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A tanító nénik meggyújtják 
a bábut

A kiszebáb utolsó percei

Csörömpölés

Készül a kiszebáb

Mint minden évben, az idén is volt 
télűzés iskolánkban.

Pénteken az elsősökkel közösen el-
készítettük a kiszebábot. A teste zsák 
volt, amit teletömtünk szalmával. Jó 
kövér lett. Csináltunk neki fejet, hajat, 
kezet, lábat. Karóra erősítettük, és fel-
öltöztettük. Hétfőn a Sugárúton meg-
sétáltattuk, közben álarc mögé bújva, 
zajkeltő eszközökkel csörömpöltünk. A 
járókelők csak ámultak-bámultak, cso-
dálkoztak. Az iskolaudvarban körüláll-
tuk a földre helyezett bábot, s a tanító 
nénik meggyújtották a telet jelképező 
szalmababát. Közben zörögtünk, rio-
gattuk a telet, hideget. Bábégetés után 
a meghívott ovisoknak farsangi műsort 
adtunk a tornateremben. A műsor után 
a tantermünkben jóízűen elfogyasz-
tottuk a fánkot, melyet osztálytársunk 
nagymamája készített.

Nekem nagyon tetszett ez a nap. Sze-
retném, ha jövőre is megszerveznék.

Sipraga Lúna és Dékány Máté 
3. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Képes 
beszámoló

A fánkkal teli tál
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Elmúlott a rövid farsang,
Táncba hív a muzsikahang.
Jól mulatnak fiúk, lányok 
A farsangi jelmezbálon.

A téli, a tél végi vidám mulatozások idő-
szaka a vízkereszttől hamvazószerdá-
ig tartó farsang. Ilyenkor vége-hossza 

nincs a vigadozásoknak. 
  Február 10-én a Petőfi Sándor Magyar Kul-

túrkörben Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik 
Anikó irányításával igazi farsangi jelmezbálon 
vehettek részt nemcsak a Samu Mihály, a Pető-
fi Sándor, a Sever Đurkić, a Zdravko Gložanski 
iskola tanulói, hanem az ovisok is. 

A buli kezdete előtt a főszervező elmondta, 
hogy minden télen megszervezik a gyerekek 
szórakoztatására a Maskarádét, ahol farsangi 
játékokkal, tánccal szórakoztatják őket.

– Elmaradhatatlan ilyenkor a mindenki 
számára szórakoztató, vidám vetélkedő, tánc, 
farsangi játék, énektanulás. A zenét a kultúr-
kör népzenészei szolgáltatják, a fánkot pedig 
mi, szervezők biztosítjuk. Ez a rendezvény 
sem jöhetett volna létre a Bethlen Gábor 
Alap  támogatása nélkül – hallottuk Cseszák 
Balázstól.

Nagy volt a nyüzsgés a kultúrkör nagyter-
mében, a jelmezbe öltözött gyerekek voltak 
vagy százan, vagy ennél is többen. Hogy ki 
milyen jelmezbe öltözött? Mindegyik tetszett: 
a bohóc, a tündér, a színésznő, a hercegnő, a 
boszorkány, a szakács, a rocktáncosok, a ho-
kizó, Szörnyella Frász, a kínai… Jó buli volt. 

A gyerekek sokat áncoltak, megtanulták ki-
váló oktatóiktól a délalföldi ugróst, a csíki és 
moldvai táncokat,  új énekeket énekeltek. Ját-
szottak, vetélkedtek. Jó volt a hangulat, mint 
ahogyan az újonnan tanult dalban is énekel-
ték: Táncba hív a muzsikahang. / Jól mulatnak, 
fiúk, lányok…

Közben midenkit teával, farsangi fánkkal 
kínáltak. Végül minden jelmezes az utcára 

vonult. Elöl vitték a szalmabábut, s fülsiketítő 
lármát csapva igyekeztek elűzni a telet. A buli 
fénypontja a telet jelképező szalmabábu el-
égetése volt, jelezve, hogy az összesereglettek 
véget kívánnak vetni a télnek. 

– Jövőre ugyanitt találkozunk, csak más 
jelmezben – búcsúzott el a gyerekseregtől 
Balázs.

Koncz Erzsébet

Maskarádé a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben

Télűző, tavaszváró 
ünnepség Óbecsén

Farsangolók

Az égő bábut hógolyóval dobálták meg a gyerekek

A főszervezők: 
Mary Hoppins és a madárijesztő

Játék A Letti pékség finom fánkokat sütött
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Ignác Hajnalka, a szabadkai Kizúr István iskola 
tanítónőjének negyedikes diákjai eddig igen 
eredményesen szerepeltek az idei Curie Ter-

mészetismereti Emlékversenyen, melynek első 
megmérettetésén az osztály két csapata első, 
illetve második helyezést ért el, és az elmúlt he-
tekben a második fordulóra készülődtek.

Az első fordulóban négy feladatlapot 
kellett kitölteniük a háromfős csapatoknak, 
melynek keretében az év jeles napjairól, a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkról, a folyókról, tavakról, 
a megújuló energiaforrásokról, az ivóvizekről 
és gyógyvizekről, valamint a környezettudatos 
vízhasználatról, az ökoturizmusról és a fürdő-
városokkal kapcsolatban kellett információkat 
gyűjteniük. A verseny második szakaszában 
már nincs lehetőség puskázásra, az eddigi 
tudásukat felhasználva kell helytállniuk a kér-
dések megválaszolásakor, és az első helyezést 
elérő csapat bejut a szolnoki döntőbe.

Ficsor Lolita, Molnár Dávid és Jaksa Dá-
niel hármasa alkotja a legeredményesebb 
csapatot, hiszen az első fordulóban majdnem 
maximális pontszámot sikerült elérniük, ezzel 
elsők lettek, és a cél immár a szolnoki döntő. 
Habár, mint mondják, a második kör kérdései 
nehezebbek, így elégedettek lennének a má-
sodik vagy a harmadik hellyel is. Már az is meg-
lepte őket, hogy rögtön elsők lettek.

– Már tavaly is részt vettünk ezen a verse-
nyen, ezért az idén mi alkottuk az egyik csapa-
tot, meg lett még egy új csapat is. Most sokkal 
magabiztosabbak voltunk, és könnyebben is 
ment minden. Mindenki magának tanult ott-
hon, aztán itt az iskolában közösen megvála-
szoltuk a kérdéseket, úgyhogy csapatmunka 
alakult ki. Jó ez a verseny, mert amit mi itt 
megtanulunk, azt elmondjuk a többieknek, ők 
meg az ő barátaiknak, és mindenki óvni fogja a 
környezetet – mondja Dávid.

