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Az ma már nem kérdés, hogy a klímavál-
tozás okozta vízszintingadozás köve-

téséhez a tengereknek, folyóknak és óceá-
noknak egyre több vizet kell elnyelniük. A 
válasz azonban nem minden esetben újabb 
gátak építése, sokkal inkább a vízre „költö-
zés”. A Hamburgban megvalósult IBA DOCK 
a legnagyobb német úszó épület, amely a 
21. századi új városformáció, az úszó város 
prototípusa lehet.

A Müggenburgi vámkikötőben található 3 
emeletes iroda- és kiállítótér egy 43x25 méter 
nagyságú úszó (óriási hajótestként viselkedő, 
vasbetonból készült) pontonon helyezkedik 
el, ez teszi lehetővé, hogy akár a 3,5 méteres 
vízszintingadozást is tudja követni az épület, 
és a nagy viharoknak is ellenálljon.

Egy kis híd vezet az épület bejáratához, 
belül kiállítótereket, irodákat, egy város-
makettet, kávézót, kint pedig egy teraszt 
találunk. A pontonra szerelt épületszerkezet 
egy könnyű acélvázra épül, előre gyártott 
elemekkel, amelyeket a helyszínen raktak 

össze és bármikor szét- vagy összeszerelhe-
tőek.

A könnyed építészeti megoldások és a szí-
nes dizájn mellett az energiatakarékos mű-
ködésre is odafigyeltek. Szinte minden elem 
újrahasznosítható, az egész épület szét-

szedhető darabjaira, így bárhol újra fel-
építhető. A dokk csakis napenergiát és 
vízenergiát (az Elbából) használ a hűtő/fűtő-
rendszerhez, az elektromosenergia-igénye-
ket pedig a tetején található fotovoltaikus 
panelek elégítik ki.

Nagy-Britanniában olyan házakat tesz-
telnek, amelyek árvíz esetén meg-

emelkednek. Az első ilyen házat meg is 
építették a Temze folyó partján. A Bucking-
hamshire-ben felhúzott ház a földön áll, 
mint minden hagyományos épület, de ha 
megemelkedik a folyó vízszintje, akkor a 
ház elkezd úszni a vízen. A brit hatóságok 
Tony Andryszewski mérnököt bízták meg a 
ház építésével, ő korábban is foglalkozott 
árvízvédelemmel.

Az illetékes környezetvédelmi ügynök-
ség más országok árvízvédelmi technikáit is 
tanulmányozta, kiemelten figyelve Hollandi-
ára, mert ott van a világ legjobb árvízvédel-
mi rendszere. Az ország nagy része ugyanis 
a tengerszint magassága alatt fekszik, és a 
több évszázados küzdelem alatt tökéletesre 
fejlesztették módszereiket.

A britek az úszó házak ötletét is onnan 
vették és fejlesztették tovább. Valamennyi 
vízcső, gázvezeték, elektromos vezeték ru-
galmas, így a ház mozgásánál nem törnek 
el. A házak csak függőlegesen mozognak, 

erősen a helyén tartják a betonból és fából 
készült tartórudak. Hasonló házak már épül-
tek Hollandiában, most az a terv, hogy egy 
egész épülettömböt építenek ilyen techno-
lógiával.

Németország legnagyobb úszó épülete

Úszó házakkal védekeznének az árvíz ellen
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Égi úton fúj a szél,
hulldogál a hó.
nem bánja azt, útra kél
Mikulás apó.
Vállán meleg köpönyeg,
fújhat már a szél,
nem fagy meg a jó öreg,
míg a földre ér.
Körülötte égi fák, 
rajtuk csillagok,
lámpást tart a holdvilág,
fényesen ragyog.
Lent a földön dalba fog
száz és száz harang:
„Jó, hogy itt vagy, Mikulás,
giling, giling-galang!”
Ablakba tett kiscipők
várják már jöttödet.
– Hoztál cukrot, mogyorót,
jóságos Öreg?
– Hoztam bizony, hoztam én,
hisz itt az idő,
nem marad ma üresen
egyetlen cipő.
Hajnalodik. Csillagok
szaladnak elé,
amint ballag Mikulás
már hazafelé. 

Milyen jó is lenne, ha nagy hó esne, mint 
ahogy Zelk Zoltán írja a Mikulás című ver-
sében!

 Ha már nem is hisztek a Mikulás-mesében, 
azért valljátok be, most is várjátok, hogy meg-
ajándékozzon benneteket, tele rakja a cipőtö-
ket egy kis csokival, édességgel, játékkal…

Az óbecsei Samu Mihály iskolában Józsa 
Zsuzsanna magyartanárnő tanítványaival: az 
ötödikes Oláh Arnolddal, Németh Barbará-
val, Oroszlámos Fiorellával, Suta Valentiná-
val, Kisutcai Szilárddal, Pece Antonellával, 
Guti Boglárkával, a hatodikos Mák Emesé-
vel, Pintér Doroteával és a hetedikes Szabó 
Rebekával arról beszélgetünk, vajon várják-e 
a Mikulást, meg, hogy mikor volt jobb: mikor 
még hittek a Mikulás-mesében, vagy most?

Arnold kitisztítja a cipőjét, s még ma is kite-
szi az ablakba Mikulás előestéjén.

– Kiskorom óta nagyon várom a Mikulást 
– kezd a mesélésbe Arnold. – Mindig szeret-
tem volna meglátni, de sosem sikerült. Emlék-
szem, az izgatottságtól nem tudtam elaludni. 
Mindig hozott édességet a cipőmbe, egyszer 
meg egy játékpuskát! Most is várom, hogy 
hozzon valamit…

 Barbara nagyon csintalan kislány lehetett, 
mert egyszer még virgácsot is kapott.

– Mikor kicsi voltam, én sem tudtam el-
aludni – emlékezik vissza Barbara –, annyira 
vártam a csomagot. Általában csokit, cukor-
kát, de egyszer fokhagymát és krumplit is ho-
zott. Ja, meg virgácsot!

Fiorella is mindig kitisztította a cipőjét, de 
egy alkalommal nemcsak az édességnek örült 
meg Mikuláskor.

– Mikuláskor a kutyánknak hat kiskutyája 
lett! Ettől szebb ajándékot nem is kívánhattam 
volna… Mivel fajkutyák, eladtuk őket…

Valentina már nem édességre, hanem a ta-
nárnő ajánlotta matekkönyvre vágyik…

– Kicsi koromban – mondja Valentina 
–, nagyon vártam én is, mint minden gyerek 
a Mikulást. Hozott is óriási rocker Barbie ba-
bát, Még ma is megvan, sokszor fésülgetem 
a haját… Modern farmernadrágja van, lehet 
öltöztetni… A tesóm kisfiának kedvezünk 
mostanában, úgy, hogy anyukám felöltözött 
Mikulásnak, s egy labradort tett a cipőjébe, 
mert annyira szereti az állatokat, hogy még 
az én cicáimat s el akarja vinni. Most azt a 
matekkönyet szeretném megkapni, melyre a 
matektanárnő azt mondta, hogy még közép-
iskolában is tudom majd használni.

 Szilárd zoknit meg kesztyűt szeretne kapni 
a Mikulástól.

– Ma már megbeszéljük anyukámmal, 
hogy mi legyen a cipőmben – meséli Szilárd 
–, de régen nem így volt. Nagyon sok koc-
kánk van, s szerettem velük játszani, mert 
nagy várakat lehet belőlük építeni. Van vagy 
kétszáz! Játszás után nem szerettem össze-
pakolni, így a Mikulásnak írtak anyukámék, 
hogy hozzon virgácsot. Most már a tesóm 
játszik velük, így rá hárul az elpakolásuk. 
Mostanában zoknihiányom van, mert sose 
teszem a helyére, egyik mindig eltűnik… A 

kesztyűm is el szoktam hagyni, hát most ezt 
kérek a Mikulástól.

Antonella akkor örült a legjobban, mikor 
még hitt a Mikulás-mesében. 

– Kiskoromban akkora babát hozott – em-
lékezik vissza Valentina –, hogy nagyobb volt, 
mint én.

Boglárka is szívesen emlékezik vissza azok-
ra az időkre, amikor hozott neki valamit a Mi-
kulás.

– A szomszédasszony felöltözött Mikulásnak 
– mondja Boglárka. – Még szakálla is volt, s ez 
eltorzította a hangját, úgyhogy nem ismertem 
föl. Beszélő babát hozott. Ma már nem kapok 
ilyen szép ajándékot a kitisztított cipőmbe, ha-
nem krumplit, hagymát, meg virgácsot. Az ok: 
sokat veszekszünk az öcsémmel…

Emese már a szüleiről, nagyszüleiről is gon-
doskodik.

– Szeretek kapni, de adni is – jelenti ki 
Emese. – Tavaly még a mamámék cipőjébe is 
raktam csokit, édességet. Apukámékéba meg 
viccből krumplit, hagymát. Kiskoromban főleg 
ruhát, nadrágot hozott a Mikulás. Mivel szeret-
tem gyöngyöt fűzni, volt, hogy az is került a 
cipőmbe.

Doroteának bernáthegyi kiskutyát hozott 
egyszer a Mikulás.

– Én is nagyon szeretem az állatokat – s na-
gyon megörültem a kiskutyának – emlékezik 
vissza Dori. – Azóta már  megnőtt, én nem is 
tudom pórázon vezetni, mert nagy erővel húz. 
Most Mikulásra nadrágot, blúzt szeretnék kap-
ni. A négyéves kistesómnak még nem mond-
tuk meg, hogy ki a Mikulás, s nagyon várja, 
hogy jöjjön. Igyekszünk is meglepetést okozni 
neki, hadd örüljön.

– Rebekának négyéves korában mondta 
meg az idősebb tesója, hogy nincs is Mikulás. 

– Mikor még hittem a Mikulás-mesében, 
dalmát kiskutyát hozott. Nagyon örültem neki, 
mert én is szeretem az állatokat. Sokat tanítgat-
tam, tanítgatom még ma is: szófogadó, jön mel-
lettem póráz nélkül, kiállításra viszem… Lett már 
kiskutyája is, az a kistestvéremé lett. Ő még hiszi, 
hogy van Mikulás, s írtam is, hogy mit hozzon 
neki… – fejezi be a beszélgetésünket Rebeka.

Koncz Erzsébet  

Várunk most is, 
Mikulás!
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Szent Miklósról már bizonyára ti is hallot-
tatok, akinek a nevéhez különféle legen-
dák kapcsolódnak, s aki többek között a 

tengerészek, kereskedők, gyerekek és diákok 
védőszentje is. Az árván maradt Miklós, aki a 
papi pályát választotta, később pedig püs-
pökké szentelték, a szüleitől örökölt vagyonát 
szétosztotta a szegények között, életét pedig 
az emberek megsegítésének és a gyerekek ta-
nításának szentelte. A Miklósok december 6-
án ünneplik névnapjukat, s ekkor jön a Miku-
lás is, mely szorosan kötődik Szent Miklóshoz, 
aki állítólag névnapja előestéjén – december 
5-én – rendszeresen megajándékozta a gyere-
keket édességgel. Egy másik legenda szerint 
egy szegény család három eladósorba került 
leányán akart segíteni, s minden évben egy 
marék aranyat dobott be az ablakon, azonban 
a harmadik évben az ablakot zárva találta, 
ezért az arannyal teli erszényt a kéményen át 
dobta be a házba. Innen ered hát a Mikulás 
alakja, kinek érkezését és ajándékát hosszú-
hosszú ideje gondosan megtisztított cipővel, 
csizmával várjuk, és csak reméljük, hogy nem 
virgácsot érdemeltünk tőle.

A Mikulásról, az egykor hozzá írt levelekről 
és a csizmában termő ajándékokról a szabad-
kai Majsai Úti iskola negyedikeseivel, Kőrösi 
Eszterrel, Pivárcsik Petrával, Szabó Edvárd-
dal és Túró Dáviddal beszélgettünk.

– Emlékszem, régen az oviba is jött a Mi-
kulás, meg most az iskolában is van ajándék, 
apukámnak a munkahelyén is szokott lenni, 
meg persze otthon is – mondja Dávid. – Ré-
gen levelet is írtunk a Mikulásnak a testvé-
remmel. Amikor még nem tudtam írni, akkor 
csak diktáltam a testvéremnek, hogy mit 
szeretnék. Azelőtt inkább édességeket meg 
játékokat kaptunk, mostanában komolyabb 
dolgokat hoz a Mikulás, felsőt, nadrágot, ilyes-
mit, és általában hasonló dolgokat kapunk a 

tesómmal. Azt a cipőt szoktuk kitenni, amelyik 
a legtisztább, mi nem szoktuk külön kipucolni 
őket. Apukám egyszer kapott virgácsot, de az-
tán talált csokoládét is. Én még nem kaptam 
virgácsot, remélem nem is kapok, mert nem 
esne jól, de szerintem ha a rossz gyerekek vir-
gácsot kapnak, az nekik igazi büntetés, és biz-
tosan hatásos is, így talán majd megpróbálnak 
jobbak lenni.

Eszter Mikulás előtt egy nappal kitisztítja 
a csizmáját, és valamikor másnap érkezik az 
ajándék.

– Amikor kisebb voltam, inkább édessé-
geket kaptam, de most már mindegy, mit hoz 
a Mikulás. Régen levelet is írtam neki, akkor 
édességet kértem tőle, de most már nem 
szoktam, mert nagyobb vagyok, és a szüle-
imnek sem szoktam mondani, hogy mit sze-
retnék, így néha csokit kapok, máskor ruhát. 
Virgácsot még sosem kaptam, de ha kapnék, 
akkor rosszul érezném magam, mert az azt 
jelenti, hogy rossz voltam, és hogy változtatni 
kellene a viselkedésemen. Bár ha a testvérem 
is kapna, akkor nem lenne annyira rossz érzés. 
A bátyámmal mi is hasonló ajándékokat szok-
tunk kapni, így nincs veszekedés. Számomra a 
Mikulás már egy kicsit a karácsonyhoz is kötő-
dik, egy újságban láttam, hogyan kell készíteni 
adventi naptárt, így már ilyenkor készülődök 
az ünnepre.

Edvárd szerint a Mikulás nem létezik, de ha 
mégis, akkor bizony pontosan úgy nézne ki, 
mint ahogy azt elképzeljük, vagyis egy piros 
ruhás, ősz szakállú, puttonyos ember lenne az. 
Talán még repülő szánja is lenne.

– Meglepődnék, ha egyszer a Mikulás 
vagy a Télapó leereszkedne a kéményen. Azt 
hiszem, nem is mondanék semmit, csak meg-

lesném, és gyorsan visszamennék a szobám-
ba. Nálunk is a cipőpucolással veszi kezdetét 
a készülődés, azt kitesszük az előszobába, és 
várjuk, hogy mikor érkezik meg az ajándék. 
Én régen játékot, csokimikulást kaptam, most 
már inkább sapkát, felsőt, meg ilyeneket 
szoktam kapni, a nővérem meg nyakláncot, 
fülbevalót. Tavaly a nővérem Mikulásra az 
egész családnak vett ajándékot. Szerintem 
ez jó dolog, mert a Mikulás ajándékának a 
felnőttek ugyanúgy örülnek, mint mi gyere-
kek. Egyszer az oviban kaptam virgácsot is, 
egy kicsit rosszul esett, és elgondolkodtam, 
hogy miért is kaptam, és hogy jobban kéne 
viselkednem.

A Mikulás Petra számára úgyszintén már 
valahol a karácsony előhírnöke. A Mikulás-vá-
rás náluk is a hagyományok szerint zajlik, és 
cipőpucolással kezdődik, azonban most már 
nem írnak levelet a Mikulásnak.

– Csak a tesóm és én rakjuk ki a csizmánkat, 
vagyis csak hozzánk jön a Mikulás, a szüleink-
hez nem, de el tudom képzelni, hogy majd mi 
is megajándékozzuk őket, hiszen ők is szeretik 
az édességet. Virgácsot még én sem kaptam, 
de gondolom nem esne jól, mert az azt je-
lentené, hogy rossz voltam. A testvéremmel 
mi is mindig egyforma ajándékot szoktunk 
kapni, általában valami kisebb dolgot, édes-
séget, narancsot, mandarint, és karácsonyra 
kapunk nagyobb ajándékot. Itt az iskolában 
szerintem a Mikulás ugyanolyan nap, mint a 
többi, otthon viszont már más a hangulat. Én 
is nagyon meglepődnék, ha látnám a Miku-
lást, de szerintem mindenki örülne annak, ha 
valóban létezne, és lenne olyan szánja, mint 
a mesékben.

Sztojánovity Lívia

A Mikulásra várva
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Ahol a Duna vagy a Tisza partoldalából 
omlás következtében öreg fatörzs me-
rült a vízbe, árnyékában nagyon gyak-

ran látnánk a zsákmányra váró, örökké éhes, 
szépen mintázott testű ragadozót, a csukát. 
Az édesvizek cápájának is szokták nevezni, 
és nem véletlenül. A csuka rendkívül falánk 
ragadozó, nem vermel, nem pihen télen sem, 
és mindent elkap, amivel csak megbirkózhat. 
Kedveli a holtágakat vagy a folyó lassú folyású 
részeit, a bedőlt törzsek, műtárgyak környékét, 
és a nagyobb példányok erősen ragaszkodnak 
megszokott területükhöz. 

Ha a csukának szerencséje van, és elkerüli 
a horog végén ficánkoló csalihalat, akár mé-
teresnél is nagyobbra nőhet, tömege pedig a 
tizenöt kilogrammot is elérheti. Áramvonalas 
testének igazi szépségét csak nagy, bemu-
tató akváriumban csodálhatjuk meg. Felül 
zöldes árnyalatú barna, oldalán világosabb 
harántsávok vannak, hasoldala fehéres, néha 
sárgás, úszóin szabálytalan sötét foltok dísz-
lenek.

Gyerekkorom kis akváriumában, később 
az állatkert nagy medencéjében gyakran volt 
alkalmam zsákmányolását megfigyelni. Moz-
dulatlanul áll a vízben, csak szemével követi 
mohón a mit sem sejtve közeledő kishalat. 
Azután végtelenül lassan kifelé fordul, de még 
mindig vár. Csak akkor támad, amikor áldoza-
ta már biztos közelségbe érkezett. Csupa izom 
testének mozdulata ekkor villámgyors, és a hal 

máris tűhegyes fogakkal felfegyverzett szájá-
ban vergődik.

Abban az említett gyermekkori akvárium-
ban egyre több, egészen fiatal csukát tartot-
tam. A Murában fogtam őket egy fűzbokrokkal 
kísért holtágban, a Zalában használatos nagy 
fonott kosárral, a silingával. A part menti víz-
be kellett lemeríteni, azután jól megrugdosni 
a belógó gyökereket, és gyorsan kiemelni. A 
fonat között átszaladt a víz, és a kosár alján 
néha tucatnyi apró hal vergődött. Így kerültek 
a csukák az akváriumba. 

Amíg győztem apró hallal, azokat ették, de 
végül már egymásra vadásztak. A legnagyobb 
maradt életben, miután egymás után felfalta 
kisebb társait, talán testvéreit. Amelyiket nem 
tudta nyomban lenyelni, a szájában tartotta, 
és csak akkor nyelte tovább, amikor az elejét 
már megemésztette. Ezt az utolsó csukát a fo-
gás helyén szabadon engedtem. Még mindig 
előttem van, ahogy a nagy befőttes üvegből 
kiúszva csapott egyet a farkával, azután eltűnt 
a mélyben.

Amíg jégmentesek állóvizeink, nagy ma-
dárcsapatok figyelhetők meg a felszínen. A 
kercerécék többnyire a parttól távolabb úsz-
nak, a szegélynádasok környékén tőkés récé-
ket, barátrécéket, szárcsákat és bütykös hat-
tyúkat láthatunk. Vízbe szúrt karóról, kikötött 
csónak orráról figyeli a vizet a jégmadár. Moz-
dulatlanul gubbaszt, de ha apró halat pillant 
meg maga alatt, fejjel előre nyomban a vízbe 

vág. A Duna mentén is akadnak áttelelő pél-
dányok, a víz fölé hajló ágon ülnek vagy egy 
helyben lebegve lesik a vizet. 

Ha alacsony a Duna, és kint vannak a záto-
nyok, nagyon sok madarat figyelhetünk meg 
rajtuk. Fekete tömegben ülnek, néha kiterjesz-
tett szárnyakkal szárítkoznak a kárókatonák, 
szorosan egymás mellett, néha százával pi-
hennek a tőkés récék, de mindig akad néhány 
áttelelő szürke gém, danka- és sárgalábú sirály 
is, köztük a potyára éhes dolmányos varjak sé-
tálnak. Gyakori a vízen az egyik legszebb téli 
madárvendég, a kis bukó gácsérja, de látha-
tunk kerce- és kontyos récéket, búbos vöcs-
köket, szerencsés esetben jeges récét, füstös 
récét és sarki búvárt is. 

A téli mezők egyik jellegzetes vendége a 
kékes rétihéja. Alacsonyan, a rétihéjákra jel-
lemző imbolygó repüléssel keresi zsákmányát. 
Ha pockot vesz észre, hirtelen fordulattal csap 
le rá, de zsákmányolási próbálkozásainak csak 
egy része sikeres. Ha a pocok eltűnt a föld 
alatt, és üreset markolt, néhány másodpercig 
tűnődve álldogál, azután könnyedén felemel-
kedik, és tovább kutatja a legelőt rágcsálók 
után. 

