, 
legyen szó Android, iPhone, Blackberry, Mac 
vagy Windowsos gépekről.
http://www.sugarsync.com/index.201205a.
html

9.  SkyDrive
25 GB ingyenes online tárterület Micro-

soft Office-dokumentumok és -fényképek 
megosztásához. Engedélyek megadásával 
Ön határozhatja meg, hogy kik tekinthetik 
meg dokumentumait, fényképeit és fájljait. 
Az anyagokat megoszthatja barátaival, cso-
portokkal, de úgy is dönthet, hogy senkivel 
sem osztja meg azokat. 

http://skydrive.live.com/

10. ZumoDrive
A ZumoDrive segítségével bármilyen 

fájlt gyakorlatilag bármilyen eszközön el-
érhetünk – legyen szó zenékről, képekről, 
videókról, dokumentumokról, de akár isme-
retlen kiterjesztésű tartalmakról...

http://www.zumodrive.com/

Ingyenes tárház a felhőben
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Kis hazám: Pacsér
Pacséron sokfajta ember él:
Idős és fiatal, 
Szerb és magyar.
Jól megférünk egymás mellett.
Ez nagy szó.

Zöldellő fák alatt,
Réteken és dombok közt
Mind megélünk
Együtt.

Büszke vagyok arra,
Hogy az én kis hazám, Pacsér
Ilyen szép.
Szépsége az egyetértésből
Fakad.

Hevesi Dominika, 8. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Egy napig értettem az állatok nyelvén
Reggel, amikor felkeltem, furcsán éreztem magam. Nem tudtam mire 

vélni ezt az érzést.
Amikor bementem a fürdőszobába, hogy megmosdjak, hangokat hal-

lottam a sarokból. Odanéztem, de nem láttam mást, csak két pókot, akik 
egy légyről beszéltek.

– Emlékszel arra a tegnapi nagy légyre, amit közösen fogtunk meg?
– Hogy felejthetném el! Ott egy másik légy, kapjuk el gyorsan!
Elképedve hallgattam, hogy értek az állatok nyelvén. Ezután kimentem 

az udvarra, hogy segítsek a szüleimnek az állatok etetésében. 
Közben a lábamhoz dörgölődzött Mirci.
– Szia, gazdim, kaphatnék tőled egy kis sonkát? Éjszaka nagyon meg-

éheztem a nagy vadászatban, ugyanis három patkányt is megfogtam. 
Gyorsan adtam neki egy darab sonkát. A szüleim már megetették a jó-

szágokat, ezért nem kellett segítenem nekik. Megcsináltam a házi felada-
tot, ebédeltem, elindultam az iskolába. Útközben két pillangót hallottam 
beszélgetni tavaszi virágokról. Az iskolában elmaradt az utolsó két óra, 
ezért előbb értem haza. A szüleim elmaradtak az etetéssel, ezért mindjárt 
segítettem nekik. Amikor beléptem az istállóba, a borjakhoz siettem széná-
val a kezemben. Üdvözöltek engem. 

– Végre itt a széna! – mondta az egyik.
– Ha ez a fiú hozza, többet kapunk! – kiáltotta a másik. 
Nagyon megörültem a dicséretnek. Ezért akkor nagyon sok szénát ad-

tam nekik. Lassan beesteledett, és aludni mentünk. Mikor lefeküdtem, egy 
szúnyog ujjongását hallottam.

– Friss vér!
De én gyorsabb voltam nála, és leütöttem. Utána mély álomba szen-

derültem.
Reggel ismét akartam az állatokkal beszélni, de sajnos, akkorra már 

nem értettem a nyelvüket. 
Korda Dominik, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Törökfalu

Villám villan az égen
Szép idő volt. Kint fürödtünk a barátnőmmel a medencében. 
Hirtelen beborult az ég, távolról hangos égzörgéseket lehetett hallani, 

mintha kegyetlen vihar közelegne. Gyorsan kiugrottunk a csillogó, zöld 
fűre, letakartuk a medencét, és beszaladtunk. Ahogy beléptünk a házba, 
eleredt az eső, és egy pillanatra fényes villámlás világította be az eget. Meg-
törülköztünk, és felvettük az illatos ruhákat. Ismét egy villámlást lehetett 
látni, amit egy hatalmas égdörgés követett. Az ablakhoz futottunk. Láttuk, 
ahogy a falevelekről lassan leperegnek a nehéz vízcseppek. A szél is feltá-
madt. A fák jobbra-balra dőltek. A zárt ablakok mellett hallani lehetett a 
szél süvítését. Mintha közölni szeretne velünk valamit. Aztán egy hangos 
reccsenés. Az utcán lévő hatalmas fát a vihar megfosztotta egy ágától. A 
fa szomorúan, magatehetetlenül állt egy helyben, mint egy síró kisgyerek, 
akinek eltört a legkedvesebb játéka. Kisütött a nap. Hamarosan el kellett 
mennie a barátnőmnek.

Nem szeretem a viharokat, mert egy szép napot könnyen el tudnak rontani.
Nagy Andrea, 5. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Aki számomra kedves

A kistesóm neve Róbert. Nyolcéves.
Második osztályos tanuló. Magas termetű. A haja barna, a szeme pedig 

égszínkék. Kedves és segítőkész, s ezért sok barátja van. Jó futó, de a focit is 
kedveli. A tanulás nem a kedvence, de azért mindig megvan a házi feladata. 
Szereti a tornaórákat. Zeneiskolába is jár, hegedülni tanul, s nagyon szere-
ti. Szívesen segít apunak a műhelyben. A házimunkából is kiveszi a részét. 
Néha elviszi a kutyusainkat sétálni a parkba. Minden érdekli, semmiből sem 
akar kimaradni. Mindig megtréfál. Gyakran összeveszünk, de ez még nem 
jelenti azt, hogy nem szeretjük egymást. Fiú létére nagyon szeret énekelni. 
Anyu gyakran mondja, hogy a tűzön sem égne el, ez így is van. Ha valami 
nem úgy van, ahogy ő eltervezte, akkor eltörik a mécses, de valójában nem 
olyan sírós fajta kisgyerek.

Nagyon szeretem a kisöcsémet, s ha ő nem lenne nekem, én nagyon 
szomorú lennék.

Varnyú Adél, 6. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Kertünk

Süt a nap, zöldell minden. Épp hazaértem az iskolából.
Megálltam a hátsó kijárat ajtajában, ahol lelátok a kert végéig. A frissen 

elkészített földön mozgás van. Édesapám, édesanyám és nagymamám ve-
tegetnek. Apu a rámát húzza, anyu hagymát duggat, nagymama takarja. 
Csicseregnek a madarak, Bundás kutyánk vidáman hempereg a fagytól 
szétszívott porhanyós földön. A mellékutcán emberek jönnek-mennek. Aki 
észreveszi a kertben lévőket, megáll beszélgetni. Közben észrevették, hogy 
hazaértem, s hívtak, hogy menjek én is közéjük.

Rohantam átöltözni, vége a sötét télnek, végre itt a tavasz, minden zöld 
köntösbe öltözött.

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

A kakas

Minden állat aranyos,
kivétel a tarajos.
Esznek, isznak, kapirgálnak,
bizony sok jót nem csinálnak.

Megsütheted akármikor,
mindig mégis kukorékol.
Ez a kakas olyan kakas,
nagyon buta kis tarajas.

István Barbara, 4. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Kora reggeli benyomások

A sötét szobában a kanapén görnyedtem, amikor hirtelen megszólalt 
a szörnyű hangos berregés. A csöngő. Gyönyörű díszdobozban, és mégis 
annyira rideg. 

Amint kinyitottam az ajtót, a fény elvakított, a friss szellő megcsapta az 
arcomat. Éreztem, hogy tavasz van. Pár pillanat múlva egy apró felhőcske 
takarta el a napot. Végre megpillantottam Annát, aki már türelmetlenül 
ácsorgott a kapu előtt. Gyorsan, bár még mindig gondolataimba merülve 
szaladtam le hozzá. Nem kellett pár perc sem, hogy elérjük azt az undorító, 
büdös szemetest. A fedele nyitva, nincs teljesen tele, mégis mellészórták az 
almahéjakat, nejlonzacskókat. Ó, az a szörnyű gyomorforgató szag! Gyor-
san elhaladtunk mellette, újra a tavasz friss illata csapta meg az orrunkat. 
Ez a fa… szomorúfűz, azt hiszem. Az ágai egészen a járdára lógnak. Ki kell 
kerülni. Mindjárt ott vagyunk, de előbb a pék. A friss kiflik, sütemények il-
lata keveredik a kipufogókéval. Nem mondanám, hogy jó párosítás. Innen 
egy apró, barna foltos kutya követ minket. Éhes, s ezt mindenki tudtára adja 
hangos csaholásával. 

A gyerekek zsivaja hallatszik, ez már biztos az iskola. A nap már megint 
huncutkodik, alig tudunk rálelni iskolatársainkra. 

Kovács Bicskei Réka, 7. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa
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A mi udvarunk

A kapun belépve egy tágas, füves terület tárul elém, ez a mi udvarunk.
Az első udvarban virágoskert található. Tavasszal a legszebb, amikor nyílnak 

az első virágok. Nárcisz, tulipán és jácint díszíti a kis kertet, nyáron pedig rózsa. A 
középső udvarban van a hintám. Szabad időmben szeretek hintázni és zenét hall-
gatni. A hinta egy nagy diófa alatt leng, és nyáron a fa terebélyes lombja adja a 
hűvöst. A homokozó közel van a hintához. Nyári szünetben szoktam ott játszani. 
Míg építem a homokvárat, a kutyám, akit Kellynek hívnak, ott fekszik mellettem, 
és figyeli, mit ügyeskedek. Itt van még a kerti csap is, amit sziklakert vesz körül. 
A középső udvarban szeretek a legjobban. Sokat játszom ott a kutyámmal, sza-
ladgálok, labdázok. Az udvar végén gyümölcsfák sorakoznak. Tavasszal e fákat 
virágok ezrei borítják. Legjobban a vad őszibarack termését szeretem. Az almafa 
alatt szoktam olvasni.

Az udvarom szép és tágas. A szabad időmet gyakran itt töltöm.
Capár Andrea, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Nyár

Beköszöntött már a nyár,
A kutya a kicsinyére vár.
Menjünk a medencére!
Elmennék Velencébe.

Gyerünk a fagyishoz,
Utána a Katihoz!
Mindenki erre vár,
Végre itt a nyár.

Gordán Carmen, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Eltűnt Jancsika! 
(Elmeséli Éva szolgálólánya)

A Bornemissza családnál hat éve szolgálok. Nagyon kedves emberek, mindig 
is szerettem őket. Éva asszony sohasem parancsolgat, úgy beszél velem, mintha a 
barátnője lennék. A kis Jancsikára születése óta vigyázok. Okos, szófogadó fiúcs-
ka, sosem volt vele gond.

A minap épp a kertben játszottam a kisfiúval, amikor vendégünk érkezett. 
Furcsa, ellenszenves ember. Az arca barna, keskeny és csontos volt, orra görbe, a 
kezén pedig hosszú heg éktelenkedett. Azt állította, Balogh Tamásnak hívják, és 
marhakereskedő. Bornemissza urat kereste. Már épp mondtam neki, hogy az úr 
nincs itthon, jöjjön vissza néhány nap múlva, amikor Éva lépett ki az udvarra, és 
behívta a házba a jövevényt. Ijedten néztem az asszonyra, aki bólintott, jelezve, 
hogy szerinte is furcsa ez az ember, de hát a vendég az vendég. Csak nem zavar-
hatja el! Mivel Jancsika már türelmetlenül rángatta a karom, folytattuk a játékot. 
Miközben néztem a kisfiút, amint egy kitömött zsákkal párbajozik, állandóan a 
kereskedő járt az eszemben. Hirtelen egy mondattöredéket hallottam meg a 
szobából:

– Derék ember. Hol van most?
Miért érdekli Balogh urat, hogy hol van Bornemissza Gergely? Vajon mit 

akarhat? Rosszat sejtve indultam a szobába, de az ajtóban szembetalálkoztam 
a kereskedővel, aki kiment az udvarra, mondott valamit Miklós deáknak és Jan-
csikának, majd mindhárman kimentek a kapun. Éva asszony még utánuk kiabált, 
hogy ne felejtsenek el trombitát venni a fiúnak, aztán bement a szobába. Ezután 
már minden nagyon gyorsan történt. Az asszonyom nagyjából negyedóra múlva 
eszeveszett gyorsasággal rohant ki az ajtón. Közölte, hogy baj van, el kell mennie, 
vigyázzak a házra. Mindezt sírva mondta el, és már kinn is volt a kapun. Lerogy-
tam a kerti padra, és tehetetlenül vártam. Bűntudatom volt, tudtam, igazam volt 
a kereskedővel kapcsolatban. Nem tudom, meddig ültem ott mozdulatlanul, ta-
lán egy-két órát, amikor bejött a kapun a szomszédasszony.

– Jó napot kívánok! Azt üzeni Bornemisszáné, hogy Egerbe megy a török után. 
Visszaszerzi a gyerekét. Maga pedig vigyázzon a házra, amíg vissza nem ér.

Jaj nekem! Mi lesz velem? Éva asszony már egy hete elment, és még min-
dig semmi hír nincs róla. Remélem, jól van, és nemsokára hazajön Jancsikával 
együtt.

Tápai Ramóna, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Gergián halála 
(Gion Nándor regénye után szabadon)

Habár a hold már fehér lámpának tűnt az égen, a csillagok nem 
bújtak elő. Az ég még vöröslött a lenyugvó naptól. A gyerekek érez-
ték a köd hűsítő illatát, és élvezték a pillanatokat. A torony aljáról 
lágy, békés zongorahang hallatszott. Burai J. azt kívánta, bárcsak 
ez a pillanat soha ne érne véget. Bárcsak tarthatna örökké! Oszkár, 
Aranka, Péter és Tamás is csodálták a gyönyörű éjszakát.

Hirtelen egy durranás hallatszott. A zongora elhallgatott. A gye-
rekeket az ijedtségtől kirázta a hideg. Olyan gyorsan, ahogy tehet-
ték, leszaladtak a toronyról. Gergián nem volt ott. Sem a zongoránál, 
sem a házánál. Burai J. elindult egy irányba. A többiek követték. A 
sűrű ködben alig láttak. Mindannyian kiabáltak, hívták Gergiánt. Be-
esteledett. Sötét volt. Egyszerre csak Aranka elesett.

– Megbotlottam – mondta, míg föltápászkodott. Először Tamás 
vette észre, majd Oszkár, Aranka és Péter. Burai J. utolsónak. A gye-
rekek elsápadtak. Burai J. szemében könnycsepp jelent meg. Aran-
ka zokogott. Gergián körül piros volt a föld. A ruhája is. A gyerekek 
tisztában voltak vele, de nem merték kimondani: Gergián halott. De 
még akkor is, ha tudták, nem értették. Miért ölné meg valaki Gergi-
ánt? A vadőrt, aki csak a madarakat őrzi, soha senkinek nem ártott. 

– Biztos Ságiék voltak – mondta mérgesen Tamás –, csakis ők 
tehették.

Mindannyian leültek a puha földre megbeszélni a teendőket. De 
Burai J. nem figyelt oda, mert a keze beleakadt valamibe. Megfor-
dult, és meglátta, mi az. Egy puska. És nem akármilyen puska volt. 
Az a puska az apjáé volt. A csöve fekete, és bele van vésve: Burai M. 
Az apja mindig azt mondogatta neki, hogy majd ha nagy lesz, övé 
lesz ez a puska. És majd belevésik az ő nevét is. A fiú mindig arról 
álmodozott, milyen jól nézne ki egymás alatt ez a két név: Burai M. 
és Burai J. De vissza kellett térnie a valóságba. Hogy került ide ez a 
puska? Abban biztos volt, hogy vele ölték meg Gergiánt, de azt nem 
tudta elhinni, hogy az apja a tettes. Egyszerűen nem akarta elhinni. 
Fölkelt. És sírt. Nem merte bevallani, de sírt. Hogy tehetett az apja 
ilyet? Csakis ő tehette. De miért? Fogta a puskát és hazaindult. A 
gyerekek utánamentek, kérdezték, honnan van a puska, hova megy, 
de ő nem válaszolt. Csak ment. A többiek visszatértek Gergiánhoz, 
és Burai J. egyedül folytatta az utat. Egész idő alatt azon gondolko-
zott, hogyan kérdezhetné meg az apjától, hogy miért tette. A házuk 
elé ért. 

– Elnézést, te vagy Burai J.? – kérdezte tőle egy ismeretlen kis-
lány.

– Ehm, hát... Igen.
– Gergián meghalt? – Burai J. meglepődött. Honnan tudja ez a 

kislány, hogy Gergián meghalt? – Mert láttam, mikor lelőtték. Nem 
akartam látni, de kint voltam a nádasban, a kutyámat kerestem.

– Láttad, ki ölte meg? – kérdezte Buai J., reménykedve, hogy nem 
az ő apja volt.

– Először megkérdezte tőle, hogy ő-e Gergián. Majd megkérdez-
te tőle, hogy te hol vagy – hebegte a sápadt kislány.

– Hogy én hol vagyok?
– Igen. És elővett egy puskát. Pont ezt, ami a te kezedben van. 

Onnan szerezted? – Burai J. bólintott. – És azt kiabálta: Hogy lehet 
maga ilyen. Az én fiam többet nem akar velem lenni. Csak arról be-
szél, hogy Gergián így, a kárókatonák úgy...

– És aztán? – kérdezte Burai J. hitetlenkedve.
– És aztán odarepült egy nagy fekete madár... Nagy volt és feke-

te. Kékes csillogású. És utána meglátta a madarat és rácélzott. De 
nem tudott jól lőni. A lövés Gergiánt érte...

– De akkor nem az apám volt. Ő nagyon jó vadász. Mindig azt 
találja el, amit megcéloz. Sohasem téved. 

– Nem férfi volt. Piros, magas sarkú cipő volt rajta. Férfiak olyat 
nem hordanak. Nagy barna bundát viselt.

– Anyukámnak van olyan cipője és bundája... – döbbent rá Bu-
rai J.

Hirtelen megszédült, le kellett ülnie. A kislány elment, Burai J. 
pedig még sokáig szótlanul bámult a sötétbe.

Javorán Anna, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék



Jó
 P

aj
tá

s, 
23

–2
4.

 sz
ám

, 2
01

2.
 jú

ni
us

 1
4.

�0

Találkozásom a kis herceggel
Ma nyolc órám volt. Most jövök haza az iskolából, egyedül a sötétben. 

Egyszer csak elered az eső. Rövid ujjú trikóban vagyok. Arra gondolok, milyen 
jó lett volna, ha délelőtt hallgattam volna anyukámra, és hozok esernyőt. No, 
mindegy, most már késő. Hirtelen egy cérnavékony hang szólt hozzám:

– Látom, fázol. Kérsz esernyőt?
– Persze! – nem is gondolkodtam, hátranyúltam és elvettem. Pár másodperc 

múlva megdermedtem. Ilyesmikre gondoltam… Vajon ki szólt hozzám? Isme-
rem-e? Kinek ilyen vékony a hangja az ismerőseim közül? 

Hátrafordultam. Hát ott áll egy kisfiú. Piros kabátja nem volt begombol-
va, ezért látszott, hogy fehér az inge. Zöld nadrágja bele volt gyűrve a fekete 
csizmájába. Szőke haja tündöklött az esőben és a villám fényében. Olyan volt, 
mint egy lámpás. Amikor kezet ráztam vele, akkor vettem észre, hogy száraz, 
egy csepp víz sincs rajta. Amikor abbahagytam a csodálkozást, bemutatkoztam 
neki.

– Hogyhogy te nem áztál meg? – kérdeztem tőle.
– Én vagyok a kis herceg. Azért. A B-612-es bolygóról jöttem. Engem nem 

érinthet meg a víz.
– Miért nem?
– Miért van táska rajtad? – nem is figyelt a kérdésemre.
– Mert iskolába járok.
– Az az iskola? 
– Te nem jársz iskolába?
– Nem – sóhajtott.
Sok időbe telt, mire elmagyaráztam. Amikor végre megértette, kérdezni 

kezdett valamit.
– Miért van… – jött egy nagy villanás. Egyszer csak eltűnt. Érdekes, az eser-

nyője még nálam maradt.
Ebből az a tanulság, hogy ha találkoztok egy kis alakkal, akit nem érinthet 

meg a víz, ne fogadjátok el tőle az esernyőjét, mert a kis szemtelen eltűnik, bú-
csúzás nélkül. Még meg se köszönhetitek neki.