– Szerintem sem találkoztunk nehéz dol-
gokkal, eleve nem sok újat kellett megtanul-
nunk az idén – veszi át a szót Dani. – Voltak 
olyan példák, amik már a tavalyi adatlapon is 
szerepeltek, de voltak új kérdések is, és ezekre 
megtanultuk a választ. A legtöbb dolgot az in-
terneten kerestünk ki. Nem mindenki talált rá 
minden válaszra, ezért, amit én nem találtam 
meg, azt tudta a másik, és kiegészítettük egy-
mást. Külön-külön biztosan nem értünk volna 
el ennyi pontot.

– Magam is úgy vélem, hogy a csapatmunka 
tett minket erőssé, és jó is volt együtt dolgozni 
a fiúkkal. Elég jól mentek a feladatok, nem vol-
tak túl nehezek. Remélem, a második körben is 
valahol a legjobbak között végzünk – mondja 
Lolita. – Én egyébként is odafigyelek a környe-
zetemre, próbálom megóvni, nem szennyezni, 
és itt is erről tanultunk. Nagyon fontos, hogy 
van egy ilyen verseny, mert igen szennyezett 
már a világunk, és sokszor lustaságból nem fi-
gyelünk a környezetünkre. 

Rácz Szabó Lilla, Schweitzer Liza és Sze-
rencse Dominik alkotják az osztály másik 
csapatát. Ők a levelező fordulóban a második 

helyezést érték el, mindössze néhány ponttal 
maradtak le társaik mögött.

Lilla szerint ennek az lehet az oka, hogy a 
másik csapat egy kicsit jobb.

– Talán ők jobban törekedtek, többet tud-
tak. Persze megpróbáltuk mi is, csak lehet, hogy 
nem voltunk annyira szorgalmasak. A kérdések 
ugyanazok voltak mindkét csapatnak, mégis 
nekik jobban sikerült. Szerintem nem volt a 
kérdések között nagyon nehéz feladat, és a 
témák is egyformán érdekesek voltak, de egy 
kicsit félünk a következő fordulótól.

– Nekem is érdekes volt mindegyik témakör 
– mondja Liza. – A másik csapat már részt vett 
egyszer ezen a versenyen, de nekünk minden 
új volt, ezért izgultunk egy kicsit, de ha töreke-
szünk, legyőzhetjük a másik csapatot. Az inter-
neten néztünk utána a válaszoknak, meg encik-
lopédiákban is kutattunk. Szeretek keresgélni, 
megtalálni a megoldásokat, ám a leginkább a 
keresztrejtvényeket szerettem fejtegetni.

Dominikot a felkészülés részleteiről faggattuk.
– Nem osztottuk fel egymás között az anya-

got, mindenki mindent meg kellett, hogy ta-

nuljon, aztán összeültünk, hogy megoldjuk a 
feladatokat. Egész jól ment, ahogy így együtt 
dolgoztunk, nem is veszekedtünk. Vagyis nem 
nagyon. Néha volt egy kis vitatkozás a lányok 
között, mert nem értettek egyet abban, mi is a 
helyes válasz, de végül megoldódott az is.

– Liza és én szinte majdnem mindig min-
den kérdést másként értelmeztünk, és mást 
válaszoltunk volna, Dominik meg nem tudta, 
kinek adjon igazat – magyarázza Lilla.

– Ilyenkor kaptunk még egy kis időt, hogy 
gondolkodjunk és megegyezzünk, és azt írtuk 
be, amit legalább ketten helyesnek gondol-
tunk, még ha a harmadik nem is értett vele 
egyet – teszi hozzá Liza.

– Néhány kérdés nagyon nehéz volt – ve-
szi vissza a szót Dominik –, például nekem a 
keresztrejtvény nem ment, de a többivel bol-
dogultam, és több világnapról most hallottam 
először. Jónak tartom ezt a versenyt, mert 
megtanulhatjuk, hogy hogyan óvjuk meg a 
környezetet.

Sztojánovity Lívia

Curie nyomába eredt az osztály

Lolita, Dávid, Dániel

Dominik, Lilla, Liza
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A téli hónapokban szunnyadni látszik a 
természet. A fák, a bokrok, a rétek és 
a legelők pihennek ilyenkor, téli ál-

mukat alusszák az ürgék és a pelék, eltűnnek 
a rovarok, s nem vadásznak a denevérek sem. 
Jól megválasztott rejtekükön dermedt moz-
dulatlanságban pihennek a hüllők és a kétél-
tűek, a vándormadarak pedig, mit sem tudva 
fagyról, hóról és zimankóról, valahol messze 
délen járnak, ott várnak arra a titokzatos jel-
re, amelynek hatására évmilliók óta minden 
tavasszal elindulnak hosszú, északi útjukra, 
vissza a költőhelyekre.

Persze az általános téli pihenő csupán lát-
szat, hiszen akár a behavazott erdőben, akár a  
hátán (hidegebb években) jégtáblákat hordó 
Duna mentén járunk, az élet megannyi jelével 
találkozunk. Sőt, azoknak az állatoknak, ame-
lyek nem költöztek délre, nem húzódtak téli 
pihenőre, még fokozottabb tevékenységre 
van szükségük ilyenkor, ha életben akarnak 
maradni. Rövidek a nappalok, kevés a táplálék, 
fagy, hó és jeges északi szél teszi még nehe-
zebbé az élelemszerzést, tehát minden percet 
ki kell használniuk, hogy erőnlétüket élet-
erejüket megőrizhessék. Az az állat, amelyik 
ezekben az oly kritikus hetekben legyengül, 
elerőtlenedik, biztosan elhullik.

A természetbúvár érdekes feladata lehet, 
hogy nyomon kövesse azt a szó legszorosabb 
értelmében vett élethalálharcot, amelyet az 
egyes állatok a túlélésért folytatnak. Ebben a 
közvetlen megfigyeléseken kívül segítségére 
vannak a hóban hátrahagyott nyomok és táp-
lálékmaradványok is. A nagyobb, egész napos 
kirándulásokra egyébként ajánlatos jól felké-
szülni. Az erős, jól bezsírozott bakancs vagy 
a vastag zoknival bélelt gumicsizma, a meleg 
sál, a kesztyű és a sapka nem hiányozhat, de 
jó szolgálatot tesz a hátizsák zsebébe süllyesz-

tett, forró teával töltött termosz is. Kemény hi-
degben a golyóstollak rendszerint felmondják 
a szolgálatot, ezért a jegyzeteléshez inkább 
grafitceruzát használjunk. Magam sok év óta 
így írom a helyszíni feljegyzéseket. Kanyarít-
suk tehát vállunkra a hátizsákot, s induljunk 
ki a szabadba! Figyeljük a télen zajló életet, de 
azt is, hogyan változik február derekától és kü-
lönösen március első napjaiban! 