Pockokra és egerekre les az ugyancsak téli 
vendégként érkezett nagy őrgébics is. Könnyű 
észrevenni, mert mindig valamilyen kiemelke-
dő ponton, borkor csúcsán vagy villanyvezeté-
ken ül, és várja, hogy zsákmány bukkanjon fel 
a közelben: gyakran madarászik is, kenderikét, 
tengelicet, nádi sármányt vagy kék cinegét 
fog. Áldozatát gyakran feltűzi, és ha szarkák 
vagy varjak nem előzik meg, zsákmánya ma-
radványaihoz később visszatér.

A rétihéják, egerészölyvek, áttelelő vörös 
vércsék számára akkor kezdődik a nehéz idő-
szak, amikor havazni kezd, és vastag fehér 
paplan borítja be a mezőket. A pockok nem 
szívesen jönnek a felszínre, a hólepel alatt 
készítenek kacskaringós járatokat. Ezeket 
tavasszal, az olvadás után megtalálhatjuk. A 
mezőkön vadászó erdei fülesbaglyok zsákmá-
nyállatai között ezekben a hetekben mindig 
megnő a madarak, főleg a verebek aránya, de 
a köpetvizsgálatok során ugyanezt tapasztal-
tam a gyöngybagoly esetében is. 

Sch. E.

Az édesvizek cápája

Csukák

Jégmadár Nagy őrgébics
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A kacsa hápogásának nincs vissz-
hangja.

Bizarr, de igaz: a kacsa olyan hangfrek-
vencián hápog, aminek soha, semmilyen 
körülmények között nincs visszhangja. 
Szinte látjuk magunk előtt azt a tudóscsa-
patot, akik elhagyatott völgyekben és üres 
termekben tesztelték a hápikat, amíg erre 
rájöttek.

A tehén izzadságmirigyei az orrában 
találhatók.

Ha a tehén izzad, olyan, mintha folyna az 
orra, az izzadásért felelős mirigyek ugyanis 
az orrban találhatók. Ennek voltaképpen 
csak örülhetünk, hiszen borzalmas szagot 
árasztana, ha minden hóna alatt izzadna a 
teljes testfelületén...

A bika fel tud menni a lépcsőn az eme-
letre, de nem tud lejönni.

Sajátos tény, ami torreádorok és állati-
domárok számára igazán hasznos lehet. 

Egyébként viszont nem érthető, miért akar-
na bárki is felvinni hetedik emeleti lakásába 
egy többtonnás, brutális erejű állatot.

A kaméleon egymástól függetlenül 
képes mozgatni a szemeit.

No, ez például egy olyan dolog, ami irigy-
lésre méltó: milyen klassz lenne fél szemmel 
tévét nézni, a másikkal pedig egy helyes 
sráccal szemezni. 

Ha a krokodil elveszti a fogát, egysze-
rűen újat növeszt.

Nagy kár, hogy mi nem így működünk... 
igaz, akkor miből élnének a fogorvosok?

Az osztriga élete során többször is ne-
met válthat, ha akar.

Az osztrigáknál ez a folyamat napok alatt 
lezajlik. Már csak az a kérdés, hogy miként 
dönti el az egyszeri osztriga, hogy éppen nő 
vagy férfi szeretne-e lenni.

Az elefántok hét évente fogazatot cse-
rélnek, és 80 éves koruk körül egyszerű-
en nem nő többé új foguk.

Képzeljük csak el, hogy fogaink hét-nyolc 
évente elkopnak, kihullanak, majd újak nő-
nek a helyükre – az ormányos emlősöknél 
ugyanis pont ez történik. A sajnálatos hely-
zet azonban az, hogy egy idő után nem nő 
már új foga az elefántnak, ezért 80 éves kora 
körül – sokszor egyébként makkegészsé-
gesen – egyszerűen éhen hal a fáncsi. Lelki 
szemeink előtt rögtön megjelenik egy élet-
mentő beavatkozásokkal hirdetett elefánt-
fogorvosi rendelő. Óriási fogak, óriási üzlet!

Nyolcszáznyolcanra emelkedett a hegyi gorillák száma világszer-
te, derül ki egy tanulmányból. A súlyosan veszélyeztetett faj 

egyedeire a legnagyobb veszélyt az orvvadászat jelenti, azonban az 
a tény, hogy 2010 óta 94 egyeddel nőtt a számuk reményt adhat a 
megmentésükért folytatott harcban.

A hegyi gorillák mindössze két helyen élnek a világon, a Virunga-
hegység területén és Bwindi-ben, amelyek a Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Uganda és Ruanda határán találhatók.

A hegyi gorilla a világ egyik leginkább veszélyeztetett állatfaja. 
A hatékony természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az 
orvvadászatukat ugyan sikerült jelentős mértékben csökkenteni, 
azonban élőhelyük a mai napig tele van más állatok számára kihe-
lyezett csapdákkal, amelyekbe sajnos ők is belesétálnak. Egy másik, 
újabb keletű fenyegetés a gorillák számára otthont adó területen 
felfedezett kőolajlelőhely. Közvetlenül nem érinti őket a Kongóban 
kezdődő olajkitermelés, de a munkákkal járó hatalmas gépek által 
keltett zaj hatással lehet a vízilovakra, orrszarvúkra, a ritka okapi an-
tilopra és persze a gorillákra is.

2010-ben a kutatók kísérletet tettek arra, hogy megszámlálják 
a területen élő gorillákat. Kiderült, hogy mindössze 786 egyed él a 
területen. 2012-ben újra megismételték a számlálást, és örömmel 
tapasztalták, hogy a hegyi gorillák egyedszáma 94 példánnyal nőtt, 
most tehát 880 egyedet számlál.

 „A hegyi gorilla az egyetlen főemlős, melynek egyedszáma nőtt 
az elmúlt évben. Ez a biztató eredmény azonban nem szabad, hogy 
megnyugtasson minket, hiszen az erdőben elhelyezett csapdák to-
vábbra is veszélyt jelentenek a gorillák számára. Az elmúlt évben 
hat hegyi gorillát találtunk csapdába esve, és ebből kettőt már nem 
tudtunk megmenteni. A sikernek örülnünk kell, de a munkánk még 
koránt sem ért véget” – mondta David Greer, a WWF Afrikai Főemlős 
Programjának koordinátora.

Remény a hegyi 
gorilláknak

Furcsa tények és titkok az állatvilágból
Az elefánt 80 évesen a foghiány miatt múlik ki, a tehén pedig az orrában izzad.  

Vicces bioszóra: tudtad?
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•  Élménybeszámolót 
•  Beszámolót a zsákmányról
•  Milyen halat fogtam? (Képpel, leírással,  

a halszakértőknek feltett kérdéssel...)
•  Bemutatom horgászhelyemet, horgászvizemet
•  Van egy kérdésem!

Címünk:
Jó Pajtás, Vojvode Mišića 1.,

21000 Novi Sad
E-mail címünk

jopajtas.bum@magyarszo.com
dunaimisi@gmail.com
Telefon: 021/457-100  
mobil: 064/467-10-55

Küldjetek...

Egyszer még kisóvodás koromban a keresztapámmal hor-
gászni mentünk. Én nem vittem semmit, a keresztapám 

készített elő mindent. A felszerelést, az üdítőt és a kis cseme-
gét is ő hozta.

Motorral mentünk, s mihelyt odaértünk, leültünk a földre 
és bevetettük a szereléket. Összevissza ráztam a botot, gon-
doltam, a táncoló kenyérdarabok mindenki érdeklődését 
felkeltik, még a halakét is. Hosszú ideig nem fogtam semmit, 
semmit, semmit...

Türelmetlen voltam, és nagyon melegem volt már. Egy idő 
után keresztapa azt kérdezte:

– Miért rázod a botot?
Azt mondtam erre:
– Mert így érdekes.
Keresztapa jó ideig várt, majd kapása volt. Egy bajuszos 

halat fogott. Ekkor jöttem rá, hogy a halaknak egyáltalán nem 
voltak érdekesek ezek a táncikáló kenyérdarabok, inkább fél-
tek tőle. Megtanultam, hogy a horgászásban legfontosabb a 
kitartás és a nyugalom.

Ha legközelebb pecázni megyünk, sokkal nyugodtabb le-
szek.

Hévízi Regina, 4. d, Hunyadi János iskola, Csantavér

Egy szombaton elkészítettük a horgászfelszerelést és elmen-
tünk horgászni. 

Tóbához közel van egy csatorna, oda mentünk apu, tata és 
én. Elkészítettük a botokat és bedobtuk a vízbe. Apu mindjárt fo-
gott egy törpeharcsát. Azután sokáig vártunk, majd a tata fogott 
egy naphalat. Később én is fogtam egy kis pontyot. Vittünk egy 
vödröt, és abba raktuk a kifogott halakat. Sok volt a szúnyog, és 
összecsipkedtek bennünket.

Nagy halat nem sikerült fogni, a kis halakat pedig visszaen-
gedtük.

Német Valentin, 3. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Tót Szandra szabadkai tanuló rajza Kovács Martin szabadkai tanuló rajza

Először pecáztam

Apró halak a horgon
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
December 6. 

Miklós, Nikolett, Miksa, Mikolt, 
Gyopárka és Leontina napja.

Miklós: Görög, szláv eredetű név, a 
görög Nikolaosz név szláv formájából 
származik. Jelentése: győzelem, nép. 
Mikolt: Magyar eredetű név, Kézai 
Simon névalkotása. Más magyarázat 
szerint, a bibliai Michal (Mikal) vagy a 
germán Nikola női névből származik. 

270. XII. 6. (1742 éve) 
Szent Miklós napja – mivel Mikulás-na-
pot nálunk előestéjén ünneplik, illetve 
az erre a napra virardóra kapnak a kis-
gyermekek szépen kipucolt cipőjükbe 
aopró ajándékokat, e jeles szentről 
múlt számunkban emlékeztünk meg 
(nem tilos visszalapozni!).

1768. XII. 6. (244 éve) 

Skóciában megjelent az Encyclope-
dia Britannica első kiadása. Ez egy 
általános, angol nyelvű enciklopédia, 
a chicagói központú, magántulajdon-
ban lévő Encyclopædia Britannica, Inc. 
adja ki. A Britannica cikkei négyezer 
szakértő bevonása mellett egy tizenki-
lenc főt teljes munkaidőben alkalmazó 
szerkesztőségben készülnek képzett 
felnőtt olvasók számára. Széles körben 
a legelismertebb tudományos alapos-
ságú enciklopédiának tartják.

December 7. 
Ambrus, Ányos, Agaton, Amaranta, 

Ambrózia és Szabin napja.
Ambrus: Görög eredetű, név, a Amb-
rosziosz név rövidüléséből származik. 
Jelentése: halhatatlan. 
Agaton: Görög eredetű név. Jelenté-
se: jó, nemes. 

1941. XII. 7. (71 éve) 
A Japánok megtámadták a Hawaii-szi-
geteken lévő amerikai támaszpontot, 
Pearl Harbort. A légitámadás követ-
keztében két és fél ezer ember halt 
meg, és sok hajó megsemmisült, va-
lamint az Amerikai Egyesült Államok 
belépett a II. világháborúba.

1850. XII. 7. (162 éve) 
Megszületett Schwarz Dávid techni-
kus, a merev szerkezetű, könnyűfém-
ből készült, kormányozható léghajó 
feltalálója. Találmányát halála után az 
özvegyétől vásárolta meg Zeppelin 
gróf, aki ezen léghajók révén vált vi-
lágszerte ismertté.

December 8. 
Mária, Mátyás, Emőke és Immakuláta 

napja.
Mária: Bibliai név. Eredeti héber for-
mája Mirjam volt, ez a görög és latin 
bibliafordításokban módosult. Jelen-
tése megfejtetlen, valamennyi magya-
rázata vitatott. A latin Maria névválto-
zatnak igen sok származéka alakult ki 
az európai nyelvekben, ezek egy része 
a magyarban is használatos. 
Immakuláta: Latin eredetű név. Jelen-
tése: szeplőtelen. A Szűz Mária szep-
lőtelen fogantatására vonatkozó latin 
kifejezésből származik. 

1854. XII. 8. (158 éve) 
A Szeplőtelen fogantatás napja. IX. 
Pius pápa kinyilatkoztatta, hogy Mária 
bűn nélkül fogant, így az eredendő 
bűntől mentes. Szeplőtelen foganta-
tás – latinul: conceptio immaculata. 
Teológiailag az emberi élet továbba-
dásának természetes folyamatában 
olyan fogantatás, amelyet Isten meg-
őriz az áteredő bűntől. Az üdvösség 
történetében egy ilyen eset van: Isten 
anyjának, a Boldogságos Szűz Máriá-
nak szeplőtelen fogantatása. 

1953. XII. 8. (59 éve) 

Megszületett Kim Basinger amerikai 
filmszínésznő. Főbb szerepei: 9 és 1/2 
hét, Nem látni és megszeretni!, Mars-
lakó a mostohám, Batman, Fogd a nőt 
és fuss!.

December 9. 
Natália, Ábel, Leona, Georgina, 

György, Valéria, Györgyi, Péter és 
Filotea napja.

Natália: Latin eredetű név. Jelentése: 
Jézus születésnapja. Régen ezt a nevet 
a karácsonykor született leánygyerme-
kek kapták. 
Filotea: Görög eredetű név. Jelentése: 
az Istent szerető nő. 

1907. XII. 9. (105 éve) 
Először árusítottak az USA-ban kará-
csonyi pecsétet, melynek bevételét 
jótékony célra fordították. Az Amerikai 
Egyesült Államokban a Delaware ál-
lambeli Wilmington postahivatalában 
árusították először a karácsonyi pecsé-
tet. A bevételből származó hasznot a 
tüdővész elleni harcra fordították.

1437. XII. 9. (575 éve) 

A csehországi Znojmóban 69 éves ko-
rában meghalt Zsigmond magyar ki-
rály, egyidejűleg német és cseh király, 
német-római császár. Saját ellenőrzése 
alá vonta az egyházat, megadóztatta 
az egyházi vagyonokat. A városok po-
litikai és gazdasági súlyát jelentősen 
növelte. Német-római császárként 
nagyhatalmi politikát is folytatott, 
Velencével több sikertelen háborút 
vívott Dalmácia birtoklásáért. 

December 10. 
Judit és Lívia napja.

Judit: Héber eredetű név. Jelentése: 
Judeából származó nő. 
Lívia: A Líviusz férfinév női párja, 
amelynek jelentése tisztázatlan, talán: 
ólomszürke, kékes, vagy: irigy, rossz-
akaratú. 

1948. XII. 10. (64 éve) 
Az emberi jogok napja. 1948-ban fo-
gadta el az ENSZ közgyűlése az emberi 
jogokról szóló egyetemes nyilatkoza-
tot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. de-
cember 4-i közgyűlése december 10-ét 
az emberi jogok napjává nyilvánította.

1520. XII. 10. (492 éve) 

Luther Márton nyilvánosan elégette a 
pápa kiátkozó bulláját, és ezzel végleg 
szakított a katolikus egyházzal. Luther, 
az Ágoston-rendi szerzetes, a szász vá-
lasztófejedelemség bibliamagyarázó 
professzora 1517. október 31-én Witten-

bergben közzétett 95 tézisével indította 
el a reformációt, amely súlyos tudati vál-
ságot okozott a nyugati kereszténység-
ben és az egységes egyház evangélikus 
és katolikus egyházra szakadt. 

December 11. 
Árpád, Artúr, Dániel és Szabin napja.

Árpád: Régi magyar név, az árpa szó 
-d kicsinyítő képzős származéka. 
Artúr: Egy kelta eredetű angol névből 
származik. Jelentése: erős, mint a kőszik-
la, vagy medve. Más magyarázat szerint 
egy római nemzetségnévből származik. 

1946. XII. 11. (66 éve) 
Megalapították az UNICEF-et, az ENSZ 
gyermekvédelmi szervezetét. A gyer-
meki jogok védelmére és a világ legin-
kább rászoruló gyerekeinek a megse-
gítésére hozták létre.

1843. XII. 11. (169 éve) 
Clausthalban egszületett Robert Koch 
Nobel-díjas német bakteriológus, a 
tuberkulózisbacilus és a kolera kór-
okozójának felfedezője. 1876-ban 
rájött, hogyan keletkezik a lépfene, 
1878-ban a baktériumok sebek elfer-
tőződésében játszott szerepét kezdte 
vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a tbc 
bacilusát, amiért 1905-ben orvosi No-
bel-díjjal tüntették ki. 1884-ben felfe-
dezte a kolera kórokozóját is. 

December 12. 
Gabriella, Bulcsú, Franciska és 

Johanna napja.
Gabriella: Héber, latin eredetű név, a 
Gábor férfinév latinos formájából szár-
mazik. Jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka. 
Bulcsú: Ismeretlen eredetű régi ma-
gyar személynév. A török eredetű ma-
gyar búcsú és bocsát szavakkal való 
összefüggése erősen vitatott. 

1901. XII. 12. (111 éve) 
Guglielmo Marconi fizikus sikeresen 
adott és fogadott rádióadást az At-
lanti-óceán egyik partjáról a másikra. 
1909-ben kapott Nobel-díjat a rádió-
hullámok felfedezéséért.

1999. XII. 12. (13 éve) 

Meghalt Joseph Heller, Médici-díjas 
amerikai író. Magyar nyelven is meg-
jelent műveiből: A 22-es csapdája, 
Megbombáztuk New Havent, Valami 
történt, Gold a mennybe megy, Isten 
tudja, Képzeljétek el. 

Cepelin
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A perzsa háborúk idején Athén hoz-
ta a legnagyobb áldozatokat, de a 
győzelemből is neki volt a legtöbb 

haszna. Hajóhada korlátlanul uralta a ten-
gereket és a tengerszorosokat, hatalmát 
pedig kiterjesztette sok görög városállam-
ra az Égei-tenger partjain és a szigeteken. 
Az athéni démosz (nép) vezére ebben az 
időben Periklész volt, aki i. e. 443–429-ig 
irányította Athént. Tekintélye, befolyása és 
megvesztegethetetlensége biztosították 
számára az „Athén első embere” címet.

Az athéniak a perzsa pusztítás után új-
raépítették városukat. A lerombolt Akro-
poliszt (a fellegvár) újból felépítették, új és 
szép épületeket emeltek – a legszebbeket 
Görögországban –, s ez Athént a görög kul-
túra központjává tette. Az a befolyás, ame-
lyet Athén az egész görög világra gyakorolt, 
valójában gazdasági erején alapult, és ez 
különösen Periklész idejében volt nagy! 

A rabszolgamunka mentesítette a szabad 
görög polgárokat a fizikai munkától. Sokak 
számára ez kedvező alkalom volt, hogy szel-
lemi munkával foglalkozzanak. A szellemi 
munkára Athénban voltak a legkedvezőbb 
feltételek. A népből kikerült tehetséges fia-
talok könnyebben képeztethették magukat 
a demokratikus berendezésű országban, 
mint azokban az országokban, ahol az arisz-
tokrácia kezében volt a hatalom. 

Az athéni polgárok a nap nagyobb részét 
a város terén, a parkokban, színházakban, 
templomokban és a stadionokban töltöt-
ték, ahol a legújabb eseményekről vitáztak, 
a költők és írók műveit hallgatták, festmé-
nyek és szobrok tárlatait szemlélték, vagy 
tornáztak stb. Az athéni művészek nem a 
királynak és az arisztokratának a kedvte-

lésére alkották műveiket, hanem a szabad 
emberek ezrei számára. Az athéni polgárok 
jó műértők voltak, és tudták értékelni a mű-
alkotásokat.

Periklész nemcsak jó államférfi, hanem 
sokoldalúan képzett, művelt ember volt, 
aki nagyra értékelte a művészeteket és a 
tudományt. Az állami rabszolgák munkájá-
ból befolyt összegek és a szövetségesektől 
kapott hozzájárulások jelentős részét Athén 
újjáépítésére és szépítésére, valamint a tu-
dósok támogatására költötte. Azt a kort, 

amikor Periklész volt az első számú polgár 
Athénban (i. e. 460–430-ig), Periklész korá-
nak hívjuk. Periklész volt az athéni demok-
rácia egyik „Olümpokosza”, mivel nagyon jó 
szónok volt!

Egy gazdag athéni polgár házának udva-
ra a ház közepén van, amelyet a lakószobák 
vesznek körül. Az udvarban van elhelyezte a 
családi tűzhely istennőjének a szobra.

Az athéni polgárok egy része körülbelül 
egy nemzedéken át olyan életviszonyok 
közé került, hogy anyagi gondjaik nem vol-
tak, szabad és büszke életet éltek.

Periklész rendkívül erőteljes gondol-
kodású és szabad szellemű ember volt, és 
egyéniségének ezt a bélyegét ráütötte a 
maga korára is. E nagy művében egy nő 
támogatta, akihez mély és nemes barátság 
fűzte: Aszpászia. Rendkívül művelt asszony 
volt. Periklész csak azért nem vehette fele-
ségül, mert Miletoszból származott, már-
pedig athéni férfi, a város törvényei szerint, 
csak athéni nővel köthetett házasságot! A 
valóságban azonban mégiscsak a felesége 
volt. Aszpásziának köszönhette elsősorban, 
hogy maga köré sikerült gyűjtenie korának 
szinte valamennyi tehetséges emberét. 
Ahány nagy írója akadt ez idő tájt Görög-
országnak, mind ismerte Aszpásziát, s nem 
egy közülük magasztalta a bölcsességét!

Összeállította: Uri Ferenc történész

Athén Periklész idejében (i. e. 460–430)

A demokratikus Athén 
legnagyobb államférfija

Akropolisz

Periklész

Aszpászia
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NEVEM: Lajkó Csenge.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 143 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Žikica 

Jovanović u. 14.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 
5. b.

OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Lazić 
Erika tanárnő.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAM: Cvitkó 
Nikoletta.