Brindza Mátyás, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Vendégségben
A szüleim még a nyáron megígérték, hogy a téli szünidőben meglátogatjuk 

az ismerőseinket, akik Magyarországon élnek. 
Alig vártam, hogy elinduljunk, hiszen ez pár napos vakáció lesz Pesten. Na-

gyon nehéz volt megtalálni az utcát, ahol élnek, mert Pest nagy. Apu párszor 
eltévesztette az irányt, hiába mondtuk neki mi, csajok, hogy ne forduljon, ő mi-
dig azt gondolja, hogy neki van igaza. És mikor eltévedtünk, a GPS-t hibáztatta. 
Talán ilyenek a férfiak. Önfejűek. 

Amikor Timi itt volt Újvidéken, sokat mesélt a barátairól, és nagyon kíváncsi 
voltam, hogy néznek ki, mert elég idegesítő az, mikor valakiről mindent tudsz, 
kivéve azt, hogy néz ki.

– Na, ez itt Dzsúli, Ádám és Vivien, a legjobb haverjaim. Ez meg itt Krisztina, 
Újvidékről – mondta Timi.

– Csá! – köszöntek egyszerre.
Most már be tudtam illeszteni az arcukat a történetekbe, amelyeket Timi 

mesélt róluk. Rövid ismerkedés után Ádám megkérdezte Dzsúlit:
– Van pofafüstölőd?
– Te blázolsz?
– Hát, elszívhatnék egyet.
Az elszívhatnékig fogalmam sem volt, hogy miről beszélnek. Talán cigi. Hát, 

jól van, tizenhét éves, elég idős ahhoz, hogy tudja, milyen káros a cigi. 
– Tudjátok, mit olvasott nekünk a tanárnő arról, hogy hívják tolvajnyelven 
a cigit? – kérdeztem őket.
– Hogy?
– Koporsószeg!
Ezen nevettünk egy ideig.
– Kinek van zsozsója? – kérdezte Vivien.
– Mi az a zsozsó? Valami a jojóval kapcsolatos? – kérdeztem.
– A zsozsó pénz – volt a válasz, és én kicsit hülyének éreztem magam, de 

Istenem, mindenkivel történik ilyesmi. Csak nem akarom, hogy egy buta kül-
földinek nézzenek, aki a pénzt a jojóhoz hasonlítja. Szent egek! Érdekes volt 
velük társalogni, és meg is tanultam néhány új szót, amit mi nem használunk, 
mint például: zsozsó, blázolni, pofafüstölő, aszfaltbuborék, benzinkecske (ez a 
kedvencem), cekker, dizsi, gáz, kamu… stb. Szerintem náluk most ezek a menő 
szavak. És mikor már azt gondoltam, hogy vége ennek az egésznek, Timi meg-
kérdezett:

– Jössz velem majmot tömni?
Vannak helyzetek, mikor valaki beszél hozzád, s neked fogalmad sincs, hogy 

miről dumál, és akkor csak mosolyogsz meg bólogatsz… Ez olyan volt. Csak 
rávágtam, hogy jövök. Nos, amit isten ad! Csak ne tömjünk majmokat.

– Ugye nem értesz?
– Nem.
– Kajálni hívtalak.
 Tehát mégiscsak majmokat fogunk tömni.
Mindig úgy gondoltam, hogy jól ismerem a magyar nyelvet. Ebben téved-

tem, és rájöttem, hogy valójában mennyi mindent… nem tudok.
Resnyák Krisztina, 8. osztály, József Attila iskola, Újvidék

Nyár

Itt a nyár,
Szaladj már!
Siessünk a medencére,
Csobbanjunk a vízbe!

Labdázzunk, fogócskázzunk,
Hintázzunk, rohangáljunk,
Másszunk fel a magas fára,
Nehogy letörjön az ága!

Szaladjunk át a szigetre,
Csúszkáljunk, mászkáljunk,
Ne aludjuk át a napot,
Mindenki húzzon színes kalapot!

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

Hol nyaraljunk?
Közeledik a nyári szabadságok idénye, sokan gondolkodnak 

azon, hol nyaraljanak. Az idén a legkeresettebb szálloda Ausztrália 
és Óceánia partjaihoz közeli helyen van, de nem a földön, hanem az 
óceán fenekén helyezkedik el. Egy különleges üvegből készült gömb 
veszi körül a hotelt, amely enyhíti a nyomást, és egyben oxigént is 
termel. Nyugodtan úszhat, játszhat a delfinekkel. Az apró gyerekekre 
az úszómester ügyel. Töltsön az óceán alján egy hetet a halak cso-
dálatos világában! A szálloda ára: 1000 euró a napi bérlet. – Balog 
Dóra, 7. osztály

Egy nap alatt…
Egy nap alatt körül szeretné utazni a világot? Megnézni Párizst, 

Tokiót, New Yorkot, Barcelonát? Ez most már nem gond. Mindenhova 
eljuthat a Pillanatutazóval. Csak elképzeli a helyet, és már ott is van. 
Váltson minél előbb jegyet, és élvezze a rendkívüli lehetőséget. Utaz-
zon a Pillanatutazóval! – Tóth Annabella, 7. osztály

Jön a Playstation 7!
A Sony Entertainment ma bejelentette, hogy az új Playstation egy 

hét múlva piacra kerül, és az ára megüti az ezer eurót. Az új játékkon-
zolt gondolatainkkal irányíthatjuk, a gondolatszenzor segítségével. 
Fejünkre kell tennünk egy sapkát, ami felveszi a gondolatainkat, és 
továbbítja egy nanoszekundum alatt. Az új konzul alapjátéka a Little  
Big Planet 8. A játékrajz forradalmi változásokon ment keresztül. A 
Sony egy hét alatt félmilliós bevételre számít. – Hamad Amir, 7. osz-
tály

Sziporkák az újvidéki 
Petőfi Sándor iskolából
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Spékelt évszakok

Hidegőrlő január
Szánkózós február
Táncolós március
Virágos április
Hangszeres május
Napozós június
Bikinis július
Fürdős augusztus
Szőlős szeptember
Szüretelő október
Esős november
Havas december

Gulyás Valentina, 5. osztály, 
Szervó Mihály iskola, Padé

Csobánkai tábor

Csobánkán van egy híres tábor,
Oda járok minden nyáron.
Bikiniben sárcsúszdázunk,
Állandóan játszadozunk.
Nem mondom, hogy pihenünk,
Kiadós sétákra megyünk.
A csoportvezetőink kedvesek,
Ismerkedni szeretnek.

Télen arra gondolok,
Álmodom, hogy ott vagyok.
Bújócskázni, énekelni is szeretek,
Ott mindezt lehet.
Remélem, idén is oda mehetek.

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

Lila

Lila az én kedvenc színem,
Azért, mert a legszebb nékem.
A piros és a kék keveréke,
Ilyen az én szobám színe.

Lila az ibolya,
És jó az illata.
Lila, levendula, levél,
Sok történetet elmesél.

Mészáros Noémi, 5. osztály, 
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Nyári terveim
A nyári szünidőt mindenki, azaz majdnem mindenki nagyon szereti. Az utol-

só héten már nagyon izgatottak szoktunk lenni.
Én például már egy hónappal a nyári szünidő előtt ikszelgetem a kalendári-

umban a napokat, de persze mindig akadnak kivételek. Vannak olyanok is, akik 
velem ellentétben annyira szeretnek iskolába járni, hogy minden egyes napot, 
percet élveznek az iskolában. A nyári szünidő június közepétől szeptember 
elsejéig tart, és hatvankét napos. Eddig majdnem minden évben a tengerre 
mentünk, de az idén már egy kis változatosságot szeretnénk, úgyhogy a nyári 
szünetben legelőször Romániába, illetve Erdélybe megyünk, ahol megnézzük 
Drakula kastélyát és a Sóvárat. Kiskoromban sokat hallottam a Drakulákról és 
már alig várom, hogy láthassam a kastélyt. Romániából hazatérve a kisoroszi 
táborba megyek, ahova már az idén harmadszor jutok el, de arra sose fogok 
ráunni. Ott gyöngyöt fűzünk, gölöncsérezünk, kosarat fonunk. A tábor ötnapos, 
és reggel kilenctől este hatig tart. Mivel Kisoroszon nincs rokonom, így minden-
nap utazok a csernyei barátaimmal. A táborban rengeteg barátot szereztem. 
Nekem az utolsó nap tetszik a legjobban. Ekkor rendezik a Ki mit tud versenyt, 
amin az idén a lányokkal együtt egy tánccal lépünk fel. A tábor után Magyar-
országra látogatunk el. Budapesten a Lánchidat szeretném megnézni, és a Ve-
lencei-tavat is körüljárjuk. Magyarországra egy hétre megyünk. A bátyáméknál 
szállunk meg, mert ők Iváncsán laknak egy szép kertes házban, és velük járjuk 
be Magyarországot. 

Onnan hazatérve már csak egy pár nap marad a szünetből. Megcsinálom 
a leckét, és már el is kezdődik az iskola. Remélem, hogy jól fog eltelni a nyári 
szünidőm.

Selymesi Laura, 6. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Kék

A kéket nagyon szeretem,
Mert ilyen színű a víz a tengeren.
Ilyen az ég is fent,
Ha ilyen színt látsz, a bánat elmehet.

Sok minden kék az életben,
A kezem is ilyen, ha beverem.
A Duna is kék volt régen,
Míg be nem piszkolták a mai időben.

Mészáros Noémi, 5. osztály, 
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

A pilóta és a kis herceg
A pilóta sok levelet kapott a gyerekektől. Azt írták neki, hogy a bárány nem 

legelte le a rózsát. Éppen egy levelet olvasott, amikor csengettek. Az ajtóban 
egy kisfiú állt. Aranyhaja volt, nevetett, és aranyszínű sál volt a nyakában.

– Jó napot! – mondta a kis herceg.
– Jó napot! – örült a pilóta.
– Szerettelek volna látni, ezért ismét leszálltam. Vártam rád, de te nem jöttél. 

A kígyótól tudom, hogy hol élsz.
– Gyere be, és mesélj nekem!
– A virágom és a bárányom jól vannak. A vulkánjaimat naponta kitisztítom. 
– És te? Hogy vagy? – kérdezte.
– Akkor repültem utoljára, amikor te elmentél. Azóta sokat rajzolok.
– Rajzolj nekem egy kutat!
– Miért kell a kút?
– Azért, hogy a rózsámat öntözzem, a bárányomat pedig itassam.
– Vissza szeretnél menni a bolygódra?
– Vissza kell mennem, mert vár a rózsám, a bárányom és a három vulkánom 

– mondta szomorúan a kis herceg.
– Van egy jó ötletem! – kiáltott fel a pilóta. Beszállunk a repülőmbe, és ide-

hozzuk a rózsádat meg a bárányodat. Mit szólsz hozzá?
– És a vulkánjaimmal mi lesz? – kérdezte szomorúan a kis herceg.
– Rajzolok neked néhányat.
– Nagyon jószívű vagy! Egészen más vagy, mint a többi felnőtt!
Azóta együtt öntözik a virágot, gondoskodnak a bárányról, kitisztítják időn-

ként a vulkánokat, és minden este megnézik a naplementét.
Dékány Áron, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Ismét vége egy tanévnek, mögöttetek a rendszeres tanulás, a 
felelésekkel, ellenőrzőkkel, versenyekkel járó izgalmak. Ennek ered-
ményét mindannyiatok örömére majd a bizonyítványok őrzik.

Most a pihenés következik: a kirándulás, táborozás, barát-
kozás, napozás, fürdés, jó olvasnivaló... és néha egy kis munka 
a ház körül. Mindez belefér az előttetek álló vakációba.

A Rügyfakadás pedig várja szeptemberben a nyári élmé-
nyekről szóló írásokat. A júniusi küldeményeket is szeptember-
ben nyugtázom.

Szép nyarat!
Tomán Mária

Kedves Pajtások!
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1830 karácsonyán a nyolcesztendős Schlie-
mann Heinrich a Világtörténet a gyerekeknek 
című könyvet kapta ajándékba. Ekkor ismer-
kedett meg a trójai háború történetével, Ho-
mérosz époszának hőseivel, harcaival. Újra és 
újra elolvasta, egyre jobban beleélte magát az 
eseményekbe. Ettől kezdve Homérosz hősköl-
teménye végigkísérte egész életén. Meg volt 
győződve arról, hogy a trójai háború valóban 
megtörtént, és nem a költő képzeletében szü-
letett, mint ahogyan az emberek gondolták. 
Már akkor elhatározta, hogy felkutatja és nap-
fényre hozza Tróját. 

Mindez 1830-ban történt, és már 1871 
őszén Schliemann meghatódva nézte az ásók 
nyomán felbukkanó mintegy négyezer éves 
falakat. Trója feltárása küzdelmes élet ered-
ménye volt. Schliemann nagyon korán elvesz-
tette szüleit. Tizennégy éves korától magának 
kellett megkeresnie kenyerét. Volt boltosinas, 
kabinos hajón, írnok, szolga a kereskedésben. 
Közben megtanult görögül, latinul, angolul. 
Később egy holland kereskedelmi cég péter-
vári és moszkvai képviselője lett. Ügyes keres-
kedő volt, így néhány év alatt nagy vagyont 
szerzett. Ekkor elérkezett az idő, hogy gyer-
mekkori vágyát megvalósítsa.

Schliemann 1811-ben Kis-Ázsia partvi-
dékére hajózott, amelyről feltételezte, hogy 
ott állt Trója. Schliemann a környék alapos 
tanulmányozása után a Hiszarlik falu melletti 
dombon kétszáz emberrel megkezdte az ása-
tásokat. Amikor felbontották a domb lejtőjét, 
hatalmas kövekből sziklára épített hat méter 
magas vastag falra bukkantak. A fal mentén 
kőből épített feljárót találtak, amely a várka-
puhoz vezetett. A kaputól nem messze egy 
nagy házfal maradványait találták. A romok 
arról tanúskodtak, hogy a várat tűzvész pusz-
tította el. Ennek láttán Schliemann meg volt 
győződve arról, hogy megtalálta a Homérosz 
által megénekelt ősi várost, és mindent úgy, 
ahogy a költő írta. A kiásott ház falait Priam-
osz trójai király egykori palotamaradványai-
nak vélte.

A fal kiásása közben egy omladékban 
arany csillanását vette észre. Az emberek szá-

mára reggelizőszünetet rendelt, nehogy fel-
támadjon bennük a kapzsiság. Azután maga 
kaparta ki késével a felbecsülhetetlen értékű 
kincseket. A több mint kilencezer aranytárgy-
ból álló leletet Schliemann az egyik berlini 
múzeumnak hagyta, ahol Priamosz kincse-
ként őrzik.

Schliemann többször is ásatott Trójában. 
Ekkor derült ki, hogy a Hiszarlik-domb kilenc 
egymásra épült település maradványait rejte-
gette magában. A homéroszi Trója – ahogyan 
ezt a tudósok pontosan megállapították – va-
lójában a hetedik rétegben feltárt vár és a kö-
rülötte fekvő település volt. 

Homérosz époszai életre keltik az első 
görögök, az akhájok világát. Ezt tanúsítják az 
ásatásokon előkerült leletek, a régi írásjelek 
megfejtése, valamint a tudományos kutatások 
eredményei is, tehát a Homérosz által meg-
énekelt Trója valóban létezett, és a trójai há-
ború a valóságban megtörtént. 

A mükénéi görögök teknőszerű fekete ha-
jókkal előbb saját partjaikat, majd a szigeteket 
hajózták körül. Különösen vonzotta őket Trója 
gazdagsága.

A gazdag kis-ázsiai városra támadó akhájok 
célja hódítás és zsákmányszerzés volt. Mégis a 
görög mondavilág a háborút a görög vezérek 
dicső vállalkozásának tartja, és így meséli el.

Poszeidón, a tenger istene, leányának la-
kodalmára minden istent meghívott, kivéve 
Ériszt, a viszálykodás istennőjét. Érisz ezért 
bosszúból elhatározta, hogy viszályt szít a 
vendégek között.

Amikor az istenek asztalhoz ültek, Érisz 
aranyalmát dobott az istennők közé ezzel a 
felirattal: „A legszebbnek.” Azok rögtön ös-
szevesztek, kié legyen az aranyalma. Három 
istennő: Héra, Zeusz felesége, Pallasz Athé-
né, a bölcsesség, és Aphrodité, a szépség 
istennője vetélkedett egymással. Végül is a 
trójai királyfihoz, Párishoz fordultak, döntse 
el, kié legyen az aranyalma. Páris végül is 
Aphroditének adta az almát. Héra ezért meg-
haragudott Párisra, és elhatározta, elpusztít-
ja Tróját. A világ legszebb asszonya a spártai 
király felesége, a szép Heléna volt. Ezért Pá-

ris, bízva az istennő ígéretében, felkereste 
a spártai királyt, aki barátságosan fogadta. 
Páris azonban rútul visszaélt a vendégszere-
tettel, és elrabolta szép Helénát. Páris tette 
nagy felháborodást váltott ki a görögök kö-
zött. Ezért a görög királyok seregeikkel Trója 
ellen indultak.

Már tizedik éve folyt a küzdelem Trójáért 
a görögök és a trójaiak között. A várost védő 
harcosok a görögök minden támadását vissza-
verték. A szembeszálló vitézek már név szerint 
is ismerték egymást, és a vár előtti térség éve-
ken át kemény csaták és párviadalok színtere 
volt. A görögök közül a rettenthetetlen és 
sebezhetetlen Akhilleusz emelkedett ki, de 
ott volt Ajaksz görög hős is, a trójai harcosok 
élén pedig Hektor, Priámosz király legidősebb 
fia állt. A háború tizedik évében a küzdelem 
egyre hevesebbé vált. Hektor felkészült arra, 
hogy döntő harcot vívjon Akhilleusszal, és azt 
is tudta, hogy ebből a harcból csak egyikük 
maradhat életben. Hektor a csatába indulás 
előtt megkereste feleségét, hogy elbúcsúzzon 
tőle.

Akhilleusz összeszólalkozott Agamem-
nonnal (Mükéné királya, a trójai háborúban a 
görög hadsereg fővezére), és sértődötten fél-
revonult. Amikor a trójaiak megtudták, hogy 
Akhilleusz többé nem harcol, támadásra in-
dultak. Patroklosz ekkor magára öltötte Akhil-
leusz pajzsát és fegyverét. A trójaiak riadtan 
menekültek, de Hektor felismerte Patrokloszt, 
és megölte.

Akhilleusz megsiratta legkedvesebb barát-
ját. Megesküdött arra, hogy megbosszulja őt. 
Másnap csatába indultak a görögök, élükön 
Akhilleusszal. Olyan erővel rontottak az ellen-
ségre, hogy a trójaiak megfutamodtak, és vis-
szarohantak a város falai mögé. Egyedül csak 
Hektor maradt a falakon kívül. Hiába kérlelte 
atyja, Priámosz, jöjjön a biztos falak mögé, 
nem hallgatott rá. Akhilleusz egészen a kapuig 
tört előre, mindenütt kereste Hektort, s most 
itt állt előtte, azokba a fegyverekbe burkolva, 
amelyeket Patroklosztól zsákmányolt. 

Ez a látvány még jobban fokozta dühét, és 
hatalmas dárdáját rázva rohant Hektor felé. A 

A görög-trójai háború

Akhilleusz legyőzi Hektort – könyvillusztráció A trójai faló egy történelmi filmben
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görögök visszahúzódtak, a trójaiak a falakról 
nézték a két hős összecsapását.

– Állj meg, Akhilleusz! – kiáltotta Hektor. 
– Kössünk szerződést!

– Hektor, ne emlegess nekem megegye-
zést! Nem lehet! Szedd össze minden erődet, 
most nem menekülsz meg! 

Ezzel nekirontott Hektornak. A két hős 
kemény párviadalt vívott. Akhilleusz végül is 
legyőzte Hektort.

Akhilleuszt a bosszúvágy annyira elvakítot-
ta, hogy szörnyű gyalázatot eszelt ki. A halott 
Hektor lábait szíjjal harci szekérhez kötözte, s 
így vonszolta a hajók felé.

Priamosz és a trójaiak szörnyülködve néz-
ték ezt a gyalázatot. Ekkor a trójai falakon 
megjelent Páris királyfi, és megcélozta nyilával 
Akhilleusz sarkát – tudta, hogy csak ott sebez-
hető, mert születésekor anyja belemártotta az 
élet vizébe, de a sarkát nem fogta az élet vize 
– Páris királyfi nyílvesszője célba talált, és lete-
rítette Akhilleuszt, így bosszulta meg Hektort!

Tízévi sikertelen ostrom után a görög ak-
hájok elhatározták, hogy felhagynak a további 
ostrommal, és visszatérnek Görögországba. 
Ekkor Odüsszeusz szólt a görögökhöz, hadi-
cselt javasolt.

Odüsszeusz javaslatára egy hatalmas fa-
lovat készítettek, amelynek belsejében a leg-
jobb görög harcosok rejtőztek. Azután a gö-
rögök elvitorláztak nyugatra, mintha elálltak 
volna a további hadakozástól. Közben a tró-
jaiak az ottmaradt falovat a városba vontatták 
– azt hitték, hogy az istenek ajándéka. Midőn 
leszállt az éj, Odüsszeusz cinkosai kijöttek a 
falóból, és kinyitották Trója kapuját, amelyen 
az éj leple alatt visszatért az akháj sereg, és be-
nyomult Trójába.