A vízi élet megfigyelése nagymértékben 
függ az időjárástól. Enyhe teleken például 
nem fagynak be az állóvizek, legföljebb a 
széleiken képződik jégréteg, ezért ilyenkor 
erős nagyítású távcsővel nagy récecsapatokat 
figyelhetünk meg. Különösen a kercék gyako-
riak. Néha zárt csapatban ringatóznak az apró 
hullámokon, máskor táplálkozás végett gyak-
ran buknak a mélybe, hogy a fenék iszapjában 
vándorkagylók után kutassanak. A gácsérokat 
hófehér begyükről és oldalukról bizonyos tá-
volságról szabad szemmel is felismerhetjük, 
távcsővel azonban megfigyelhetjük a csőrük 
mögött levő kerekded, fehér foltot is. A ker-
ceréce feje jellegzetesen buksi, a gácséroké 
zöldes fémfényű fekete, a tojóké barna. 

Azokon a teleken, amikor sarkvidéki hideg 
levegő árasztja e la Kárpát-medencét, befagy-
nak az állóvizek, s az ott tanyázó madarak 
kénytelenek továbbvonulni. Vagy délebbre 
repülnek, vagy a Dunára költöznek át, ahol a 
bukórécék szintén gazdag kagylózsákmányra 
számíthatnak.

A folyó zátonyain pihenő, tollászkodó si-
rályokat, récéket és vetési ludakat néha gyors 
menekülésre készteti az arra tévedő rétisas. 
Ilyenkor a magasba emelkednek, s vagy távo-
labbi zátonyok felé repülnek, vagy keringve 
várják, hogy elmúljon a veszedelem. A rétisas, 
hála az utóbbi két évtized fokozott védelmi 
intézkedéseinek, mind gyakrabban látható a 

Duna mentén. Néha hófehér farkú öreg ma-
dár portyázik a folyó fölött, máskor a barna 
kormánytollairól könnyen felismerhető fiatal 
madár tépi megfontolt mozdulatokkal a part-
ra vetődött haltetemet. Egy másik ragadozó, a 
gyors röptű vándorsólyom is szívesen vadászik 
a vizek közelében. Felbukkanása jóval nagyobb 
rémületet kelt, mint a lusta szárnycsapásokkal 
érkező rétisasé; a madarak, ahányan csak van-
nak, fejvesztetten próbálnak menekülni. Csak 
a kormoránok maradnak a helyükön. Szorosan 
egymás mellé húzódva ülnek a zátonyon, kam-
pós csőrüket kissé fölfelé tartják, s csak szemük-
kel követik a ragadozó minden mozdulatát.

Ahol a Duna vagy a Tisza mentén még ár-
téri erdők vannak, érdemes körülnézni a fák 
között. Harkályok kopognak az öreg fűzfákon, 
cinegecsapatokkal, csuszkával, fakusszal és 
ökörszemmel találkozhatunk. Napközben is 
vadászik a hermelin. Sárgásfehér bundája jól 
beleolvad a havas háttérbe, ha viszont nincs 
hó, már messziről szembetűnik. A hermelint 
és a menyétet könnyen a közelbe csalhatjuk, 
ha az egér cincogását utánozzuk. Jellegzetes 
ugrásokkal közeledik, néha megáll, figyel, 
esetleg két lábra is emelkedik, de a csábító 
hangoknak nem képes ellenállni. Előfordult 
már, hogy hatméternyire sikerült magam elé 
csalogatnom az éhes ragadozót.

A vizek és vízpartok jellegzetes állatai közé 
tartozó békák, gőték és szitakötők a téli hóna-
pokban hiányoznak. Legföljebb korai tavasz 
esetén bújik elő február végén, március elején 
egy-egy tarajos vagy pettyes gőte és mocsári 
béka. Ezek utána nemegyszer életükkel fizetnek 
a korai ébredésért, mert a váratlanul visszatérő 
tél végez velük. Sok év óta figyelem a békák és a 
gőték tavaszi gyülekezését, ez idő alatt sokszor 
találtam jégbe fagyott, petékkel teli tetemeket. 

Sch. E.

A téli álom végén

Rétisas Kerceréce Hermelin

Tarajasgőte
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Csillagorrú vakond
Az Amerikai Egyesült Államok észak-

keleti részén őshonos, az esős, alacsonyan 
fekvő területeken, valamint Kanada keleti 
vidékein. Az úszás és az ásás nagymestere. 
Az eledelét patakok és tavak élőlényei közül 
zsákmányolja, kitűnően úszik a jég alatt is. 
Vastag, feketésbarna bundája vízlepergető. 
Előrenyúló, csillag alakú orrát 22 mozgé-
kony, rózsaszínű csápocska veszi körül. A 
csápok segítségével érintéssel érzékeli a 
táplálék jelenlétét is.

Tapír

A tapírfélék növényevő állatok, növé-
nyekkel táplálkoznak. Rövid ormányszerű 
szaglószervvel és a sertéséhez hasonlító 
zömök testalkattal rendelkeznek. A tapír 
elsősorban dzsungelekben, Közép- és Dél-
Amerika erdős régióiban és Délkelet-Ázsiá-
ban honos. A tapírfélék agresszív állatok, és 
dühödten támadnak ellenségeikre. Elülső 
lábain négy, míg a hátulsón három lábujj 
található, ezért sáros és puha talajon is tud 
közlekedni. A felnőtt tapír hatalmas, ezért 
kevés a természetes ellensége. A nyakát 
fedő vastag bőr csökkenti veszélyeztetett-
ségét a krokodilok, az anakondák, a tigrisek 
és a jaguárok támadásaival szemben.

Császárbajszú tamarin

Trópusi esőerdőkben él, de a folyópar-
ti fákat is kedveli. Az Amazonas-medence 
délnyugati részén, Peru keleti vidékein is 
megtalálható. Az eredetileg „tamarin” nevet 
viselő állat hosszú, fehér és kunkori bajusza 
II. Vilmos német császár bajuszához ha-
sonlatos, innen ered jelenlegi elnevezése. 
Szőrzetük általában szürke színű, testsúlyuk 
300–400 g is lehet. A tamarin mindenevő, 
madártojásokkal, kisebb gerincesekkel, így 
békákkal is táplálkozik, de nem veti meg a 
gyümölcsöket, a fák nedveit és a rovarokat 
sem. Ideje legnagyobb részét az erdő fáin 
való ugrándozással és táplálékszerzéssel 
tölti.