KEDVENC OLDALAM  
A JÓ PAJTÁSBAN: 
Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: Vuk.
MIT CSINÁLOK SZABAD 

IDŐMBEN? Olvasok.
KEDVENC SPORTOM: 

Néptánc.
KEDVENC ÉNEKESEM: 

Beyonce.
KEDVENC ÉVSZAKOM: Tél.
MI LESZEK, HA NAGY 

LESZEK? Még van időm 
rajta gondolkodni.

HA LEHETNE, MIN 
VÁLTOZTATNÉK? 
Ötpercesek legyenek az 
órák. Ezt szeretném.

NO ÉS A SZERELEM?  
Titok!

NEVEM: Dér Ákos.
BECENEVEM: Áki.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: 

Zöldesbarna.
MAGASSÁGOM: 137 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Kossuth 

Lajos u. 50.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 
5. b.

OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Lazić 
Erika.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAIM: Erik, 
Norbi,  Csongor, Ádám.

MIT SZERETEK AZ 
ISKOLÁBAN? Szüneteket.

KEDVENC OLDALAM  
A JÓ PAJTÁSBAN: 
Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: 
Robinson.

MIT CSINÁLOK SZABAD 
IDŐMBEN? Játszok, 
focizok.

KEDVENC SPORTOM:  
Foci.

KEDVENC EGYÜTTESEM: 
Omega.

KEDVENC ÉNEKESEM: Cipő. 
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, 

macska.
KEDVENC ÉVSZAKOM: Tél.
MI LESZEK, HA NAGY 

LESZEK? Programozó.
HA LEHETNE, MIN 

VÁLTOZTATNÉK?  
Semmin. Egyelőre jó 
minden így, ahogy van. 

NO ÉS A SZERELEM? Titok.

NEVEM: Dóci Ivett.
BECENEVEM: Dóci.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 149 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, Rade 

Končar u. 61.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 
5. c.

OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Matić 
Ilonka tanárnő.

LEGKEDVESEBB 
OSZTÁLYTÁRSAIM: Rácz 
Szabó Enikő, Varnyú Réka, 
Tóth Ádám.

MIT SZERETEK AZ 

ISKOLÁBAN? Semmit.
KEDVENC OLDALAM  

A JÓ PAJTÁSBAN: 
Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: 
Sportkönyvek.

MIT CSINÁLOK SZABAD 
IDŐMBEN? Sportolok.

KEDVENC SPORTOM: 
Kézilabda.

KEDVENC EGYÜTTESEM: 
Nickelback.

KEDVENC ÉNEKESEIM: 
Pitbull, Jennifer Lopez, 
Rihanna.

KEDVENC DALOM:  
Rolling In The Deep. 

KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, 
papagáj, hal...

KEDVENC ÉVSZAKOM:  
Ősz.

MI LESZEK, HA NAGY 
LESZEK? Óvó néni. 

HA LEHETNE, MIN 
VÁLTOZTATNÉK?  
Hogy a téli szünet 
hosszabb  
legyen.

NO ÉS A SZERELEM?  
Senkibe sem vagyok 
szerelmes!

NEVEM: Kocsis Tamás.
BECENEVEM: Tomi.
HAJAM SZÍNE: Barna.
SZEMEM SZÍNE: Barna.
MAGASSÁGOM: 145 cm.
CÍMEM: 24430 Ada, 

November 29. u. 6.
ISKOLÁM, OSZTÁLYOM: Cseh 

Károly Általános Iskola, 
5. c.

OSZTÁLYFŐNÖKÖM: Matić 
Ilona tanárnő.

MIT SZERETEK AZ 
ISKOLÁBAN? Focizni.

LEGKEDVESEBB 
OSTÁLYTÁRSAIM: Hóli 
Dominik, D. Dominik és 
Lehocki Péter.

KEDVENC OLDALAM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Vicckupac.

KEDVENC KÖNYVEM: 
Magyar népmesék.

MIT CSINÁLOK SZABAD 
IDŐMBEN? Az udvaron 
játszok a barátaimmal.

KEDVENC SPORTJAIM: 
Futball, kézilabda.

KEDVENC EGYÜTTESEM: 
Lmfaó.

KEDVENC DALOM: Sorry For 
Party Roking.

KEDVENC ÁLLATAIM: 
Oroszlán, tigris, kígyó és 
kutya.

KEDVENC ÉVSZAKAIM: Nyár, 
tél.

MI LESZEK, HA NAGY 
LESZEK? Pénztáros.

NO ÉS A SZERELEM? Az 
én szerelmem Lehocki 
Szintia.
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A várva várt utazás
Már egy éve vártam erre az utazásra. Helyesbítek, ennek a gondolatnak 

éltem. Legmélyebb álmomban is az szerepelt, hogy tiszta szívből szeret-
ném én is meglátogatni az anyaországomat, Magyarországot. 

Az autóbuszállomásról volt az indulás reggel hét órakor. Én már ötkor 
felébredtem, alig bírtam magammal, olyan izgatott voltam.

– Anyu! Apu! Gyerünk már! – kiáltoztam.
– Nyugalom, Dincsi, odaérünk! – nyugtatott meg anyu.
– Na, mi történik, Dincsi? Furkálnak a kukacok? Nincs nyugtod? Csiga-

vér! – nevetett fel apu.
Méghogy csigavér! Ez nagyon felidegesített. A szülők mókáznak, vicce-

lődnek, az idő pedig rohamosan fut előre. Sem autóbusz a láthatáron, sem 
Magyarország üdvözlő táblája sehol. Amíg a szülők pakolásztak, én addig 
az ágyamon ültem, mint egy dísztárgy.

– Milyen lassúak! Megáll az ész! Inkább ők a csigák! – mondtam ma-
gamban.

Egyszerre csak arra lettem figyelmes, hogy a szüleim kibeszélnek a há-
tam mögött!

– Ssss... de nem találom! Hol lehet? Sss... – mondta anyu apunak. Hiába 
nyújtottam ki a nyakam, mint egy zsiráf, és hiába hegyeztem a fülem, mint 
egy nyúl, a  beszélgetésből nem értettem semmit. 

– Tisztán emlékszem, hogy ebbe a táskába raktam! Nem értem hova 
tűnt! – szólalt meg újra anyu.

Összeszedve a bátorságom megkérdeztem tőlük!
– Anyu! Apu! Baj van? Miért nem indulunk?
– Igen, baj van! Nem találom az útleveleket.
Apu már a polcok között keresgélt, de nem sok sikerrel. Nem hittem 

a fülemnek. Leroskadtam az ágyra. Még Bogyó kutyám közelsége sem 
vigasztalt. Könnybe borult szemmel néztem sürgő-forgó szüleimre. Ők 
az előszoba minden zugát átkutatták. Az előszoba úgy nézett ki, mintha 
atombomba robbant volna benne. Anyu sóhajtozásából és apu bosszanko-
dásából már előre tudtam, hogy kifutunk az időből. Amikor rájöttem, hogy 
reménytelen az egész, anyu megszólalt:

– Megvan! Megvan! A másik táskámban volt! Usgyi! Gyorsan a cipőket 
felhúzni! Hívjuk a taxit!

Fénysebességgel értünk a buszhoz. Nem is emlékszünk már, hogy a be-
járati ajtót bezártuk-e egyáltalán. Nem is fontos. Csak egy dolog volt fontos, 
hogy a szívem újra a helyén lett.

Éljen Magyarország!!!
Cvejity Dianna, 7. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Az én kavicsom
A zene iránti szeretetemből kifolyólag kedvelem a különböző hangsze-

reket. A szívemhez legközelebb a fuvola áll.
A fuvola iránti szenvedélyem három évvel ezelőtt kezdődött, mikor Mol-

nár Krisztina tanárnőm bemutatta ezt a hangszert. Már az első pillanattól 
kezdve tetszett a fuvola lágy és különleges hangja. Az első hetekben rövid 
kis etűdöket kellett megtanulnom. Most már sokkal nehezebb darabokat 
kapok, ezért többet is kell gyakorolnom. 

Az első fuvolámat két éven keresztül béreltük a zeneiskola hangszertá-
rából. A mostanit anyukámnak adták kölcsön, ezt a fuvolát a sajátomnak 
tekintem.

A hangszer 20 billentyűvel és egy fúvókával rendelkezik. Fémből ké-
szült. A tok, amelyben tartom, puha, piros bársonnyal bélelt, ezért megvé-
di a karcolásoktól és az ütődésektől. A fuvola hossza több mint 1 méter. A 
tokja pedig csak 39 cm, mivel a hangszer három részből áll. Leggyakrabban 
etűdöket és H. Adriessen, Mozart, Čičkov és Henry Mancini darabjait ját-
szom. Arra törekszem, hogy mindennap legalább fél órát gyakoroljak. Heti 
két alkalommal pedig a tanárnőm is meghallgatja, hogyan haladok. Az el-
múlt évekből több mint 100 kottám maradt. A nyáron, mikor unatkoztam, 
elővettem a legkedvesebb kottáimat, és eljátszottam a zenedarabokat.

A családtagjaim közül anyukámnak szeretek legjobban fuvolázni, mivel 
ő is nagyon szereti hallgatni a fuvola lágy és gyönyörű hangját.

A zeneiskolában mindig izgulok, mikor vizsgám vagy fellépésem van, 
de megnyugtat, ha a kezemben szorongatom a fuvolát.

Jó érzés tölt el, hogy egy ilyen hangszer van a birtokomban. Felnőtt ko-
romban valóban szeretnék egy saját fuvolát, ami csak az enyém.

Jenei Dorina, 7. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

Tűvé tettem
Valamikor régen a szüleimmel Zlataron vettünk egy karkötőt. Olyannyi-

ra megtetszett, hogy elneveztem szerencsehozó karkötőnek.
Egy napon a barátaimmal fára másztunk, észre sem vettem, hogy el-

vesztettem. Az iskolában futóversenyt rendeztek, gondoltam, úgyis én 
fogok nyerni, mert van szerencsehozóm. Amikor észrevettem, hogy nincs 
rajtam, pánikba estem. 

– Nem láttad a karkötőm? – kérdeztem.
– Nem! – felelte Tamás.
Elkezdtük keresni, csapatban kerestük: a homokban, a focipályán, a bo-

korban, de sehol nem leltük. Hazarohantam és elmondtam anyának, hogy 
nincs meg a karkötő. Anyukám felajánlotta a segítségét, kerestük a szo-
bámban, az utcán, a kutyaházban, hiába. Már feladtam a reményt, amikor 
odajött Félix, a cicám, és csoda történt.

– Megvan! – kiáltottam.
Azóta sem tudjuk, hogy került Félix nyakába.

Szemő Nikolett, 6. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Jószívűség
A jószívűségről mesélek el egy történetet.
Egy szép csütörtöki napon az iskolában órarend szerint az első óra ma-

tematika volt. A fél osztály elfelejtette megcsinálni a házi feladatot. Én elké-
szítettem. Megkérdezte tőlem egyik osztálytársam:

– Megvan a matek házid?
– Igen, megvan. Miért, neked nincs?
– Nincs, elfelejtettem – válaszolta a barátom. – Kölcsönkaphatom a fü-

zeted, hogy átmásoljam?
– Nem! – rivalltam rá dühösen.
Nagyon szomorú volt. Ez lett volna az ötödik mínusza a házi feladatok 

elmulasztása miatt. Az meg egyest jelent a naplóba. Nem sajnáltam meg, 
mert én előző nap dobolni voltam, utána táncon, és este tizenegyig tanul-
tam. Másnap pedig reggel mentem iskolába. Cudarul fáradt voltam!

De térjünk vissza a történethez! Becsöngettek. Egész szünetben ezen 
gondolkodtam. Irtózatosan megsajnáltam a barátom, és végül odaadtam 
mindenkinek sorban a matek házit. Annak adtam először, akit lekiabáltam. 
Ő igazából a legjobb barátom, Viktor volt. Gyorsan átmásolta, így nem ka-
pott büntetést. Amikor vége volt a számtanórának, odajött mellém, és azt 
mondta:

– Igazi jószívű barát vagy.
 A jószívűség számomra egy boldog, felemelő érzés, amit a  kedvesség, 

jóság és segítőkészség okoz.
Macankó Márk, 5. osztály, Majsai Úti iskola, Szabadka 

Engem a Jézuska hozott
1998. december 21-én születtem a nagybecskereki kórházban.
Mikor megszülettem, a szüleim a József nevet adták nekem, édesapá-

mat is így hívják, név szerint Kiss József. Édesapám régen a cukorgyárban 
dolgozott, jelenleg nincs munkája, földműveléssel foglalkozik. Édesanyá-
mat Kiss Katalinnak hívják, és ő is a cukorgyárban dolgozott, most háziasz- 
szony. A szüleim a születésem dátuma miatt mindig azt mondták, hogy 
engem nem a gólya hozott, hanem a Jézuska. Az óvodát ötévesen kezd-
tem el. Az óvoda nagyon tetszett, mivel ott azt játszottunk, amit akartunk, 
és avval, akivel akartunk. Az óvoda után az első osztály következett. Mint 
elsős diák nagyon jó jegyeim voltak. Egészen első osztálytól hetedikig szín-
kitűnő tanulmányi eredményt értem el. Ezt részben magamnak, részben a 
szüleimnek köszönhetem. Mindig nagyon szorgalmas voltam, megtanul-
tam a leckét, és megcsináltam a házi feladatot. A szüleim csak biztattak, 
ha valami nem sikerült, hogy próbáljam újra, és akkor majd sikerülni fog. 
Mindent megadtak, amire szükségem volt. Most nyolcadik osztályba járok, 
ami egyáltalán nem nehéz, bár sokan azt mondják, hogy ez az egyik legne-
hezebb osztály. Nagyon várom már, hogy véget érjen a tanév, mert utána 
a középiskola következik. Igaz, hogy még nem igazán döntöttem el, hova 
iratkozzak. Mindenesetre mérnök szeretnék lenni.

Remélem, hogy a jövőben is jók lesznek a jegyeim, sikeresen befejezem 
a középiskolát, és munkát is találok majd. 

Kiss József, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye 
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Egy barátság története
A barátságunk Danival még kisgyerekkorunkban kezdődött.
Ha jól emlékszem, akkor azért játszottunk annyit együtt, mert a szüleink 

sokat találkoztak. Mivel mind a ketten szerettünk focizni, nem volt kérdés, 
mit játsszunk. Dani egy igazi tehetség, nagyon jól tud cselezni. Sok idő el-
telt, mire megtanultam a labdát elvenni tőle. A focizás mellett asztaliteni-
szeztünk is. Ebben a sportágban viszont én voltam sokkal jobb, mivel rend-
szeresen járok edzésre. Ha nem volt kedvünk sportolni, akkor elmentünk 
horgászni. Nem mindig volt kapás. Ilyenkor a focistákról beszélgettünk, ki 
tud több játékost felsorolni, illetve ki ismeri jobban őket. Mind a kettőnk-
nek a kedvenc csapata a Barcelona, és a kedvenc focistánk is ugyanaz volt: 
Lionel Messi. Szerintünk ő a világ legjobb focistája, habár az apukám ezzel 
nem ért egyet, mert szerinte Puskás Öcsi a legjobb. 

Sajnos egyszer nagyon rossz hírt közölt velem a barátom. Elköltöznek 
Kecskemétre, mert az apukája ott fog dolgozni. Mindkettőnknek nagyon 
fájt az elválás. Azóta már eltelt két év, és csak nagyon ritkán találkozunk.

Szűcs Kószó Dávid, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Önéletrajzom
Sokat gondolkodtam azon, hogyan kezdjek  hozzá önéletrajzom meg-

írásához. Talán kezdjük ott, hogy megszülettem.
A napvilágot 1998. III. 22-én láttam meg a zentai kórházban, szilvalilán, 

mivelhogy a köldökzsinór kétszer is a nyakam köré volt tekeredve. Magyar-
kanizsai lakos lettem László és Violetta gyermekeként. Négyéves koromban 
beírattak óvodába, ahova nem szívesen ballagtam. Már itt kezdett megmu-
tatkozni a rajztehetségem a rajzversenyek által. Emlékszem, az első okle-
velemet pont a születésnapomon kaptam. Ezt a  művet a víz világnapjára 
készítettem. Elsős koromban nem voltam túl beszédes, de minél jobban 
megismertem osztálytársaimat, annál jobban megnyíltam előttük. Már ak-
kor is nagy állatbarát voltam, és most is rendelkezem két kutyával és két 
teknőccel. A felső osztályba egy új házból indultam, mivelhogy elköltöz-
tünk a nagyszüleimtől egy nagyobb, tágasabb lakásba. Nehéz volt meg-
szokni az új szobámat és a környezetet, de lassacskán megbarátkoztam 
vele. A nagyszüleimhez rengeteg élmény kötött. A közös ebédek, mikor ját-
szottak velünk, és amikor ők vigyáztak rám, ha a szüleim dolgoztak. Sajnos, 
a tatámat 2009-ben elvesztettem, de emléke mindig a szívemben él.

A jövőre tekintve nincsenek nagy elvárásaim. Szeretném befejezni a 
középiskolát, bejutni egy  jó egyetemre, munkát találni, családot alapítani, 
és ha lesz rá lehetőségem, akkor a  festészettel és rajzolással is szeretnék 
tovább foglalkozni. 

Rózsa Zsóka, 8. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Húsz év múlva
Szép szombat délután van, és ma ünneplem a 34. születésnapomat. 

Minden barátot, családtagot meghívtam. Törökbálint egyik legszebb ven-
déglőjében gyülekezünk.

A gyerekeim is nagyon várják a rokonokat, barátokat. A lányom hatéves, 
szeptemberben kezdi az iskolát, a neve Jázmin. A fiam kétéves és Máté-
nak hívják. A férjem még dolgozik, de ő is hamarosan betoppan. Ő üzlet-
ember, és Márknak hívják. Én most egy gyermekklinikán dolgozom, mint 
gyógypedagógus, az egyetemet öt éve fejeztem be véglegesen. Nagyon 
szeretem a munkámat. A szülőföldemen, Zentán jártam az Egészségügyi 
Középiskolába. Tizennyolc éves voltam, mikor befejeztem, azután Török-
bálintra költöztem az unokatestvéremhez, Teához. Együtt laktunk egy 
kétszobás lakásban, sokat tanultunk, mind a ketten gyógypedagógusnak 
készültünk. A második év után szomorú okok miatt két évet kihagytam, de 
utána sikerült befejeznem. Huszonnégy évesen találkoztam egy házibulin 
Márkkal, nagyon szimpatikusnak találtuk egymást, megismerkedtünk, és 
egy év múltán megkérte a kezem. Pár hónap múlva már kismama voltam, 
kilenc hónap múlva pedig megszületett drága lányunk, Jázmin. Nehéz volt 
megszokni, hogy egy harmadik emberről is gondoskodnunk kell, de sikere-
sen átvészeltük azt az időszakot is. Mivel Törökbálinton élünk, a szüleimmel 
havonta találkozunk, ekkor néha ott is maradnak az unokák látogatóban, 
Zentán. Harminckét éves voltam, amikor megszületett Máté. Ő már két-
éves. Így alakult ki a mi családunk az évek során. El sem tudom hinni, hogy 
ma, június tizenhetedikén harmincnégy éves vagyok. A kisfiam most is itt 
áll mellettem, és az apukáját hívja. Megérkezik Márk.

– Sziasztok, boldog szülinapot, drágám! – így szólt.
Ő is csatlakozott hozzánk. A gyerekeim szerint én vagyok a világon a 

legjobb anya, és mikor ezt hallom tőlük, könnybe lábad a szemem. Nagyon 
szeretek velük játszani, vidámparkba járni, sétálni, a kutyánkat, Pasát is sok-
szor sétáltatjuk a Tükör-hegyen. Ma a szüleim is eljönnek a szülinapomra, 
és végre a nővéremmel is találkozom, akit már fél éve nem láttam. Nehéz 
így a rokonok nélkül élni, de ez már így megy tíz éve, és itt vannak nekem a 
gyerekeim és a férjem is. A munkámban is rengeteg gyerekkel foglalkozom. 
Remélem, hogy sokáig folytathatom még ezt a szakmát.

Észre sem vettem, hogy elrepült az idő, és mióta mesélek arról, hogy 
mi történt velem a középiskolás évek után. Megérkeztek a vendégek is, és 
boldogan ünnepeljük a szülinapomat.

Kopasz Flóra, 8. osztály, Emlékiskola, Zenta

Mikulás

Kifényesítve a kiscsizma,
a zoknik a kandallóra rakva.
S a kis szobák összerakodva.

Mikulás zsákja telitöltve,
így viszi az ajándékot
a gyerekeknek, mindörökre.

Ali Karolina, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Éjszaka

Hallgat a szél,
Hallgat most minden, ami él,
Csendes az éjszaka. 
Fénylik az ég csillaga.
Sötét árnyék körös-körül,
Halvány hold világa fölül.
Eltűnt minden,
Mintha nem is lett volna.
Keresem, de nincsen.
Mindenki aludna?
Csak egy valami maradt.
Valahol messze, távol
Egy röpke gondolat.
Hallom ezt már, bárhol:
Elég volt ma a versírásból. 

Harmat Tamara, 8. osztály, Miroslav Antić iskola, Palics

Barna  
Krisztián  
szabadkai 
tanuló rajza
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Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert elolvashatok 
minden írást, amit a Rügyfakadásnak küldtök, és örömmel állapít-
hatom meg, milyen sok tehetséges gyerek és milyen sok lelkiismere-
tes, jó tanító és magyartanár van Vajdaság-szerte. 