Az álmukból felriadt trójaiak védekezni 
próbáltak, de hiába: az akhájok legyőzték őket. 
Aztán elosztották egymás között a hadizsák-
mányt, és felgyújtották a várost. Elvonulásuk 
után csak a kihalt üszkös romok jelölték azt a 
helyet, ahol egykor a híres Trója állt...

Odüsszeusz Ithaka királya volt. Amikor 
elment a háborúba, otthon hagyta szép fe-
leségét, Pénelopét és kisfiát, Télemakhoszt. 
Homérosz megénekelte Odüsszeusznak, a 

leleményes görög hősnek viszontagságos 
hazatérését a trójai háborúból. Odüsszeusz tíz 
évig bolyongott a tengereken a szigetek kö-
zött, számtalan csodálatos kalandot megélt, s 
végül hazaérkezett Ithaka szigetére.

Amikor a phaiákok (feiákok) földjére értek, 
tönkrement hősünk hajója, és elvesztette le-
génységének nagyobb részét. Ezért Odüsz- 
szeusz Alkimosz király elé ment, és segítségét 
kérte a további utazásához. A király egy bárkát 
és 52 tengerészt adományozott az útra.

A szirének (halfarkú görög mitológiai női 
alakok) sziklái mellett kellett elhaladniuk, ők 
veszélyt jelentettek, aki meghallja éneküket, 
az vesztébe rohan. 

A szirének ellen úgy védekeztek Odüssze-
usz emberei, hogy mindenkinek viaszt tömtek 
a fülébe, míg Odüsszeuszt, aki hallani akarta 
a szirének varázslatos énekét, az emberei a 
hajóárbochoz kötözték. Amikor a szirének 
elárasztották Odüsszeusz hajóját, ő el akarta 
oldoztatni magát, de emberei még jobban 
megerősítették a köteleket.

Odüsszeusz bárkája így érkezett el a Szkül-
la-szikla szirtjéhez. (Szkülla és Kharübdisz a 
görög mitológiában két veszélyes szikla a ten-
gerben, amelyek veszélyeztették a hajózást a 

Messinai-tengerszorosban Szicília és Kalábria 
között. Az ókori görögök tengeri szörnynek 
képzelték, amelynek 12 lába és 6 feje van, 
megtámadják a hajókat, és elnyelik a tenge-
részeket.)

Odüsszeusz elhatározta, hogy megsemmi-
síti a tengeri szörnyet. Egy felcsapó vízoszlop 
hat tengerészét sodorta le a bárkáról. Majd 
Héliosz szigeténél roncsra tört a bárka. Ezt a 
vészt csak Odüsszeusz élte túl, aki a tenge-
ren hánykolódva egy gerendán, hihetetlen 
szerencsével átvergődött Szkülla szirtje alatt, 
majd Kalipszó nimfa szigetére vetődött.

Újra a phaiákok szigetére került, akik nagy 
pompával fogadták Odüsszeuszt, majd egy 
bárkát ajándékoztak neki, és hazatérhetett 
Ithakába.

Odüsszeusz végre húszévi hánykolódás 
után kikötött Ithaka szigetén. Megváltoztatta 
külsejét, és amikor felkereste a még hű kon-
dását, Eumaioszt, egyszerű koldusnak adta 
ki magát. A kondása nagyon szépen fogadta, 
és mindent elmondott, ami Ithakán történt. 
Megtudta, hogy felesége, Pénelopé húsz éven 
át hűségesen várta távol maradt férjét, s köz-
ben kérői zaklatását azzal hárította el, hogy 
mielőtt választana közülük, elkészíti apósa 
szemfedőjét, de amit nappal elkészített, azt 
éjjel kifejtette... Közben a sok kérő minden va-
gyont felevett.

Közben Odüsszeusz a kondásnál találko-
zott fiával, Télemakhosszal, és felfedte előtte 
kilétét. A következő napokban Odüsszeusz 
koldusnak álcázva jelentkezett Pénelopé ud-
varában kérőnek.

Pénelopé egy íjászati versenyen akarta el-
dönteni a kérők kívánságát. Ezért a kincstárból 
előkerítette Odüsszeusz visszacsapó íját, és azt 
vitte a kérők elé. A nyílvesszőt 12 fejszefokán 
kellett átlőni, a győztes pedig elnyeri az úrnő 
kezét. A kérők hasztalanul próbálkoztak, míg 
a koldusnak öltözött Odüsszeusznak sikerült 
a nyílvesszőt átlőni a fejszék fokán, majd jelt 
adott fiának a leszámolásra a kérőkkel. Rövid 
időn belül hű embereivel legyőzték a kérőket.

Odüsszeusz pedig húsz év után végre talál-
kozott feleségével, Pénelopével. 

Összeállította: Uri Ferenc történész

Páris ítélete: ki a szebb? Héra, Pallasz Athéné vagy Aphrodité? Trója építészete a mai romoknál is lenyűgöző

Heinrich Schliemann, Trója felfedezője
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Felbukik az arca előttem egy-egy pil-
lanatra, mint a fuldoklóé, aztán újra 
elmerül, alámerül a régi emlékek tar-

kaságában.
Kövér, erős, piros arcú öregember volt, 

vastag kajla bajusszal s majdnem olyan 
magas volt, mint én most. Nem hiányzik. 
Megfakult emlékeim között ő is csak úgy él, 
mint kedves kis báránykám, akiért nagyon 
sírtam, amikor leölték és gőzölgő piros vére 
végigcsurgott a sárga téglákon. Ha nem 
hallanék beszélni róla néha-néha, biztosan 
elfelejtettem volna már.

Még kisfiú voltam, amikor élt. Homályo-
san még a lovaira is emlékszem. A két cson-
tos gebére s a hosszú rozoga kocsira, amint 
hajnalban félálmomban megütötte fülemet 
lármás zötyögése és este a hazatéréskor 
nagyapám durva, rekedt hangja:

– Hó-háá! Mi az, mér nem nyitjátok ki 
már ezt a rohadt kaput, tán én szálljak le a 
kocsiról? Egyszer még összetöröm!

A szemei dühösen villogtak ilyenkor, 
amint nyílegyenesen állt a bakon és átnézett 
a deszkakerítésen. Összerázkódtam, vajon 
mi is lenne, ha egyszer tényleg nekihajtana 
a kapunak, és összezúzná darabokra.

Fuvaros volt a nagyapám és rettentő ere-
jű ember. Úgy mondják, hogy fiatalkorában, 
amikor reggeltől estig a másfél méteres zsá-
kokat hordta a hajófenékre, este még tán-
colni ment a nagykocsmába. Fáradhatatlan 
volt még akkor is, amikor én ismertem, pe-
dig már jóval túl volt a hatvanon. 

Nem mondott nekem soha becéző sza-
vakat, nem ültetett a térdére mesélni, ál-
talában keveset beszélt velem. Olyan volt, 
mint egy kőszikla, szilárd és rendíthetetlen. 
Azért én tudom, hogy szeretett, csak nem 
ismerte a gyengédséget. Amikor az apám 
elment a háborúba, ő kézen fogott és adott 
egy hatost. Azontúl többször jártam hozzá. 
Ha éppen evett, amikor jöttem, odaszólt a 
nagyanyámnak:

– Aggyá’ a gyereknek is egy tányért.
Nem kérdezte, éhes vagyok-e, s én ha 

már ettem is nem mertem szólni, úgy érez-
tem, így kell lennie: ő eszik, hát nekem is 
muszáj. Rendesen krumplilevest ettünk 
vagy szalonnát, de olykor aludttejet is. 
Nagyapám, mielőtt leültünk az asztalhoz, 
keresztet vetett s azután kezdett csak enni. 
Pedig nem volt vallásos ember. Nagyon 
szerettem nézni, amikor evett. Vastag vö-
rös bajusza szabályosan csúszkált le-fel és 

súrolta kétoldalt az arcát. Széles, bütykös 
keze, amikor szalonnát evett, egészen be-
zsírozódott és csillogott, mint valami nehéz 
érett gyümölcs. Mégis, ha emlékszem is va-
lamelyest, úgy tűnik, mintha sose élt volna, 
úgy tűnik, mintha álmomban láttam volna 
vagy valami őszinte mesében. Nagy csilla-
gos bicskája még ma is megvan. De nagyon 
megtompította élét az idő. Cipőpucolásnál 
használjuk. 

Sokszor törtem a fejem, hogy merre jár-
hat mindennap a kocsijával és sárga szőrű 
gebéivel. Az Engel boltosnak szállítja az árut 
falura, meg búzát a kanálisra a hajóra és 
Baranyából bort, néha öthektós hordókban 
is. Mégis szerettem volna többet tudni róla. 
Roppant érdekelt a mestersége. Hajh, reg-
geltől estig kocsin ülni szemre húzott kalap-
pal, néha a lovak közé suhintani, ördögien 
csábító dolog. Egyszer azután megkértem, 
vinne el magával. Mérgesen rámkiáltott:

– Eredj innen, mert oldalba váglak. Kiráz-
ná a lelkedet a kocsi.

Sokáig nem is szóltam neki, de egyszer 
újra, amikor hallottam, hogy Baranyába 
megy, nem bírtam ki, hogy el ne kéredzked-
jek vele. Csak ennyit szólt:

– Hajnalba, mire befogtam, készen legyé’.
És másnap csakugyan elvitt magával.
Kendermagos kakasunk hosszúakat ku-

korékolt a tejfehér égre. Kissé dideregtem, 
amíg nagyapám befogott és megitta két 
deci pálinkáját. Aztán felültünk a bakra. 
Nagynéném is kint volt az udvaron. Őt nem 
szerettem. Nagyon sokszor megvert akár-
miért is. Utánunk szólt kemény kötekedő 
hangon:

– Aztán vigyázzon a pénzre, nehogy elza-
bálja megint, mint ahogy szokta. Gondoljon 
miránk is, ne csak a saját hasára.

Megremegtem, hogy valami baj lesz eb-
ből a vakmerő figyelmeztetésből, de nagy-
apám, mintha észre se vette volna, nem 
szólt vissza semmit. A lovak közé csapott 
és kifordultunk a kapun. Kissé trágyaszagú 
volt a ruhája a finom reggeli levegőben, le-
heletében égett a pálinka, de nekem ez is 
tetszett akkor. 

Még nem jött el a nap az égre, amikor 
már felraktunk a boltosnál két óriási hor-
dót a kocsira, és kint zörögtünk a határ-
ban vastag feketegyümölcsű eperfák alatt. 
Nagyapám nem beszélt hozzám egész úton 
semmit. Hallgattunk, ő is, én is. Néha csúnya 
nagy legyek röpültek a lovakra, meg mérges 
darazsak, és nagyapám nagyokat suhintott 
feléjük az ostorral. A hordók kísértetiesen 
kongottak a hátunk mögött, és ebben a pil-
lanatban boldogabb voltam mindenkinél. 
Gyermekszívem úgy örült, mint a nap az 
égen.

Kis idő múlva már az erdőben voltunk. Az 
aranyszínű levelek elfogták előlünk a hősé-
get, s a hatalmas csöndben, a vén tölgyfák 
sejtelmes susogása alatt látni véltem a kar-
csú őzeket, izmos szarvasokat és az ágakon 
daloló csodálatos színű madarakat. 

Sokszor jártam arra azóta, amióta ő nem 
él, de sohase láttam oly szépnek az erdőt, 
mint akkor gyermekkoromban. Ma is olyan 
zöld az erdő s az eperfák is élnek húsos gyü-
mölcseikkel, csak ő nincs többé.

Nagyapám megtömte nagy büdös cse-
réppipáját, és széles fellegeket engedett az 
orrom alá. Mire a Dunához értünk, alapo-
san éreztem a kemény deszkaülést. A túlsó 
partra kompon kellett átmenni. Télen csak 
úgy jártak át a Duna jegén. Egyszer – úgy 
mondják – márciusi nap volt, s kocsi ilyen-
kor már nemigen mer rámenni a jégre, de 
nagyapám mégis nekihajtott. Az emberek 
kíváncsian csődültek a partra, biztosra vet-
ték, hogy beszakad a lovakkal együtt. Hi-
ába igyekeztek lebeszélni, nem hallgatott 
senkire. A jég jajgatott, recsegett, ropogott 
a kerekek alatt, mint a mennydörgés, s a 
két gebe megvadulva vágtatott a túlsó 
part felé. Nagyapám kiegyenesedve állt a 
kocsiban és báránybőr süvegét levitte fejé-
ről a szél. 

Hamarosan átértünk a túlsó partra. Reg-
gel kilenc óra lehetett. Meredek úton men-
tünk felfelé. A kocsiból ki kellett szállni és 
nagyapám tolta a kocsit. A nap majd ránk 
szakadt, olyan melegen tűzött. Nagyapám 
izzadt, csurgott róla a verejték, és néha csú-

Kirándulás a nagyapámmal
Herceg János Viharban című kötetéből

Herceg János Viharban című novelláskötete  
1933-ban jelent meg Szenteleky Kornél előszavával.  
Az író születésének 100-ik évfordulója alkalmából, 

2009-ben, az Életjel Kiadó jelentette meg ismét.



Jó
 P

aj
tá

s, 
23

–2
4.

 sz
ám

, 2
01

2.
 jú

ni
us

 1
4.

��

nyán elkáromkodta magát. Ahogy néztem 
az ingujjából kidagadó izmokat s bozontos 
szőrös mellét a kék ing alatt, valahogy ne-
kem is kedvem kerekedett, és nekiálltam 
a kocsi másik oldalára segíteni. Nagyapám 
rámnézett, elmosolyodott, de nem szólt 
semmit. Azt hiszem, tetszett neki a viselke-
désem.

Amikor felértünk a faluba, egyenesen 
egy nagy fehér ház elé hajtott. Valami fiatal 
parasztasszony jött ki, és ismerősként üd-
vözölt bennünket. Levitt a pincéjébe, ahol 
nagy hordók sorakoztak egymás mellett, s 
nagyapám széles üveglopóval sorra kóstol-
ta a borokat. Az utolsó hordónál nekem is 
hagyott valamit a lopóban.

– Ne! Idd ki! – mondta, és számhoz tar-
totta a szopókát.

Büszke örömmel szürcsöltem fel a ma-
radékot. Lent ültünk a pincében, a hordók 
tetején. Az asszony sonkát hozott le és 
fokhagymát. Ettünk és ittunk. A korty, amit 
megittam, megforgatta a szemeimet és a 
lábaimat, mintha a nyirkos padlóhoz kötöt-
te volna. Az asszonynak – ahogy visszaem-
lékszem – szép kék szemei voltak és magas 
kerek mellei.

Szüntelenül a szőlőről beszélt meg a bor-
ról, és láttam, hízeleg a nagyapámnak. Nagy-
apám keveset beszélt hozzá. Megitta a bort, 
amit az asszony még töltött neki, megettük a 
sonkát és elindultunk. A kiskapuban, amikor 
elbúcsúztunk, megsimogatott az asszony.

– Az unokám – mondta a nagyapám, és 
tovább mentünk. 

Az asszony még utánunk kiáltott, hogy 
ne felejtsük el nála megvenni a bort, mert 
nincsen jobb a faluban. Azután sok helyre 
mentünk még. Egyik pincéből a másikba. 
Ettünk és ittunk. Nagyapám egyre többet 
ivott. Szeme olyan volt, mintha sírna, majd 
meg olyan, mintha rettenetesen haragudna 
valamiért. Ma már tudom, hogy ez a kevély-

ség, a dac és a bánat volt a szemében, ami 
nem akar kiveszni a fajtánkból. 

Délután elaludtam valahol. Csak este éb-
redtem fel. Gyöngyös verejték ült a homloko-
mon, bűz facsarta az orromat, és alig tudtam 
felülni a fáradtságtól. Kocsmában voltunk. 
Tamburások játszottak pattogó nótákat, és 
asztalunk felett álmos mécs pislogott. Nagy-
apám állva énekelt, ordított a cigányok felé. 
Amikor meglátta, hogy felébredtem, maga 
mellé húzott. Újra innom kellett a savanyú 
bort, de azért jólesett, hogy törődött velem. 
A cigányok mosolyogtak rajtunk.

Későbben egy magas, fiatal, szénfeke-
te hajú nő jött a kocsmába. Az ajka piros 
volt, mint az a nagy rózsás selyemkendő, 
ami a válláról lelógott egészen a padlóig. 
Leült a nagyapám mellé. Egy ideig csak 
csöndesen ült, azután átfogta meztelen 
karjával nagyapám vastag nyakát és vele 
énekelt. Felettünk a falon bánatos szent-
kép lógott.

A sárgászöld bor, az asszony szénfekete 
haja és a pirosló lámpa teljesen összefolyt a 
szemeimben. A gyomrom émelygett, és na-
gyon hazakívánkoztam már. Sokáig küzdöt-
tem magammal, míg szólni mertem a nagy-
apámnak. Értelmetlenül nézett rám, majd 
egy dühös, hirtelen lökéssel odább tolta az 
asszonyt magától, és éles hangon ordította: 

– Félre innen, szajha! A pénzemet akar-
játok ugye? a pénzemet. Itt van, lakjatok jól 
vele!

És odadobta a cigányoknak. Éhesen kap-
tak utána. Kézenfogva kivezetett. Éreztem, 
hogy léptei kissé meginognak, és hogy a 
feje lefelé húzza. Kint készen befogva állt a 
kocsi. Felszálltunk. A hold, mintha meglé-
kelték volna, kövér hasából csurgott a vér és 
egészen lemászott a nádfedelű házak fölé. 
Nagyapám dörmögött egy ideig:

– Látod, milyen rossz ember a te öreg-
apád? Milyen rossz ember… Azután a lovak 
közé csapott, és lassan megindultunk.  Már 

nem is tudom, hogyan értünk haza. Ültöm-
ben a hordónak támaszkodva aludtam. Csak 
akkor ébredtem fel, amikor a kocsi megállt 
a házunk előtt. A szobában égett a lámpa, 
nagynéném ingben állt az ajtóban, úgy lát-
szik bennünket várt.

– Hol a pénz? – kérdezte minden átme-
net nélkül. 

Nagyapám csendesen szólt vissza. Hang-
ja szelíd volt, megbékélt és bizonytalan, 
mint a léptei.

– Nincs. Elköltöttem.
Nagynéném rettentő szitkozódásba kez-

dett.
– Hát nem mondtam, hogy elzabálja, 

mert másra nem gondol, csak a saját hasá-
ra!

Nagyapám úgy állt, mint egy kisgyerek. 
Fejét lehorgasztotta és egy szót sem szólt. 
Nem mertem ránézni, mert sírnom kellett 
volna, úgy sajnáltam. Sajnáltam és szégyell-
tem magamat helyette. Megfoghatatlan 
érzés volt. Nagynéném pedig tovább szit-
kozódott, s amikor úgy látszik megunta, fé-
kezhetetlen dühében nekiugrott és kis kö-
vér ökleivel nagyokat ütött a nagyapámon. 
Ütötte, ahol érte. S ő nem védekezett. Én a 
fejemet a párnák közé fúrtam, hogy ne lás-
sak és halljak semmit. Ebben a pillanatban 
semmit sem értettem az életből. Rettenetes 
érzés volt.

Amikor kibújtam a párnák közül, akkor 
kapta nagyapám az utolsó ütést. Vastag iz-
mos karjai úgy lógtak, mint a letört ágak.

– Most pedig menjen ki az istállóba ki-
aludni magát, itt nem köll – mondotta a 
nagynéném, és kilökte az ajtón.

Nagy véres szeméből csurgott a szomo-
rúság, s a megalázottság részeg öntudatát 
teljesen eltakarta. Az ajtóból visszanézett 
rám. S ezek a szemek mindenhova elkísér-
nek. Rettenetesek voltak.

Azon az éjszakán sokáig, nagyon sokáig 
nem tudtam elaludni.
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Tom Cruise népszerűsége azóta töret-
len, hogy a nyolcvanas években piló-
tát játszott a Top Gunban. A színész 

azóta egyre nagyobb sikereket könyvelhe-
tett el magának, világsztárokkal dolgozott, 
filmjeit általában szereti a szakma, a nézők 
pedig egyenesen rajonganak értük. No meg 
Tomért. 

A pénz színe, Koktél, Esőember, Született 
június negyedikén, Mint a villám, Egy becsü-
letbeli ügy, Interjú a vámpírral, Jerry Maguire, 
Mission: Impossible, illetve a Lehetetlen kül-
detés, Tágra zárt szemek, Az utolsó szamuráj, 
Valkűr stb., csak néhány Tom Cruise világsi-
kert elérő filmjei közül. Játszott már pilótát, 
háborús veteránt, autóversenyzőt, biliárd-
bajnokot, akcióhőst, vámpírt és még sok más 
karaktert, úgyhogy sokoldalúságát is sikerült 
kibontakoztatnia. Vajon mi újat mutathat 
még? Az alábbiakból megtudhatod.  