Papucscsőrű gólya
A papucscsőrű madár, de nevezik még 

papucscsőrű gólyának vagy bálnafejű gó-
lyának, nagy testű, ritka madár. A trópusi Af-
rika keleti részének mocsaras területein él, a 
Zambia és Szudán közötti régióban. Magas-
sága körülbelül 115 cm, súlya 5-6 kg, szárny-
fesztávolsága 2,33 m. Feje nagy, arányos 
a testével, csőre széles és vastag. A felnőtt 
madár általában szürke színű. Tüdőshallal és 
más víziállatokkal táplálkozik, amelyeket az 
iszapos vízből halászik ki. Fészkét a talajra 
rakja, a nőstény 1-2 tojást költ. Repülés köz-
ben fejét testéhez viszonyítva hátra tartja 
akárcsak a pelikán és a gém.

Leveles tengeri sárkány

A csikóhal rokona. Egész testéből levél-
szerű képződmények nyúlnak ki, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az állat észrevehetet-
len legyen az algák és a hínár között. Ezek a 
terepszínű nyúlványok álcázásra szolgálnak, 
a tengeri sárkány képes úgy beleolvadni kör-
nyezetébe, hogy sem a prédája, sem pedig 
ellenségei nem veszik őt észre. Halak lárvá-
ival, planktonokkal, tengeri rózsával, kisebb 
rákokkal táplálkozik. Auszrália dél-nyugati, 
déli és keleti partvidéke mentén él, ott, ahol 
sekélyebb az óceán vize, és a hőmérséklete 
is mérsékeltebb. Egy kifejlett leveles tengeri 
sárkány eléri a 45 cm hosszúságot is.

Akár postagalambnak is beválna az az amerikai macska, amely 
hazatalált 320 kilométeres távolságból – vagy legalábbis csak-

nem haza.
Az állatot floridai gazdái egy kiránduláson veszítették el két hó-

nappal ezelőtt. Holly azonban visszatalált lakhelyükre, West Palm 
Beach-be, jóllehet, még csak nem is tartozik a gyakran kódorgó 
macskák közé, egész életében alig mászkált el otthonról. Hogy 
miként sikerült meglelnie a hazautat, rejtély, az viszont tény, hogy 
igencsak fáradságosan, kilenc életéből jó párat felhasználhatott. A 
macska ereje vége felé járt, már állni, sőt, nyávogni sem igen tudott, 

amikor betévedt egy családi ház kertjébe. A házigazdák felkarolták, 
majd pedig állatorvoshoz vitték, ahol kiderült, hogy van benne azo-
nosító chip, annak révén meg az derült ki, hogy gazdái mindössze 
pár utcával laknak odébb.

Az állatorvosi vizsgálat szerint a macska nem járművet „stoppol-
va” tette meg az utat, hanem kutyagolva, és főként aszfalton, köve-
zett járdákon. Talpai igencsak bedagadtak, karmai tövig koptak. A 
felére fogyott a hosszú hazaút alatt, hatról három kilóra, és ennivaló 
mellett innivalója sem akadt, ugyanis súlyosan kiszáradva érkezett 
vissza.

Földünk legérdekesebb állatai
Ismertetőnkben bemutatjuk Földünk néhány különös állatát.

Háromszáz kilométerről hazatalált a cica
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Miért is írtuk idézőjelesen a cím-
ben, hogy a sügér kezdő, hiszen 
igen ügyes ragadozó. Kezdőnek, 

gyakorlatlannak azért sem szabad nevezni, 
mert ha ügyetlen volna, akkor felkopna az 
álla, és mehetne legelni. Azért idézőjelez-
tünk, mert a horgászok szerint a ragadozók 
a sügérrel kezdődnek. Legalábbis ami a mé-
retét, a növekedési erélyét illeti.

Harka Ákos és Sallai Zoltán Magyaror-
szág halfaunája című könyvében a sügérről 
a következőket olvashatjuk:

„Aránylag magas testű, oldalról lapított 
hal. Feje és szeme nagy, orra hosszabb, 
mint szemének átmérője. Szája csúcsba nyí-
ló, de hasítéka kissé fölfelé irányul, benne 
apró fogak vannak. Fölső állkapcsa hátul a 
szem középvonaláig ér. Két hátúszója kö-
zül az elsőben 12–17 tüske, a másodikban 
12–16 elágazó sugár számlálható. Az első 
hátúszó végén egy nagyon jellemző fekete 
folt látható. Farkalatti úszója rövid, osztott 
sugarainak száma 7–10, farokúszója enyhén 
bemetszett. Hasúszói a mellúszók alatt, de 
kissé hátrébb foglalnak helyet. Pikkelyei ki-
csik, de erősen ülnek, számuk az oldalvona-
lon, amely a hát ívét követi, 57–77. Oldalait 
zöldes-feketés harántsávok díszítik. (...) 

A változó vízhozamú kis folyók alsó sza-
kaszának jellemző hala, melyet róla nevez-
tek el sügérzónának, de jól alkalmazkodik 
más környezeti feltételekhez is. A nagy fo-
lyók paduczónájában ugyan még ritka, de a 
márnazónától lefelé gyakoribbá válik. Igen 
nagy állományai alakulhatnak ki a növény-
zetben gazdag, iszapos medrű, sekély álló-

vizekben. A mély tavakban és holtágakban 
a parti sávban található. A kisebbek fenékla-
kó szervezetekkel táplálkoznak, amelyeket 
szinte válogatás nélkül fogyasztanak, az 
idősebbek emellett egyre több apró halat 
zsákmányolnak. (...)”

Tehát a többi ragadozóhoz hasonlóan a 
sügér sem más hallal kezdi a táplálkozást, 
hanem akkor vált, amikor eléggé felnő ah-
hoz, hogy ráhajthasson más halakra.

A ragadozóknál az étrend megváltozta-
tása fajfüggő. A süllő meglehetősen hamar 
– 3,5–5 centis testmérettel – hátat fordít a 
rovarlárváknak, alacsonyabb rendű rákok-
nak... és ragadozóvá válik. A csukával is ha-
sonló az eset. A harcsa étrendje sokkal vál-
tozatosabb, a kinőtt példányok a hal mellett 
táplálékcsoportok egész sorához maradnak 
hűek egész életük folyamán. A sügér ét-

rendváltása elsősorban attól függ, hogy az 
egyéb táplálékcsoportok mennyire töme-
gesek. Amikor pedig már átvált a ragadozó 
életformára, az apró hal pedig megfogyat-
kozik, könnyűszerrel visszatér az egyéb táp-
lálékcsoportokhoz. Ezért fordul elő, hogy a 
horgászok a sügért gilisztára, csontira és 
más csalikra fogják.

Az utóbbi években azonban egyre nép-
szerűbb a sügér pörgetve való zsákmányo-
lása. Nem alkalmi divatsikolyról van szó, 
hanem sokkal inkább egy értékes őshonos 
hal (újra)felfedezéséről a megszálott pör-
getők részéről. Azok fedezték fel újra, akik a 
sporthorgászásban nem a kilók, hanem az 
élvezetek halmozására fektetik a hangsúlyt. 