Nem hiába ismétlődött a sok szó az előbbi mondatban. Ezt a le-
veleimben olvasható hosszú névsorok igazolják, és igazolja a héten 
küldött írások szerzőinek névsora is, ami most következik:

Csantavér: Ali Karolina, Bakos Alexandra, Bojtos Miksa, Csetvei 
Alexandra, Dér Tamás, Farkas Naomi, Fejes Alex, Fekecs Orsolya (2 
írás), Fügedi Ákos, Gábor Tímea, Hatala Réka, Hévizi Regina, Horák 
Andrea, Horvát Réka, István Anna, Januskó Jázmin, Jurcsek Flóra, 
Kecsenovics Kitti (2 írás), Kőműves Kristóf (2 írás), Ludmány Vivien, 
Molnár Konstantin, Rózsa Boglárka, Sandra Tomić, Vituska Viktória, 
Vörös Dávid, Vörös Viktor, Zserai Petra (3 írás) és Zsoldos Krisztián; Kis-
híreket küldtek: Ander Patrícia, Dukai Tamás, Farkas Rebeka, Horák 
Emese, Zabos Réka és Zélity Alexandra; Rajzot küldött: Babić Ivet, 
Bálint Damjan, Földi Krisztián, Gandis László, Homolya Enikő, Huszta 
Henrietta (3 rajz), Kecsenovics Kitti, Rajmond Réka és Világos Mónika;

Kisorosz: Berta Márta és Szorcsik Andrea;
Magyarcsernye: Biacsi Nikolett, Bokor Bernadetta, Deák Ro-

land, Fazekas Anasztázia–Kiss Zanett, Fehér Melinda, Golity Jagoda, 
Hoffmann Delilla, Kiss József, Lajos Adrián, Majoros Norbert, Német 
Valentin, Oláh Anita–Fazekas Anasztázia, Orosz Nikolett, Palatinus 
Tímea, Sötét Krisztián és Vladuc Kristóf;

Palics: B. Varga Boglárka, Gera Krisztina, Harmat Tamara, Kolo-
vity Edina, Kuktin Nikolett, Omerović Martin, Sörös Vince és Szalaji 
Natalija;

Szaján: Bóka Kristóf;
Szabadka, Kizúr István iskola: Katona Viktor, Markelity Milan, 

Milánovity Szandra, Nyerges Fanni és Tót Szandra; Rajzot küldött: 
Bartus Bálint, Katona Viktor, Kovács Martin, Kubik Annamária, Szi-
pánovics Noel és Tót Szandra; Ivan Goran Kovačić iskola: Bálint 
Lúcia, Bartus Áron, Cvejity Dianna, Dzsuliánó Disztl, Horváth Dávid, 
Krmpotity Dominika, Losonci Ádám, Mészáros Ramóna, Sótanyi 
Bálint (2 írás), Sótanyi Sára (2 írás), Sótanyi Zsófia, Szabó Csongor, 
Szebenyi Zsuzsanna, Szűcs Kószó Dávid és Vékony Árpád; Majsai 
Úti iskola: Macankó Márk és Piukovity Denisz;

Szilágyi: Francia Fábián (2 írás).
Sajnos, nem kerülhet minden jó írás a Rügyfakadás heti három 

oldalára. Ami itt olvasható, az általában egy-egy jó ötlet vagy 
téma köré csoportosul, és azt is szem előtt kell tartani, hogy mi-
nél több iskola tanulói helyet kapjanak írásaik által rovatunkban. 
A mai válogatás sem csupán a legújabb küldeményekből állt össze. 
Alkotásaitok műfaj és téma szerint rendezve borítékokban várják, 
hogy a Rügyfakadás oldalaira kerüljenek. Én pedig további írásokra 
várva küldöm üdvözleteimet:

Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Klarinét

Kíváncsian vettem a kezembe,
Lehet, hogy megbarátkozom vele.
Apa zeneiskolába íratott,
Remek tanár tanított.
Igyekeztem jól fújni,
Néha többet kéne gyakorolni.
Évekig tanulni fogom,
Tudom ezt, mert nagyon akarom!

Ali Amina, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Ötödikes lettem

Negyedikben már az ötödik osztály gondolata is rémisztett. Egész  
nyáron  szüleim agyár a mentem az idegeskedésemmel.

Első nap, amikor bejöttek a tanárok, illetve tanárnők, már nem is fél-
tem annyira, hiszen mindegyik nagyon kedvesnek látszott. Mikor órákat 
tartottak, megnyugodtam, és érdeklődni kezdtem az ötödik iránt. Nem 
fogom most felsorolni azt, hogy melyik tanár mit tanít. Inkább elmon-
dom, melyek a kedvenc tantárgyaim. Kedvenceim: a biológia, magyar 
nyelv, rajz, matematika, földrajz, történelem, német, angol és szerb. Már 
nem is félek az ötödiktől, nem is értem, mi félni valóm volt? Az osztály-
főnökünk, Janovics Anna nagyon kedves, és törődik velünk. A sok új 
tantárgy közül a kedvencem a biológia. Egyik szerb nagydolgozatom-
ba is azt írtam, hogy ez  a kedvencem. A magyar nyelvet legfőképpen 
azért szeretem, mert a tanárnő kedves. Eddig színötös vagyok, de nem 
szeretném elbízni magamat, nehogy véletlenül becsússzon egy kampó. 
Anyukám azt mondta, hogy úgy fog hajtani a tanulásban, mint huszár a 
lovát. Azért szeretem az ötödiket, mert a tanárok, tanárnők kedvesek és 
a tantárgyak érdekesek.

Az a véleményem az ötödikről, hogy érdekes és könnyű. Igaz, hogy 
még az elején vagyok, de reméljük, hogy továbbra is ilyen jól fog menni. 
Egyik nagy vágyam, hogy nyolcadik végén színötös legyek.

Guzsvány Martina, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

A könyvtárban

Első osztályos koromban voltam először a könyvtárban. Ez a könyvtár a 
Cseh Károly Általános Iskola épületében található.

Még nem tudtam folyékonyan olvasni, de a kíváncsiság hajtott arra, 
hogy én is elmenjek. Emlékszem rá, kicsit félve léptem be egy terembe, 
ami tele volt polcokkal. A polcokon szépen sorban elhelyezve a könyvek. A 
könyvtáros néni látta rajtam, hogy tanácstalan vagyok, így megkérdezte:

– Keresel valamilyen könyvet?
Kicsit félve mondtam:
– Igen, de még nem tudom, melyiket szeretném választani. 
Ő odavezetett ahhoz a polchoz, ahol meséskönyvek sorakoztak. Iz-

gatottan nézegettem őket, majd a sorból kiválasztottam egyet, ami a 
Gőgös Gúnár Gedeon volt. Belelapoztam. Ahogy hajtogattam a lapokat, 
egyre inkább úgy éreztem, ezt szeretném elolvasni. Odavittem a könyv-
táros nénihez az asztalra, majd visszamentem a polchoz. Kivettem egy 
másikat, aminek a címe Heidi utazása. Ebben a könyvben sok színes kép 
tárult elém, és ez nagyon megragadott. Ez a meséskönyv is megtetszett. 
Odavittem az elsőhöz. 

A könyvtáros néni azt mondta, hogy csak egyet lehet elvinni. Gon-
dolkodtam, törtem a fejem, melyiket is válasszam. Nem volt könnyű 
feladat. Végül a Gőgös Gúnár Gedeon mellett döntöttem. A másikat 
pedig visszavittem a helyére. A könyvtáros néni elővett egy kartont, 
amire felírta a nevemet, és azt, hogy milyen könyvet viszek el. Boldo-
gan csúsztattam a táskámba a művet, és alig vártam, hogy hazaérjek, 
és olvassak végre. 

Azóta is rendszeresen kölcsönzöm ki a jobbnál jobb könyveket! Remek 
időtöltés! Mindenkinek ajánlom!

Dér Ákos, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ősz a falumban
Gyorsan beköszöntött az ősz a falunkba. Bőséges zsákkal és sűrű köd-

del érkezett.
A szorgos földművesek ilyenkor takarítják be az őszi termést: kukori-

cát, cukorrépát, szóját. A dolgos kezek szüretelik az almát, körtét, szilvát, 
szőlőt, diót.

Némely fa a faluban már lehullajtotta koronáját, de sok még nem. Ők 
még ékeskednek szebbnél-szebb ruhákkal. Akad köztük piros, narancssár-
ga, barna, bordó és citromsárga viselet. A táj szépsége lenyűgöző!

A falu csöndjét varjak károgása és traktorok zúgása töri meg. Az utcán 
asszonyok söprögetik a lehullott faleveleket. A szürke ködön keresztül ké-
mény füstje száll a magasba. A gyerekek már nem játszanak a szabadban, 
a hideg elveszi a kedvüket. A vándormadarak, a fecske, a gólya és a sárga-
rigó, már messze járnak melegebb tájakon.

Én szeretem az őszt, mert sok gyümölcsöt hoz magával és gyönyörűvé 
varázsolja a tájat.

Francia Fábián, 4. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi
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Christina Ricci amerikai színésznő pá-
lyája elején leginkább ún. tini rém-
filmekben szerepelt, azután viszont 

drámákban és sorozatokban is megjelent. 
Ha valaki már gyerekkorában vonzalmat 
érzett a titokzatos vagy rémisztő sötét világ 
iránt, az bizonyára olyan filmeket nézett, 
amelyekben Christina Ricci játszik, például 
az Addams Familyt vagy a Caspert, később 
pedig az Álmosvölgy legendáját. Képzelt in-
terjúnkat Christina Riccivel készítettük, aki 
nagyon otthonosan mozog a morbid címe-
ket viselő alkotásokban. 

– Hogyan kezdtél színészkedni? 
– Anyám egy ügynökségnél dolgozott, 

apám pedig ügyvéd és pszichiáter. Ebből 
már kikövetkeztethető, hogy milyen világ 
vett körül. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy né-
gyen vagyunk testéverek, akik közül én 
vagyok a legfiatalabb, akkor az is érthető, 
miért vágytam a kitörésre. Ez már gyerekko-
romban megtörtént. Hatévesen reklámok-
ban szerepeltem, és nyolc voltam, amikor 
felfigyelt rám egy kritikus az iskolai karácso-
nyi előadásunkon. Két évre rá már az első 
filmemben szerepelhettem. Ez egy roman-
tikus vígjáték volt a Sellők, amelyben Cher 
játszotta a mamámat, Winona Ryder pedig 
a nővéremet. A filmhez egy cuki klipet is ké-
szítettünk, a The Shoop Shoop Songot. 

– Utána egy csapásra beindult a színé-
szi karriered? 

Egy év múlva már én lehettem Szerda, 
a sötét lelkű kislány az Addams családban, 
amelynek a második részét is gyorsan el-
készítettük. Minden rendben haladt, de 
amikor kijött a második rész is, felborult a 
családi életünk. Apám és anyám elváltak, 
én pedig nagyon sokáig nem akartam be-
szélni az apámmal. Ami viszont bizonyos 
kezdett lenni, hogy Szerda megpecsételte 
a pályámat, a továbbiakban pedig főleg 
fura figurákat alakítottam, például egy 
szellem lett a barátom, Casper. Ez a film 
azért volt számomra nehéz, mert a kislány, 
akit alakítok, jó viszonyt ápol az apjával, ez 
pedig nem jellemzett engem. A szellem 
után viszont egy macska lett a társam a 
Fránya macskában. 

– Később milyen filmszerepek találtak 
meg? 

– Ahogy cseperedtem, jöttek a még sö-
tétebb, rémesebb vagy furább karakterek és 
filmek: Az Álmosvölgy legendájában John-
ny Deppel játszottam, a Félelem és reszke-
tés Las Vegasban szintén vele, A síró ember-
ben... nos találjátok ki kivel? Egyesek már 
azzal hecceltek, hogy én vagyok a női John-

ny Depp. Közben a Tökfejben is szerepel-
tem, amely akár rémes is lehetne, de inkább 
egy vígjáték. A továbbiakban pedig többek 
között az Egy gyilkosság történetében, a 
Gonosz faluban, A rémben, a Vérfarkasban, 
Az élet után stb. filmekben, de ezek is már 
mind felnőtt nézőknek valók.  

– Időközben tévésorozatokban is sze-
repeltél. Ezek milyen hatást tettek rád? 

– Akaratlanul is apámat juttatták eszem-
be, hiszen az Ally McBealben játszottam, 
amely egy ügyvédi sorozat, és a Grace kli-
nikában. Ugyanakkor persze nagyon jó volt 
tévésorozatos tapasztalatokat is szerezni. 

– Újonnan ismét egy rémes filmben 
játszol? 

– Nem éppen, a legutóbbi filmem a Bel 
Ami, illetve A szépfiú, de olyan valakivel sze-
repelek, akitől szintén nem áll távol a „sötét 

világ”: Robert Pattinsonnal – létezik manap-
ság olyan ember, aki nem tudja, hogy mi a 
Twilight? A Bel Ami azért fontos Robertnek, 
mert már vágyott arra, hogy igazi felnőtt-
szerepben játsszon, tőlem pedig nem állnak 
távol a kosztümös filmek sem. 

– Létezik-e valami, ami nem a kedved 
szerint alakult? 

– A magasságom, vagyis inkább az ala-
csonyságom. Mindössze 155 centi vagyok, 
és úgy érzem, hogy emiatt sokan nem 
vesznek komolyan. Ez az oka annak is, hogy 
nem lehetek ún. első kategóriás színész. 
Legtöbbször még mindig meghallgatások-
ra kell járnom, nem találnak meg elsőre a 
szerepek. Ha egyszer feltűnik, hogy már 
jó ideje nem készítek filmet, az azt jelenti, 
hogy beleuntam a meghallgatásokba. 

L. M. 

Christina Ricci
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(Nika Karanika) 
Áldozócsütörtök reggelén, a hittanórán 

történt eligazítás végeztével Lorenz Fab-
ritius lelkész kiválasztott hét iskolás lányt 
és kiküldte őket a Paltin mezejére, hogy a 
délutáni ünnepségre szedjenek margarétát, 
németszegfűt és búzavirágot, mindegyikük 
mindegyikből egy-egy csokorral. A válasz-
tás a két Nyegrutz leánykára, Augustinék 
két kislányára, és a három Gleznár unoka-
testvérre esett, nyolc-, kilenc- és tizenegy 
évesek voltak. Mind odavesztek, amikor 
délután a Szent Vaneliza erdei kápolnába, 
amely kihívóan, magányosan áll a réten, be-
lecsapott a villám. 

Medárd napja abban az évben pünkösd-
re esett, de a Medwaya fölé az első komor 
fellegek már egy héttel korábban megér-
keztek. Előbb csak kerülgették az ormokat, 
aztán azon a szerdai napon, kora délután 
egyszer csak összecsaptak, és haragos mor-
dulással megindultak Jablonska Poljana 
felé. 

A gyerekek, amikor látták, hogy a völgyre 
hirtelen esti szürkület homálya borul, ame-
lyet fatörzs vastagságú villámok szabdalnak, 
szerteágazó, vakító nyalábokkal, tűzgolyók 
gurulnak végig a Paltin lejtőin, egészen az 
első kőkerítésekig és ott éktelen sivítással 
elpukkannak, a romos erdei kápolnában 
kerestek menedéket, amelynek fedele hi-
ányzott, jóformán már csak a falai álltak. Ott 
érte őket a villámcsapás. 

A bajt odalenn a telepen sokan megsej-
tették, a mezőkről a jégverés baljós bürök-
szaga áradt, úgy, hogy még zuhogott az 
eső, de már többen siettek az erdei kápolna 
felé. Ott voltak Gleznárék, Nyegrutzék, va-
lamint több aggódó érdeklődő, és ott volt 
Nika Karanika gondozónő is. 

Augustin a feleségével valamivel ké-
sőbb érkezett. Bősz lakatosok voltak, bá-
dogosmunkát is egyedül ők vállaltak, ami-
ből az asszony is kivette a részét, dolgukat 
kósza hírekért abba nem hagyták volna. Az 
sem zavarta őket, hogy a veteményesből 
a jégverte hagyma, petrezselyem, kapor 
és csombor bódító illata betört a pincé-

be, ahol vasakat kalapáltak. Először nem 
is akartak kimenni, az Adam nevű alkalmi 
inast, egykori javítós gyereket küldték ki 
körülnézni, akit Anatol Korkodus adott 
nekik kölcsön két hétre, hogy egy sürgős 
tetőfedés előkészítésében segítsen nekik. 
Akkor rohantak ki ők is eszeveszetten, ami-
kor az inas visszatért a hírrel, hogy a gyere-
kek valamennyien a kövezeten feküsznek 
mozdulatlanul, fölöttük, mint valami szem-
fedő, jeges párafelhő lebeg. Pedig akkor 
még nem is állt módjában senkinek őket 
közelről megszemlélni. 

Az ablakon át látták ugyan a kövezeten, a 
margaréta és búzavirágcsokrok között moz-
dulatlanul heverő gyerekeket, de jó ideig 
nem tudtak a közelükbe menni. Az oromzat 
csúcsán megolvadt a kis kereszt, végigcsor-
gott a falakon, és a bejárat előtt a lépcsők-
re csöpögött. Megolvadt a tölgyfa ajtón a 
kilinccsel együtt a zár is, helyén csak egy 
éktelen vasgombóc maradt. Az ajtót végül 
– miután lakatos létére Augustin és felesége 
sem bírt vele boldogulni – hegyes kövekkel 
kellett betörni. 

A hét gyermek a kőpadlón feküdt, mesz- 
sziről látszott, hogy nincs bennük élet.

(...)
Nika Karanika gondozónő körbejárta a 

fekvő gyerekeket, végül föléjük hajolt és 
mint valami halottkém, egyenként meg-
érintette a homlokukat. Eközben két kislány 
homlokára egy-egy könnycseppje hullott 
– az egyik Nyegrutzéké volt, a másik pedig 
a Gleznároké –, ezek egy idő után megrez-
zentek, hirtelen mély lélegzetet vettek, fész-
kelődni kezdtek, kicsit nyöszörögtek, majd 
felültek, míg a többi, köztük az Augustin 
házaspár két lánya is, fekve maradt. 

Augustin sürgetni kezdte, hogy tovább, 
tovább, de Nika Karanika nem értette, mit 
akar. 

Hogy a könnycseppek? Lehet, de neki 
csak az a két könnycseppje volt. 

A Nyegrutz kislányt a Gleznárékéval be-
vitték megfigyelésre a beteggondozóba, az 
Augustin házaspár két gyermekét és a Glez-
nárok másik két gyermekét, valamint a má-

sik Nyegrutz lánykát pedig a halottasházba. 
Délután, ahogy a förgeteg elvonult, Ha-

milcar Nikonuk tiszteletbeli csendbiztos 
unszolására Anatol Korkodus brigadéros 
behívatta Nika Karanikát a közösségi házba. 
Kettőt feltámasztott, azt mondják. Hogy a 
fenébe csinálta? Nika Karanika megvonta a 
vállát. Nem szólt egy szót sem, kinézett az 
ablakon. 

A többit mért nem akarta? A gondozónő 
továbbra is csak bámult kifelé, a vállát vo-
nogatta, mintha azt mondaná: úgy látszik, 
ennyire tellett, senki se tökéletes. 

Anatol Korkodus ezzel bocsátotta el: 
Ilyesmi nálam egyszer fordulhat elő. Ígérje 
meg, hogy soha többet nem tesz ilyet. 

Nika Karanika talán nem is értette, miket 
kérdeznek tőle, azt sem, hogy miért. Min-
denesetre aznap éjjel hátulról leszúrták. Az 
eset az udvaron történt, az árnyékszék és a 
betegház között, teljes sötétségben, mivel 
a sorozatos villámcsapások után egész Ver-
hovina áram nélkül maradt. A penge nem 
ütött mély sebet, megcsúszott a bordákon, 
hegye talán bele is törött. Nika Karanika visz- 
szatámolygott a szobájába, a sebet egész 
éjjel egy mézbe mártott fakanállal kene-
gette, úgyhogy hajnalra már talpra is bírt 
állni. Amikor megjött az áram, átbicegett 
a betegszobába, megnézni a gyerekeket, 
hogyan töltötték az éjszakát. De azok akkor 
már megint nem éltek. (...) Aki ezt tette, tud-
ta, mit tesz, és azt is, mi annak a módja. 

Nika Karanikának minden péntek reggel, 
mielőtt elindulok Klara Burszen kisasszony-
hoz, én viszek Nyegrutztól egy tejfölös lán-
gost, és mivel madár, aki belekóstolna, egy 
sem lakik már Jablonska Poljanán, bekopo-

Bodor Ádám 

Verhovina madarai
(Részlet)
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gok, aztán egyszerűen otthagyom neki az 
ablakpárkányon. Boldoggá tesz, ha olykor 
őt is megpillantom, az ablak résein beszív-
hatom illatát is, de ha nem, egyszerűen to-
vábblépek. 

Ezen a reggelen, miközben lépcsőjén 
fölfedeztem az elhullott kövér vércseppeket 
és épp arra figyeltem, hogy valamelyikre rá 
ne lépjek, ő már a nyitott ablak mögött várt 
rám, és röviden szóba állt velem. Hogy úgy 
látszik, az embernek már a puszta léte elég 
ok, hogy kitegye magát éjszakai támadá-
soknak. De hiába is faggatnák, ő nem tud 
semmit, miután hátba döfték, egész éjszaka 
a maga kenegetésével volt elfoglalva. Egy 
dologra azért esküdni merne, mégpedig 
arra, hogy a betegszobában, a két halott 
gyermek ágya körül olyan nehéz, fémes 
szag lebegett, mint az olyan helyiségekben, 
ahol vasakat munkálnak meg. Az ilyen szag 
tartósan beleivódik az ember ruhájába, de 
még a bőrébe is. Bárhol járna is az illető, 
nyomát mindenütt otthagyja, meg is marad, 
amíg valamilyen légvonat el nem sodorja. 

Nagy kunszt nem volt kitalálni, kire gon-
dolhatott. 