Tom, a rocker 

A Rock of Ages című album húsz megha-
tározó legendás rockszerzeményt tartalmaz, 
olyan számokat, amelyek generációkra vol-
tak hatással. A slágerek felfrissített verzióit 

külön egy mozifilmhez készítették, amelyben 
nagy világsztárok énekelnek, például Russell 
Brand, Paul Giamatti, Catherine Zeta-Jones, 
Malin Akerman, Mary J. Blige, Alec Baldwin 
és sokak meglepetésére Tom Cruise. Tomot 
ugyanis már sok szerepben láthattuk, de ta-
lán még a rajongóinak is újdonságnak számít, 
hogy énekel is. Az Adam Shankman (Hajlakk) 
által rendezett New Line Cinema-produkció 
egy méltán elismert, ötszörös Tony-díjas 
Broadway musical filmváltozata, amely egy 
kisvárosi lány, Sherrie és egy nagyvárosi fiú, 
Drew történetét meséli el attól kezdve, hogy 
mindketten hollywoodi álmaikat kergetve 
találkoznak a Sunset Stripen.

A legendás, arénákat megtöltő Stacee 
Jaxx szerepében Tom Cruise adja elő Bon 
Jovi klasszikus Wanted Dead Or Alive című 
dalát, a Def Leppard Pour Some Sugar On 
Me slágerét és a Guns ’N Roses Paradise 
City-jét. Tom Cruise Malin Akerman közre-
működésével duettben énekli a Foreigner 
I Want To Know What Love Is lírai rockslá-
gerét, valamint Julianne Hough közremű-
ködésével a The Scorpions Rock You Like A 
Hurricane világslágerét.

Az albumra egy különleges válogatás is 
került, amely a következő dalokból áll össze: 
Sister Christian (Night Ranger), Just Like Pa-
radise (David Lee Roth), Nothin’ But A Good 
Time (Poison), mindezeket pedig színészek 
éneklik: Julianne Hough, Diego Boneta, 
Russell Brand és Alec Baldwin.

A rockopera és zenei anyaga igazi cse-
mege lehet a rock rajongóinak, amely kü-
lönlegessége mindenképpen az, hogy Tom 
Cruise és Alec Baldwin is énekel rajta. A film 
a napokban jelenik meg Magyarországon, 
júliusban. 

Tom és a mesterlövészek 

Az pedig, hogy Tom Cruise mikrofont ra-
gad, és nittszegecses ruhákba vágja magát, 
még nem jelenti azt, hogy végleg leteszi 
kezéből a fegyvert. Eljátszhatja ugyanis Yul 
Brynner szerepét A hét mesterlövész című 
klasszikus western újraforgatott változatá-
ban. Ez még nem teljesen biztos, de erősen 
hajlanak a filmkészítők afelé, hogy Tomot a 
vadnyugatra csábítsák. Ezúttal tehát Tom a 
hét revolverhőst összetartó Christ alakítaná. 
Ezt a szerepet Yul Brynner játszotta az 1960-
ban készült eredeti változatban, amelyet 
John Sturges rendezett. Úgy tudni, hogy 
Tom Cruise egyébként is szereti a westernt 
(is), A hét mesterlövésznek pedig nagy ra-
jongója, és alig várja, hogy dolgozhasson 
benne. A vadnyugat sem teljesen ismeret-
len számára, hiszen a nyolcvanas évek vége 
felé a Young Gunsban feltűnt cowboyként.    

A hét mesterlövész újabb változatát az 
MGM amerikai stúdió készítteti, és minden 
bizonnyal ismert színészeket szerződtet 
hozzá. Az említett film története szerint 
olyan fegyverforgatókat keres egy szegény 
mexikói falu, akik hajlandók szerény fizetsé-
gért megvédeni őket egy negyvenfős rab-
lóbandától. Egyébként Sturges filmje sem 
egészen eredeti, a témát legelőször Akira 
Kuroszava japán rendező vitte vászonra A 
hét szamuráj címmel, ezt vette-tette át Stur-
ges western környezetbe.

Az amerikai filmben a hetek közt Brynner 
mellett többek közt Steve McQueen, Charles 
Bronson, James Coburn látható, az ellentábor 
vezéreként a fő gonosz pedig Eli Wallach. Az 
eredeti színészek sajnos már nincsenek kö-
zöttünk, Eli Wallach viszont (aki egyébként az 
említettek közül a legkorábban született) 96 
éves, ennek ellenére 2010-ben két filmben 
is szerepelt. Wallach egy másik híres wes-
ternből is ismert: Sergio Leone A jó, a rossz 
és a csúf című filmjében a csúfot alakította, 
amelyre 2005-ben filmanekdotát készített A 
jó, a rossz és én címmel. 

Összeállította: L. M. 

Tom új dobásai
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Idén is megtartották az MTV Movie 
Awardsot, amelyben az új filmtermés leg-
jobbjait, vagy a filmek legjobb pillanatait 

díjazták. Tömör összegzésként elmondhatjuk, 
hogy a verseny legsikeresebb filmje minden-
képpen Az éhezők viadala, amely négy jelölést 
váltott díjra, köztük a legjobb férfi- és női ala-
kításért járókat is. Az Alkonyat legújabb része 
viszont mindkét jelölését díjra váltotta, meg-
kapta a legjobb csók és a legjobb film díjat is. 
Az Alkonyaton kívül két díjjal büszkélkedhet 
még a Harry Potter záróepizódja és a Koszo-
rúslányok is. A legjobb úttörő színész Emma 
Stone lett, életműdíjat pedig Johnny Depp 
kapott. 

Nyertesek és vesztesek 

A legjobb film az Alkonyat: Hajnalhasadás 
– 1. rész. 

Maga mögé utasította a Koszorúslányokat, 
Az éhezők viadalát, a Harry Potter és a Halál 
ereklyéi 2. részét, valamint A segítség című 
produkciót. 
A legjobb férfialakítás Josh Hutchersoné 
Az éhezők viadalából. 

Alulmaradt Daniel Radcliff, a Harry Potter 
és a Halál ereklyéi 2. részéből, Ryan Gosling a 
Drive, illetve a Gázt! filmből, Joseph Gordon-
Levitt, az 50/50-ből és Channing Tatum a Fo-
gadalomból. 
A legjobb női alakítás Jennifer Lawrencé 
Az éhezők viadalából. 

Lemaradt Kristin Wiig a Koszorúslányokból, 
Emma Stone az Őrült, dilis, szerelem filmből, 
egy másik Emma, ezúttal Emma Watson a 
Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. részéből és 
Rooney Mara A tetovált lányból.  
A legjobb alakítás vígjátékban: Melissa 
McCarthy, Koszorúslányok. 

Akik ezúttal nem nyertek: Kristen Wiig (Ko-
szorúslányok), Zach Galifianakis (Másnaposok 
2.), Jonah Hill (21 Jump Street – A kopasz osz-
tag) és Oliver Cooper (Project X). 

A legjobb színészi áttörést Shailene 
Woodley nyújtotta a The Descendants 
című filmben. 

Maga mögé utasította Melissa McCarthyt 
a Koszorúslányokból, Rooney Marat A tetovált 
lányból, Liam Hemsworthot Az éhezők viada-
lából és Elle Fanningot a Super 8-ből. 
A legjobb szereplőgárda a Harry Potter és 
a Halál ereklyéi 2. részének csapata volt.

Együttesen jobbak lettek a Koszorúslányok, 
Az éhezők viadala, a 21 Jump Street – A kopasz 
osztag és A segítség filmek szereplőinél. 
A legjobb átalakulást a filmvásznon 
ezúttal Elizabeth Banks nyújtotta Az 
éhezők viadala című filmből. 

Jelöltek voltak még: Rooney Mara (A teto-
vált lány), Johnny Depp (21 Jump Street – A 
kopasz osztag), Michelle Williams (Egy hét Ma-
rilynnel), és Colin Farrell (Förtelmes főnökök). 
A legjobb harci jelenetet Jennifer 
Lawrence és Josh Hutcherson vívta 
Alexander Ludwiggal Az éhezők 
viadalában. 

Akik harcoltak, de nem nyertek: Daniel 
Radcliffe és Ralph Fiennes a Harry Potter és a 
Halál ereklyéi 2. részében, Channing Tatum és 
Jonah Hill Kid Ganggal folytatott harcban a 21 
Jump Street – A kopasz osztagban, Tom Hardy 
és Joel Edgerton a Warrior – A végső menet-
ben, valamint Tom Cruise és Michelle Nyqvist 
a Mission: Impossible – Fantom protokollban. 
A legjobb csók Robert Pattinson és Kristen 
Stewart között csattant el az Alkonyat: 
Hajnalhasadás – 1. részében. 

Akik csókolóztak, de nem nyertek: Ryan 
Gosling és Emma Stonem (Őrült, dilis, szere-

lem), Rupert Grint és Emma Watson (Harry 
Potter és a Halál ereklyéi 2. rész), Jennifer Law-
rence és Josh Hutcherson (Az éhezők viadala), 
valamint Rachel McAdams és Channing Tatum 
(Fogadom). 
A legmeghatóbb alakítás díja a 
Koszorúslányoké lett, azaz Kristen Wiigé, 
Maya Rudolphé, Rose Byrné, Melissa 
McCarthyé, Wendi McClendon-Coveyé és 
Ellie Kemperé. 

Lemaradt A segítség (Bryce Dallas Howard), 
21 Jump Street – A kopasz osztag (Jonah Hill 
and Rob Riggle), Drive – Gázt! (Ryan Gosling) 
és Mission: Impossible – Fantom protokoll 
(Tom Cruise).
A legnagyobb „szemétláda” Jennifer 
Aniston lett a Förtelmes főnökökből. 

Lekörözte Colin Farrellt az azonos című 
filmből, Bryce Dallas Howardot A segítségből, 
Jon Hammot a Koszorúslányokból és Oliver 
Coopert a Project X-ből. 
A legnagyobb hős Harry Potter lett. 

Nagyobb mint Amerika Kapitány, Jenko a 
21 Jump Street – A kopasz osztagból, Katniss 
Everdeen Az éhezők viadalából és Thor. 
A legjobb filmzene a Party Rock Anthem 
lett az LMFAO-tól, amelyet a 21 Jump 
Street remake-jében hallhatunk. 

Jó számok, de mégsem nyertek A Real 
Hero, a College with Electric Youth-tól (Drive 
– Gázt!), The Devil Is in the Details a Chemical 
Brotherstől (Hanna – Gyilkos természet), Im-
possible a Figurine-től (Like Crazy) és Pursuit 
of Happiness a Kid Cuditól (Steve Aoki remix) 
(Project X)

Összeállította: L. M. 

Díjözön a filmvilágban

Jennifer Aniston

Josh Hutcherson

Kristen Stewart
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Helyén volt a szíve 

A tizennégy éves Abigail Fleming két évvel korábban tartotta meg 
tizenhatodik születésnapi partiját, mert orvosai azt mondták neki: csak 
hetei maradtak hátra, Abigail ugyanis csontrákban szenvedett. A lány 
többek között azt tervezte, pénzt gyűjt álmainak megvalósítására, 
amikről egy listát is készített. Ezen többek között az is szerepelt, hogy 
találkozzon Ed Sheerannel.

Ed Sheeran kétszeres Brit-díjas 21 éves zenész, nálunk kevésbé is-
mert, habár néhány számát, például a Lego House-t mifelénk is hallani. 
A suffolki énekes-dalszerző a legnagyobb áttörés- és a legjobb férfi elő-
adó kategóriában nyerte meg az idei Brit-díjat. A győzelem alig egy év-
vel azután jött, hogy aláírta élete első lemezszerződését. Akárhogyan 
is, Ed egy magazinból értesült Abigail történetéről, a cikk pedig annyira 
megindította, hogy azonnal kapcsolatba lépett a szerkesztőséggel, és 
elkérte a lány elérhetőségét.

Nemsokára rá Abigail személyes üzenetet kapott kedvencétől, Ed 
ugyanis videóüzenetben tájékoztatta a rákbeteg lányt arról, hogy VIP 
belépőt ad neki koncertjére. Az üzenetről Sheeran a következőt nyilat-
kozta: 

– Annyira megérintett Abigail története, hogy azonnal tenni akar-
tam valamit. Akkortájt sajnos épp nem voltam az Egyesült Királyság-

ban, ezért rögzítettem az üzenetemet, és elküldtem neki. Mindenkép-
pen üzennem kellett ennek a bátor lánynak – mondta Ed. 

Abigail édesanyja szerint a videó hatalmas lendületet adott a lányá-
nak, nagyon örült, és végtelenül elégedett volt: 

– Feltettük az iPodjára, így Abigail bármikor megnézhette, meg is 
nézte mindennap, amint felébredt. Ebben az üzentben Ed boldog szü-
linapot is kívánt neki, és elhívta a koncertjére – mesélte az anyuka.

Abigail viszont nem volt olyan állapotban, hogy elmehessen Ed 
koncertjére, ezért az énekes megszakította európai turnéját. Francia-
országi koncertje után egyenesen a lányhoz repült, és zenélt neki a 
kórházban.  

A Sheeran-féle találkozó mellett Abigail álom-listája tartalmazott 
egy hőlégballonos repülést, pudingos pitét és zseléharcot is… Azt 
mondta, hogy a maradék idejét a családjával és a barátaival szeretné 
tölteni. Abigail csak tízéves volt, amikor diagnosztizálták nála a csont-
rákot. A lába egy részét amputálni kellett, de a tumor továbbterjedt a 
tüdejére is. Azóta meghalt, de előtte még halálos ágyánál találkozha-
tott Eddel, aki neki zenélt.  

A pótolhatatlan énekes 

Freddie Mercury „életre keltését” állítólag egykori zenésztársa, Bri-
an May jelentette be. Azt mondta,  hogy a  Queen legendás énekesét 
különleges technikai megoldással hozzák vissza az „életbe” a We Will 
Rock You című West End musical keretein belül. A gitáros elmondta: a 
produkciós csapat azon dolgozik, hogy a néhai énekes is „felléphessen” 
a show 10. évfordulóján. May azt is hangsúlyozta, hogy az új effekt nem 
egy hologram. Helyette egyfajta optikai csalódásnak, illúziónak nevez-
te a megoldást, ami után az emberek felteszik a kérdést, hogy valóban 
Freddie-t látták-e? A gitáros célzott rá, hogy a technika hasonló lesz 
ahhoz, amivel a rapper Tupac Shakurt „támasztották fel” egy előadás 
erejéig. A We Will Rock You jubileumi showjára májusban került sor, a 
Dominion Theatre-ban, a show producere pedig nem más volt, mint 
Robert De Niro. A bejelentések után azonban szárnyra keltek más nyi-
latkozatok is. A dobos ugyanis nem tudja elképzelni, hogy a jövőben 
illúziószerű Freddie-vel lépjenek színpadra, még csak a musical ked-
véért sem. Ahogy elmondta, furcsa és tisztességtelen lenne barátjával 
szemben, akiből csak egy  volt, és pótolhatatlan. 

Amennyiben az álláspontjuk ez marad, a rajongók nem láthatják 
újra a színpadon az illúzió-Freddie-t. A Queen Freddie Mercury halála 
után próbálkozott néhány énekessel, de csak rövid ideig tartó együtt-
működések születtek. A legkomolyabban Adam Lamberttel dolgoztak, 
akit egy tehetségkutatóban néztek ki maguknak, miután meggyőződ-
tek a fiatal énekes hangi adottságairól. Lambert eddig koncertekre kí-
sérte az együttest, de tartós együttműködésről még nem volt szó. A 
rajongók még mindig nem tudják kiheverni Freddie halálát. Megindító 
viszont, ahogyan megpróbálják, szinte már kétségbeesetten életben 
tartani Freddie emlékét. 

Összeállította: L. M.

Megindító 
történetek

A zenei világból is hallunk olykor 
igazán megindító, megható vagy 

szívszorító történeteket.  
Az alábbiakban kettőről olvashatsz.

Ed Sheeran

Freddie Mercury
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Kiosztották a Billboard brit 
zenei díjakat is. Adele saj-

nos nem jelent meg az átadó 
ceremónián, habár ismét ő lett az 
est legnagyobb nyertese: tizenkét 
trófeát ítéltek oda a mostanában 
a Turning Table című dallal taroló 
sztárnak. Díjazták többek között 
a Legjobb előadó, a Legjobb női 
előadó, a Legjobb Billboard 200-
as album és a Legjobb pop album 
kategóriában is, utóbbi kettőben 
a 21 című koronggal tarolt.

Az LMFAO is nagyobb szek-
rényt vásárolhat a trófeáinak, 
hiszen csak most hat díjat zsebel-
tek be: egyet mint a Legjobb duó, 
ötöt pedig legismertebb slágerü-
kért, a Party Rock Anthemért.

Jól szerepelt a Coldplay is 
négy elismeréssel, de díjazták 
Justin Bieber, Chris Brown, Sha-
kira, Katy Perry, Rihanna, Lady 
Gaga, Beyonce, a U2 és Taylor 
Swift munkásságát is.

Az est azonban nemcsak az 
örömről, hanem a bánatról és az 
emlékezésről is szólt. Megem-
lékeztek a zenevilág nemrég el-
hunyt nagyjairól, Whitney Hous-
tonról, Donna Summerről és a 
Beastie Boys rapperéről, Adam 
Yauch-ról.

Stevie Wonder a 2012-es Icon 
Awardot kapta. Ő zárta a műsort 
slágereinek egyvelegével, amely-
ben megszólalt a Higher Ground 

és az Overjoyed, amit Alicia Keys-
zel adott elő. 

Az idei rendezvényen sokat 
foglalkoztak a sztárok megjele-
nésével is. Ezen téren Miley Cyrus 
tarolt, aki vadonatúj külsejével a 

vörös szőnyeg – ami ez esetben 
fehér volt – két másik díváját, a 
parókáiról és műszempilláiról 
híres Katy Perryt és a szőke szép-
séget, Taylor Swiftet is háttérbe 
szorította. Miley teljesen maga 
mögött hagyta a kislányos kiné-
zetét. No jó, a mostanában lila 
fürtökkel pompázó Perry is kitett 
magáért: csillogó világos esélyi-

ben jelent meg a Las Vegas-i 
esemény kifutóján. Az énekesnő 
egyébként élő fellépést is produ-
kált a díjátadón: a színpad felett 
hintázott, miközben énekelte 
„személyes és intim” szakító da-
lát, a Wide Awake-t. A country 
(eddig) koronázatlan királynője, 
Taylor Swift éles kontrasztot je-
lentett a hófehér környezetben 
extra hosszú, sokat sejtető vörös 
ruhájában.

Mila Kunis egykori ba-
lett-táncosnő elhatá-

rozta, hogy feldob magára 
néhány kilót. Az igazsághoz 
azonban hozzátartozik, hogy 
nem magától jött neki az öt-
let, hanem egy filmszerep 
kedvéért vállalja a kerekebb, 
nőies bájakat. Az ukrán szár-
mazású színésznő egy csalá-
di filmben, a Blood Tiesban 
játszik, Marion Cotillard és 
Zoe Saldana társaságában. A 
forgatások még tartanak, de 
Milának még fel kell szednie 
pár kilót. Az állítja, hogy élve-
zi a folyamatot, de nem fog-
lalkozik túl sokat a hízásaival 
és a fogyásaival sem: úgy 
véli, az ilyesmi hozzátartozik 
egy színész életéhez.

Az idei Csillag Születik magyar-
országi tehetségkutató leg-

megosztóbb figurája érdekes mó-
don nem egy fellépő, hanem egy 
zsűritag, Puzsér Róbert volt. Habár 
voltak igazságok a kritikáiban, még-
is sokakat sokkolt a szókimondósá-
ga és szűkmarkúsága, a pontokat 
illetően. Sokakat érdekel az is, hogy 
ha már a „zsűritagnak semmi sem 
jó, akkor ő milyen zenét szeret”? 
Nos, a következőkben lerántjuk róla 
a leplet. Kate Bush az a hölgy, aki el-
rabolta Puzsér Róbert szívét. Az 53 
éves angol énekesnő azon – Puzsér 
szerint kevés – művésznők egyike, 
aki birtokolja a „teljes csomagot” – 
azaz mindent tud, ami egy előadó-
művésztől elvárható. Jean Michel 
Jarre, a francia zseni előadásától 
még Puzsér Róbertnak is elakad a 

lélegzete. A The Chemical Brothers 
brit csapat zenéjére már kivirul a 
kritikus sokszor gondterhelt arca. A 
nagydumás zsűritagnak a zenében 
is roppant fontos a szöveg, és két 
nagy dalnok is a szívéhez nőtt. Az 
egyik David Bowie, aki még a Pu-
zsér által, az ördög művének tartott 
drum’n’bass-ből is a legtöbbet hoz-
za ki, a másik pedig egy bizonyos 
Robert Zimmermann, akit a világ 
Bob Dylanként ismer. Létezik egy 
olyan popsláger is, amelyért még 
Puzsér Róbert is rajong! Ez pedig 
nem más, mint a brit énekesnő, Es-
telle dala, az American Boy.