A sügérpörgetés alkalmával beigazoló-
dott, hogy ezt a kis növésű, falánk ragado-
zót nem könnyű becsapni. Horogra csalo-
gatásához különleges műcsalik kellenek. A 
csalivezetés pedig külön tudomány. Ehhez 
a pörtgetési módszerhez az utóbbi időben 
különleges – rendkívül vékony, könnyű és  
rövid – horgászbotok kerültek forgalomba. 
Azért ilyenek, mert az apró, jelentéktelen 
súlyú csalikat doronggal vontatni és vezetni 
nehéz. Ráadásul ezek a vékonyka, érzékeny 
botok az ádázul küzdő, apró termetű raga-
dozók horgászása alkalmával is nagy élve-
zetet nyújtanak a horgásznak. 

Sügér, 
a „kezdő” ragadozó

Mladen Tica több versenyt is megnyert 
ekkora sügérekkel
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Február 21. 
Eleonóra, Leona, Bódog, Leonóra, 

György, Péter és Germán napja.
Eleonóra: Az arab Ellinor névből szár-
mazik, melynek jelentése: Isten az én 
világosságom. Spanyol közvetítéssel 
került Franciaországon át Angliába, 
később onnan terjedt el egész Euró-
pában. 
Germán: Német, latin eredetű név, a 
latin Germanus névből származik. Je-
lentése: dárda, kelevéz, édes testvér, 
törzsökös. 

1999. II. 21. (14 éve) 
Nemzetközi anyanyelvi nap: az ENSZ 
1999-ben február 21-ét Banglades ja-
vaslatára nemzetközi anyanyelvi nap-
pá nyilvánította, 2000-ben ünnepelték 
először. A világnapot annak emlékére 
tartják, hogy 1952-ben Bangladesben 
az urdut nyilvánították az egyetlen 
hivatalos nyelvvé, noha a banglade-
siek anyanyelve a bengáli. Február 
21-én Dakkában a diákok fellázadtak 
az anyanyelv elnyomása ellen. Ekkor 
a rendőrség összetűzött a tüntetőkkel, 
és öt diákot megöltek.

1953. II. 21. (60 éve)  

Francis Crick és James D. Watson beje-
lentették a DNS-molekula kettős spirál 
szerkezetének felfedezését.

Február 22. 
Gerzson, Pál, Tas, Margit és Péter 

napja.
Gerzson: Héber eredetű bibliai név. 
Jelentése: idegen, jövevény, szám-
űzött. 
Tas: Régi magyar személynév. Török 
eredetű, a jelentése: kő. 

1732. II. 22. (281 éve) 
Megszületett George Washington, az 
Amerikai Egyesült Államok első elnö-
ke. Az Egyesült Államok első elnökét 
leginkább politikusként és katonaként 
tartják számon, pedig ő volt korának 
egyik leggazdagabb embere is. Vagyo-
na elsősorban kiterjedt földbirtokaiból 
származott. Ezeket részben örökölte, 
részben vette, vagy a kongresszustól 
kapta a hazáért tett szolgálataiért. 
Pénze másik részét Martha Curtisnek 
köszönhette, aki Amerika leggazda-
gabb özvegye volt, mikor 1759-ben 
az eredetileg földmérő Washington 
feleségül vette.

1907. II. 22. (106 éve) 
A cserkészet világnapja, a cserkészet 
megalapításának emlékére. Lord  
Baden-Powell – Bi-Pi volt az alapító.

Február 23. 
Alfréd, Ottó, Lázár, Péter és Alfréda 

napja.
Alfréd: Germán eredetű név. Jelenté-
se: tündér, tanács.
Lázár: A héber Eleazár név görög rövi-
düléséből, illetve ennek a latin Lazarus 
formájából származik. Jelentése: Isten 
segített. 

1443. II. 23. (570 éve) 
Kolozsváron megszületett Mátyás ma-
gyar király. Nevezik Corvin Mátyásnak, 
az igazságos Mátyás királynak, hivata-
losan I. Mátyásnak, de a köznyelv egy-
szerűen mint Mátyás királyt emlegeti. 
Magyarországon 1458 és 1490 között 
uralkodott. 

1828. II. 23. (185 éve) 

Meghalt Fazekas Mihály író, költő, bo-
tanikus, a Lúdas Matyi írója, a debrece-
ni Füvészkert tervezője. 

Február 24. 
Mátyás, János és Hedvig napja.

Mátyás: Bibliai név, a héber Mattatiás 
név latin Matthias formájából szárma-
zik. Jelentése: Jahve ajándéka. 
Hedvig: Germán eredetű német név-
ből származik. Jelentése: harc. 

1836. II. 24. (177 éve) 
Meghalt Berzsenyi Dániel költő, táb-
labíró, „a niklai remete” (A közelítő tél, 
Horatiushoz). Legnépszerűbb verse A 
magyarokhoz című ódája, melyet Ko-
dály Zoltán zenésített meg.

1955. II. 24. (58 éve) 

Megszületett Steve Jobs amerikai infor-
matikus, üzletember és feltaláló. 1976-
ban Steve Wozniakkal és Ronald Wayne- 
nel közösen megalapította az Apple 
Computert. Sokan tartják a számítás-
technika egyik úttörőjének, aki meglát-
ta a lehetőséget a grafikus felhasználói 

felületben (GUI) és az egérben. Jobs 
irányítása alatt fejlesztette ki az Apple 
Computer a cég egyik fő termékét, az 
Apple Macintosh számítógépet. 

Február 25. 
Géza, Vanda és Cézár napja.

Géza: Régi magyar személynév, töb-
bek között Szent István király apjá-
nak, Géza fejedelemnek a neve. Tö-
rök eredetű méltóságnév. Jelentése: 
herceg(ecske). Mai formája a középko-
ri írott forrásoknak a 19. századi téves 
olvasatából származik. Az eredeti kiej-
tésnek megfelelően Gyejcsa, Gyécse 
vagy Décse lenne. 
Vanda: Lengyel, német eredetű név, 
egy mondabeli királylány neve. Je-
lentése: wend nő. Német jelentése: 
biztonság, rejtettség, védelem, vessző, 
varázsvessző, bekeritett hely. 

1841. II. 25. (172 éve) 

Megszületett Pierre Auguste Renoir 
impresszionista festő. Ars poeticája le-
hetne a következő kijelentése: „A föld 
az istenek paradicsoma: ezt akarom 
megfesteni.” Soha nem lett hűtlen ön-
magához, veleszületett életöröme, de-
rűje, kiegyensúlyozottsága sohasem 
hagyta el, s ugyanezt az életörömöt, 
derűt, kiegyensúlyozottságot tükrözi 
valamennyi festménye, ezért kedvelik 
műveit a világ minden táján. 