Úgyhogy amikor Anatol Korkodus Ero-
nim Mox meséskönyve és egy nevekkel te-
leírt papírlap előtt ülve megkért, tippeljem 
meg, ki legyen az, akire nyomós indokok 
alapján rátereljük majd a gyanút, nyomban 
rávágtam, ne is fárassza magát: Augustinék 
voltak azok. 

Bólintott, mint aki pont ezt a választ vár-
ta. Akkor hát jaj nekik. 

„Verhovinára bizony-
talanul jár a vonat, a 
menetrendet eltörölték. 
Anatol Korkodus briga-
déros nevelt fia, Adam a 
lepusztult állomáson vár-
ja a javítóból átirányított, 
mezítlábas Daniel Van-
gyelukot. Később miért 
tartóztatják le Korkodust? 
Vajon miért tűntek el a 
madarak a környékről? És 
mi a titka Eronim Mox me-
sés szakácskönyvének? Az 
olvasó hajnaltájt érkezik 
meg Bodor Ádám regény-
világának kellős közepébe 
– a mindenkori periféria, 
a civilizációs végvidék 
centrumába. A Verhovina 
madarai alcíme: válto-
zatok végnapokra. A ki-
sebb történetelemekből, 
elbeszélés-mozaikokból 
panorámaszerűen felépü-
lő regényben az emberi 
érintkezések megdermed-
nek és felolvadnak, a kul-
túra természetté bomlik, 
a csend pedig beszédes 
lesz.” 

Bodor Ádán Verhovi-
na madarai című könyve 
2011-ben jelent meg a 
Magvető Kiadónál. A fenti 
sorok a kiadói ismertető-
ből származnak. A  regény-
re dr. Tapodi Zsuzsanna a 
Sapentia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem taná-
ra hívta fel figyelmünket.

Nem lehet olyan rész-
letet választani a regény-
ből, amely ne valamilyen 
iszonyú valóságról, törté-
nésről szólna. Ritkán tör-
tént meg e rovatban, vagy 
talán nem is volt ilyen 
– még a legvulgárisabb 
vagy legpikánsabb részek 
esetében sem –, hogy 
kipontoztam, vagy kihúz-
tam volna szövegrészeket. 

Ebből a regényrészletből 
most kihagytam néhány 
mondatot. A gyermekha-
lál leírásának naturaliszti-
kus utalásait. Pedig elég 
belenézni, belehallgatni a 
médiákba – a valóság még 
rettenetesebb eseménye-
ket hoz felszínre. Bodor 
Ádám regénye mégiscsak 
szépirodalom. 

Nem tudom, eszetekbe 
jutott-e, észrevettétek-e 
már, hogy nagyon ismert 
gyermekmesék (pl. Jan-
csi és Juliska, Piroska és a 
farkas, Hófehérke stb.) is 
mennyi rettenetről szól-
nak. Jancsit és Juliskát 
sorsára hagyják az erdő-
ben, elevenen égetnek el 
egy boszorkányt, a farkas 
meggyalázza Piroskát és 
a nagymamát, a vadász 
megöli a csábítót, Hófe-
hérkét meg akarja öletni 
féltékenységből a mosto-
haanyja... Mi a véleménye-
tek erről? Írjátok meg!

A doroszlói nyolcadiko-
sokat a Gutenberg-galaxis 
végéről szóló elképzelé-
sek ihlették meg. Néhány 
számmal korábban volt 
szó róla rovatunkban. Ko-
csis Ákos, Turkály Emma, 
Danka Roland, Kovács Kin-
ga és Pfeifer Hella írta meg 

véleményét. Ezekből idé-
zek egy-egy gondolatot.

Kocsis Ákos: „A könyvek-
re szerintem nagy szükség 
van, mert a számítógépen 
nem lehet mindent megta-
lálni. Egy könyv lehet  400 
éves is, de a világhálón har-
minc évnél régebbi könyvet 
nem nagyon lehet találni.”

Turkály Emma: „Köny-
vekre az embereknek 
mindig is szükségük lesz. 
És nem fogja pótolni a vi-
lágháló hiányukat. Ugyan-
akkor az internetet jó dol-
gokra is lehet használni, 
és a kettő, a könyvek és 
a háló világa nem akadá-
lyozza egymást.”

Danka Roland: „A számí-
tógép nem helyettesítheti a 
könyvet. A média tényleg 
tele van szeméttel, idege-
sítő reklámokkal, amelyek 
sokszor átverések.”

Kovács Kinga: „Nagy 
különbség van egy könyv 
elolvasása és a világhálón 
való böngészés között. Sok-
kal többet ér egy könyv. A 
világháló adatai, szövegei 
nem mindig helytállók.”

Pfeifer Hella: „A könyvek 
olvasását tapasztalatom 
szerint sem lehet pótolni a 
számítógépen olvasott szö-
vegekkel. Régen az olvasás 
hasznos elfoglaltságot 
jelentett. A média szemete 
viszont rontja az emberek 
öntudatát.”

Köszönöm a nagyon 
elgondolkodtató sorokat. 
Pfeifer Hellának küldjük a 
könyvjutalmat.

Várom további levelei-
teket. Új könyvekről szóló 
ajánlataitokat, képes szö-
vegajánlataitokat!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Ami bizonyos ebben a történetben az csak az, hogy Jessica Biel 
és Justin Timberlake összeházasodott. Vagyis az sem, hiszen 
már olyan szóbeszédek is szárnyra keltek, hogy az egész esküvő 

kamu volt, még a képek is, amelyeken Jessica rózsaszín menyasszonyi 
ruhában súgdos szerelemes szavakat Justin fülébe. Ezúttal tehát csak a 
pletykákra hagyatkozunk. 

Olaszországi esküvő? 

A ceremónia októberben volt, és Olaszországban mondták ki egy-
másnak a boldogító igent a szólóénekesként is karriert csináló Justin, 
az N’Sync egykori szépfiúja és színésznő kedvese. Egy hangulatos kis-
városban, melyre azért esett a választásuk, mert mindkettőjük számára 
különleges élmény emlékét őrzi. Az első találgatás az volt, hogy talán 
azért, mert itt kérhette meg Justin Jessica kezét, de erre rácáfoltak más 
híresztelések, amelyek szerint Timberlake Montanában kérte meg a He-
tedik Mennyország egykori sztárjának a kezét.

Hogyan készült a ceremónia? 

Úgy tudni, hogy az esküvőre hivatalos vendégek már napokkal ko-
rábban, az esküvő hetének legelején megérkeztek, és csatlakoztak a 
hollywoodi szerelmesekhez egy korábban megtartott kerti partira, Dél-
Olaszországban. A meghívottak között volt többek között Andy Sam-
berg (színész, humorista, rapper), Jessica Biel Hetedik Mennyországbeli 
kollégája, Beverley Mitchell és Johnny Wright zenei menedzser is. 

Milyen volt az esküvő hangulata? 

Ha a hírek igazak, akkor a felkapott tengerparti hotelben megkez-
dett mulatság egy meghitt grottóban (emberi használatra kialakított 
természetes barlang) folytatódott, ahol helyi specialitásokat – olívás 
ételkülönlegességeket, ricottát és bort – lehetett fogyasztani. Egyéb 
finomságok is készültek nyílt tűz mellett, közben pedig helyi népda-
lok és néptáncosok szórakoztatták a násznépet. A hangulat kiváló 
volt, a pár pedig nagyon felszabadult. Igazi szerelmesek benyomását 
keltették, akik nem engedték, hogy bármi is elrontsa a nagy napjukat. 
Akik látták állítják, hogy Jessicán igazán különlegesen állt a rózsaszínű 
menyasszonyi ruha.   

És a vendéglista? 

A jelentések szerint több száz vendég vett részt az esküvőn, köztük 
Timbaland, Timberlake ’N Synces barátja, Chris Kirkpatrick és Rob Knox. 
A koszorúslányok vélhetőleg Biel legjobb barátnői voltak. 

Kevés információ szűrődött ki tehát a pár esküvőjéről, de ezen nem 
is kell nagyon csodálkozni, hiszen mindkettőjükről köztudott, hogy a 
természetesség hívei, és kerülik a villogást, ahol csak tudják. Timber-
lake többször is tett olyan kijelentéseket, miszerint teljesen elege van a 
sztárvilág körül történő felfordulásból. Amit tehát biztosan tudni, hogy 
a pár az utóbbi időben boldogabb volt, mint valaha. Ennek a kapcso-
latnak pedig szerencsére mégis jó vége lett, annak ellenére, hogy négy 
év együttlét után tavaly márciusban szétváltak útjaik. Az azonban jó 
jelnek számított, hogy augusztusban újra együtt lehetett látni őket, a 
tavaszi MET-gálán pedig Jessica Biel már viselte az eljegyzési gyűrűt. 

Mivel foglalkozott az újdonsültházaspár?

Nem az utazgatás, strandolás és sütkérezés kötötte le őket. Sajnos 
közbejött a Sandy, és teljes gőzzel a hurrikán károsultjain igyekeztek 
segíteni. Ekkortájt ugyanis a Sandy névre keresztelt szupervihar söpört 
végig az Egyesült Államok északkeleti részén. A hurrikán hatalmas 
károkat okozott: pusztítása lakóházakat tett lakhatatlanná és embere-
ket tett földönfutóvá. A természeti katasztrófa után több híresség is jó-
tékonyságba kezdett, hogy segítsen a rászorulókon. Justin Timberlake 
és Jessica Biel azok között volt, akik nem a kényelmes fotelból próbál-
ták kifejezni együttérzésüket. Elutaztak egy érintett területre, a Rocka-
way-félszigetre, hogy élelmiszereket és különböző alapfelszereléseket 
adományozzanak a helyi lakosoknak. Mint elmondták, közvetlenül a 
hurrikán megérkezte után aggodalommal töltötte el őket a katasztro-
fális helyzet. Akkor még csak azt tehették, hogy együttérző üzeneteket 
küldtek, de nem lebzseltek sokáig. Azonnal szervezkedni kezdtek, és 
bebizonyították, hogy nemcsak a levegőbe beszéltek. Miután a tettek 
mezejére léptek, és saját kezűleg próbáltak javítani a rászorulók helyze-
tén, reményüket fejezték ki, hogy minden visszatér a régi kerékvágás-
ba, és ők is folytathatják friss házaséletüket. 

Összeállította: L. M. 

Ásó, kapa, nagyharang...
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A Gangnam Style népszerűsége töretlen. Ausztráliában már a 
mikulások is a Gangnam Style-t ropják, egy rendezvényen 

százötven Télapó táncolta a fura cowboytáncot egy hadihajó 
tetején, Sydneyben. A technika világát sem kíméli PSY, a koreai 
popsztár tánca, hiszen a robottánc kategóriában a Gangnam 
Style diadalmaskodott egy kínai robotversenyen. A dal az MTV 
EMA-díjkiosztón is nyert. 

Az iskolákban is vírusként terjed. Egy pekingi középiskolában 
Gangnam Style-al frissítik fel a tanulókat. A táncot az egyik diák 
javasolta, a tanári kar pedig némi hezitálás után rábólintott. A 
tanárok egy része ugyan nem tartja helyesnek, hogy a populáris 
kultúrát népszerűsítsék az iskolában, de végül úgy döntöttek ez 
is egyfajta önkifejezés, és nem mellesleg testmozgás, így szüne-
tekben a pekingi iskola is PSY dalától hangos.

Park Jae Sungnak, művésznevén PSY-nak az idén júliusban 
bemutatott Gangnam Style című megaslágere több mint 650 
millió megtekintésnél jár a YouTube-on, és e szám percről percre 
nő. A videó bekerült a Guinness World Record adatbázisába is a 
legtöbbet lájkolt videó címen. Megjelenése óta ötmillió ember 
„tetszikelte”. A K-pop (koreai pop) dal sikere a megkapó ritmusá-
ban rejlik.

Az éhezők viadala főszereplőjét, Jennifer Lawrencet már ko-
rábban is érték támadások. A kritikusok szerint ugyanis sok-

kal csontosabb főszereplőt kellett volna választani Katniss Ever-
deen szerepére, mivel szerintük a színésznő túl kövér. Jennifer 
azonban nem hagyja magát. Elmondta, hogy habár Hollywood-
ban elhízott, hájas színésznőnek számít, őt ez egyáltalán nem za-
varja, sőt még a jobbik oldalát is látja: egyetlen színésznő lehet, 
akiről nem terjengenek majd anorexiás pletykák. Azt is megígér-
te, hogy soha nem fog lefogyni egyetlen szerep kedvéért sem, 
mint ahogyan azt Mila Kunis vagy Anne Hathaway tette. Jennifer 
így akar jó példát mutatni:

– Nem szeretném, ha fiatal lányok azt mondanák, hogy úgy 
akarnak kinézni, mint Katniss, ezért többé nem vacsoráznak. 
Edzés közben is arra figyeltem, hogy ne soványnak, hanem fitt-
nek és erősnek nézzek ki – állítja Jennifer, aki a túlzott csillogást 
is visszautasítja. Még mindig a szülei lakásában él, habár mesés 
vagyonra tett szert, és nyugodtan vásárolhatna magának egy lu-
xusvillát.  

A No Doubt visszatérése egyelőre nem épp úgy alakul aho-
gyan eltervezték. A zenekarnak törölnie kellett például egyik 

újabb klipjét minden megosztóoldalról, ugyanis az őshonos ame-
rikaiak sértőnek találták azt. Az együttesnek ez lett volna a má-
sodik klipje legújabb albumukról, a Push and Shove-ról, amely- 
lyel újból szerették volna meghódítani a rajongóikat, és lehető-
leg újakat szerezni. A Looking Hot című számhoz készített videó 
azonban nem lett túl hosszú életű, a cowboyosdi-indiánosdit 
ugyanis sértőnek találták az őshonos amerikaiak, a zenekarnak 
pedig egy nappal a megjelenést követően törölnie kellett a kli-
pet, habár készítését jó szándék vezérelte, szakértők segítségével 
jött létre, mégis bántó lett. A zenekar egy hosszas üzeneteben 
kért bocsánatot mindazoktól, akikben valamiféle rossz benyo-
mást keltett a klip.  

1. Adele: Skyfall 
2.  Psy: Gangnam 

Style 
3.  Rihanna: 

Diamonds 
4.  Bruno Mars: 

Locked Out Of 
Heaven 

5.  Kesha:  
Die Young  

6.  Maroon 5: One 
More Night 

7. Pink: Try  
8. Flo Rida: I Cry 
9.  Alicia Keys feat. 

Nicki Minaj: Girl 
On Fire (Inferno 
Version)  

10.  The Lumineers: 
Ho Hey 

Nem szűnő 
népszerűség

Nem éhezik

Sértő lett

Top 10
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A Windows 8 nemrégi rajtjára való összpontosítás miatt szinte 
teljesen elsikkadt, hogy a redmondiak legsikeresebb operá-

ciós rendszere betöltötte a 11. életévét. A Windows XP-t 2001. ok-
tóber 25-én indította világhódító útjára a Microsoft, hazánkban 
pedig mintegy 50 százalékos részesedéssel továbbra is piacveze-
tő. Mögötte a Windows 7 áll, míg a ranglista harmadik helyét a 
Windows Vista foglalja el.

A Windows XP számos érdekessége közül a legfontosabb az 
volt, hogy ettől a verziótól kezdve a Microsoft már az otthoni 
felhasználóknak is fejlettebb hálózat- és jogosultságkezeléssel 
rendelkező NT kernelt adta, nem pedig a Windows 95 óta he-
gesztgetett, részben még DOS-os időkből származó kódokat is 
felvonultató régit.

Az operációs rendszer kiterjesztett támogatási ciklusa 2014. 
április 8-án fog megszűnni, érdekességként íme minimum rend-
szerigénye: 233 megahertzes processzor, 64 MB RAM, 800×600 
pixeles kijelző, 1,5 GB szabad merevlemez-terület...

Rengeteg olyan szoftverről hallottunk már, 
amelyeket különböző operációs rendszerekhez 
optimalizáltak, de még hasonló tálalásban hir-
detett hardverekkel is gyakran találkozhatunk. 
Az viszont kissé zavart keltő, hogy egy egeret a 
Windows 8-hoz optimalizáltak. Az Elecom most 
ezt próbálta meg. A gyártó egyenesen négy 
modellel készül a redmondiak új operációs rend-
szeréhez. A BL18UB, az M-BL19DB, az M-TG08UL 
és az M-TG09DL szériák mindegyike rendelkezik 
egy különleges gombbal, amely a periféria moz-
gatásával és a többi gombbal kiegészítve multi-
touch-mozdulatokat szimulál. Az Elecom ezzel 
az érintőképernyő hiányát igyekszik kiváltani, 
hiszen a legtöbb mai monitor nem rendelkezik 
ilyen funkcióval. Mindegyik egér 1600 DPI-s, kék 
LED-es szenzort kapott, kétirányú scrollgombot, 
továbbá hat nyomógombot. Az októberben piac-
ra kerülő újdonságok árai egyelőre ismeretlenek.

Néhány nappal ezelőtt a Huawei ve-
zérigazgatója előzetesen leleplez-

te a vállalat Honor 2 okostelefonjának 
főbb specifikációit, a gyártó sajtós rész-
lege viszont csak mostanra jelentette 
be hivatalosan az eszközt. A mobilnak 
három igazán fontos érdekessége akad: 
a 4,5 colos érintőkijelzője 1280×720 
képpontos, a memóriájának mennyi-
sége 2 GB, míg a lelkét a Huawei saját 
fejlesztésű, négymagos és 1,4 GHz-es 
processzorral ellátott Hass K3V2 lapka-
készlete adja.

A még Android 4.0 operációs rend-
szerű Huawei Honor 2 elsőként Kíná-
ban került a boltok polcaira, méghozzá 

kártyafüggetlenül 1888 jüanos (~220 
€) áron, az európai megjelenésének 
idejéről egyelőre nem rendelkezünk 
információkkal.

Huawei Honor 2 specifikációi:
– GSM/GPRS/EDGE 

(850/900/1800/1900 MHz)
– HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5,76 Mbps

– Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n,
– A-GPS, digitális iránytű

– Gyorsulásmérő, távolságérzékelő, 
fényérzékelő

– Érintőkijelző: 4,5 col, 1280×720 pixel, 
kapacitív IPS

– Előlapi kamera: 1,3 megapixel
– Hátlapi kamera: 8 megapixel, autofó-

kusz, vaku (videó: 1080p@30fps)
– Négymagos és 1,4 GHz-es Huawei 

Hass K3V2 SoC
– 2 GB RAM, 8 GB háttértár, microSD 

foglalat
– FM rádió, szabványos hangkimenet

– Google Android 4.0
– Akku: 2230 mAh
– Súly: 145 gramm

– Méret: 134×68×10,5 mm

Boldog születésnapot, 
Windows XP!

Az idén megsemmisült 
Megaupload oldal alapí-

tója, Kim Dotcom elárulta az új, 
felhőalapú fájlmegosztó rend-
szerének a nevét, illetve a meg-
jelenés dátumát. A Mega 2013. 
január 19-én érkezik. 

Dotcom szerint az amerikai 
kormány és Hollywood törvény-
telen, politikai módon tette őt 
korábban tönkre. A Mega.co.nz 
a korábbi me.ga URL-t helyette-
síti, miután Nyugat-Afrikában 
a Vivendi érdekeltségében álló 
szolgáltató nem látta szívesen 
Dotcom üzletét. 

A jövő januárban induló 
Mega tehát Új-Zélandra költö-
zik, Dotcom szerint legalitástól 
égve, és törvénnyel védve. A 
szolgáltatás a fenti incidensen 
túl is okoz fejtörést Amerikának, 
ahol az Igazságügyi Minisztéri-
um szerint az oldallal Dotcom 
megszegi a szabadlábon tar-
tózkodás feltételeit. Az oldalon 
felugró szlogen nagyobb, jobb, 

gyorsabb, erősebb és biztonsá-
gosabb fájlmegosztót ígér, ez 
pedig utalás az oldal elődjére, 
a Megauploadra. A Mega egy 
új titkosítási eljárást használ 
majd, amely amellett, hogy a 
felhasználók adatait nagyobb 
biztonságban tartja, az üze-
meltetőket is megvédi a pe-
reskedéstől. Ha a médiacégek 
jogsértőnek vélt tartalmakat 
akarnak törölni, akkor már a 
hozzáférés előtt el kell fogadni-
uk, hogy az oldalt nem tehetik 
felelőssé a felhasználóik csele-
kedeteiért, és nem is perelhet-
nek emiatt.

Dotcom, aki óceán alatt futó 
netkábelt készül telepíteni, 
ingyenes sávszélességet ígért 
Új-Zélandnak. A Mega alkotója 
azt is reméli, hogy sikerül kár-
térítést szereznie az amerikai 
kormánytól és a hollywoodi cé-
gektől, amiért „törvénytelenül, 
politikai módon elpusztították” 
az üzletét.

Új-Zélandra költözik 
a Megaupload utódja

Íme a Huawei csúcsmobilja
A Windows 8-hoz 
optimalizált egér 

érkezik
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KOS
Néha nehéz szembenézni azzal, hogy 

másnak jobban mennek a dolgai, mint 
neked, de meg kell tanulnod kezelni a 
helyzetet. Ne irigykedj, inkább próbálj 
többet kihozni magadból! Most van ná-
lad a hirtelen elhatározások ideje. Rop-
pant jólesik a változatosság.

BIKA
Akármilyen szorgalmasan is dolgozol, 

mintha egy centit sem haladnál előre. 
Kérd ki a társaid, tanáraid vagy szüleid 
véleményét, hátha tudják a megoldást! 
Nagyon negatívak az érzéseid mostaná-
ban, és ez nem múlik el attól sem, hogy 
egy olyan sikerélményben lesz részed, 
amiről már régen lemondtál.