Zenei díjak is gazdákra leltek

Mit szeret Puzsér? Inkább hízik
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Mit jelent a naptejen a faktorszám? Milyen a megfelelő napvédő 
krém? Mennyi ideig szabad a napon tartózkodni? – kérdések a 

napozással kapcsolatban, amelyekre most megkapod a választ!
1. Mit is jelent a napvédő termékek csomagolásán olvasható 

utasítás? Hogyan értelmezzem egyszerűen azt?
Régebben leginkább a fényvédő faktor számított, most azonban 

sokkal egyszerűbb a rendszer. Normál, közepes, magas, nagyon ma-
gas védettséget biztosító termékek közül választhatunk, ráadásul 
már az UVA-védelem sem lehet kérdés, hiszen minden bevizsgált 
terméket egy pecséttel látnak el, ami garantálja, hogy nem kell tar-
tani a sugaraktól.

2. A magasabb faktorszám azt jelenti, hogy lassabban bar-
nulok?

Igen, de napozás közben mégsem szabad fukarkodni a faktor-
számmal. Amikor az UV-sugarak behatolnak a bőrbe, melanin ter-
melődik, és minél lassúbb ez a folyamat, annál egyenletesebb és 
egészségesebb barna színed lehet. Jó tudni: a termékből felhasznált 
mennyiség is számít. Minden fontos területre legalább öt teáskanál-
nyi napkrémet használj!

3. Mennyi ideig véd meg a krém az UV-sugaraktól?
Ez az általad használt termék faktorszámától függ. Vásárlás előtt 

tájékozódj! Légy körültekintő, mindig a saját védelmi idődnek meg-
felelő terméket válaszd. Ha például 2-es a bőrtípusod, 10 percet tölt-
hetsz napvédő krém nélkül a napon, 20 faktoros krémmel azonban 
10x20, azaz 200 percet maradhatsz leégés nélkül.

4. Szükségem van külön nyári arckrémre?
Alapvetően nem, de ha rendszeresen tartózkodsz a szabad leve-

gőn, ne érd be a szokásos arckrémeddel. Az UV-védelemmel ellátott 
napvédő krémek olyan ápoló hatóanyagokat is tartalmaznak, ame-
lyek megfelelnek az arcbőr szükségleteinek.

5. A hajamat is óvnom kell az UV-sugaraktól?
A haj nem képes leégni, de erős napfényben alaposan kifakulhat. 

Hatásos segítség: UV-szűrős samponok, balzsamok, mert megelőzik 
a sós víztől kialakuló hajtöredezést. Fontos: szerezz be valamilyen 
fejfedőt, ha tudod, hogy hosszabb ideig kell a napon tartózkodnod.  

Ha a melegen kívül az unalmas lófarok-
ból is eleged van, akkor íme néhány 

könnyen elkészíthető, szuper frizura.

Lófarok, egy kicsit felturbózva

– Amennyiben nagyon kevés idő jut a fri-
zurád elkészítésére, variálhatod azt is, hogy 
hova, milyen magasságba kötöd fel a hajad. 
Készíthetsz laza, oldalsó, a válladra omló 
copfot, de ha inkább az elegánsabb vonalat 
képviseled, és az arcodhoz is illik, fogd össze 
a hajad szorosan, egészen lent!

– Ha egy kicsit vadócabb frizurára vágysz, 
tupírozd hajad a hajtövednél, majd egészen 
fent fogd össze a tincseket! Az egészet haj-
lakkal fixáld, hogy a frizura jól bírja az egész 
napos megpróbáltatást.

Extra tippek lófarokhoz
– Bárhol is fogod fel a hajad, szebb lesz 

a lófarok, ha a leomló hajból egy kis tincset 
körbetekersz a hajgumin, majd alul rögzíted 
egy hullámcsattal.

– Ne félj a kiegészítőktől! Egy díszes 
hajpánt, esetleg egy virágos hajgumi sokat 
dobhat még a legegyszerűbb frizurán is.

– Ha több időd és hosszú hajad van, fogd 
fel tincseidet középmagasságban, majd 
nagyjából egyenlő hosszt kihagyva rakj a 
copfodba hajgumikat! Ha elkészültél, ezeket 
a kis szakaszokat lazítsd meg a kezeddel, 
hogy bohókásabb legyen az összhatás! Vé-
gül, ha szükségét érzed, bátran dobj fel egy 
szuper hajráfot is.

Fonatok
A fonott haj nagyon divatos, egyszerű 

változatait bárki könnyen elkészítheti, akár 
pillanatok alatt.

– Igazítsd egyik oldalra hajad, majd lazán 
fond be! Törekedj a lazaságra, akkor mutat a 
legjobban, ha kicsit kócos.

– Fonott hajból készíthetsz vadóc kon-
tyot is: tupírozd fel alaposan a hajad, majd 
hátul nagyon lazán, szabálytalanul készíts 
egy fonatot! Tekerd fel, majd rögzítsd hul-
lámcsattal! 

Plusz tippek
– A tikkasztó hőségben nem csak a bő-

röd védelmére kell figyelned, hiszen a hajad 
ugyanúgy igényli a törődést. Fontos, hogy 
– különösen strandolás, napozás előtt – 
védd a hajad, és használj hővédő permetet! 
A boltok polcain már elérhető áron találsz 
olyan balzsamokat, melyek hővédelemmel 
is rendelkeznek.

– Ha hajad nagyon száraz, töredezett, és 
ráférne még egy vágás, a nyár tökéletes al-
kalom rá, hogy rövidebb frizurára válts. Így 
megszabadulsz a sérült hajvégektől, ráadá-
sul a rövidebb frizura elviselhetőbb lesz a 
melegben.

– Amennyire lehet, legalább nyáron 
igyekezz kerülni a hajformázó eszközöket! 
Ha nem sietsz, jobb, ha a hajszárítót is mellő-
zöd, a melegben úgyis gyorsan megszárad 
a frizurád.

Napozási kisokos

Nyári frizuratippek
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A vakációra mindenki gondosan készül, előre megtervezi hol és 
kivel tölti jól megérdemelt szabadságát. Ám a pontos tervezés 

mellett is becsúszhatnak olyan hibák, melyek elronthatják a kelle-
mesre tervezett napokat.

A napozás öröm vagy üröm?
Viták folynak arról, hogy egészséges-e napjainkban a napozás, 

még a szakemberek sem értenek egyet ebben a kérdésben. Egyesek 
féltve őrzik bőrük selymességét, és inkább soha nem mennek napra, 
mások szoláriummal edzett bőrrel indulnak a tengerre, hogy ott az-
tán csokoládébarnára süljenek. Kinek van igaza? 

A napozás nemcsak élvezetet jelent, hanem bizonyos mértékben 
szükséges is, mert a szervezetnek szüksége van a D-vitaminra, amire 
a napozással teszünk szert. De az sem vezet jóra, ha a tengerparton 
egész nap strandolunk a tűző napon. Inkább kerüljük a legforróbb 
déli sugarakat, ilyenkor mediterrán szokás szerint sziesztázzunk. Té-
vedés azt hinni, hogy árnyékban nem leszünk barnák. Az UV-sugarak 
itt is érnek bennünket, csak a forróságban időnként kellemesebben 
érezhetjük magunkat.

A lustálkodás nem pihenés
A vakáció nem lehet egyenlő a folyamatos lustálkodással. A pihe-

nés, a feltöltődés akkor lehet csak teljes, ha a mozgás része minden 
egyes napunknak. A statisztikák szerint hétköznapjainkból is hiány-
zik a rendszeres testmozgás, ezért aztán sokan gondolják tévesen, 
miért változtatnának ezen épp a szabadság idején. Felmérések bizo-
nyítják a szomorú tényt: az elmúlt évtizedben drasztikusan csökkent 
a hobbisportokra fordított idő és hajlandóság. Ezért kössük össze a 
nyaralást aktív pihenéssel. Vízparton természetes, hogy az úszással 
szinte minden napszakban megmozgatjuk izmainkat, este a vacsora 
előtti és utáni séta hozzászoktat minket a legkényelmesebb test-
mozgáshoz. Egészen korán reggel nincs mesésebb dolog, mint futni 
egy jót a tengerparton. A vízi sportokat is érdemes kipróbálni, hiszen 
kezdőknek is adnak lehetőséget a kipróbálásra.

A vakáció nem hízókúra
A legnagyobb tévedések egyike, hogy a szabadság alatt a fel-

hőtlenség jegyében az étkezéseknél dupla annyi kalóriát enged-
hetünk meg magunknak, mint az otthon megszokott mennyiség. 
Nyaraláskor a „mindent meg kell kóstolni” jelszóval az esténként 
elfogyasztott vacsora egy normál adagnak akár a háromszorosát 
is meghaladja. A végeredménye, hogy az egy-két hetes nyaralás-
ból akár öt kiló plusszal térünk haza. A nassolásnak sem a nyaralás 
a legkedvezőbb ideje. Valójában ilyenkor a nyár gyümölcseivel, 
zöldjeivel és halakkal érdemes jóllakni, ezek nagyon sok vitamint, 
fehérjét és ásványi sót raktároznak el a szervezetben. Így töltődhe-
tünk fel kívül-belül egészségesen, erőt gyűjtve a szürke hétközna-
pokhoz.

A napszemüveg amellett, hogy igazán 
feltűnő kiegészítő lehet, elengedhetet-

len viselet szemeid védelmének érdekében. 
Lássuk, mire kell figyelned, ha újat vásá-
rolsz!

Védd a látásod!
A megfelelő védelem az első és a legfon-

tosabb szempont, amit figyelembe kell ven-
ned az új darab beszerzésekor. Ha a szem-
üveged nem rendelkezik megfelelő UVA- és 
UVB-szűrővel, akkor jóval többet ártasz 
a látásodnak, mint használsz. A sötétben 
ugyanis kitágulnak a pupillák, így egy rossz 
minőségű lencse mögött jóval több sugár-
zás károsítja a szemed, mintha nem vennél 
fel semmit.

Jól jöhet a polarizált lencse is, főleg ha 
sokat tartózkodsz a vízparton, vagy télen sí-
elni mész, ezek a darabok ugyanis segítenek 
legyőzni a fényvisszaverődést.

A minőség sem lehet utolsó

Nem mindegy, milyen minőségű darabot 
választasz. Több felmérés is készült, melyek-
ben az olcsó és drága napszemüvegeket ha-
sonlították össze. Na és hogy mi lett az ered-
mény? A védelem szempontjából nem volt 
túl nagy különbség az „anonym” és a márkás 
darabok között. Ha nincs pénzed egy drága 

napszemüvegbe beruházni, az sem gond, 
ám ha olcsón vásárolsz, akkor alaposan 
nézd át a szemüveg állapotát! 

A megfelelő fazon kiválasztása
A rengeteg különböző arcforma és mé-

ret miatt nem könnyű megtalálni a legide-
álisabb darabot.

Divat ide vagy oda, ha valami nem áll jól, 
ne vedd meg! Hiába hódítanak még mindig 
az óriási lencsék, és hiába népszerű még 
mindig a pilóta-fazon: ezek bizony nem mu-
tatnak mindenkin jól. Ne zárkózz el a most 
kevésbé népszerű daraboktól sem, hiszen 
senki sem fog furcsán nézni rád, ha jól áll az, 
amit viselsz.

Védelem szempontjából egyébként jobb 
a nagyobb méretű szemüveg, hiszen ez a 
szemkörnyék érzékeny bőrét is óvja.

Színek és minták
A színek és minták mindig változnak, 

így kedvedre válogathatsz köztük. A len-
csék színe a védelemre nincs hatással, így 
ha inkább rejtőzködnél, válaszd a sötétebb 
árnyalatokat. Arra viszont figyelj, hogy a 
sárgás és pirosas lencsék befolyásolhatják 
a színlátás helyességét, ami közlekedésnél 
veszélyes is lehet.

Nyaralni jó!

Új napszemüveg beszerzése
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Általa edzhetjük izmainkat és állóképes-
ségünket, bőrünk feszesebb lesz tőle. 

Igen, az úszásról van szó. Az úszással – onnan 
kezdve, hogy megtesszük az első kartempót 
– viszonylag kevés idő alatt elérhetjük, hogy 
testsúlyunk csökkenjen, izmaink fejlődjenek, 
feszesebbé váljanak. Az úszás során gyakor-
latilag az összes izomcsoport dolgozik, anél-
kül, hogy ízületeinket vagy ínszalagjainkat 
túlterhelnénk. Ha tehát van pár kilód, amit 
szívesen izomra cserélnél, ám viszonylag ke-
vés, de annál kímélőbb edzésre vágysz, az 
úszást pontosan neked találták ki.

Zsírégetés
A szervezet energiafelhasználása és az ál-

tala elégetett zsír mennyisége úszás közben 
különösen nagy más sportágakhoz képest. 
Egyórányi mellúszás során testünk 531 ki-
lokalóriától szabadul meg. Ugyanennyi idő 

alatt, gyorsúszással akár 900 kilokalóriát is 
felhasználhatunk. Jó hír, hogy a gyorsúszás 
– ha jól csináljuk – sokkal könnyebb, mint 
azt elsőre gondolnánk.

Vízhőmérséklet
A víz hőmérsékletének nagy szerepe van. 

A szervezet és a víz hőcseréje akkor számít 
a legideálisabbnak, ha a víz hőmérséklete 
26 fok. Amennyiben ettől – akár felfelé, akár 
lefelé – eltér, a szervezetnek több energiára 
van szüksége a hőháztartás egyensúlyban 
tartásához, amelyet zsírraktáraiból mozgó-
sít.

A víz közegellenállása feszesítő hatás-
sal van bőrünkre, mivel az úszás során egy 
enyhe, egész testünket érő „masszázs” éri. 
Ez emellett szívünket is erősíti, edzi a vérke-
ringést és a már említett izmainkat. További 
előnye, hogy tartásjavító eredménye is van.

Fokozódó anyagcsere
Ha mindez nem lenne elég, létezik egy 

további olyan pozitív hatás, ami miatt vég-
képp az úszás mellett kell letennünk vok-
sunkat: az úszás során felépített izomzat 
hosszú távon azt eredményezi, hogy szerve-
zetünknek erőkifejtés nélkül is több energi-
ára van szüksége az önfenntartáshoz, mivel 
az anyagcsere tempója fokozódik.

Ez azt jelenti, hogy a rendszeresen úszók 
többet ehetnek anélkül, hogy hízni kezde-
nének. Ugyanakkor az is igaz, hogy e hatás-
hoz a szervezetnek legalább negyvenperces 
úszóedzések szükségesek. Ezért ajánlatos 
lassabban, ám hosszabb ideig úszni.

A nyári melegben nagyon fontos, hogy 
elegendő mennyiségű folyadékot 

igyunk. Azonban sokszor már unjuk az állan-
dó ásványvizet és a hozzá hasonló üdítőket. 
A következő italokkal még élvezetesebbé és 
finomabbá tehetjük a nyarat.

Limonádé még frissebben!

Imádod a limonádét? Itt az ideje, hogy 
ne csupán cukorból és citromléből álljon! 
Vegyél egy másfél literes kancsót. Vágj a 
kancsóba kicsi karikákra egy citromot, egy 
lime-ot, egy grapefruitot és egy narancsot. 
Tegyél hozzá egy kis cukrot, és a kapott 
eredményt töltsd fel kellemesen hideg 
vízzel. Ha ez mind nem lenne elég, akkor 
rakhatsz hozzá egy kis mentalevelet is, így 
biztosan felfrissít majd ez a citromos nyári 
ital. Ne feledkezz meg a körítésről sem. Egy 
citromkarika a pohár szélén és egy-két szí-
nes szívószál biztosan még eredetibbé teszi 
majd a limonádét.

Szörp, szörp és szörp

A nyár során számos gyümölcs kínálja 
magát, hogy szörpöt készíts belőle. Miért 
nem használnánk ki akkor a lehetőséget? A 
következő házi málnaszörppel biztosan le-
veszel mindenkit a lábáról. Az elkészítés so-
rán mosd meg először a málnát és minden 
kilóhoz adj egy liter vizet és 75 dkg cukrot. 
Forrald negyed óráig, közben folyamatosan 
szedd le róla a habot. Ha ezzel készen vagy, 
akkor szűrd át és forrald ismételten húsz 
percig.

Ha kész a szörp, akkor hagyd kihűlni. 
Miután kihűlt, jól lezárt üvegekben, hűvös 
helyen tároljuk. A szörp legkedveltebb fo-
gyasztási módja, ha egy kis szódával, vagy 
szénsavas ásványvízzel fogyasztod. Ha pedig 

végképp szeretnél feledhetetlen eredményt 
nyújtani, akkor beletehetsz a pohárba még 
egy-két málnadarabot is.

Meglepő és finom

Gondoltad volna, hogy a lekvárból ízle-
tes italt készíthetsz? Egy egyszerű és gyors 
módját áruljuk el annak, hogy miként készíts 
egy különleges italt. Egy pohárba tegyél egy 
evőkanálnyi lekvárt, először csak annyi vizet 
tegyél hozzá, ami éppen ellepi. Ezt keverd 
össze, és ha már úgy gondolod, hogy jól 
összekeverted, akkor teleöntheted a poha-
rat, és már fogyaszthatod is a gyümölcsös 
finomságot.

Érvek az úszás mellett

Finom nyári italok
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Andók Veronika

Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Bartos Erika

Gyümölcskosár
Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!

Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,
akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!

Devecsery László

Strandon
Ticcs,
    toccs,
        liccs,
            loccs,
                fröccs.
Kis fröccs.
        Nagy fröccs.
Kis fröccsenés.
        Nagy fröccsenés.
Csobbansz kicsit,
            csobbansz nagyot,
úgy csinálod, mint a nagyok…

Medencébe hogyan mennél,
akkor lassan vizes lennél!

Beleugrasz, nem kíméled:
bevizezed a környéket!

Egész évben a nyarat vártad, de 
unod a semmittevést? Akkor 

itt az ideje, hogy kezedbe vedd az 
irányítást, és csinálj néhány klassz 
programot magadnak!

Mozogj! – Kösd össze a kelle-
mest a hasznossal! Rossz 

időben nyugodtan bevetheted a 
különböző fitness DVD-ket, jó idő-
ben pedig vár a friss levegő. Bátran 
görkorcsolyázhatsz, biciklizhetsz, 
kocoghatsz, vagy úszhatsz egyet a 
strandon. Még hangulatosabb, ha 
mindezt nem egyedül, hanem társa-
ságban teszed.

Irány a strand! – A nyárból természe-
tesen nem maradhat ki a strandolás 

sem. Olcsó és egész napos program, 
mely igazán kellemes időtöltés a ba-
rátokkal karöltve. És természetesen 
rossz időben sem kell lemondanod 
róla: ha szereted a vizet, a tóparton 
akkor is jól fogod érezni magad, ha 
csak sétáltok egyet.

Indulj felfedezőútra a környéken! 
– Bizonyára találni olyan érdekes-

ségeket a környezetedben, amelye-
ket érdemes megnézni. Ugyanígy 
érdemes figyelni azt is, milyen ak-
tualitások zajlanak a környező váro-
sokban. Az utcazenék szinte mindig 
ingyenesek, a kiállítások, különböző 
közérdekű rendezvények pedig álta-
lában olcsók.

Alakítsd át a ruháidat! – Néhány 
farmerod már évek óta síny-

lődik a szekrényed alján? Némi át-
alakítással újjá varázsolhatod őket, 
vagy akár rövidgatyát is csinálhatsz 
belőlük. Ugyanígy felújíthatod a 
felsőidet, újrafűzheted az elszakadt 
ékszereket, de az sem árt, ha anyu-
kád segítségével néhány fontos var-
rótechnikát is elsajátítasz.

Baráti bolhapiac – Takarítsd ki a 
szobád, majd azokat a tárgya-

kat, ruhákat, melyeket már nem 
használsz, gyűjtsd egy kupacba! 

Kérd meg néhány barátnődet, hogy 
tegyenek ők is így, majd gyűljetek 
össze egyikőtöknél, és üzleteljétek 
el a göncöket!

Táborozz! – Ha viszonylag kevés 
zsebpénzed van, mégis szeret-

nél korodbeliekkel szórakozni és 
kikapcsolódni, akkor érdemes tábo-
roznod. Néhány nap, vagy egy hét 
a fiatalok társaságában kiváló alka-
lom új barátságok megkötésére. Ha 
pedig nem találsz kedvedre valót, 
akkor még mindig szervezhetsz sá-
torozást a haverokkal.

Rendezzetek filmmaratont! – A 
rossz idő se szegje kedveteket: 

üljetek össze a haverokkal, és addig 
nézzétek a kedvenc sorozatotokat, 
amíg csak bírjátok.