1836. II. 25. (177 éve) 

Samuel Colt szabadalmaztatta a róla 
elnevezett Colt 45 nevű, egycsövű 
forgópisztollyt, amelynél csupán a töl-
tényűr volt többfuratú, az előtte lévő 
egyetlen cső pedig a tokhoz volt rög-
zítve. Lenyűgöző teljesítményt nyúj-
tott, egy perc alatt 10-12 célzott lövést 
lehetett leadni vele. 

Február 26. 
Edina, Géza, Sándor, Viktor, Győző  

és Nesztor napja.
Edina: Germán eredetű név. A leg-
valószínűbb származtatása szerint 
az Éda alakváltozata, esetleg az Edna 
névből való. Eredetileg az -adel, -edel 
névelem jelentése: nemes. Más véle-
mények szerint a szintén germán -aed 
névelemből való, ennek a jelentése: 
birtok, vagyon. Az angolban az Edit 
változataként tartják számon. 

Győző: A 19. századi nyelvújító név-
alkotás, a Viktor (latin eredetű név, 
jelentése: győző, győztes) magyarító 
lefordítása. 

1802. II. 26. (211 éve) 
Megszületett Victor Hugo francia 
költő, regény- és drámaíró. Korának 
legtermékenyebb szerzője, az euró-
pai romantika egyik vezéregyénisége. 
Főbb művei A párizsi Notre-Dame és A 
nyomorultak. Az Hernani (olv.: Ernani) 
és a A király mulat című drámája nyo-
mán Francesco Maria Piave szövegére 
komponálta Verdi az Ernani és a Rigo-
letto című operáit.

1846. II. 26. (167 éve) 

Megszületett Buffalo Bill (eredeti 
nevén William F. Cody) amerikai bö-
lényvadász, mutatványos, író.

Február 27. 
Ákos, Bátor, László, Éneás és Gábor 

napja.
Ákos: Török eredetű régi magyar név. 
Jelentése: fehér sólyom. 
Éneás: A görög mitológiai Aineiasz név 
latin Aeneas formájából származik. Je-
lentése: a Trójai hős neve, aki a római-
ak egyik őse.

272. II. 27. (1741 éve) 

Megszületett Nagy Konstantin ró-
mai császár, aki államvallássá tette a 
kereszténységet. Az első keresztény 
római császár, 306-tól 337-ig ural-
kodott. Saját gyermekét megölette, 
feleségével pedig ő maga végzett. A 
Nap-kultusz híveként a hét egy napját 
a Nap napjává nyilvánította – ez a mi 
vasárnapunk.

1936. II. 27. (77 éve) 
Meghalt Ivan Petrovics Pavlov Nobel-
díjas szovjet fiziológus, aki a reflexeket 
kutatta. 1904-ben orvosi Nobel-díjat 
kapott. Nevéhez fűződik a feltételes 
és nem feltételes reflexek kutatása, 
kísérletei „Pavlov kutyája” néven váltak 
ismertté.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Időszámításunk előtt az 5. században a ró-
mai nép köztársaságban élt. A városállam 
területe körülbelül 600 km2-nyi volt csu-

pán, míg a lakóinak száma 150 000 lehetett. 
A lakosság 17 kerületre vagy törzsre oszlott. A 
legtöbb családnak megvolt a maga kis földje 
és háza, ahol az apa fiaival együtt élt és dol-
gozott, túlnyomó részben gabonát termelt. 
Itt-ott műveltek csak egy kis szőlőskertet vagy 
olajfaligetet. A szerszámaikat és ruhájukat 
maguk készítették. Csak ritkán jutottak be a 
megerősített városba, amely a vallásos szer-
tartásoknak és a kormánynak volt a székhelye. 
Itt állottak isteneik templomai, a gazdag patrí-
ciusok házai, a mesteremberek és kereskedők 
boltjai, ahol a gabonát, olajat vagy bort becse-
rélték sóra, durva szerszámokra és vasfegyve-
rekre. Az államhatalom, amelyet szenátusnak 
hívtak kinevezett szenátorokból állt, akiket 
csak a patríciusok közül neveztek ki.

A királyság megdőlte után a legfőbb állami 
hatalom két választott kormányfő, a konzulok 
kezébe került, és ettől kezdve a konzulok ha-
táskörébe tartozott a szentárok kinevezése is.

Róma, a szomszédos népekkel folytatott 
háborúkban állandóan terjeszkedett. A meg-
hódított területek nagy részét a gazdag patrí-
ciusok bérelték, akik így meggazdagodtak. A 
köznép (a plebejusok) sorsa mind rosszabbra 
fordult. Míg a plebejusok katonáskodtak, föld-
jeik parlagon maradtak, ezért eladósodtak. A 
patríciusok az adósok földjét és házát lefog-
lalták, adósaikat rabszolgákként dolgoztatták. 
A köznépet nem volt, aki megvédje, hiszen 
minden hatalom a patríciusok kezében volt, 
ők bíráskodtak és bűntettek. A köznép nem 
szólhatott bele az állam ügyeibe.

Ám az egyik napon elkeseredett plebeju-
sok gyűltek össze Róma főterén, a Forumon, s 
a szónokaik így beszéltek:

– Amíg mi Róma szabadságáért és nagysá-
gáért harcolunk, itthon a saját polgártársaink 
megfosztanak bennünket szabadságunktól, 
kegyetlenül elnyomnak.

A patríciusok megijedtek a nép fenyegető 
fellépésétől, s tanácskozni kezdtek, mitévők 
legyenek. Benn az épületben a patríciusok, 
kinn a téren a plebejusok tanácskoztak, ami-
kor lovas hírnökök hozták a hírt:

– Hatalmas ellenséges sereg közeledik 
Róma felé!

A patríciusok nagy aggodalomban voltak, 
a plebejusok egyhangúlag elhatározták:

– Nem megyünk katonának, harcoljanak 
a patríciusok! Viseljék a háború veszedelmeit 
azok, akik a hasznát is élvezik.

Ekkor az egyik konzul, akiben bízott a nép, 
kiment a tömeghez, és ígéretet tett nekik, 
hogy a háború után új törvényeket hoznak. 
Addig is megtiltotta, hogy a patríciusok a ple-
bejusokat elzárják vagy megkötözzék, vagy 
családtagjaikat elhurcolják adósrabszolgának.

Alig ért véget a háború, a patríciusok to-
vább folytatták a nép elnyomását, az adósokat 
éppúgy elfogták, mint korábban. A nép azon-
ban megelégelte a folytonos hitegetést.