IKREK
Szabadulj meg a kételyeidtől és a 

bizonytalanságtól! Ha állandóan felesle-
ges dolgokon gyötrődsz, csak visszatar-
tod magad. Sokkal többre vagy képes, 
csak higgy magadban! Kellenek azok a 
kis kreatív percek, amiket az otthonod-
ban töltesz egyedül. Örömmel tervezed, 
hogy milyen karácsonyi díszekkel öltöz-
teted fel a kuckódat.

RÁK
Igen vonzónak tűnik az elgondolás, 

hogy önállóan, mások segítsége nélkül 
oldod meg a problémáidat. Csakhogy 
erre még közel sem állsz készen. Kötél-
ből vannak az idegeid, de van valaki a 
környezetedben, aki rendesen kiborít. 
Alig bírod visszafogni magad, hogy ne 
kiabálj, és ne rendezz jelenetet egy kis 
semmiség miatt.

OROSZLÁN
Alaptermészeted része, hogy szeretsz 

a részletekkel foglalkozni. Erre sok lehe-
tőséged lesz a héten, úgyhogy kiélheted 
magad. Úgy tűnik, a kedvesed struccpo-
litikát folytat, ha köztetek problémák 
lépnek fel. Mondd meg neki, hogy ha a 
fejét a homokba dugja, attól még nem 
oldódnak meg a gondok.

SZŰZ
Csigalassúsággal haladnak a dolgok, 

ami igencsak idegesít. Vagy egy osz-
tálytársad húz mindig vissza? Legyél 
türelmes, ugyanis nem sok tennivalód 
akad ebben a helyzetben. Szeretsz a ter-
mészetben lenni, és nagyon várod már 
a hétvégét, amit vidéken töltesz. Öröm-
mel tölt el az utazás gondolata is.

MÉRLEG
Valamelyik osztálytársad állandóan a ri-

valdafényben ragyog, és kezd eleged lenni 
belőle. Mi értelme a rivalizálásnak? Foglal-
kozz azzal, hogy egyre jobb ember legyél. 
A szavaknak teremtő ereje van. Erre te is 
kezdesz rájönni, hiszen mostanság, amit ki-
mondasz, hogy szeretnél, az valóra is válik.

SKORPIÓ
Olyan erő lakozik benned, amit nem 

félsz megmutatni, ha harcra kerül a sor. 
Most egy barátodat véded meg az őt ért 
jogtalan támadásoktól. Nem győz hálál-
kodni, hogy a segítségére siettél. Valaki 
nagyon félreérti az egyik mondatodat. Rá-
adásul nem mondja a szemedbe, hanem 
mástól tudod meg, hogy megbántódott, 
és ez rosszul esik.

NYILAS
Annyi információt kell most elraktároz-

nod, hogy úgy érzed, az agyad kezd telje-
sen megtelni. Az iskolában nehéz időszak 
van, így nagyon kell figyelned, hogy min-
dent jól csinálj és megjegyezz. Járj nyitott 
szemmel a világban, nem biztos, hogy a 
nagy ő egy buliban botlik beléd. Lehet, 
hogy a buszmegállóban futsz össze vele 
egy álmos reggelen.

BAK
Napok óta küzdesz, hogy befejezz egy 

feladatot, ami kreativitásra épül. De az ih-
let nem érkezik, így pedig nem haladsz. Ne 
ess kétségbe, mindenre van megoldás! A 
társaidat úgy kezeled, mintha családtagok 
lennének, pedig nem biztos, hogy min-
denki megérdemli. Nézd meg jobban, ki-
ben bízhatsz, és kitől kéne eltávolodnod.

VÍZÖNTŐ
Akármilyen bájosan is tudsz viselkedni, 

ezzel nem vágódsz be a tanáraidnál. Most 
mindenki a munkádra kíváncsi, úgyhogy 
erőltesd meg magad! Osztd be az idődet, 
mielőtt belekezdenél egy új feladat elvég-
zésébe. Figyelj, hogy jó irányba szállsz-e fel 
a buszra, mert történhetnek ilyen jellegű 
bakik.

HALAK
Szeretnél mindenkivel jó kapcsolatot 

ápolni, de néhány emberben egyszerűen 
képtelen vagy megbízni. Ne aggodal-
maskodj ezen, hanem lépj tovább. Figyelj 
azokra, akiket szeretsz! Nem tudod, hogy 
mivel lepd meg a szeretteidet karácsony-
ra. Próbálj meg kicsit puhatolózni náluk, 
de légy diszkrét!



Jó
 P

aj
tá

s, 
37

. s
zá

m
, 2

01
2.

 d
ec

em
be

r 6
.

��

A nagy hidegben nem könnyű megőrizni 
bőrünk szépségét. Pedig a hidratáltság-

ra nagy szükség van ahhoz, hogy a megfele-
lő termékek használata mellett szép sminket 
tudjunk készíteni.

A jó smink alapja minden esetben a bőr 
megfelelő ápolásánál kezdődik. Télen azon-
ban nem elegendő csak a bőröd típusára 
koncentrálnod, mert a hideg levegő hatá-
sára mérséklődik a bőr faggyútermelése, a 
fűtés pedig csökkenti a víztartalmát. Ezek 
a tényezők együttesen – a megfelelő hid-
ratálás hiányában – könnyen szárazsághoz 
vezethetnek. A száraz bőrt pedig nem lehet 
igazán szépen kisminkelni.

A tisztítás során bátran alkalmazhatsz 
hetente kétszer bőrradírt, hiszen ez segít 
eltávolítani az elhalt hámsejteket és meg-
könnyíti a hatóanyagok felszívódását.

A hidratálás során elő kell venned a ha-
tóanyagokat koncentráltan tartalmazó zsí-
rosabb krémeket.

Szemfestés
Télen használhatsz néhány árnyalattal 

sötétebb sminket, mint nyáron. A fehér 
bőrön ugyanis a halvány pasztellszínek 
inkább sápadt külsőt kölcsönöznek, míg 
nyáron ezek az árnyalatok szépen kiemelik 
a lebarnult bőrt. Bátran használhatsz ugyan-
azon típusú termékeket, mint nyáron, ám 
figyelembe kell venned, hogy most nem az 
izzadás, hanem az időjárási viszonyok azok, 
amelyek befolyásolják a sminkedet. A hideg, 
csípős szél mindenkinek könnyeket csal a 
szemébe, nem is beszélve a hófúvásokról. 
Érdemes tehát vízálló termékekkel próbál-
koznod, legalábbis a szemhéjtus és a szem-
pillaspirál esetében.

Fixálás
Ha teheted, tedd félre a por állagú termé-

keket, hiszen ezek a maradék nedvességet 
is hamar felszívják, még tovább szárítva az 
arcbőrödet.

Ha azonban nagyon zsíros a bőröd, akkor 
nem igazán tudsz lemondani a púderezés-
ről. Ebben az esetben télen érdemes átlát-
szó terméket vásárolnod fixálás céljából, 
a hibák elfedésére pedig használd a krém 
állagú termékeket.

Hidratált ajkak
Sokszor okoznak problémát a hideg 

évszakokban a cserepes ajkak. Ezek azon-
ban nemcsak kellemetlenek és kevésbé 
esztétikusak: megfelelően sminkelni sem 
lehet őket. Ezt elkerülendő hetente egy-
szer-kétszer érdemes fogkefével gyengéden 
átdörzsölni a szádat, majd utána hidratáló 
ajakbalzsammal vagy egy csipetnyi mézzel 
ápolnod ajkaid érzékeny bőrét.

A sminket illetően használhatsz rúzst 
vagy szájfényt, de feltétlenül hidratáló ter-
méket válassz. Amikor csak eszedbe jut, 
kend be a szádat színtelen ajakbalzsammal, 
hogy elkerüld a kellemetlenségeket.

Intelligensnek lenni egyáltalán nem ciki, 
s ebbe bizony beletartozik az is, hogy a 

szókincsünk és a helyesírásunk is megfelelő 
szintet üt meg.

Sajnos mára már nyilvánvalóvá vált, 
hogy a fiatalok helyesírása folyamatosan 
romlik, s a felmérésekből az is kiderült, hogy 
a szókincs terén sem túl rózsás a helyzet. 
Ennek igen összetett okai vannak, például 
mind kevesebben és kevesebbet olvasnak 
(nem beszélve arról, hogy milyen minő-
séget választ a többség, ha mégis kezébe 
vesz valamilyen művet). További nyomós 
ok, hogy világunk digitalizálódott, ma már 
jóval kevesebb gondolatot vetünk papírra 
kézírással, nem is beszélve az SMS-ek, a kü-
lönböző internetes csevegőprogramok és 
közösségi oldalak hatásáról. Ez utóbbiaknak 
igencsak jelentős szerepük van a helyesírás 
romlásában, hiszen csetelés, levelezgetés 
során a fiatalok rengeteg rövidítést használ-
nak, a helyesírásra pedig kevésbé figyelnek. 
Érthető módon többségében a rövid, tömör 
mondatoké a főszerep, tehát a helyesírás 
mellett a tartalmi minőség is romlott.

Nem születik mindenki helyesíró 
bajnoknak!

A helyesíráshoz, íráskészséghez is val-
amiféle érzék kell. Bár a tanárok évekig 
dolgoznak azon, hogy a diákok helyesírását 
fejlesszék, ez nem mehet mindenkinek köny- 
nyen. Sokan például jobban boldogulnak 

a számok világában, míg másoknak pont ez 
okoz nehézséget.

Persze ez nem jelenti azt, hogy az előb-
biek ne tudnának helyesen írni, az utóbbiak 
pedig feltétlenül rosszak matekból. Mint 
ahogy minden más, a helyesírás készsége 
is fejleszthető, amin – ha nehézséget okoz 
– nemcsak az iskolában, hanem otthon is 
dolgozni kell.

Hogyan fejleszd a helyesírásod?
Ha úgy érzed, van mit fejlődnöd, érde-

mes megfogadnod a következő tanácsokat:
– Olvasás, olvasás, olvasás! Nem lehet 

elégszer hangsúlyozni, hogy az olvasás mi-
lyen fontos. Nemcsak egy igazán kellemes 
időtöltés, hanem egyben hasznos is, hiszen 
a helyesírásod és szókincsed is remekül fej-
leszthető közben. Tehát, ha eddig nem tet-
ted, akkor elő egy jó könyvvel, kucorodj egy 
kellemes zugba, és olvasásra fel!

– Olvasás közben valószínűleg fogsz olyan 
szavakkal találkozni, melyeknek a helyesírása 
még nem rögzült benned. Ezeket érdemes 
kijegyzetelned, s így minden bizonnyal már 
nem lesz gondod velük a későbbiekben.

– Ne sajnáld az időt arra, hogy ha idegen 
szavakkal találkozol, megkeresd a jelentésü-
ket. Akár te magad is gyűjthetsz ilyen szava-
kat, s unalmas perceidben megtanulhatsz 
párat. Ha időnként használod ezeket a kife-
jezéseket (akár írásban, akár szóban), sokkal 
műveltebbnek fogsz tűnni.

– Szerencsére szuperkönyvek vannak 
már a helyesírás gyakorlására. Szerezz be 
ilyen gyakorlót, de akár az interneten is ke-
resgélhetsz, azokat kinyomtatva pedig már 
semmi akadálya a tanulásnak.

Előfordulhat az is, hogy az internetes 
csevegőkön használt túl sok rövidítés, hely-
telen írásmód következményeként érezzük 
meg, hogy bizony romlott a helyesírásunk. 
Ha te is ilyen helyzetben vagy, akkor ideje 
jobban figyelned csetelésnél is: kerüld a 
rövidítéseket és alkoss kerek mondatokat. 
Persze nem kell szépirodalmi művet írnod a 
barátnőddel való beszélgetés közben, de ha 
csak kicsit jobban figyelsz, illetve a pirossal 
aláhúzott szavakat átjavítod, az máris sokat 
jelenthet.

Így sminkelj a hidegben

Te figyelsz a helyesírásra?
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2012. X. 31-én iskolánkban a diákparlament halloween-
partit szervezett, melyen csak a 7. és 8. osztályos tanulók vet-
tek részt. Fél hétkor kezdődött a buli, és 9-ig tartott. Hét körül 
koncert volt, utána pedig azok a zenék, amiket mi válogattunk 
össze. Nagyon jól szórakoztunk, és remélem, hogy lesz még Mi-
kulás-parti is.

Farkas Rebeka, 8. b osztály

Iskolánkban meghirdettek egy versenyt biológiából és 
földrajzból, a környezetvédelemmel kapcsolatban. Földrajzból 
Ander Patrícia, Horák Emese és Király Emese megy, biológiából 
pedig Ali Arszen, Gregus Áron és Zabos Réka. Már nagyon vár-
juk a felkészüléseket.

Horák Emese, 8. b osztály

Az ÉMPE szervezésében november 10-én megrendezett 
Honismereti versenyen második díjazottak lettünk. Az ajándé-
kok mellett még egy kétnapos egri kirándulás birtokába jutot-
tunk. 

Zabos Réka, 8. b osztály

A színjátszó csoporttal Zentán léptünk fel. A csoportban 
vannak még táncosok, énekesek, versmondók. A közönség ér-
dekesnek találta a műsort. Várjuk a további meghívásokat.

Dukai Tamás, 8. b osztály 

2012. XI. 10-én részt vettünk a Honismereti történelem-
versenyen. Négyen voltunk egy csoportban: Ander Patrícia, 
Mecserik Balázs, Nagy Gergely és Zabos Réka. Nagy izgalom-
mal léptünk be a verseny helyszínére. Sikeresen fejeződött be, 
mivel második helyezést értünk el. Jutalomként egy utazást 
kaptunk Egerbe.

Ander Patrícia, 8. b osztály

2012. XI. 13-án Szabadkán megnéztük az Óz, a nagy varázsló 
című mesejátékot. Busszal utaztunk, 11.30-kor volt az indulás. 
Mikor odaértünk és bementünk a színházba, nagy volt az izga-
lom. Mindenki nagyon várta az előadást. Mikor elkezdődött, 
mindenki örömmel és jókedvvel nézte. Nagyon érdekes volt.

Zélity Alexandra, 8. b osztály

A magyartanárnőnktől megtudtuk, hogy lehet menni szín-
házba, mindjárt nyolcan jelentkeztünk, hogy ismét el szeretnénk 
menni egy újabb ismert előadást megnézni a Gyermekszínházba. 
Én már voltam máskor is, és nagyon tetszettek az előadások. 

November tizenharmadikán sokan összejöttünk ötödik, 
hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos diákok. Három autó-
busszal indultunk Szabadkára. A jegypénztárnál nem sokat 
időztünk, mert már a tanárnőnk előre összegyűjtötte a három-
százötven dinárt, ez az összeg a belépődíjat és az autóbusz dí-
ját foglalta magában. Elfoglaltuk a helyünket a padsorokban, 
én egy nagyon kényelmes babzsákon ültem, majd nemsokára 
elkezdődött a mesejáték, amelynek a címe Óz, a nagy varázsló. 
Ez a mesejáték egy aranyos kislányról, Dorkáról szólt, aki elté-
vedt, amíg kereste a hazavezető utat találkozott a madárijesz-
tővel, a bádogemberrel és az oroszlánnal. A jó Tünde segítségé-
vel, mindenki megtalálta azt, amit keresett. Dorka sokat táncolt 
és énekelt, nagyon színvonalas és tanulságos volt az előadás. 
Dorka kutyáját Totónak hívták, ez nekem azért maradt emléke-
zetes, mert az én kutyámat is így hívják. Ez a szép mesejáték az 
igaz barátságról és az igaz szeretetről szólt. Észre sem vettük, 
hogy ez a másfél óra ilyen gyorsan elmúlt, és már vége is lett 
az előadásnak, én egészen beleéltem magam a színdarabba. 
Rájöttem, hogy nagyon szeretek színházba járni, és amikor csak 
tehetem, mindig el fogok menni. Pillanatok alatt már ismét az 
autóbuszban ültünk, egész úton a mesejátékról beszélgettünk, 
ami mindenkinek nagyon tetszett. 

Három órára megérkeztünk Csantavérre, és már kezdődött is 
a magyaróránk, egész órán a színházi előadásról beszélgettünk, 
azok az osztálytársaim, akik nem jöttek velünk, nagyon sajnálták, 
hogy lemaradtak egy ilyen szép, színvonalas produkcióról.

Zserai Petra, 6. d, Hunyadi János iskola, Csantavér 

Kishírek 
a csantavéri iskolából

Szabadkán 
a Gyermekszínházban voltunk

Győrfi 
Gabriella

szabadkai 
tanuló rajza

Zelity  
Alexandra 
csantavéri 
tanuló rajza
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Mennyire tudod  
elviselni a nyomást?

Mennyire igazak rád a következő állítások?  
Minden igaz válasz egy pontot ér, a nem igaz válasz 0 pont.

1.  Hosszú ideig visszaemlékszem olyan dolgokra, melyek bizonytalanná tettek 
vagy felbosszantottak.

Igaz                    Nem igaz

2.  Ha visszaemlékezem olyan dolgokra, melyek a múltban felbosszantottak vagy 
bizonytalanná tettek, mind a mai napig ideges leszek.

Igaz                    Nem igaz

3.  Gyakran azon kapom magam, hogy újra és újra visszagondolok olyan dolgokra, 
melyek a múltban bosszúságot okoztak nekem.

Igaz                    Nem igaz

4.  Bizonyos történések után még hosszú ideig foglalkoztat a gondolat, hogy ho-
gyan is tudnának megfizetni azok, akik bosszúságot okoztak nekem.

Igaz                    Nem igaz

5.  Legyen a legapróbb dologról is szó, nem vagyok képes elfelejteni, hogy valaki 
megbántott vagy elbizonytalanított.

Igaz                    Nem igaz

6.  Ha valamilyen korábbi kudarcomra emlékeztetnek, úgy érzem, hogy ismételten 
megtörténik velem.

Igaz                    Nem igaz

7. Sokat gondolkodom önmagamról.

Igaz                    Nem igaz

8. Elemzem magamban, hogy milyen képet mutattam meg magamról.

Igaz                    Nem igaz

9. A külsőmet tekintve bizonytalan vagyok.

Igaz                    Nem igaz

10. Szorongok, hogy pozitív benyomást hagyjak magamról.

Igaz                    Nem igaz

11. Mielőtt a lakást elhagyom, újra megnézem magam a tükörben.

Igaz                    Nem igaz

12. Foglakoztat, hogy mit is gondolnak rólam mások.

Igaz                    Nem igaz

13. Nehezen hozok döntéseket.

Igaz                    Nem igaz

10–13 pont:
Hajlamos vagy az önmegfigye-
lésre, illetve nagy annak a veszé-
lye, hogy nyomás alatt leblok-
kolj. Sajnos ez gátlásokat kelthet 
a suliban, a nyilvános fellépések, 
megmérettetések esetében, de 
ez a fárasztó állapot a magán-
életedre is rányomja a bélyegét. 
Fontos, hogy a problémát ne 
söpörd a szőnyeg alá, meg kell 
találnod a megoldást, fel kell 
venned a kesztyűt a görcsösség-
gel, a mindennapi stressz okozta 
nyomással.

5–9 pont:
A stresszt, a nyomást megérzed, 
s bár az irányítás a te kezedben 
van, mégis gyakran elbizonyta-
lanodsz. Tisztán látod magad, 
a problémáidat, de a megoldást 
nem mindig találod. Egyszer 
fent, egyszer lent állapot jel-
lemző rád. Mozgással, tudatos 
életvitellel erősítheted magad. 
Ha elfog a kétely, pozitív gon-
dolatokkal bombázd magad, és 
tudatosítsd, hogy átmeneti álla-
potról van szó!

0–4 pont:
Nem hat meg túlzottan, ha 
nyomás alá kerülsz. Olyannyira 
nem, hogy gyakran nemtörő-
dömséget és felelőtlenséget mu-
tatsz saját tetteid és döntéseid 
megítélése tekintetében. Figyelj 
kicsit befelé, és elemezd magad, 
a tetteidet.

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok
Én egy átlagos, 13 éves lány vagyok. Sajnos úgy érzem, hogy a ma-
tematikatanárom furán viselkedik velem. Mintha közeledne felém. 
Mindig engem szólít fel órán, és favicceket mond nekem, pluszokat 
add. Egy nyugodt pillanatom sincs tőle. Amikor az órán rám néz, nya-
logatja a szája szélét. Mit tegyek? Jelentsem fel, vagy mondjam meg 
neki, hogy hagyjon békén?