Játsszatok! – Nem csak kicsiknek 
való a társasjáték. A lényeg, hogy 

az egész ne a versengésről, hanem a 
szórakozásról szóljon, így érdemes 
olyan játékokat válogatni, melyek-
ben nincs igazi nyertes, csak maga a 
kikapcsolódás a fontos.

+ Extra egymondatos ötletek
– Menj pecázni!
– Vállalj önkéntes munkát!
– Nézz filmet a tanult nyelven!
– Bámuld a csillagokat!
– Rendezd át a szobádat!
– Csinálj saját sziklakertet!
–  Írd ki a gépeden albumokba 

rendezett képeket CD-re vagy 
DVD-re!

– Tervezz pólót magadnak!
– Próbálj ki néhány új receptet!
–  Készíts otthon jégkrémet vagy 

jégkását!
– Rendezz kerti partit!
– Indulj madárlesre egy távcsővel!
–  Írj levelet egy rég nem látott, 

kedves ismerősnek!
–  Készíts barátságkarkötőt a legjobb 

barátaidnak!
–  Kóstolj meg valamit, amit még 

sosem ettél!
– Írj útinaplót!

Ötletek nyárra
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Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét 
országon, de még az Óperenciás-
tengeren is túl, lakott a zöld királynak 

egy fia. Egyedül volt a kastélyban, hát unat-
kozott. Vette fegyverét, kiment vadászni. 
Mihelyt kiért az erdőbe, talált egy nyulat. 
Célba vette, hogy lelője. A nyúl rimánkodni 
kezdett:

– Bocsáss meg, királyfi, jó tettedért jót 
várj, hadd meg az életemet.

Meghagyta a nyúl életét, nem bántotta. 
A nyúl elszaladt. Talált aztán egy rókára. A 
rókát is célba vette, és a róka is azt mondta:

– Ne lőj le, királyfi, hadd meg az élete-
met, jó tettedért jót várhatsz.

Azt is elbocsátotta, s ment tovább az er-
dőbe. Talált aztán az erdőben egy kis őzet. 
Azt is célba vette, hogy lelője, az is vissza-
szólt neki:

– Királyfi, bocsánatot kérek tőled, hadd 
meg az életemet, mert jót mondok neked, 
majd még megköszönöd.

Elbocsátotta azt is. Azt mondja neki az őz:
– Kegyes királyfi, megmondom most 

az én hálámat. Menj be az erdő közepéig. 
Találsz ott egy háromágú tölgyfát. Vágj le 
abból egy ágat. Majd abból az ágból kijön 
egy tündérkislány. Az lesz a feleséged. De 
vigy magaddal egy kicsi vizet, netalán szük-
ség lehet rá.

El is ment a királyfi, meg is találta a tölgy-
fát, le is vágta róla az ágat, ki is jött abból 
egy szép tündérlány. Rögtön rikoltott a ki-
rályfinak:

– Jaj, vizet, mert megfulladok.
Forgott a királyfi ott körül kereken, hogy 

a vizet elővegye, de a flaskó feldűlt, és a víz 
kifolyt. A szép tündérlány meghalt. Nem 
volt mit tenni, felvette az ölébe, elvitte 
haza, eltemette.

Telt-múlt az idő, megint elment vadász-
ni. Megtalálta a rókát.

– No, kegyes királyfi, bocsánatot kérek, 
jó tettedért jót mondok. Menj el megint az 
erdőbe, oda, ahol a tölgyfáról egy ágat már 
levágtál volt. Vágj le még egy ágat, mert 
abból is egy szép tündérlány jő ki. De vizet 
vigy neki, mert szükség lehet reá.

Járt a királyfi erre, arra, hogy vizet kap-
jon ott az erdőben, de nem talált. Volt nála 
egy kulacs bor. Gondolta, hogy hát az is jó. 
De megint úgy járt, mint a múltkor. Levágta 
az ágat, kijött abból is egy szép tündérlány, 
ő bort adott neki, de a lány mégis meghalt, 
mert a bor igen erős ital volt neki. Nagy bú-
ban volt a királyfi, hogy abból is kifogyott. 

Felvette azt a lányt is, hazavitte nagy szo-
morúan, hogy milyen szerencsétlen ember 
is ő. Az isten megadta neki a szerencsét, s 
ő nem tudta felhasználni. Eltemette azt a 
lányt is, szép rendesen.

Búsult, búsult egy darabig, de aztán 
megint elment az erdőbe vadászni. Találko-
zott akkor a nyúllal.

– No, kegyes királyom, jó tettedért jót 
mondok. De gyere velem, hadd mutassam 
meg, hol van az élő víz.

Elmentek ketten, megtalálták a forrást.
– Vigyél vizet innen magaddal. Menjünk 

most tovább.
Megtalálták a tölgyfát, amelyről a királyfi 

már két ágat levágott; a harmadik ág még 
rajta volt.

– No, most vágd le ezt a szép tölgyágat.
Levágta, s abból is egy szép tündérlány 

jött ki. Kiált is rögtön a lány, azt mondja:
– Vizet, vizet, mert megfúlok!
A kis nyúl kapja a kancsót, odanyújtja a 

kislánynak. Az jót ivott belőle, és megma-
radott, nem halt meg. Akkor a kislány le-
térdelt a királyfi előtt, bocsánatot kért tőle, 
hogy kiszabadította a tölgyfából. Elmondta 
neki a sorsát:

– No, tisztelt királyfi, engemet az isten 
néked rendelt ezen a világon. Köszönöm 
jótettedet. Hárman voltunk testvérek, de 
meg voltunk mindnyájan átkozva, hogy ne 
tudjunk megszabadulni ennek a tölgyfá-
nak a gyökerétől, valameddig egy ember le 
nem vágja. Ezentúl már együtt leszünk mi 
ketten ezen a világon.

Megölelték, megcsókolták egymást. 
A kis nyúl ott ugrált előttük, örvendezve, 
hogy megszabadították az ő kedves asszo-
nyát.

No, útra keltek mind a hárman. Mentek, 
de útközben, mielőtt hazaérkeztek volna, a 
városon kívül volt egy szép kút. Oda leültek, 
megbeszélték most már a maguk sorsát. 
Azt mondja a tündérlány a királyfinak:

– Tisztelt kedvesem, sajnálom fáradsá-
godat, de én ebben a tündérruhában nem 
vagyok bátor bemenni a te kastélyodba. 
Hagyjál itt engemet a kis nyúllal. Menjél 
előbb csak te haza, hozzál nekem új ruhát.

Ott is maradt. A királyfi elment, hogy 
hozzon neki ruhát. De örömében sok időt 
töltött otthon, vadonatúj ruhát csináltatott 
a tündérlánynak. Várták ők, várták a király-
fit, de csak nem érkezett vissza.

Jártak a kútra sokan vízért. A tündérle-
ány azért, hogy ne lássák ott a kútnál tün-
dérruhában, felmászott arra a nagy fűzfára, 
amely árnyékot tartott a kútnál. A kis nyúl 
meg elment eleséget keresni.

Kiment a kútra egy boszorkányné is, vi-
zet meríteni. Betekint a kútba, lát egy fényes 
fehérségű szép tündért. A tündér már fenn 
volt a fűzfán, de képe meglátszott a vízben. 
Tekintett a boszorkány erre, arra, de élő 
személyt csak nem látott. Végül is azt gon-
dolta, hogy az a kép a kútban az ő képe. De 
végül mégis meglátta a tündérlányt fenn a 
fán. Levette a fáról, megkérdezte, hogy mi 
okból hágott oda. A tündérlány elmondta, 
hogy mi minden történt véle, s hogy őt egy 

A háromágú tölgyfa tündére
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királyfi szabadította meg. Mindent, min-
dent elmondott annak a boszorkánynénak. 
Azt is, hogy épp most várja ő a királyfit, 
hogy más gúnyát hozzon neki.

Akkor a boszorkányné megfogta, és 
bedobta a kútba a tündérlányt. Volt neki is 
egy lánya: elment gyorsan haza, kivezette 
a maga lányát a kúthoz, és felhágatta azt a 
fűzfára.

Odaérkezett a királyfi a gúnyával. Szólít-
gatta a tündérlányt, keresi, hogy hol lehet 
az ő menyasszonya. A tündérruhát már 
felvette a boszorkányné lánya, de ő maga, 
hiába, mégis fekete volt.

Meglátja végre a kis nyulat a királyfi, kér-
di attól is, hogy hol van a lány:

– Én itthagytam – mondja a kis nyúl – a 
kút mellett. Elmentem valami eleséget ke-
resni, közben felmászott a fűzfára.

No, már nézik körül kereken, hát hol van 
az a lány a fán. Mondja a királyfi neki:

– Szállj le onnan, öltözzél fel!
Mikor leszállt a fáról, látja az ábrázatát, 

hogy csúnya, fekete. Pedig milyen szép 
volt! Mi történt vele?

– Ó, lelkem, kedvesem – mondja a bo-
szorkányné lánya –, a nap sugara reám tű-
zött, megfogta az egész ábrázatomat.

Felöltöztette így is a királyfi, azt gon-
dolta, hogy ő a tündérlány. Elvitte haza. 
De abból a tündérlányból, az igaziból, akit 
a boszorkányné bevetett a kútba, lett egy 
szép aranyhal. De hagyjuk most még azt az 
aranyhalat a kútban.

A cigány lány élt, élt a királyfival, felesé-
ge volt neki. Elment egyszer a boszorkány-
né a lányához. Mondja neki:

– Vajon nem történik-e valami még ab-
ból, amit azzal a tündérlánnyal csináltunk? 
Mert én kijártam a kúthoz, és egy szép 
aranyhalat láttam a vízben. Hátha abból 
a lányból lett az a hal? Azt tanácsolom én 
neked, fiam – mondja a lánynak –, tedd 
magad beteggé. Mondjad a királyfinak, ad-
dig nem fogsz meggyógyulni, amíg azt az 

aranyhalat, amely abban a kútban van, ő ki 
nem fogatja.

A királyfi azt is megcselekedte a kedve-
séért. Kifogatta az aranyhalat, megfőzték; 
a boszorkányné lánya evett belőle, és íme, 
meggyógyult. De mikor a szakácsné tisztí-
totta a halat, egy pikkelyecske, egy halpén-
zecske leesett a földre. Ahogy a földben az 
kifakadott, lett egy szép aranyalmafa. Az a 
fa minden éjszaka megvirágzott, délig meg-
ért az alma rajta, de éjszaka mindig elvitték 
a gyümölcsét.

Gondolkodóba esett a király, vajon mi 
lehet az oka, hogy ők annak a fának a gyü-
mölcsét nem tudják használni. Nem tud-
ta, hogy annak a gyümölcsét a tündérek 
hordják el. No, de a boszorkányné megint 
elment a lányához. Mondja a lányának:

– Mi dolog ez? Valahogy még kiderül, 
hogy nem te vagy a tündérlány. Ki kéne vá-
gatni azt a fát!

Mondta is hát a királyné a királynak:
– Semmi hasznát nem vesszük annak a 

fának! Vágasd le onnét, hogy többet ne is 
lássuk!

Volt a szomszédban egy szegény ember. 
Azt hívatta el a király, hogy vágja ki a fát. Ki 
is vágta az rendesen, de mikor a szegény 
ember hasigálta, aprítgatta a fát, egy kis da-
rab kiesett belőle. A szegény ember pedig 
látva, hogy aranyfa ez, azt a kis darabot be-
tette a zsebébe azzal, hogy hazaviszi kincs-
nek. A király nem tudta, hogy a szegény 
ember valamit elvisz onnan, megfizette 
a fáradsága díját. A szegény ember haza-
ment. Letette azt a kis darabka fát, melyet 
a zsebében vitt, a tűz mellé a kis szegletbe. 
Az ott megmaradt, de a fa többi részét a ki-
rályné elégette.

A szegény ember házában pedig, ami-
kor este lett, olyan világosság támadt, hogy 
gyertya nélkül is láttak. Mondja a feleségé-
nek a szegény ember:

– Bizonyára ez a kis fadarabocska vilá-
gít.

Úgy is volt.
Másnap elment a szegény ember mun-

kába feleségestül, lányostul. Jó reggel el-
mentek, a házat ki se seperték, s az ágyat se 
rendezték el. Estére, mikor hazaértek, hát az 
ő házuk ki van seperve, az ágy felékesítve, 
minden rendesen. Gondolták magukban, 
ki járhat az ő házukban, aki úgy dolgozik, 
mikor ők mindent szerteszét hagytak.

Másnap reggel újra készültek, hogy men-
jenek a királyhoz, munkába. De most otthon 
hagyták a lányt elrejtve, hogy lesse meg, ki 
jár az ő házukba. Megint úgy hagyták szer-
teszét minden portékájukat. A lány az ablak 
alatt állott, titkon, hogy senki meg ne lássa. 
Hát abból a kis fadarabból kijő egyszer csak 
egy tündérlány, kezd sepregetni a házban. 
A szegény ember lánya csak nézte egy ide-
ig, hogy mit dolgozik az a lány, aki abból a 
fácskából jött ki. Aztán hirtelen beszaladt a 
házba, a fácskát megragadja. A tündérlány 
már nem bírt visszamenni a fába.

No, megkapták a tündérlányt. Annak 
nem volt mit csinálnia, ott maradt velük. 
Attól fogva a két lány együtt ment el a király 
udvarába, munkába. Egyszer a király mesét 
akart hallani. Mondott ez is mesét, a másik 
is egy mesét. Rákerült a sor a tündérlányra. 
Mondja a király:

– No, mondjál már te is egyet, te vagy itt 
a legszebb. Lássuk, mit láttál, mit próbáltál 
életedben.

A tündérlány erre elkezdte mondani. Ép-
pen az ő kedveséről kezdett mesélni:

– Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy királyfi. Kiment az egyszer vadászat-
ra, találkozott egy kis nyúllal... – És végig 
mondta az egészet addig, hogy: „Én vagyok 
az a tündérlány, akit a királyfi a tölgyfából 
kivett!”

Megölelte erre a lányt a királyfi, elzavar-
ta a boszorkány lányát, s elvette feleségül 
a tündérlányt. Máig is élnek, ha meg nem 
haltak.

ILLYÉS Gyula
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Az idei nyár nemcsak napsugaraival tar-
togat vidám hangulatot számunkra, 

hanem a divat is igazán nőies, kedvelhető 
felsőrészekkel növeli az önbizalmat.

Hasított ujjú topok

A lenge, hasított ujjú felsők nagyszerűen 
hosszabbítják az alakot. Válasszunk belőlük 
egy nagyobb méretet, mert ha feszes, el-
veszti hosszanti redőzöttségét.

Megkötött ingek

Az örök klasszikus ingeinket nyáron 
hordjuk kicsit másképp – egyszerűen kös-
sük meg őket derékban. Az igazán csini 

szereléshez gomboljunk rajta mélyebb de-
koltázst, és hordjunk alá egy hozzá illő rövid 
pántos felsőt.

Minimál

Az egyszínű minimál szabású felsőrészek 
előnye, hogy számtalanféleképpen kombi-
nálhatók más ruhadarabjainkkal. Idén ke-
ressük a kellemes pasztellszínűeket!

Feliratos pólók

Az urbán „menő” stílusú pólók különösen 
előnyösek a fiatal generációknak, sőt, igazán 
retro hangulatúak! Hordhatjuk egyszerűen 
nadrággal, de szoknyába betűrve is!

Nyárias kardigánok
A hűvösebb nyári napokra érdemes tar-

tani gardróbunkban egy könnyű kis kardi-
gánt – legyen az kötött vagy selymes, gom-
bos vagy cipzáros változat.

Afrikai minták és díszítések
Az afrikai stílus lassan állandó jelleggel 

belopta magát a szívünkbe. Megjelenik a 
csontokkal, tollakkal, kagylókkal díszített 
kiegészítőkön, anyagmintákon, de szín-

választásokban is. Az afrikai stílusú topok 
jellegzetessége a körben díszített nyakrész, 
színes fa-, kagyló-, tollrátétek és a kontrasz-
tos, vidám színválasztás.

Nagy lenyomatú állatmintás 
pólók

Az állatos lenyomatos pólók édessé te-
szik viselőjüket. Trendi és fiatalos darabok, 
amelyek egyhamar nem fognak kimenni a 
divatból.

Nyári felsők lányoknak
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Nyári felsők lányoknak

Minden fiú szereti a rövidnadrágokat. 
Tavasztól őszig a legtöbb srác szinte 

mindennap rövidnadrágot visel. Leginkább 
azt kedvelik, ha kicsit hosszabb és tágas. A 
térdig érő vagy egy picit térden felüli hosz- 
szúságúak a legnépszerűbbek, de van, aki 
inkább a hosszabbakat választja. Az aktí-
vabb, sportos fiúk az extra széles nadrágo-
kat részesítik előnyben, amelyekben köny- 
nyű mozogni. Habár a sportos rövidnadrág 
továbbra is népszerű, az idén egyre több 
tisztább vonalú és kissé szűkebb nacit talál-
hatunk.

A semleges színek, mint a khaki, sötét-
kék, fekete és barna mindig népszerűek 
a fiúk körében. Az idén azonban néhány 
mintás nadrágot is bátran beszerezhetsz. 
Különösen divatos a kockás, hajszálcsíkos 
és terepszínű rövidnadrág minden színben, 
az alapszínektől a semlegesekig.

Milyen színeket/mintákat 
válassz?

A fiúk nyugodtan viselhetnek és visel-
niük is kell minden színt, amit csak akar-
nak. Bár a legtöbb srác általában semleges 
árnyalatú, egyszínű nadrágot hord, egyre 
divatosabbak lesznek a minták és az élénk 
színek. Az idei szezonban a kockás minta 
még mindig nagyon trendi. A terepszínű 
nadrágok az idén ismét hódítanak. Ezeken 
kívül az élénk, tarka színű, érdekes mintáza-
tú rövidnadrágok a strandon és a strandon 
kívül is viselhetőek.

Milyen lábbeli illik  
a rövidnadrághoz?

A lábbelik közül leginkább a flip-flop 
papucsok illenek a rövidnadrágokhoz. Ezek 
a papucsok rendkívül népszerűek lesznek 
ebben az évben. Szandált is viselhetsz, 
nagyszerűen mutatnak a nadrággal. Nem 
ajánlatos zoknit húzni a rövidnadrághoz, de 
ha mégis ragaszkodsz hozzá, nyugodtan vá-
laszthatsz bokazoknit.

Rövidnadrágok fiúknak
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Melyik  
az uralkodó 

bolygód?
1.  Álmaid szekrényében 

megtalálható…
a) ...egy nagy tükör.
b) ...rengeteg fiók és rekesz.
c)  ...egymással kombinálható 

ruhák.
d) ...báli ruhák.
e) ...sportos cuccok.
f ) ...több kalap.
g) ...kevés, de elegáns ruha.
h) ...a nagyi rongyoszsákja.
i) ...finom pizsama.
j)  ...magas sarkú cipő és hegyes 

orrú papucs.
2.  Könyvespolcodon több kötet 

van…
a) ...művészetből.
b) ...szakácskönyvekből.
c) ...történelmi regényekből.
d) ...egészségről.
e) ...lexikonokból.
f ) ...kalandregényekből.
g) ...szerelmes regényekből.
h) ...ezotériából.
i) ...pszichológiából.
j) ...szépségápolásból.

3.  Szabad idődben otthon 
legszívesebben:
a) Relaxálsz.
b) Főzöl vagy más házimunkát 
végzel.
c) Barkácsolsz.
d) Szépséged ápolod.
e) Mozogsz.
f ) Olvasol.
g) Rejtvényt fejtesz.
h) TV-t nézel.
i) Zenét hallgatsz.
j) Barátokat hívsz.

4.  Ha rossz hírt közölnek veled, 
akkor…
a) ...a megoldáson töröd a fejed.
b) ...ráncolod a homlokod.
c) ...családtagjaidtól vársz vigaszt.
d) ...segítséget kérsz.
e) . ..a probléma körül forog az 

agyad.
f ) ...megvéded az igazad.
g)  ...koncentrálsz, és megbirkózol a 

nehézségekkel.
h)  ...panaszkodsz a legjobb 

barátnődnek.
i)  ...meditálsz a problémáról, és 

megpróbálsz ellazulni.
j)  ...gyorsan lehiggadsz, és 

csak akkor cselekszel, amikor 
elérkezett a pillanat.

5.  Képzeld el, hogy hajótörést 
szenvedsz, és egy helyes 
sráccal/lánnyal lakatlan szigetre 
vetődsz…
a) Jöjjön, aminek jönnie kell!
b)  Nem bíznál benne, és a 

szeretteid után sóvárognál.
c) Megvitatnád vele a helyzetet.
d)  A tájat figyelnéd és hagynád, 

hogy a másik cselekedjen.
e)  Magadhoz ragadnád a 

kezdeményezést, és használható 
tárgyak után kutatnál.

f )  Felmérnéd a terepet, és örülnél, 
hogy nem vagy egyedül.

g)  Megpróbálnál mindent 
kideríteni a másikról, de 
önmagadról alig árulnál el 
valamit.

h)  A megmenekülésen törnéd a 
fejed.

i)  Bátorságot mutatnál, még ha 
titkon félsz is.

j) Tetszene, hogy végre nem kell 
megküzdened a konkurenciával.