– Elég volt a zsarnokságból! Hagyjuk el 
Rómát, alapítsunk magunknak új várost, ahol 
nem fognak bennünket a patríciusok sanyar-
gatni! Éljenek ők maguk között, dolgozzanak 
magukért és védjék meg magukat!

Felkerekedtek tehát, kivonultak a városból, 
és fölmentek a Szent-hegyre. A városban nagy 
ijedség lett úrrá. A plebejusok mind kivonul-
tak. A patríciusok kénytelenek voltak belátni, 
hogy a nép nélkül nem tudnak meglenni. Ezért 
elhatározták, hogy tárgyalásokat kezdenek a 
néppel, és követeket küldtek a Szent-hegyre. 

A nép csak akkor költözött vissza a városba, 
amikor a patríciusok hozzájárultak, hogy a nép 
maga közül tisztviselőket válasszon, akik meg-
védik őket a patríciusoktól. Ezeket a tisztvise-
lőket néptribunusoknak nevezték. Ha olyan 
törvényt hoztak az atyák, ami sértette a nép 
érdekeit, tiltakozhattak, s „vétó” (tiltakozom) 
szóval megsemmisíthették a törvényt. 

A konzulokat a szenátus ellenőrizte. A 
szenátus a háromszáz nemzetség főnökeiből 
alakított tanács volt. A szenátus kezében volt 
az állami főhatalom. Megkülönböztetésül az 
egyszerű rómaiaktól, a szenátorok vörös sze-
gélyű fehér palástot, tógát viseltek.

Összeállította: Uri Ferenc történész 

Róma köztársaság lesz

A Forum romanum ma

Patrícius ház belseje Hétköznapi élet Rómában
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 
2013. március 1-jétől a „Szülőföldön magyarul” című 
nyílt pályázatot a „nevelési, oktatási, valamint tan-
könyv- és taneszköz-támogatás”, illetve a felsőokta-
tásban tanulók „hallgatói támogatás” igénylésére a 
2012/2013-as tanévre.
A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és 

nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő 

támogatás

I. Támogatásra jogosultak
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz-támogatásban részesülhet:
A szomszédos állomokban élő magyarokról 

szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai 
alapján az „óvodai, alap- és középfokú oktatási in-
tézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra 
tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. 

szeptember 1-jétől Szerbiában működő akkreditált 
óvodában magyar nyelvű képzésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, 
akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban szü-
lettek, és Szerbiában működő akkreditált oktatási in-
tézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat 
magyar nyelven folytatják

c) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatás-
ban:

– azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét 
megelőző időszakban születtek, és Szerbiában műkö-
dő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy kö-
zépfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, 

– vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. 
anyanyelvápolás) részesülnek, mivel a lakóhelyü-
kön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem 
működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy 
magyar nyelvű tagozat. 

2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról 

szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelme-
zésében:

– az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában 
működő felsőoktatási intézményben alap vagy ma-
giszteri tanulmányait egészben vagy részben ma-
gyar nyelven folytatja. 

II. Pályázatból kizárandók köre
III. a) aki alap- vagy középfokú oktatási intéz-

ménybe jár, és a 2012/2013. tanév első félévében 
több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,

b) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő 
tanuló, aki a 2012/2013. tanév első félévében a hiva-
talosan előírt magyarórák több mint 10%-ról igazo-
latlanul hiányzott,

c) az a pályázó szülő/pályázó, aki pályázatát 
(adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, 
illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban sze-
replő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

d) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény 
hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar ál-
lampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján ve-
szítette el; akinek magyar állampolgárságát azért 
vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki 
Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, 
menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”)

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén 
a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

IV. Pályázható támogatás összege  
és jogcíme

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS 
TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő 
EUR

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak meg-
felelő EUR

A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alka-
lommal igényelhető. 

A „Szülőföldön magyarul” pályázat teljes támo-
gatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. 
évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” 
előirányzatán rendelkezésre álló összege.

V. Pályázati feltételek
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó 

pályázati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitölté-
si útmutatón részletezve): 

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap (a do-
kumentum minden adatának kitöltése kötelező, a 
kitöltési útmutatónak megfelelően)

– kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a pályázó szülő vagy nevelőszülő érvényes sze-

mélyazonossági igazolványának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik 

meg a pályázó szülő/nevelőszülő családnevével, 
mellékelni kell a következő dokumentumok vala-
melyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági 
végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági 
döntés.

b) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatá-
nak és ha rendelkezik érvényes személyazonossági 
igazolvánnyal, akkor annak fénymásolata is; 

c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő- vagy 
iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely 
tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tan-
nyelvének megjelölését és a 2012/2013-as tanévben 
igazolatlanul mulasztott órák számát. Az egyéb ma-
gyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében 
az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, 
magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-
as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák 
számát.

d) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem 
csatolása, amely tartalmazza a támogatás indokolt-
ságát. (A kérelem formanyomtatványát a pályázati 
csomag tartalmazza.)

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó 
pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitölté-
si útmutatón részletezve):

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap
– kötelezően csatolandó mellékletek: 
a) a pályázó hallgató érvényes személyazonossá-

gi igazolványának fénymásolata
b) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti 

példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egész-
ben vagy részben magyar nyelven folytatja. 

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csa-
tolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, 
akkor a pályázó szülő/pályázó köteles az írásbeli 
értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiány-
pótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési 
címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan 
feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetősé-
güket és telefonszámukat az esetleges felmerülő 
problémák gyorsabb intézése érdekében.

VI. Pályázatok benyújtásának módja
1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as 

tanévre igényelhető támogatásokra 2013. március 
1.–2013. április 15. közötti időszakban lehet pályáz-

ni. A pályázat utolsó postára adási dátuma: 2013. 
április 15.

2. A pályázatot be lehet nyújtani személyesen a 
CMH irodákban vagy postai úton ajánlott levél for-
májában.

VII. Pályázati adatlapok beszerezhetők
A formanyomtatványok az előző pontban feltün-

tetett irodák bármelyikében, illetve a www.cmh.
org.rs  honlapról tölthetők le.

VIII. Pályázat-elbírálási és eljárási rend
A beérkezett pályázatokról a CMH ellenőrzés 

és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen 
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alap-
ján a Bizottság elé terjeszti.

A pályázó szülő/pályázó a Bizottság döntéséről 
írásos tájékoztatást kap.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átuta-
lással történik, a Bizottság által meghatározott EUR 
összegben. 

Azon pályázó szülők/pályázók, akik a 2011. és 
2012. évi pályázati időszakban nyitottak folyószám-
lát az OTP Banknál, pozitív elbírálás esetén a 2013. 
évi pályázati időszakban is erre kapják a támoga-
tást. 