Bizalmasan”
Válasz:
Kedves Tanácstalan!
Az általad  leírtak alapján, nincs okod arra, hogy feljelentsed, annak 
sincs értelme, hogy megmondjad neki, hogy hagyjon békén, ugyanis  
nagyobb kárt okoznál önmagadnak, mint amekkora hasznod lenne 
belőle.
Óvatosan kell kezelnie mindenkinek az ilyen és hasonló súlyos, szexu-
ális zaklatásnak minősíthető kérdést. A leírt tevékenységek másként is 
tolmácsolhatóak: pl. az, hogy mindig téged szólít fel az órán, jelentheti 
azt, hogy te tudod a válaszokat a feltett kérdésekre, vagy motiválni sze-
retne a még nagyobb eredményekre, amit a pluszok is bizonyítanak. A 
faviccek, a jótékony humor alkalmazását is jelentik, amivel felkelthető 
az elfásult, motiválatlan tanuló érdeklődése az óra tartalma iránt. Az, 
hogy nyalogatja a szája szélét, jelentheti azt is, hogy az óra alatt 
kiszárad a szája, hisz folyton beszél. Mielőtt nyíltan megvá-
dolnád a tanárodat, bizonyosodj meg, hogy valóban zak-
lat-e téged. Néhány órán keresztül jegyezd fel, hogy kit 
hányszor szólít fel, és kinek hány pluszt ad ezeken az 
órákon. Írd le a megjegyzésit, favicceit is, amik neked 
szólnak. De gondolkodj el azon is, hogy te „átlagos 
tiniként”, hogyan öltözködsz (szűk, kivágott, mellet 
kidomborító és szabadon hagyó, köldökmutogató 
ruházatot hordasz-e, ami igen gyakran látható az 
iskolákban is!)? Hogyan viselkedsz az iskolában, a 
tanítási órákon a tanáraiddal. Sokszor megesik, hogy 
„az átlagos tinilányok” provokáló öltözködésükkel és vi-
selkedésükkel próbálgatják újdonsült női bájaikat, megfi-
gyelve, milyen hatást váltanak ki a nem kortárs férfiakban. 
Különben az osztályfőnök, az iskola pedagógusa, pszichológu-
sa azok a felnőtt személyek az iskolában, akikhez bizalommal 
fordulhatsz, bármilyen gondod van. Beszélgess el velük 
arról, hogy kellemetlenül érzed magad a matematika-
órákon, és hogy egy kicsit furcsállod a tanárod irántad 
tanúsított viselkedését. Az iskola szakszolgálata pe-
dig tapintatosan utána tud nézni a dolgoknak. Mert 
nagyfokú óvatosságra van szükség az ilyen esetek-
ben, mielőtt valakire rányomják a bélyeget. Meghur-
colják az illetőt, szembesülnie kell a súlyos következ-
ményekkel a munkahelyén, a családjában, rendőrség, 
bíróság, sajtó stb. 
Az is jó hatással lehet rád, ha egyáltalán nem foglalko-
zol ezzel a kérdéssel, nem veszel tudomást a tanár visel-
kedéséről, de készülsz az óráira, és szorgalmasan gyűjtöd a 
pluszokat a tudásodért. Ha viszont testileg is közeledik, vagy 
nyílt ajánlatot tesz, az osztályfőnöködhöz, a szüleidhez, az iskola 
szakszolgálatához fordulhatsz védelemért.

„Kedves Bizalmas!
Hetedikes lány vagyok. Van egy srác, akivel közel kerültünk egymás-
hoz. Többször is hazakísért már, de kiderült, hogy egy másik lánnyal 
kezdett el járni, akivel, azt mondják, miattam szakított korábban. 
Újra közel kerültünk egymáshoz, de ő most elköltözött. Nem tudom 
elfelejteni! Szerelmes vagyok belé. Mit tegyek? Lehet nála esélyem?

Sky”

Válasz:
Kedves Sky!
A leírtak alapján azt tanácsohatom neked, hogy ezt a fiút sorold a régi 
emlékeid közé. Elköltözött, el sem búcsúzott tőled, nem hagyta meg 
az új címét, az e-mail címről ne is beszéljünk. Adj magadnak még egy 
kis időt a szomorkodásra, és utána vedd fel a legszebb mosolyod, és 
barátkozz fiúkkal, lányokkal egyaránt. Biztos, hogy akad majd még 
helyes, kedves, vonzó srác, akivel közel kerültök egymáshoz, akivel le-
velezhetsz, sétálhatsz, beszélgethetsz, örülhetsz, hogy együtt vagytok. 
Ha pedig nagyon piszkálja a fantáziádat, nézz utána a Facebookon. De 
jobb, ha békén hagyod ott, ahol van. R.I.P. – ahogyan angolul rövidítik.

„Kedves Bizalmas sorok!
Hetedikes lány vagyok, és azt hiszem, nagy hibát vétettem. Nem-
régiben bevallottam álmaim fiújának, hogy szeretem. Másnapra 
a fél iskola ezen csámcsogott, megmosolyogtak, mutogattak rám. 
Nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben! A fiú, akibe szerelmes 
vagyok azóta nem is szól hozzám, nem válaszol, ha kérdezem. Úgy 
tesz, mintha ott sem lennék. Odaadtam neki az e-mail címemet, meg 
a mobilszámomat, amit széttépet. Én mindent megpróbáltam, de 
semmi eredménye! Nagyon boldogtalan vagyok! Most mit csináljak? 

Kérlek, adj tanácsot!
Suzy”

Válasz:
Kedves Suzy!

Sajnos nem sokat tehetsz már. Tudom, hogy nagyon 
nehéz, de felejtsd el minél gyorsabban! Visszautasí-
tott, megalázott, ami megbocsáthatatlan tett. Jogod 
van sírni, dühöngeni, mérgelődni stb., de sajnos, ez a 
vonat nem vett fel. Biztos, hogy ez a fiú nagyon fiatal, 
zöldfülű, még éretlen minden szempontból, hát még 
arra, hogy járjon valakivel. Te viszont megtanultál 

valamit – másokkal ne tedd azt, ami neked nem esik 
jól. Vagyis úgy viselkedj a másik emberrel, ahogyan te 

is szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Biztos, hogy te, 
ha ilyen helyzetbe kerülsz majd, mint ez a fiú, senkit nem 

fogsz megalázni, nem fogsz beletaposni a lelkébe, még ha nem 
is tetszik, mert már tudod, hogy ez mennyire fájó és megalázó 

élmény, amit senkinek sem kívánunk.

„Kedves Bizalmas!
A legjobb barátnőm elkezdett cigizni. Tudom, hogy 
baja lesz belőle. Hogyan győzzem meg, hogy hagyja 
abba, mielőtt teljesen rászokik?! Én személy szerint 
büdösnek tartom a cigit, és nem szeretnék rászokni. 
Mit tegyek, hogy észhez térítsem?!

Cigi STOP!”

Válasz:
Kedves Aggódó!

Igazad van, a cigi igencsak káros dolog! A serdülők szer-
vezete sokkal érzékenyebben reagál a káros anyagokra, 

amelyek a cigiben találhatóak, nagyobb az érzékenység, ma-
radandóbb a károsodás, és gyorsabban létrejöhet a függőség, mint a 

felnőtteknél. A cigiben található káros anyagok, mondjuk úgy, mérgek, 
légzőszervi megbetegedéseket válthatnak ki, és a betegségekből is ne-
hezebben lábal ki az, aki rendszeresen dohányzik. Hogy a rák kialakulá-
sának veszélyéről ne is beszéljünk! Én még hozzátenném azt is, hogy a 
ruhái, a bőre illata is megváltozik, elszíneződnek a fogai is. És rengeteg 
pénz, amit más dolgokra lehetne költeni, „füstbe megy”. Ha az észérvek, 
amiket felsorolsz neki, nem győzik meg, akkor nem tudsz mit tenni. De 
azt kérheted, hogy amikor együtt vagytok, ne cigizzen. Ha emiatt nem 
akar majd barátkozni veled, sajnos nem volt jó barátnőd.
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Amíg melegen sütött a nap, mindig ott 
hintázgatott a piros rózsabokron a két 
cinege. Gyönyörködtek a dús, illatos 

virágokban és el-elcsípték a rossz szándékkal 
közeledő bogarakat. A nemes rózsatő hálás 
volt ezért és boldogan ringatta ágait az ara-
nyos napsugárban.

A kerten túl egy vadrózsabokor nyílott és 
fájó szívvel nézte a cinegék vidám táncát.

– Szép madárkák, jó madárkák, gyertek 
ide egy kicsit – könyörgött a vadrózsa – fü-
rödjetek virágaim illatában, és védjetek meg 
minket is a csúnya hernyóktól és a gonosz 
bogaraktól.

– Hogyisne – csicseregte az egyik cinege 
– majd bizony itt hagyjuk ezeket a gyönyörű, 
nemes rózsákat a te szimpla ötszirmú virágai-
dért! Azt ugyan várhatod! Majd ha fagy! – és 
vígan billegett tovább a rózsa ágán.

A vadrózsa elpirult a szégyentől, és szeré-
nyen húzódott meg a kerítés mellett.

Csakhogy a nyár tündére egy szép napon 
összepakolta virágait és pillangóit napsugaras 
kötényébe, és úgy elrepült valamerre messze 
tőlünk, mintha itt sem lett volna. Utána az ősz 
jött komoly, szép arcával, jóságos mosolyával. 
De ő is hamar megunta itt nálunk. Amit a nyár 
meghagyott, mind felpakolta bő hátizsákjába, 
és egy hűvös reggelen arra ébredtünk, hogy 
már ő is valamerre messze jár mérföldlépő 
csizmájában. Télapó is kezdte már rázogatni 
fehér szakállát.

Szegény piros rózsák! – Szirmaik elbarnul-
tan szálltak a szélben, és az árván maradt ró-
zsatő kétségbeesetten nyújtogatta virágtalan 
ágait: 

– Segítsetek rajtam: itt a tél, megöl a fagy, 
jaj nekem – megfagyok!

Aztán jött a kertész. Aranyszínű szalmából 
puha ágyat vetett a rózsatőnek, gyöngéden 
ráhajtotta koronáját, és szalmával meg földdel 
szépen betakarta. 

– No, így alhatsz tavaszig – morogta ma-
gában, és csikorgó csizmájával továbbment a 
szállingózó hópihék között.

A vadrózsa kíváncsian nézte végig mind-
ezt. Ágain fényes, duzzadt, piros golyók mo-
solyogtak a virágok helyén, és fel sem vették 
a hideget. Játszottak a széllel, a csillogó hópi-
hékkel, és sajnálattal kukucskáltak át a keríté-
sen a piros rózsatő felé.

Egy reggel gyönyörű, zúzmarás ruhába 
öltöztetett a Télapó minden bokrot, minden 
fát. A vadrózsa gyönyörködve nézett végig 
magán. Ilyen szép még akkor sem volt, amikor 
levelei harmatosan csillogtak a hajnali nap-
fényben.

Egyszerre csak két didergő madárka szállt 
reá. A cinegék voltak. Sírtak, panaszkodtak. 
Éhesek voltak, a nagy hóban két nap óta egy 
morzsát sem találtak. Majd megveszi őket az 
Isten hidege. Az erdőben, ahol a fészkük van, 
meghalnak éhen, itt meg nincs egy meleg 
szöglet, ahol meghúzódhatnának. Jaj, de ke-
serves a tél!...

A vadrózsa jóságosan felelt nekik: 
– Látjátok, ti oktondi kis madárkák! Amíg 

nyár volt, engem kikacagtatok, és most mi 
lenne veletek, ha én nem volnék. Itt vannak 
piros bogyóim. Kóstoljátok meg, milyen pom-
pás ízűek. A jó Isten éppen azért teremtette, 
hogy a hozzátok hasonló kis éhenkórászok el 
ne pusztuljanak az éhségtől a hosszú tél alatt. 
Azután puha, meleg szállást is adhatok nektek. 
Nézzétek csak – a tövemnél milyen magasra 

nőtt a fű. Ezt sohasem kaszálták le, mert alat-
tam nőtt. A kerítés megvéd a széltől, a hótól, 
itt pompás kis fészket csinálhattok magatok-
nak. Még a macska sem mer itt megtámadni, 
mert fél a töviseimtől.

A kis cinegék szégyenkezve fogadták el a 
vadrózsa jóságát, és mialatt a meleg fészek-
ben szunnyadtak, ez járt az eszükben:

„A piros rózsa milyen nyugodtan alszik, 
még mi éhségtől és hidegtől majdnem el-
pusztultunk. A mellőzött, kigúnyolt vadrózsa 
meg milyen jószívű hozzánk. Hej, csak még 
egyszer lenne illatos, virágos tavasz! Most már 
tudjuk, mit kell tenni...”

Csűrös Emilia

Két cinege esete
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Szent Miklós
A Mikulás figurája Szent Miklós alakjára vezethető vissza. A 6. 

században élt püspököt az évek alatt szeretete, a gyerekekkel, em-
berekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nemcsak 
püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyere-
kek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt 
a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. 

A legenda születése
E jeles napon való ajándékozásnak a magyar parasztság körében 

is voltak hagyományai. A pogány babonákat, a népi játékokat némi-
leg átmentve alakult ki az ún. Mikulás-járás. E rituálé szerint láncos, 
álarcos, olykor szalmába burkolt Mikulás és a kíséretében lévő ör-
dög ijesztgette a gyermekeket, fiatalokat. A gyerekek persze mindig 
tudni szerették volna, mit csinál a Mikulás, amikor nem ajándékokat 
osztogat. Így született meg a Mikulás-legenda, mely szerint a finn 
Lappföldön lakik, és rénszarvas szánon közlekedik.

Aggastyánból kedélyes bácsi
Az európai népeknél a Mikulást kezdetben hosszú, ősz szakállú, 

földig érő köpönyeget viselő aggastyánként ábrázolták. Angliában 
a 17. század óta jelenítik meg, máig legnépszerűbbek a viktoriánus 
kor mikulásai. Szent Miklós ünnepe Amerikában a 19. században ke-

veredett össze karácsony ünnepével, ekkor vált Christmas Fatherré. 
Amerikából a múlt század 50-es éveiben terjedt el az ún. amerikai 
típusú Mikulás, aki pirospozsgás, pocakos, mosolygós. Ruházata is 
megváltozott: rövid, prémmel szegélyezett kabátot és félhosszú 
csizmát hord. Mai alakjára egyébként nagy hatással volt egy, a 20. 
század elején készített Coca-Cola-reklám.

A Mikulás segédei
Krampusz – A kedves öreg bácsi kísérői a krampuszok, akik nem 

annyira kedvesek, inkább a virgács átadói, és ijesztgetik a gyereke-
ket. A figura osztrák területről származik. Ő az, aki a rendetleneket 
megbünteti. A krampusz valószínűleg a téli napfordulóhoz kapcso-
lódó pogány szellemek megtestesítője, nem véletlen, hogy az ör-
döghöz hasonlít legjobban.

A rénszarvasok – A Mikulás szánját hagyományosan nyolc rén-
szarvas húzza – ők repítik keresztül az egész világon, hogy minden-
hová eljuttathassa az ajándékot. A rénszarvasoknak egy 1823-as 
vers óta nevük is van. 1939-ben csatlakozott hozzájuk a kilencedik 
rénszarvas: Rudolf, akit valójában egy áruház népszerűsítésére szánt 
mesekönyv miatt találtak ki. Robert L. May meséje szerint Rudolfot 
világító piros orra miatt kiközösítették a rénszarvasok, azonban egy 
ködös karácsony éjjelen a Mikulás rájött: az orra segítségével megvi-
lágíthatják útjukat, így a gyerekek megkaphatják ajándékaikat. Azó-
ta Rudolf a csapat állandó vezetője. A mese annyira népszerű lett, 
hogy teljesen beépült a karácsonyhoz kapcsolódó mesevilágba.

Hozzávalók: 5 dkg vaj, 6 dkg 
barnacukor, 12,5 dkg méz, 25 dkg 
liszt, 1 sütőpor, fél teáskanál szó-
dabikarbóna, 1-1 teáskanál őrölt 
fahéj, gyömbér és szegfűszeg, 
1 citrom reszelt héja, 1 narancs 
reszelt héja, 1 tojás, kis perecek, 
édes díszítőelemek

Elkészítés: A vajat a mézzel 
és a cukorral felolvasztjuk. A lisz-
tet összekeverjük a sütőporral és 
a fűszerekkel, és belereszeljük 
a citrom és a narancs héját. A 
közben kissé kihűlt mézes keve-
rékben elkeverjük a tojást, majd 
hozzáadjuk a fűszeres lisztet, jól 
összedolgozzuk és néhány órára 
hűvös helyre tesszük.

A sütőt 200 ºC fokra előme-
legítjük. A kézzel kissé átgyúrt 
tésztát 3-4 mm vastagságúra 
nyújtjuk, majd kiszúróval vagy 
késsel rénszarvasformákat vá-
gunk belőle. (Minél vastagabbra 

hagyjuk a tésztát, annál puhább 
lesz a kész sütemény, de annál 
kevésbé tartja meg a kiszag-
gatott formáját.) A rénszarvas 
két füle helyére minipereceket 
teszünk, a szemét és az orrát 
pedig kirakjuk tetszés szerinti 
édességből (pl. mogyoró, fran-
cia drazsé, kandírozott gyümöl-
csök).

A kekszeket sütőpapírra téve 
7-8 perc alatt megsütjük. A tep-
siben, a sütőpapíron hagyjuk 
kihűlni.

Mikulás napján a terített asztalt is hangulatosabbá teheted ezzel 
a nagyon egyszerű ötlettel.

Hozzávalók: fehér karton, műanyag szemek, piros színű szal-
véta.

Elkészítés: A fehér kartonból vágj ki egy cikcakkos szélű kört, 
amit középen egy késsel vagy ollóval óvatosan vágj be.

Ragaszd fel a vágás alá a szemeket, vagy műanyag szemek híján 
egyszerűen rá is rajzolhatod őket. Ezután rajzold meg a szájat is, és 
a vágaton húzd át a háromszög alakúra hajtogatott szalvétát. S már 
kész is a szalvéta Mikulás.

Itt a Mikulás!
Megjött a Mikulás! Reméljük,  

mindenki jó volt, és nem kell a krampusszal  
és virgácsaival szembesülnie!

Rénszarvaskeksz Szalvéta Mikulás
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Skandináv rejtvény (37.)
Rejtvényünkben a reformkori magyar irodalom vezéregyéniségének a nevét  

és három legismertebb művének a címét rejtettük el.

Betűrejtvények

SVD TRRRK
OSZT

1

Berakós rejtvény
Kovács elfárad a múzeumban, és keres egy karos-

széket.
– Ebbe ne üljön – szól rá a teremőr –, ez Napóleon 

széke!
– Jó...
(A folytatást a rejtvényben találod, ha berakod a 

szavakat, betűhalmazokat a rejtvényrácsba.)

Kétbetűsek: EL, ER, ET, ID, IF, JZ, LÓ, MA, ŐS, SÓ, SÓ, TE.
Hárombetűsek: ADY, DÉR, LEO, LÉT, MÓR, ÖNT, RÁG, 

RAK, TOR.
Négybetűsek: ÁGAS, DEDA, NYAK, TÁRÁ, TORZ, URNA.
Ötbetűsek: ADHAT, LÁMPA.
Hatbetűs: REMETE.
Hétbetűsek: ÁLDÁSOK, NAPSZÁM.
Tizenegy betűsek: ELHATÁROZÁS, MANIPULÁLÁS.

2 3

1

2

CS

3

A PALICS 
IS EZ

URÁN

SVÉD-
ORSZÁG

NORVÉGIA

AUSZTRIA
OXIGÉN

51

NORVÉGIA

50

RÁDIUSZ

NÉVELŐ

KÉN

LY

SZ

ÚT MENTI 
GYOM
ÁRU 

BETŰI

HÁZAS 
PUHATESTŰ
CSECSEMŐ-
SÍRÁS (ÉK. F.)

SVÁJC  
AUTÓJELZÉSE

LENNERT 
GÉZA

RŐTVAD

FOLYADÉK

MONDAT-
RÉSZ

HIBÁZTAT

SZÉN

AFRIKAI 
ÁLLAM

ZAMBIA FALU BETŰI

TÖRÖK TISZT
AMERIKAI 
HÍRÜGY-
NÖKSÉG

CSONT 
LATINUL

EGYFAJTA HAL
ÉRTÉKES 
VAGYON-

TÁRGY

ELME

NORD

A TOROK 
FOLYTATÁSA

TART IZZÓ

FÉRFINÉV
TEMPUS

VARGA 
PÁROSAI

ÍRTA 
VOLT
SOHA 
BETŰI

A KÖZÖSSÉG-
RE KIHATÓ 
TÖRTÉNÉS
VATIKÁN

BOLYGÓ

SÍKSÁG 
(ÉK. H.)

SZÜRKÜLET 
UTÁN

FORDÍTVA 
ÁM!

AFRIKAI 
ÁLLAM

HATÁSOS 
CIRKUSZI 

MUTATVÁNY
SUGÁR

BECSAP

X, ..., Z

BÉKE 
SZERBÜL

GOL
A

M
J

4 5
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Kicsi sarok
Kitöltőcske

Keresztrejtvény
– És olyat hallott már, hogy valaki újranősült?

Betűrejtvények
1. elefánt, 2. zsiráf, 3. gödény, 4. marabu

Szókihúzó
zongora

Ölelkező szavak
1. rózsa, 2. nyelv, 3. szám, 4. kerék

Körszámtan
56 – Az első számot megszorozzuk kettővel,  

majd a kapott számból kivonunk 4-t, és így folytatjuk.
Kitöltőcske

kréta
Lóugrásban

1. tornaóra, 2. szerbóra, 3. földrajz 
A 35. skandináv rejtvény megfejtése:
JONATHAN SWIFT, GULIVER A TÖRPÉK,  

ÉS GULIVER AZ ÓRIÁSOK ORSZÁGÁBAN
Könyvjutalmat kap: 
Káposzta Kyra, Orom

A 36. szám megfejtései

1

2

3

4

5

6

7

Meghatározások:

1. Szárnyas állat
2. Verejtékezik
3. Kertben dolgozik
4. Bolondít
5. Mosakodási kellék
6.  Az egészségügy-

ben dolgozik
7. Támogat

Ha sikerült kitöltened 
a rejtvény, akkor a 
kiemelt oszlopban 
december első ün-
nepnapjának nevét 
kapod eredményül. 

. . UGRÁS

. . DOKTOR

. . HÁT

. . DARÁZS

. . ERŐ

. . TOLVAJ

. . ISTÁLLÓ 

Egy szó a megfejtés

Keress olyan két 
betűből álló szót, 
melyet ha a pontok 
helyére írsz,  
értelmes szavakat 
kapsz eredményül. 