6.  Melyik szín tetszik most neked  
a legjobban?
a) Narancs
b) Fehér
c) Sárga
d) Rózsaszín
e) Piros
f ) Kék
g) Fekete
h) Indigókék
i) Zöld
j) Lila

7.  Melyik fűszer ízét, illatát élvezed 
a legjobban?
a) Curry vagy fahéj.
b) Mentol vagy borsmenta.
c) Citrom vagy grépfrút.
d) Vanília vagy alma.
e) Bors vagy pfefferóni.
f ) Kókusz vagy barack.
g) Rozmaring vagy kakukkfű.
h) Ánizs vagy kömény.
i) Algák vagy szőlő.
j) Fokhagyma vagy mustár.

8.  Ha 0 és 9 között egy 
szerencseszámot választhatnál, 
akkor melyik lenne az?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f ) 6
g) 7
h) 8
i) 9
j) 0

Szeretnéd megtudni, hogy 
melyik bolygó uralkodik az 

érzelmeiden, és melyik befolyásolja 
a gondolkodásodat? Mit kell tenned 
azért, hogy sikeres és boldog légy?

Töltsd ki a tesztet, és megismerheted 
önmagad! Minden betű megfelel egy 

bolygónak. Számold össze, melyik 
betűből hányat jelöltél meg, és olvasd 
el az oda vonatkozó tulajdonságokat!
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Legtöbb az a válasz: NAP
6–11 pont:
Tele vagy jobbnál jobb ötletekkel, élvezed 
az életet, szeretsz társaságban lenni, energi-
át és magabiztosságot sugározol.
0–5 pont:
Gondolj többet magadra, merd kimondani 
a véleményed, ne félj attól, hogy ezzel elve-
szítheted mások jóindulatát.

Legtöbb a b válasz: HOLD
6–11 pont:
Intuíciód és hatodik érzéked nagyon fejlett. 
Gyengéd és nagyon megértő vagy, ezek a 
legértékesebb tulajdonságaid.
0–5 pont:
Engedj utat az érzéseidnek, hidd el, hogy 
nemcsak az létezik, amit hallasz, tapintasz, 
vagy látsz. Ez magyarázatot adhat egy olyan 
kérdésre, melyet régen feltettél már magad-
ban.

Legtöbb a c válasz: MERKÚR
6–11 pont:
Fegyvered az intelligenciád és megnyerő 
fellépésed, ami olyan ajtókat is kinyit előt-
ted, amelyek eddig zárva voltak. Legmeré-
szebb elképzeléseidet is megvalósíthatod.
0–5 pont:
Több időre van szükséged a dolgok megér-
téséhez, de ne légy emiatt bizonytalan, és 
ne szényellj segítséget kérni.

Legtöbb a d válasz: VÉNUSZ
6–11 pont:
Elegáns vagy, ízlésed remek, külső és belső 
szépséged magával ragadja még az idege-
neket is. Tapintatosságod pedig csak hab a 
tortán!

0–5 pont:
Nyílj meg, fedd fel titkaidat, és ne félj mások 
érzéseitől, vagy attól, hogy esetleg vissza-
utasíthatnak.

Legtöbb az e válasz: MARS
6–11 pont:
Ha valamit elhatároztál, semmi és senki nem 
állíthat meg. Másokra is jótékonyan hatsz, és 
nincs terv, melyet ne valósíthatnál most meg.
0–5 pont:
Inkább mások útmutatása alapján cselek-
szel, mintsem hogy saját magadra hallgass. 
Bízz magadban, és legyél gyakrabban kez-
deményező.

Legtöbb az f válasz:JUPITER
6–11 pont:
Nagyvonalú vagy, szerencsés és bölcs. Néha 
azonban túl büszke is, és nem törődsz a 
részletekkel.
0–5 pont:
Ne várd a sült galambot, hanem erőltesd 
meg magad, és cselekedj. Higgy önmagad-
ban, bízz a jó sorsban, és vágyj többre, ami 
majd előre hajt.

Legtöbb a g válasz: 
SZATURNUSZ

6–11 pont:
Sikerednek kulcsa az ész, a türelem, képes 
vagy kitartóan koncentrálni arra, amit sze-
retnél elérni.
0–5 pont:
Nehezebben összpontosítasz, a kis dolgok 
elterelik a figyelmed, az apró gondok való-

sággal szétforgácsolnak, most nehezeb-
ben jutsz eredményre.

Legtöbb a h válasz:  
URÁNUSZ

6–11 pont:
A társaság motorja vagy, emberszereteted 
miatt nagy népszerűségnek örvendhetsz. 
Lesznek azonban, akik lázongónak tartanak, 
de ezzel most egyáltalán ne törődj.
0–5 pont:
Gyakran nehezedre esik kimondani a véle-
ményed, főleg ha ez ütközik másokéval. Bízz 
jobban magadban, legyél bátrabb.

Legtöbb az i válasz: 
NEPTUNUSZ

6–11 pont:
Romantikus, álmodozó vagy, misztikus 
megjelenésed sokakat elvarázsol. Olykor 
nem árt az álmok birodalmából a földre 
ereszkedni!
0–5 pont:
Vannak dolgok, amelyekre nincs magyará-
zat. Ezért hagyatkozz gyakrabban a meg-
érzéseidre, melyek most biztosan nem csal-
nak meg.

Legtöbb a j válasz: PLÚTÓ
6–11 pont:
Mágikus vonzerővel rendelkezel, éles 
eszeddel, jó befolyásolási képességeddel 
manipulálhatsz, és minden az akaratod sze-
rint történhet.
0–5 pont:
Legyél egy kicsit magabiztosabb, fedezd 
fel a mélyben szunnyadó, még kiaknázat-
lan tehetséged, és próbáld ki magad egy új 
életterületen.

Értékelés

9.  Melyik követ vagy ásványt 
kedveled a legjobban?
a) Gyémánt
b) Gyöngy
c) Achát
d) Smaragd
e) Rubin
f ) Zafír
g) Ametiszt
h) Borostyán
i) Türkiz
j) Ametiszt

10.  Milyen legyen álmaid 
partnere?

a) Gyengéd, játékos és jó barát.
b) Érzékeny, megértő, nagyvonalú.
c) Szimpatikus, vicces, intelligens.
d) Elegáns, udvarias.
e) Társaságot kedvelő, öntudatos.
f )  Kifinomult ízlésű, sok humorral 

megáldott.
g)  Komoly, tiszteletre méltó, 

büszke.
h)  Eredeti, független, erős 

személyiség.
i)  Romantikus, álmodozó, nagy 

fantáziával rendelkező.
j) Jóképű, érzéki, éles eszű.

11.  Ha tehetséget éreznél 
magadban, szívesen lennél:

a) Színész, énekes vagy művész.
b) Fotós, film- vagy színházi rendező.
c) Író, fordító, karmester.
d) Modell, festő vagy dekoratőr.
e)  Művészi tornász, profi sportoló 

vagy rendőr.
f ) Orvos, ügyvéd vagy filozófus.
g) Építész, mérnök vagy politikus.
h)  Kutató, régész, feltaláló vagy 

űrhajós.
i)  Zenész, zeneszerző, táncos vagy 

misszionárius.
j) Vállalkozó, üzletvezető.
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Cseresznyevirágzás 
(Február 15.–március 20.)

Személyiség
Japánban a cseresznye az életet szimbolizálja. Te 
is egy élettel teli, szenvedélyes személyiség vagy, 
aki szinte állandóan a topon van. Energikus, su-
gárzó és tettre kész vagy, ami mindenkit magával 
ragad. Az emberek csodálnak a spontaneitásod, 
a melegszívűséged és a lelkesedésed miatt.

Erősségek
Nagyon szociális, barátkozó és társaságkedvelő 
vagy. Határozott elképzeléseid vannak, és vá-
gyod a sikert. Merj nagyot álmodni, és sokra fo-
god vinni az életben. Bízz magadban!

Zen tanács
Mindig kövesd az álmaidat, és tarts ki az elkép-
zeléseid mellett. A szerelem egy hatalmas moz-
gatórugója lesz az életednek, mely által képes 
vagy kihozni magadból a maximumot. Ha bajba 
kerülsz, mindig számíthatsz a barátaidra. Soha ne 
hagyd magad eltéríteni a saját utadról!

Nap 
(Március 21.–április 29.)

Személyiség
A Nap a legragyogóbb és legnagyszerűbb csil-
lag az égen. Idealista vagy, akit a szépség és a 
bölcsesség vezérel. Magasabb elveket követsz, 
és hiszel abban, ha mindenki egy kicsivel na-
gyobb erőfeszítést tesz, akkor az egész világ 
jobbá válhat. Töretlenül optimista beállítottsá-
gú vagy.

Erősségek
Természetes vonzerő birtokában vagy, ami min-
denkire hatással van. Képes vagy bárkit elvará-
zsolni egyetlen pillantással. Ne félj megtenni az 
első lépést!
Zen tanács
Mindig hallgass a megérzéseidre, és tiszteld 
meg a belső hangot, hiszen mindig csodálatos 
megoldásokhoz vezet. Egész életedben támasz-
kodhatsz a belső sugallataidra. A szerelemben 
légy óvatos, és ne hagyd magad elragadtatni a 
szenvedély által!

Bambusz 
(Április 30.–június 4.)

Személyiség
Könnyed és rugalmas személyiség vagy, 
hasonlóan a bambuszhoz, amely finoman 
meghajol, ha fújja a szél. Jó kommunikációs 
készségekkel rendelkezel, és képes vagy a 
tudásodat érthetően átadni másoknak. Ez a 
legfőbb motivációd az életedben.
Erősségek
Erős egyéniség vagy, képes vagy szembenézni 
az élet kihívásaival és a váratlanul felmerülő 
problémáktól sem esel kétségbe.
Zen tanács
Kövesd a megérzéseidet, és soha nem fogsz 
csalódni. Sose ússz szembe az árral, a megoldá-
sok mindig kézenfekvőbbek az ellenállásnál.

Méhecske 
(Június 5.–július 6.)

Személyiség
Olyan vagy, mint egy szorgalmas, vidám mé-
hecske. Mindig dolgozol, gyakran túlzásba is 

esel. Nagyon lelkiismeretes vagy, és soha nem 
panaszkodsz. Végzed a dolgod, és ez így van 
jól. Akkor vagy nyugodt, ha a dolgok jól men-
nek, és minden el van végezve. A családod a 
legfontosabb a számodra, akik sok örömet 
fognak okozni neked az életben.
Erősségek
Realista vagy, aki olyannak látja a dolgokat, 
amilyenek. Nem képzelsz bele semmibe töb-
bet annál, mint ami, teljesen illúzióktól men-
tes látásmóddal rendelkezel. Nem vágyakozol 
elérhetetlen dolgok után, tudod, mire vagy 
képes, és ezzel elégedett is vagy. Szarkasztikus 
humorod mindenkit nevetésre bír.
Zen tanács
Néha merj egy kicsit álmodozni, hiszen ben-
ned is megvan az erő ahhoz, hogy valóra 
váltsd a legmerészebb álmaidat is.

Lótuszvirág 
(Július 7.–augusztus 1.)

Személyiség
Kedves, bájos és szentimentális típus vagy, 
tele érzelemmel. Nagyfokú empátiával ren-
delkezel, átérzed a világ fájdalmát, és megértő 
vagy mindenkivel szemben. Lelkesítő és po-
zitív vagy, aki mindenkit meg tud vigasztalni 
egy szempillantás alatt, és rámutatsz a dolgok 
jó oldalára.
Erősségek
Belső lelkesedésed és önbizalmad határtalan, 
ami másokat is magával ragad. Kezdeménye-
ző vagy, és mindig kész vagy a fejlődésre. 
Ezeknek a tulajdonságaidnak sok sikert kö-
szönhetsz.
Zen tanács
Nézz mindig az ég felé, és törekedj a magas-
ba! Mindig lásd magasabb perspektívából 
a dolgokat, és tekints optimistán a jövőbe. 
Győztes típus vagy, tegyél meg mindent az 
álmaidért! Ne félj a szenvedélytől, éld meg a 
szerelmet.

Japán zen horoszkóp

Az 1. században 
élt egy japán 

hercegnő, Pimiko, 
aki szenvedélyesen 

foglalkozott  
az asztrológiával.  

Ő hagyományozta ránk 
a zen horoszkópot.
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Japán kőhíd 
(Augusztus 2.–augusztus 27.)

Személyiség
Azért születtél erre a Földre, hogy összekösd 
az ellentétes dolgokat és világokat, hogy 
megtalálják az emberek az ellentéteket átívelő 
hidakat. Egy békítő és kibékítő személy vagy, 
aki egyben nagyon különleges személyiség. 
Egyszerre vagy erős és művészi. Jó érzéked 
van a zenéhez és az íráshoz.
Erősségek
Képes vagy a változásra és a megújulásra. 
Ennek köszönhetően folyamatosan fejlődsz, 
hiszen tanulsz a hibáidból. Bölcsességed és 
tapasztalatod oszd meg másokkal is, akár írás 
formájában.
Zen tanács
Soha ne állj meg félúton! Vidd végig az elhatá-
rozásaidat, akármennyi akadállyal is kell meg-
küzdened. Ne légy türelmetlen, az idő neked 
dolgozik.

Japánkert 
(Augusztus 28.–október 10.)

Személyiség
Kíváncsi, kommunikatív, extrovertált, éles eszű 
és izgalmas személyiség vagy, aki nagy hatás-
sal van az emberekre. Vonzerőd szinte kivétel 
nélkül mindenkit magával ragad. Tudod, hogy 
kell az emberekkel bánni, mindenkit leveszel a 
lábáról, de néha hajlamos vagy visszaélni má-
sok kedvességével.

Erősségek
Az érzelmi válságokból könnyen ki tudsz lá-
balni, mert fel tudod dolgozni magadban az 
eseményeket, és levonod a következtetéseket. 
Képes vagy továbblépni, és nem rágódsz fö-
löslegesen a múlt sérelmein.

Zen tanács
Ne ostorozd magad azért, mert nem vagy tö-
kéletes. Senki nem az. Fogadd el a hibáidat, és 
szeresd meg azokat!

Uralkodó 
(Október 11.–november 18.)

Személyiség
Egészséges önbizalommal rendelkezel, bízol 
magadban, a képességeidben, az erőfeszíté-
seid eredményességében, és ez mindenen 
átsegít. Minden álmodat valóra tudod váltani, 
ebben senki nem akadályozhat meg téged. Az 
életet egy kalandnak fogod fel.
Erősségek
Tudod, hogyan kezeld a dolgokat a fontossá-
gi sorrendnek megfelelően. Mindig lényegre 
törő vagy, nem veszel el a részletekben. A bel-
ső harmóniád mindig erőt ad neked a problé-
mák leküzdésében.
Zen tanács
Ne erőltesd fölöslegesen a dolgokat. Az élet 
néha ad, máskor meg elvesz. Engedd át ma-
gad az élet ritmusának, és sodródj az árral.

Uralkodónő 
(November 19.–december 26.)

Személyiség
Erős akaratú vagy, tudod, mit akarsz, és leg-
többször el is éred azt, amit kitűzöl magad elé. 
Tudsz harcolni az álmaidért, és mindent meg-
teszel azért, hogy valóra váljanak. A sikereidet 
annak köszönheted, hogy küzdesz, akarsz és 
teszel értük.
Erősségek
Megértő és rugalmas vagy. Képes vagy válta-
ni, változtatni, vagy akár visszatérni oda, ahol 
valamit abbahagytál, ha a sors úgy hozza. Min-
dig tudod, merre van az előre, és mindig meg-
találod a megoldásokat a problémáidra.

Zen tanács
Tanulj meg néha spontánul cselekedni. Az 
életöröm által megnyílnak a kapuk előtted.

Hold 
(December 27.–január 18.)

Személyiség
Misztikus, titokzatos és varázslatos személyi-
ség vagy. Olyan belső nyugalom birtokában 
vagy, akár egy istennő a japán templomok-
ban. Egy kiapadhatatlan belső energiaforrás-
sal rendelkezel, ahonnan mindig tudsz meríte-
ni energiát, akármit hozzon is az élet.
Erősségek
Érzékenységed révén képes vagy meglátni a 
sors által küldött jeleket, megérteni az álmok 
üzenetét.
Zen tanács
Lásd magad mások szemével, és szeresd ma-
gad úgy, ahogy ők szeretnek téged. Ha mások-
hoz pozitívan viszonyulsz, akkor ne vond meg 
magadtól sem ugyanezt a kedvességet.

A szent teknős 
(Január 19.–február 14.)

Személyiség
Van egy veled született belső bölcsességed, 
ezáltal minden problémát kellő higgadtsággal 
és nyugalommal kezelsz. Tudod, hogy minden-
re van megoldás, csak meg kell keresni. Mások 
számára kissé hűvösnek és távolságtartónak 
tűnsz, pedig belül egy szenvedélyes és harcos 
személy vagy, aki harcol az igaz értékekért.
Erősségek
Szívvel-lélekkel harcolsz, bármibe is kezdesz. 
Teljes odaadással teszed a dolgodat, magas 
színvonalon teljesítesz mindig. Elvárod ma-
gadtól, hogy mindig a maximumot add.
Zen tanács
Mindig fejezd ki az érzelmeidet, a csend szavát 
nem hallja meg senki.
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Attila, a hunok csillaga Írta: Kiss Ferenc 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)



Jó
 P

aj
tá

s, 
23

–2
4.

 sz
ám

, 2
01

2.
 jú

ni
us

 1
4.

��

Szombaton reggel hétkor indultunk Szabadkáról Belgrádba. A 
gyülekező 6.45-kor volt. Beszálltunk a buszba. Barátaim, osztály-

társaim és én az emeletre siettünk fel, mert emeletes buszon utaz-
tunk. Szüleinknek, rokonainknak, nagyszüleinknek integettünk. Az 
út 3 órás volt. A buszban sokat beszélgettünk és nevettünk. Az út 
elég gyorsan elmúlt. Első állomásunk az Avala hegy tetején levő, 

nemrég újjáépített  204 méteres TV-torony volt. Egy ideig gyalog 

mentünk felfelé, de az út nagyobb részét lifttel tettük meg. Mikor 
felértünk és kinéztünk az ablakon, láttuk egész Belgrádot és néhány 
kisebb települést. 

Következő állomásunk egy étterem volt. Levest, pljeskavicát, sült 
krumplit és káposztát ettünk. Nagyon ízletes volt az ebéd. Ezután az 
állatkertbe látogattunk el. Héthektárnyi területet foglalt el. Volt ott fe-
hér tigris, oroszlán, víziló, tukán, fekete párduc, őz, szarvas, zsiráf, kis-
kacsák stb. Az állatkert a Kalimegdán mellett volt, így csak egy kapu 
választott el minket a vártól. A Kalimegdán nagyon szép és régi vár. 
Hunyadi János ott védte meg a várat a törököktől. Láttunk sok töm-
löcöt és a 2. világháborúból visszamaradt tankokat, lőfegyvereket és 
egy igazi vasból készült ágyút – a Hadtörténeti Múzeum szabadtéri 
tárlatát. A vár sétányáról letekintettünk a Száva torkolatára, itt ömlik 
ez a nagy folyó a Dunába. Ezután elmentünk a Szent Száva-templom-
ba. Szép nagy építmény, márvánnyal burkolva. Lefényképezkedtünk 
előtte, és elindultunk a busz felé. Újabb 3 óra utazás az autópályán, s 
már meg is érkeztünk Szabadkára.

Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, mert egy kis időre meg-
láthattam, hogy más város lakosai mivel foglalkoznak és hogyan 
élnek.

Fehér Viktor, 4. osztály, 
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

Természetismereti gyermektábor

•  a környék természeti, történelmi és néprajzi jellemzőinek 
megismerése,

• kézműves foglalkozások – fafaragás, szövés, agyagozás.
És ami nem maradhat el:

•  a mindennapi lubickolás a Ludasi-tóban,
•  a tábortűz (...történetekkel),
•  a játék (kiütőcske, sárkányeregetés),
•  a kirándulás.