Keresztszavak
K K T

A Ö A

R L L

O E M

N Z R

Y Ő A

R Á L Á S O K

P A R E L Á K

O K O S D Á S

Pótold a hiányzó be-
tűket függőlegesen 

és vízszintesen is.  
Vigyázz, hogy értel-
mes szavakat kapj.

Betűpótló
A B O R

G Y A N

S Ó K A

L P O K

O R O K

Á L O G

T K E S

O S Á R

G R E S

Pótold a hiányzó betűket. A kiemelt oszlopban egy babonához 
kötődő tárgy nevének kell kialakulnia.

Játék a betűkkel
A Á

A U

É E

O Á

Ú O

Írj oszloponként azonos mássalhangzókat az üres négyzetekbe 
úgy, hogy értelmes szavakat kapj eredményül.
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A király árnyéka Írta: Hunyady József 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Sokan azt mondhatnák már az elején: ma-
zochizmus egy olyan országba utazni, 
ahol gyanakodva kémkednek a vendég 

után, ahol – minden látszatkeltés ellenére – mély-
szegénységben élnek az emberek, ahol... 

Igazuk van: valóban mazochizmus, de én 
mégis elutaztam volna, ha alkalmam adódik rá, 
de nem adódott (egy másik „szokatlan” ország-
ban, Albániában kétszer is jártam – kihasználva 
az adódó alkalmakat – írtam is róla anno a Jó 
Pajtásban).

Nos, az ötletet, hogy Phenjanba, Észak-Korea 
fővárosába vezessem el az olvasót egy virtuális 
utazásra az adta, hogy az egyik (szerb) országos 
lapban nemrég egy utazásra serkentő cikket ol-
vastam, és a benne leírtak sehogyan sem akar-
nak bennem összeállni azzal, amit megboldogult 
Tóth Szabolcs barátom (aki hat vagy hét alka-
lommal járt Észak-Koreában) arról az országról 
mesélt: ebben az írásban valahogy túl szép és 
idillikus volt minden...

Szabolcsék vállalata halfarmot akart kiépíteni 
a krónikus fehérjehiánnyal küszködő országban, 
de valahogy nem működött a dolog. Már az 
is furcsa volt, hogy hogyan lehet fehérjehiány 
(magyarul: éhínség) egy olyan országban, amely 
a tengerparton fekszik, s magától adódik, hogy 
biztosan fejlett halászata van. De nincs: ha egy 
hajó kimegy halászni, nem jön vissza, hanem 
megindul, neki a nagyvilágnak, aztán vagy túl-
éli a személyzet, vagy nem, de oda vissza nem 
mennek! Tehát: nem engednek hajókat kimenni 
a tengerre. A lakosság egyharmada katona vagy 
rendőr, a többiek pedig ezek levett, elhordott ru-
háit viselik, valahogy úgy néz ki az egész, mint 
Kína Nagy Mao idejében, a kultúrális forradalom 
hevében. Olyan, mintha egy időgép repítette 
volna az embert vissza, a hatvanas-hetvenes 
évek valamely kommunista diktatúrájának sze-
génységébe. Nagyra vágyó és nagyokat mondó 
szegénységébe.

Csak itt nem Nagy Mao van, hanem „kedves 
vezér”, és nem igazán a turizmusból akar megélni 
az ország. No de ebben nincs egyedül, sok olyan 
ország van még a világon, ahol a turistákat nem 
igazán kedvelik, s a helyiek nem akarnak (vagy 
nem mernek) velük szóba állni...

Eközben Phenjanban van a világ legnagyobb 
stadionja (8 emeletes, 60 méter magas, 150 000 
ülőhellyel), ahol éves rendszerességgel rendez-
nek óriási parádékat (nálunk ilyen volt valamikor  
– csak kicsiben – az ifjúság napja május 25-én, 
Titó bácsi állítólagos születésnapján). Egy cso-
dálatos és óriási felhőkarcolót is építettek – el-
sősorban státusz-szimbólumként – mely a Burzs 
Dubai-jal kelhet(ne) versenyre. Az országba vi-
szont tilos bevinni mobiltelefont, rádiókészülé-
ket, GPS-navigátort, bármilyen szeszes italt, ha 
pedig mégis van ilyesmi az utasnál, az udvarias 
vámos elkobozza, egy nagy borítékba teszi és le-
pecsételi, elutazáskor pedig visszaadják. Elutazni 
ugyanis csak ugyanonnan lehet, ahova az utas 
meg is érkezett: a phenjani repülőtérről.

Észak-Korea saját bevallása szerint dzsucse 
(önellátó) állam Kim Ir Szen, az államalapító, va-
lamint fia és örököse, Kim Dzsong Il személyi kul-
tuszával. Kim Ir Szen 1994-ben bekövetkezett ha-
lála után nem neveztek ki senkit utódjául, hanem 
a köztársaság örökös elnökének kiáltották ki. Az 
ország államformáját nem hivatalosan szocialis-
ta örökletes monarchiának lehet mondani, ahol 
a Kim-dinasztia uralkodik.

Normálisan a miniszterelnök az állam vezető-
je, bár az igazi hatalom Kim Dzsong Un (ő az uno-
ka, Il fia Un) kezében van, aki a KMP és a hadsereg 
feje. Ezenfelül rengeteg más tisztség van még, de 
a Koreai Munkáspárt Főtitkári, a Nemzeti Védelmi 
Bizottság elnöki és a Koreai Népi Hadsereg főpa-
rancsnoki címe a legfontosabb. Az államon belül 
általában Kim Dzsong Ilt „kedves vezér” néven 
emlegetik, míg apját, Kim Ir Szent, „nagy vezér-
nek” hívják. A miniszterelnök elsősorban a gaz-
daságpolitikáért felelős. 2009-ben eltávolítottak 
minden kommunista ideológiára utaló elemet az 
ország alkotmányából, 2012-ben eltávolították 
a Kim Ir Szent térről Lenin arcképét, illetve Kim 
Dzsong Un megszüntette a kommunizmust, és 
bevezette a „félkapitalizmust”.

Észak-Korea pártállam. Az uralkodó párt a 
Demokrata Mozgalom a Szülőföld Egyesítésé-
ért, amely a Koreai Munkáspárt és két kisebb 
politikai erő, a Koreai Szociáldemokrata Párt és 
a Cshondoista Cshongu Párt koalíciójából jött 
létre. Ezek a pártok nevezik ki a Legfelsőbb Népi 
Gyűlés összes képviselőjét. Az Amnesty Interna-
tional kétszázezer politikai fogolyról számol be, 
akik a koncentrációs táborokhoz hasonló körül-
mények közt élnek.

No de térjünk vissza a halfarmépítéshez. 
Ami meg volt beszélve: óránként legalább húsz 
köbméteres vízhozammal rendelkező, 42 fokos 
termálvizet adó forrás mellé kell telepíteni. A csa-
patban legyen állatorvos, agronómus, biológus, 
netántán valaki olyan is, aki már látott élő halat. 
Vagy tizenöt óra utazás (előbb Pekingbe, onnan 
másik járattal Phenjanba) után némi döcögés a 

leendő halfarmhoz: a forrás alig csordogál, a hő-
mérséklete sem több 20-25 foknál, ebben ugyan 
nem él meg az afrikai harcsa vagy a nílusi sügér 
(tilápia)... A csapatról jobb nem is beszélni: csupa 
rendes ember, csak éppen az élmunkások közül 
válogatták őket össze, szakmabeli talán egy ha 
van közöttük. Hosszas huzavona után találnak 
egy megfelelő forrást száz kilométeres körön 
belül, Szabi barátom a csapatot is betanítja nagy 
nehezen, aztán ott marad minden a helyiek kezé-
ben: lejárt a vízum, otthon is vár a munka, viszlát 
három hónap múlva. 

A három hónap elröppen, a repülő is Pekin-
gig, onnan a másik Phenjanba, lássuk a csapatot, 
hogy megy a munka? Csapat? Egy sincs ott kö-
zülük. Hova lettek? Az új emberek a vállukat vo-
nogatják. Apám meséje jut eszébe a Rákosi-kor-
szakból (volt szerencséje személyesen megélni 
Magyarországon): – Ne kérdezze, hova lett, mert 
maga is oda kerül!

Új csapat, a forrás is elapadt, kezdjük előlről. 
Közben meglátogatjuk a Kumsusan-mauzóleu-
mot, Kim Ir Szen, „nagy vezér” örök nyugvóhelyét. 
Méltóságteljes csönben vonulnak a meghatódott 
látogatók, az agymosás láthatóan megtette a ma-
gáét. Közben utazunk egyet a világ legmélyebb 
metrójával, melynek építésén legalább száz mun-
kás vesztette életét. A megállók nem a fölöttük 
levő jellegzetes városrészek, helyek nevét viselik, 
hanem az Észak-Koreai forradalom motívumairól 
kapták a nevüket... Háború esetén (márpedig ez 
az ország hadban áll szomszédjával, Dél-Koreával, 
mely egyébként a világ egyik legfejlettebb orszá-
ga) óvóhelyül szolgálhatnak (mint szinte minden 
metró a világon), itt azonban jól láthatóak a bejá-
ratoknál az óriási vasajtók... 

Vissza a forráshoz, a haltenyészethez. Újabb 
hetek telnek el, mire minden a helyére rázódik, 
addigra lejár a vízum, otthon is van dolog a csa-
ládi halfarmon, ahol évi 180 tonna harcsa szokott 
volt „teremni”. Három-négy hónap múlva Szabi 
ismét megérkezik Észak-Koreába, a halfarmhoz. 
Na, mi van? Ugyanaz, mint a múltkor. Csupa új 
arc, a halak kipusztultak. Ne kérdezz semmit, haj-
rá előlről. És így még háromszor.

Halfarm persze azóta sincs, már veréb sincs 
az ágon, azt is megették, s Szabi is föladta. Újabb 
farm építésébe kezdett valahol Észak-Afrikában, 
talán Algériában. Aztán otthon, a nemrég meg-
vett piciny kertes házikó előtt egy nap motorra ült, 
elmegyek megtankolni, mondta, tíz perc múlva itt 
vagyok. Jött szembe egy autó, a vezetőjét elvakí-
totta a lenyugvó nap, s Szabi barátom három gyer-
meke egy pillanat alatt apátlan árva lett. 

Ennyit Észak-Koreáról és Tóth Szabolcs szar-
vasi barátomról, a világhírű harcsatenyésztőről. 
Két összefonódó szomorú történet, egy kicsit 
másmilyen, mint a többi Utazz velünk...

Lennert Géza

Időutazás a retromenyországba

Észak-Korea
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– Segíts nekem a házi feladatban, én meg segítek beállítani  
a videokészüléket!

– A feleségem vacsorapartit szervez –  
csak nekem!

Kérdés – felelet

– Hogyan készül a mákos bab?
– Véletlenül kettőt lapozol a szakácskönyv-

ben.

– Mi az: feldobod érdekes, leesik nyávog?
– Mindegy, csak macskára essen!

– Mit mond az ideges gyorsvonat?
– Na, szállj le rólam!

– Mért van a rendőrnél vízipisztoly?
– Azért, hogy a bűnöző ne ússza meg szá-

razon.

– Milyen szobák vannak a pók lakásában?
– Csupa hálószoba.

Kocsmában
Egy férfi bemegy a kocsmába, a pultos kér-

dezi:
– Jó napot! Mit szeretne?
– Egy nagyobb házat, jobb autót, több fi-

zetést.
– Nem úgy értem. Mit kíván?
– Világbékét, magamnak egy szép felesé-

get, milliókat...
– Félreértett, mit szeretne inni?
– Miért nem ezzel kezdte? Mi van?
– Semmi különös, itt állok a pult mögött.

Távirat
Bemegy egy kutya a postára, és fel akar 

adni egy táviratot. Elkezdi diktálni:
– Vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, 

vau.
A postás felírja, majd megszólal:
– Ez csak kilenc szó, és mi minimum tízet 

számlázunk. Most ingyen beletehet még egy 
szót.

Megszólal a kutya:
– Jó lenne, de sajnos semmi más nem jut 

az eszembe...

Pótfutás

A villamosmegállónál a skót felszól a kala-
uznak:

– Mennyibe kerül az utazás a vasútállomásig?
– Négy penny.
– És félútról?
– Két penny.
A skót persze nem száll fel, hanem rohan 

a villamos után. Amikor már lefutott vagy öt 
megállónyit, nagyon ki van készülve, így ismét 
megkérdezi a kalauzt:

– Most mennyibe kerül az állomásig?
– Hat penny.
– Az hogy lehet? Azt mondta, hogy félútról 

csak két penny!
– Igen, de az állomás az ellenkező irányban 

van.

Ügyes háziasszony
A fiatalasszony először süt életében ka-

lácsot a szakácskönyv receptje szerint. A férj 
belekóstol, de alig eszik néhány falatot, köp-
ködni kezd.

– Mi az? – kérdezi az asszony.
– Drágám, ez a kalács tele van tojáshéjjal.
– Persze, hiszen a receptben így van: „Fél 

kiló lisztet keverjünk össze két egész tojással.”

Hangyák és az elefánt
Két hangya egy-egy kenyérmorzsát tol az 

úton. Arra megy az elefánt, odaszól neki az 
egyik hangya:

– Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a 
fejedre ezt a kenyérmorzsát!

Az elefánt felrakja, mire odaszól neki a má-
sik hangya:

– De fogadjunk, hogy nem tudsz ráállni 
erre a másik kenyérmorzsára!

Az elefánt rááll, mire a két hangya fetreng-
ve a röhögéstől:

– Húúú, mekkora szendvics!

Százlábúék

Egyik reggel a százlábút megszólítja a 
szomszédja, a tücsök:

– Jó napot, kedves százlábú szomszéd! Hol 
van a kedves felesége? Már napok óta nem 
láttam?

– Elment cipőt vásárolni...

Pech
Két fekete macska beszélget:
– Már reggel tudtam, hogy peches napom 

lesz!
– Honnan?
– Egy fekete sportkocsi ment át előttem az 

úton.

Kaméleon
Egy éve vettem egy kaméleont.
Csak tudnám, hogy hol a csodában lehet!

Ehetetlen
Elégedetlen vendég az étteremben:
– Pincér, ez az étel ehetetlen! Hívja ide a 

szakácsot!
– Fölösleges, uram, ő sem tudja megenni...

Étteremben
– Mióta dolgozik itt, főúr?
– Egy hete.
– Akkor nem maga az, akinél a rántott sze-

letemet rendeltem!

Nem ér rá
– Jean! Megyünk a vasútállomásra a sógo-

rom elé!
– De a sógora csak holnap érkezik, uram.
– Tudom, de holnap nem érek rá kimenni 

elé.
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– Tudom, hogy törekszel, de nagyon jó lesz,  
ha a feleségem hazaér...

– Nincs szükségünk kéményseprésre.  
A Mikulás pár nap múlva úgyis lemászik rajta.

Piroska és…

Piroska odaér a nagymama házához és be-
megy.

– Nagymama! Miért olyan nagy a füled?
– Azért, hogy jobban halljalak.
– Nagymama! Miért olyan nagy a szemed?
– Azért, hogy jobban lássalak.
– Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?
– Azért, hogy jobban érezzem a sütemény 

illatát.
– De nagymama! Miért olyan nagyok a fo-

gaid?
– Azért, hogy jobban meg tudjam rágni a 

répát, amit nekem hoztál.
– De nagymama! Én nem is szoktam répát 

hozni neked!
– Hát ez nem jött össze – mondta a nyúl, és 

kimászott a nagymama ágyából.

Túlélő
Egy repülőgép lezuhan a sivatagban, csak 

egy ember éli túl. Már három napja bolyong 
a sivatagban, amikor oroszlánok jönnek és 
körbeveszik. Gondol egyet az ember, előveszi 
a szájharmonikáját, mivel most úgyis meghal, 
eljátszik egy utolsó dalt. Csodák csodájára, 
mikor elkezd játszani, az oroszlánok mind le-
ülnek köré, és ámulva hallgatják a zenét. Kicsit 
ésőbb arra jön egy másik oroszlán, és egy pil-
lanat alatt felfalta az embert. Erre megszólal az 
egyik oroszlán:

– Látjátok, nem megmondtam, hogy ha 
megjön a süketnéma, akkor vége lesz az elő-
adásnak?

Tehenek
Két tehén beszélget:
– Hallottál arról az új betegségről, amitől a 

tehenek megőrülnek? Kergemarha kór vagy mi.
– Igen. Még szerencse, hogy mi pingvinek 

vagyunk.

Kisbéka

A kisbéka sétál az úton. Egyszer csak egy 
elágazáshoz ér, és megdöbbenve olvassa:

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

Szakácskönyv
A férj fintorogva eszi a vacsorát. A feleség 

aggódva kérdezi:
– Nem ízlik, drágám? Pedig a szakácskönyv-

ből főztem.
– Akkor legközelebb a belső lapokat hasz-

náld, mert a fedele kicsit kemény.

Kutya a kocsiban
Egy nő beáll egy zsúfolt parkolóba a ko-

csijával, és leengedi az ablakot, hogy a hátsó 
ülésen nyújtózkodó kutyusa kapjon elég leve-
gőt. 

Nem akarja, hogy utána induljon, megáll 
hát a járdán és visszamutatva rá, határozottan 
azt mondja:

– Ott maradsz! Érted? Maradsz! Maradsz!
Egy közeli autó vezetője, látva, hogy szőke 

a nő, csodálkozva végigméri, majd megszó-
lal:

– Hölgyem, ehhez csak be kell húznia a ké-
ziféket!

Tükörtojás vagy rántotta?
Egy idős hölgy az étlapot olvasgatja a ven-

déglőben, majd kis idő múlva odahívja a fel-
szolgálót:

– Már ne is haragudjon uram, de miért drá-
gább a négytojásos tükörtojás, mint a négyto-
jásos rántotta?

– Azért asszonyom, mert a tükörtojást a 
vendég meg tudja számolni...

Garfield

Garfield, a macsaka, és gazdája, Jon beszél-
getnek:

– Garfield, tudtad, hogy a világ összes állata 
közül a macskák a legjobban énközpontúak?

Mire Garfield:
– Miért, vannak más állatok is?

Beszélő kacsa
Egy kacsa beslattyog a kocsmába, és oda-

szól a pultosnak:
– Kérek egy szendvicset és egy sört!
– De hát maga kacsa! – válaszolja a pultos 

megdöbbenve.
– Látom, jó szeme van.
– De hát maga beszél! – hüledezik tovább 

a férfi.
– Látom, a füle is jó. Akkor megkaphatnám, 

amit kértem? – kérdezi a kacsa.
– Természetesen. Elnézést, de nem szoktak 

nálunk kacsák rendelni. Mi járatban van erre-
felé?

– Ott, az út túloldalán dolgozom kőműves-
ként egy építkezésen.

– Kőművesként? – lepődik meg a csapos. 
– Tudok én magának egy jobb állást, sokkal 
többet kereshetne, mint most.

– Igen, és hol? – kérdezi a kacsa.
– A cirkuszban.
– A cirkuszban? De hát a cikuszosok azok 

egy nagy kerek sátorban vannak, nem?
– De igen.
– Mi a fenét akarnak azok egy kőművestől?

Vonaton
A vonaton odaszólnak a székelynek:
– Bácsi, húzza fel az ablakot, mert künn hi-

deg van.
A székely felhúzza, de nem tudja megállni 

szó nélkül:
– No most künn meleg van-e?
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Egy baráti társaság ment az úton autóval. A hátul ülők 
pedig kidobtak az ablakon egy üres sörösüveget.

Mikor kidobták az üveget, a piros autó egy erdő melletti 
úton haladt, és a palack az erdőben landolt, a száraz levele-
ken. Forró, száraz nap volt. A sörösüveg alja a nap felé né-
zett, és úgy törte meg a fényt, hogy pont egy vékony, száraz 
fűszálra vetült. A délután folyamán nagyon felhevült, és füs-
tölögni kezdett. Jött egy kis szellő, és a vad pázsit parázslani 
kezdett. A szellőből szélvihar, a parázsból pedig lángocska 
lett. Már több fűszál és az avar is lángra kapott. Égtek már 
a földön lévő makkok és bogyók is. A kisebb bokrok és ké-
sőbb a combcsont vastagságú fák is könnyedén begyullad-
tak. Nagy füst volt és hangos recsegés-ropogás hallatszott. 
A harmincöt méter magas fák lombjai is izzó lánggal égtek. 
A négy elem közül talán ez a legveszélyesebb. Mindent fel-
perzselt, ami az útjába került. Egy éjszakán keresztül tom-
bolt, mint egy őrült. Másnap reggel a kismadarak fészkei, 
a mókusok odvai, a vaddisznók tisztása és a sünök levélku-
paca helyett egy fekete „temető” állt. Már nem hallatszott a 
madárcsivitelés, vagy rémisztő, ismeretlen hangok, akár az 
erősen nyögdécselő favágóké az erdő felől. Annak vége. De 
hamarosan újabb csírák fognak kibújni a földből a meleg 
hatására, és nemsokára kis facsemeték fognak zöld levele-
ket hajtani majd. Lehet, hogy szebb, frissebb, zöldebb, sű-
rűbb, magasabb és nagyobb lesz, mint régen.

A természet teremtő ereje mindig erősebb lesz a pusz-
tításnál.

Sörös Vince, 8.3 osztály, Miroslav Antić iskola, Palics

A Jó Pajtás mesepályázata nyomán megjelent 
gyönyörű kivitelű könyv, a HIHETETLEN 

MESÉK KÖNYVE már megrendelhető 
terjesztőosztályunknál, a 021/ 557-304-es 

telefonon vagy a plasman@magyarszo.com 
email-címen (540 dinár + postaköltség).  

Ha gyorsan megrendelitek,  
még karácsony előtt odaér!
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