Időpontok: 

július 15–21. (7. és 8. osztályosok és középiskolások), valamint 
július 22–28. (az általános iskola 3–6. osztályos tanulói)

A táborozás díja 5000 dinár.
Érdeklődni, bejelentkezni: 

024/541-686, 024/596-064, 064/1223504
hulo@tippnet.rs; marticseke@gmail.com 

TÓPARTI TÁBOR 2012

Tanyasi vakáció 
a Róka-tanyán

Helyszín: Hajdújárás-Nosza, Róka-tanya

Nyolc év... Azt mondják lassú és fárasztó, de íme itt vagyunk 
a nyolcadik év végén. Szinte még most is emlékszem az első 

napra, órára, mikor még minden olyan rémisztő volt. Minden és 
mindenki ismeretlen és furcsa volt. De ez nem jelentett gondot, 
hamar megismerkedtünk az új barátokkal, és beilleszkedtünk. 
Bevallom jó volt iskolába járni. Szerintem ezt mindenki tagadja. 

Ez az érzés, hogy elmegyünk, különös, de nem valami jó.
Itt hagyjuk álmaink terét, de a szívünk nem feled...

Bicók Ervin, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Belgrádban voltunk osztálykiránduláson
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Gyermekkorom meghatározó élménye 
volt, amikor az első elemi befejeztével 
szüleim első ízben küldtek el egyedül 

(pontosabban: nélkülük) a tengerre. Merthogy 
akkor egy olyan országban éltünk, amelynek 
volt saját tengere, s így eszébe se jutott senki-
nek, hogy más országok tengerpartjait must-
rálgassa. Osztályomból akkor csak én mentem, 
de volt több ismerős gyerek is az utcánkból, 
nálam nagyobb lányok, így hát Szeredai Má-
ria tanító néninek (aki egy másik iskolában 
tanított, s később nem sokszor találkoztam 
vele) csak néha-néha kellett lelki támaszban 
részesítenie engem, mint legkisebbet, amikor 
éppen hazagondoltam és elpityeredtem... A 
hely pedig, ahol az iskolával nyaraltunk, Mali 
Lošinj volt – az Újvidéki Vöröskereszt nyaralója 
– azon a csodaszép kvarnerói szigeten, me-
lyet ma Horvátország térképén kell keresni. S 
amelyen azóta is többször jártam, és most is 
az orromban érzem e csodálatos sziget fűsze-
res illatát: babér, boróka és még ki tudja, hány 
illatos növény adja ezt a földöntúli élményt, 
amit aztán ezenkívül még csak Mljet szigetén 
tapasztaltam, amely viszont Dalmácia sziget-
világának gyöngyszeme. Térjünk azonban 
vissza Lošinjhoz, már csak azért is, mert egy 
csöppet sem reklámszagú, azaz teljesen rea-
lisztikus ismertetőt találtam róla Micheli Tün-
de összeállításában az eszéki Új Magyar Képes 
Újságban az országuk szigetvilágát ismertető 
sorozat egyik folytatásaként. Íme, mit ír Tünde 
Lošinjról:

„Lošinj és Cres egy sziget volt, a rómaiak a 
hajózás megkönnyítése érdekében egy csa-
tornát ástak, és kettébe vágták. Így létrejött 
Cres, valamint a 75 km2 területű, 33 km hosszú 
és 112,7 kilométernyi partvonallal rendelkező 
Lošinj, amely nagyság szempontjából az Adria 
11. szigete. Lošinjt és Crest egy híd köti össze, 
illetve Cresből és más horvátországi kikötők-
ből hajójáratok is közlekednek a szigetre. 

A sziget legmagsabb pontja az 588 méte-
res Televrin. Éghajlata kellemesen enyhe. A szi-
get közelében gyakran látni delfineket, s egy 
rezervátum is működik itt.

A legtöbb horvát szigethez hasonlóan ez 
is az ókor óta lakott. Akkor Apsollusnak hív-
ták, a szigeten néhány római kori villa romja 
is megtalálható. A 18-19. században a Velen-
cei Köztársaság része volt a sziget, majd az 
Osztrák–Magyar Monarchiához került. A Mo-
narchia fölbomlása után 1943-ig Olaszország 
része volt, 1945-ben Jugoszláviához csatolták. 

Mali Lošinj neve ellenére a sziget legna-
gyobb, mintegy 8400 lakost számláló tele-
pülése és üdülőközpontja. Tiszta, tengeri 
levegőjének gyógyhatása van, ezért a 19. 
század eleje óta gyógyüdülőhelynek is szá-
mít. A város nevezetességei között van a 17. 
században épült Kis Boldogasszony, azaz Szűz 
Mária (Župna crkva Male Gospe) nevét viselő 
háromhajós plébániatemplom, amely 1696-
tól egészen 1775-ig épült. Itt őrzik Szent Ro-

mulus ereklyéit. A város főterén található egy 
szökőkút, amely két vízköpő delfint ábrázol. A 
szökőkút a (Cres szigetén levő) Vransko jezero 
nevű tóból kapja a vizet, a vízvezetéket 1960-
ban fejezték be, ezzel pedig a helyiek egy  
hosszú és kemény víz nélküli időszakot zárhat-
tak le. A sziget illatos kertje (Otočni miomirisni 
vrt) egy kertészet a sziget gyógynövényeivel, 
egy fajta arborétum. 

Veli Lošinj egy 900 lakosú település, nem 
fejlődött akkora üdülőkozponttá, mint Mali 
Lošinj, ezért máig megtartotta eredeti halász-
falu-hangulatát. Egy kis, keskeny öbölben, a 
Szent László-hegy lábánál fekvő dombos te-
lepülésen szűk utcák és rengeteg zöldterület 
van, több tucat egzotikus növényfajjal, így a 
település egy nagy, gondozott városi park-
ra emlékeztet, korábban az Osztrák–Magyar 
Monarchia egyik gyógycentruma volt. Itt ta-
lálható ezenkívül a Kék világ (Plavi svijet) el-
nevezésű delfinrezervátum, amelyet a Tethys 
Kutatóintézet hozott létre 1987-ben a palack-
orrú delfinek tanulmányozására és védelmére. 
A delfinárium közel százhúsz egyedet számlál. 

A város legnagyobb temploma a kikötő 
mellett látható, és Szent Antal nevét viseli. Iga-
zi látványosságnak számít még a 15. századi 
velencei őrtorony, amelyben jelenleg múze-
um működik.

Jelentősebb települései még Lošinj sziget-
nek Ćunski, Nerezine és Sveti Jakov” – tudjuk 
meg Micheli Tünde bemutatójából, nekem 
azonban engedtessék meg, hogy e kis idegen-
vezetés után egy személyes élménnyel tarkít-
sam a képet. 1991-ben, amikor egykori orszá-
gunk már eresztékeiben ropogott, Mucsi Józsi 
bácsi, akkori főszerkesztőnk egy ötlettel állt 
elő, amihez persze a fedezetet is biztosította: 
ahányan csak vagyunk (tizenhárman dolgoz-

tunk akkor a szerkesztőségben, ma hárman) 
induljunk el a szélrózsa minden irányában, 
menjünk el az ország minden köztársaságába, 
és azokból hozzunk riportot a lapba. Én Hor-
vátországot, Lošinjt választottam, hűvös késő 
ősz volt, azzal senki se vádolhatott, hogy köz-
pénzen akarok nyaralni. Mali Lošinjban viszont 
elmentem a város majd ezer tanulót számláló 
iskolájába – akkor még volt gyerek szép szám-
ban. Az iskola igazgatónőjével beszélgetve 
fölfigyeltem egy érdekes adatra: az iskolához 
még öt kihelyezett tagozat tartozik a Lošinj 
közelében levő, télidőben megközelíthetetlen 
öt lakott kis szigeten. Mindegyiken egy-egy 
pedagógus – tanító-tanár egy személyben 
– foglalkozik 5-10-15 gyerekkel, akik között 
elsős is van, de nyolcadikos is. Összevont 1–8. 
tagozatban! Nos, bevallom, ilyent még nem 
pipáltam. Kérdeztem is azonnal: hogy lehet 
így minőségi oktatást nyújtani? Befejezi-e 
ezek közül valaki a középiskolát, egyetemet? 
De még mennyire! – hangzott a válasz a naiv 
kérdezőt megillető vidám kacajjal párosít-
va. Az ország középiskoláiban, egyetemein a 
legjobbak tőlük kerülnek ki! Képzeljük csak el, 
mennyire ismeri az a pedagógus, oktató, apjuk 
helyett apjuk a rá bízott gyerekeket, minden 
gyöngeségükkel, hibájukkal, de erényükkel, 
kitűnőségükkel együtt, és mennyire személy-
re tudja szabni az oktatást és nevelést, mert 
ilyen kis közösségekben erre is jut idő!

Lelkileg föltöltődve utaztam el Lošinjból, 
s szívem azóta is odahúz. Lehet, hogy ősszel 
majd egy újabb Lošinj-beszámolót olvashattok 
ugyanitt, de 100%-ig sajátot, teljesen friss élmé-
nyekkel! Nektek is, szüleiteknek is csak ajánlani 
tudom bolygónk e kivételesen kellemes pont-
ját, ha netán horvátországi nyaralást terveztek!

LENNERT Géza

Távol, de közel: Lošinj
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A Horvátország legdélebbi csücskében, 
Dalmáciában található város talán 
Horvátország leggyönyörűbb városa, 

és a világ egyik legszebb üdülőhelye. Óváro-
sa 1994 óta a Világörökség része. Gyönyörű 
házacskái és kristálytiszta, mélykék tengere 
rabul ejti az ide érkezőket. Dubrovnikot az 
Adria gyöngyének is nevezik; a város a horvát 
nyelv és irodalom központja, számos híres író 
szülőhelye. George Bernard Shaw egyszerűen 
így fogalmaz: „Ha látni akarod a földi paradi-
csomot, gyere el Dubrovnikba.”

E földi paradicsomot több pokoli ka-
tasztrófa is érte. Egy 1667-es földrengés és a 
délszláv háború is komoly károkat okozott 
a városon, de a földrengés után a teljesen le-
rombolt várost újjáépítették, és szerencsére a 
háború pusztításainak nyomát is eltüntették 
mára. Legutóbb pedig 2007 augusztusában, 
egy súlyos erdőtűz veszélyeztette az óvá-
rost, de a tűzoltók megfeszített munkájának 
köszönhetően a tűzvész csupán Dubrovnik 
peremkerületeiben okozott jelentős károkat, 
ahol több nyaralóház is leégett. Dubrovnikot 
a VII. században, Ragusa néven alapították, 
ekkor a Bizánci Birodalomhoz tartozott, majd 
a Magyar Királyság, Velence, Franciaország, Ju-
goszlávia, majd Horvátország  fennhatósága 
alá került. Amíg az egyre lassabban épülő au-
tópálya el nem éri, gyakorlatilag (bármennyire 
is csúnyán hangzik), Dubrovnik Horvátország 
vakbele. De milyen szép vakbél!

1950 óta minden évben júliusban és au-
gusztusban rendezik a Dubrovniki Nyári 
Fesztivált. Ennek keretében színházi, folkról-, 
és táncelőadások (főleg komolyzenei), kon-
certek, balettek és operák szórakoztatják az 
itt nyaralókat. A Dubrovniki Nyári Fesztivált 
Horvátország legjobb és legreprezentatívabb 
nyári kulturális fesztiváljának tartják. A feszti-
vál számos előadását hangulatos helyszíne-
ken, pl. a Bokar-erődben vagy a Minčeta-erőd-
ben tartják.

A Dubrovnik kikötőjétől mindössze 10-15 
perc hajózásra, 680 méterre található csodá-
latos, lakatlan Lokrum-szigetre érdemes ellá-
togatni. Félóránként közlekednek hajójáratok 
a nemzeti parkként nyilvántartott, csodás nö-
vényvilággal rendelkező szigetre. A pihenés 
már a hajóúton megkezdődik, ahogy egyre 
távolodunk Dubrovniktól, egyre messzebbről, 
és teljesebben látszik az óváros. A kristálytisz-
ta vízben való mártózás után a sziklás tenger-
parton pihenhetünk. A Lokrum-szigeten nin-
csenek éttermek, üzletek, szállodák, este 8 óra 
után nem is lehet a szigeten tartózkodni. Ez a 
háborítatlan pihenés helyszíne, mindenki tud 
egy olyan helyet találni, ahol egyedül van, na-
pozhat, úszhat, megtekintheti az arborétumot 
és gyönyörködhet az idillikus sziget természe-
ti szépségeiben. 

Induljunk egy kis sétára Dubrovnik vi-
lágörökségnek minősített óvárosában. Ami 

legelőször szembeötlik: a 35 méter magas, 
1444-ben épült, és 1928-ban újjáépített óra-
torony, mely XV. századi állapotából már csak 
a hatalmas, 2000 kilós harangot őrzi. A torony 
órájának nincsenek mutatói, hanem ötpercen-
két újabb szám jelenik meg, illetve az órákat 
mutató részen minden órában. Akár digitális 
toronyórának is nevezhetjük...

A dubrovniki katedrális Nagyboldogasz- 
szony nevét viseli (Uznesenje Blažene Djevice 
Marije na nebo). 1713-ban épült, egy XII. szá-
zadi, a földrengésben elpusztult katedrális he-
lyére. 1986-ban felújították. 1981-ben egy még 
régebbi, VII. századi katedrális nyomát is felfe-
dezték a régészek. Korábban azt hitték, hogy a 
XII. századi katedrális volt az első, ezen a helyen 
álló egyházi létesítmény. A legenda szerint a 
keresztes hadjáratból hazatérő Oroszlánszívű 
Richárd, akinek hajója viharba került, majd Lok-
rum-sziget és a part közé manőverezve végül 
is megúszta az életveszélyes helyzetet, hálából 
építtette a templomot a városban.

A városfalon kívüli, 36 méter magas sziklán 
álló Lovrijenac-erőd korábban védelmi funk-
ciókat látott el, ma pedig kulturális rendez-
vényeknek ad otthont. Építése állítólag mind-
össze 3 hónapot vett igénybe, a XIV. század 
környékén. 

Az óváros legmasszívabb tornya, a Minče-
ta-erőd, a városfalak északi részén található. 
A városfalak és az egész óváros legmagasabb 
pontjaként az egyik legszebb kilátást nyújtja 
a városra. 1319-ben épült, 1464-ben megerő-
sítették és bővítették. Dubrovnik legszebb és 

legnagyobb tornya a város szimbólumának 
számít. 

Onofrio kútját Onofrio della Cava nápolyi 
mesterember építette 1438-ban, de mint Dub-
rovnik nagy része, ez is elpusztult az 1667-es  
földrengésben, így ma már nem az eredeti 
Onofrio-kutat láthatjuk. A 16 oldalas ivókút 
építése óta része a város vízvezeték-hálóza-
tának. Ma népszerű találkozóhely, és hideg vi-
zével igazi oázis a nagy melegben megfáradt 
turistáknak.

A Rektor-palota Dubrovnik kormányzójá-
nak székhelye volt. A gótikus és reneszánsz 
stílus keveredése figyelhető meg a XV. száza-
di, a Katedrális mellett található épületben. A 
palotában múzeum is található.

Dubrovnik régi kikötője egy szép, csendes 
hely a kikapcsolódásra. Egy kis képzelőerővel 
akár a 400 évvel ezelőtti, lehorgonyzott hajó-
kat és a sürgés-forgást is odavarázsolhatjuk, 
ami Dubrovnik akkori fő kikötőjében zajlott. 
A régi kikötőből gyönyörű kilátás nyílik a he-
gyekre és Lokrum-szigetére. Dubrovnik „új”, 
ma használatos kikötője néhány kilométerre a 
városon kívül található.

A Stradun, avagy Placa Dubrovnik óvárosá-
nak 300 méter hosszú, nyüzsgő, mindig zsú-
folt főutcája kávézókkal és üzletekkel, melyek 
megőrizték korabeli kinézetüket. Az 500 éves 
Stradun az egyetlen széles utca az óvárosban. 
Sok turista egyszerűen a világ legszebb utcá-
jának tartja. Hangulatos, mint egész Dubrov-
nik, ezt sem szabad kihagyni! 

(LG)

Az Adria gyöngye

Távol, de közel: Lošinj
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Május 29-én kezdetét vette Óbe-
csén az 55. Májusi Játékok, azaz a 
gyermekszínjátszók hagyományos 

nemzetközi seregszemléje.  A rendezvény 
keretében május 25-én délelőtt a vajdasági 
óvodás korú színészpalánták léptek föl. A gye-
rekek összesen 11 szerb és magyar nyelvű elő-
adást mutatnak be a közönségnek. 

A Májusi Játékok ünnepélyes megnyitója a 
már hagyományossá vált felvonulással kezdő-
dött volna kedden 18 órakor a város főterén, 
sajnos a nagy eső miatt elmaradt. A szemle 
műsorán hét előadás szerepelt, magyaror-
szági, horvátországi és bosznia-hercegovinai 
gyerekek is fölléptek. Az óbecseiek és a csong-
rádiak Köztes európai pályaudvar című közös 
előadását kedden 11 órakor, a Dr. Bubót pedig 
15.30-kor láthatta a  közönség. A zsűri tagjai: 
dr. Aleksandar S. Janković dramaturg, Igor 
Pavlović színművész-rendező és Ferenc Judit 
színésznő.

A Köztes európai pályaudvart néztem 
meg először, s mondhatom, nagyon tetszett. 
A helyszín, mint ahogy a cím is jelzi, a pálya-
udvar. Vannak ott lányok, fiúk, fiatalok, idősek, 
mint ahogy az lenni szokott egy pályaudvaron. 
Megjelenik a rendőr is, a háttérben egy pap ol-
vasgat. A lányok élcelődnek egymással, hogy 
ki, hol vette a cuccot, ami rajta van. A turkáló-
ban vagy az ócskapiacon… A 73 éves anyóka 
folyton magyaráz a mellette ülő egyetemis-
tának, aki kifakad, hogy hagyja már tanulni, 
mert megbukik a vizsgán, ha nem tanul. Egy 
fiú beszól: Az ismétlés a tudás anyja… Pedig 
a bekötött fejű „anyókának” el kell mondania 
valakinek, hogy az X Faktorra utazna Buda-
pestre, ha jönne a vonat. Egyszerre nagy vihar 
kerekedik, elmegy az áram, mindannyian meg 
vannak ijedve, hogy nem jutnak el a célig. Köz-
ben  összebarátkoznak, végül már együtt tán-
colnak. A bekötött fejű anyóka is táncol, úgy 
hányja a cigánykereket, hogy cirkuszi mutat-
ványnak is beillik. Megjön a vonat…

Tyukász Imréné Margit csongrádi dráma-
pedagógus és Posta István rendezte ezt a sok 
esetben mulatságos darabot. A történetet 
maguk a szereplők írták tavaly nyáron a drá-

matáborban. Hogy kik a szereplők? Óbecsei és 
csongrádi egyetemisták, gimnazisták, általá-
nos iskolások. A pályázaton nyert pénz lehe-
tővé tette, hogy a csongrádi diákok egy hetet 
töltsenek Óbecsén.

– Csongrád és Óbecse testvérvárosok, így 
ezúttal itt szerveztük meg a drámatábort, s az 
értelmi fogyatékos gyerekeket is bekapcsol-
tuk a programba, ők is szerepelnek ebben a 
darabban. A dráma lényege, hogy egy hely-
zetbe képzeljük magunkat. A szereplők ma-
guk találták ki a történetet, s egy hét alatt írták 
meg. Azt igyekeztek bemutatni, hogy hogyan 
tudnak barátkozni, egy életre szóló barátsá-
got kötni a pályaudvaron találkozó idegenek. 

Tavaly már előadtuk Erdélyben, a Színjátszó 
Fesztiválon, és ezúttal a Májusi Játékokon. 
Tegnap délután érkeztünk, akkor próbáltunk, 
meg ma délelőtt… – hallhattuk Tyukász Imré-
né Margit rendezőtől. 

Délután került sor a Városi Színházban a 
város kulcsának átadására, melyet Rajsli Dália 
vett át a község alelnökétől.

Ezután következett a noszai középiskolá-
sok szereplése: Romhányi József musicaljét, a  
Dr. Bubót adták elő Pesitz Mónika és Csernik 
Árpád színészek rendezésében. 

A rajzfilmsorozatból már tudjátok, hogy dr. 
Bubo egy bagoly, az orvosi egyetemen szerzett 
diplomát, s szerinte minden betegség kialaku-
lásának lélektani oka van. Ursula, az ápolónő, a 
jószívű barnamedve reménytelenül szerelmes 
a kis doktorba. Dr. Bubo az erdő beteg lakóit 
gyógyítja, Ursula nővér segítségével. Jó a hu-
mora: – A pénz nem minden, de megnyugtat-
ja az idegeket – hallhattuk többek között.  

A fergeteges tánc, a jól megrendezett 
darab nemcsak a rendezőket dicséri, hanem 
a szereplőket is. Ferenc Judit színésznő így 
értékelt: – Nagy örömet jelent egy színházi 
embernek, mikor egy előadáson ennyi mo-
solygós, tehetséges gyereket lát. Hajrá! Csak 
így tovább… Még sok előadást! S vége-hossza 
nem volt a dicséreteknek…

K. E.

Köztes európai pályaudvar és Dr. Bubo

Rajsli Dália átveszi a kulcsot