A 2013. évben először pályázóknak a pozitív 
elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően 
szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP Banknál. 
Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó 
értesítőben tájékoztatást kapnak.

További tájékoztatást kaphatnak a fentiekben 
feltüntetett CMH irodákban, valamint a Szerbiában 
megjelenő magyar nyelven írott és nyomtatott saj-
tóban és elektronikus médiában.

IX. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó szülő/pályázó 

vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hoza-
talát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes 
adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos ke-
zelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabá-
lyok szerint.

X. A pályázati csomag elemei
a) pályázati felhívás
b) pályázati adatlap 
c) kérelem
d) pályázati útmutató

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi 
elérhetőségeken kérhető tájékoztatás:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA (8–16)
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)

Tel.: 024/552-976

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA (7–15)
25000 Zombor, Venac Petra Bojovića 13

Tel.: 025/442-910 

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA (7–15)
24400 Zenta, Boška Jugovića 20/A

Tel.: 024/811-727

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA (7–15)
23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1

Tel.: 023/510-251

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA (7–15)
21000 Újvidék, Svetozara Miletića 4

Tel.: 021/420-107

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA (7–15)
21235 Temerin, Novosadska 344 

Tel.: 021/842–373 

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Róma köztársaság lesz
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A költő

„Ezt is csak úgy gondoltam,
gyermek leszek újra,
szép kicsi dédunokám,
turkál bajuszomba.

Megérem-e? Nem tudom,
sok az évek száma,
minden újabb nap már
Isten adománya.”

Gombos, 1998. III. 4.
Papp Ferenc

Amikor ezeket a sorokat olvasom, az jut eszembe, hogy ezt a verset a 
dédnagyapám akkor írta rólam, amikor én még meg sem születtem. Szíve-
sen beszélgetek vele ma is, hiszen oly sok mindent átélt már, és ezt versek-
be fűzte, vagy elmesélte nekünk.

Most is itt ül velem szemben, és épp egy verset próbál írni az öcsémről, 
Ádámról, de ma sajnos a remegő keze nem úgy szolgál, ahogy ő szeretné, 
ezért inkább meg-megáll, és velem beszélget.

– Dédipapa, amiket te a verseidben összefoglaltál, azt mind át is élted?
– Hát, fiacskám, biz’ én ezt mind átéltem. Még ennél is többet. Akarod, 

hogy elmeséljem? – kérdezi, és huncutul megpördíti az ősz bajszát.
– Természetesen!
– Hát akkor hol is kezdjem...? Kezdjük akkor a gyermekkoromtól! Az I. 

világháborúban még gyermek voltam. A II. világháborúban pedig részt is 
vettem. Magyar lovashuszár voltam, de sajnos többször megsebesültem, 
és Oroszországba jutottam, ahol elfogtak, és elvittek egy hadifogolytá-
borba. Még a fogolytáborban is írogattam. Valójában keserűségemben itt 
tanultam meg, hogy a vers gyógyír az emberi léleknek. Rabtársaim kellő 
biztatásának köszönhetően a verseim egyre érettebbé váltak. A táborban 
halottá nyilvánítottak, mert azt hitték, hogy egy bomba eltalált. Szerencsé-
re  én félreugrottam, és a nagy füstben elfutottam. Hazaszöktem a falumba. 
A szeretteim alig ismertek rám, olyan sokáig bujdostam, és sokáig tartott, 
mire a szülőfalumba értem. Nagyon messze van Oroszország!

– A háborúnak vége lett, és azután mit csináltál?
– Hát nézzük csak... igen! Megalapítottam a Gyöngyösbokrétát Gombos, 

Doroszló, Szilágyi és Kupuszina falvak részvételével. Nagy hagyományőrző 
és néptáncápoló vagyok. Vajdaság-szerte felléptünk és bemutattuk e négy 
falu népviseletét, szokásait és néptáncát.

– Ezekről is írtál valamilyen költeményt?
– Az életem minden fontos mozzanatáról költöttem pár soros verset, 

bennem az emlékek rímekben rögzülnek.
– Milyen emlékek fűznek a falubeli házadhoz?
– Rengeteg olyan tárgy díszíti, amely a magyar kultúrát és hagyományt 

őrzi: rokka, almárium, köpülő, tulipános láda, régi pénzek (krajcár, pengő), 
banyakemence.

– Papa, te nagyon színes egyéniség vagy, és órák hosszát tudnálak hall-
gatni téged, a verseidet olvasgatni, mert ekkor a múltban utazom én is ve-
led együtt. Köszi, hogy mindezt elmeséled nekünk, dédunokáknak. 

Ezt a beszélgetést pár évvel ezelőtt írtam le. Sajnos az én dédapám már 
nincs köztünk, és én úgy éreztem, azzal tartozom neki, hogy a beszélgeté-
seinket megörökítsem, mivel ő is írt nekem egy verset, amikor még meg 
sem születtem. Isten nyugosztalja!

Fa Dávid, 8. osztály, Majsai Úti iskola, Szabadka

Padtárs

Az én padtársam nem akármilyen társ,
Legjobb barát, és osztálytárs.
Barna a szemünk, barna a hajunk,
Mindig egyre gondolunk,
Sokan már azt hiszik,
Hogy valami csoda folytán
Testvérek vagyunk.
Bármerre is megyünk,
Mindig együtt vagyunk,
Ennek ellenére néha összekapunk. 

Bálint Beáta, 6. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

A mi családunk

A mi családunk hétközben kevés időt tölt együtt. Mindenki teszi a 
dolgát. Ki tanul, ki dolgozik, edzésre megy, főz. Ez napról napra ismétlő-
dik, ezért mindenki nagyon örül a hétvégének, amikor többet vagyunk 
együtt.

Péntek este, a vacsora után tovább ülünk az asztalnál, és beszélgetünk. 
Ekkor meséljük el, kivel mi történt a héten, kinek milyen élménye volt. Az-
tán ülhetek a számítógép előtt hosszabban, mert másnap reggel nem kell 
korán kelnem. A  bátyám és köztem hét év a korkülönbség. Hozzá hétvé-
gén jönnek a barátok, levonulnak az udvarunk másik végében lévő kis há-
zikóba, ahol bulizgatnak. Ilyenkor én birtokolom a szobánkat, s én is zenét 
hallgatok vagy táncolok. A szüleim, amikor az idő engedi, a kertben szor-
goskodnak, télen pedig ők is tévéznek és beszélgetnek. Szombatonként 
mindenkinek megvan a kis otthoni tennivalója. Én a konyhában szoktam 
segédkezni a főzésben meg persze a takarításban is. A munka mellett azért 
a játszásra is találunk időt! Például míg sül a kalács, kártyázunk vagy éppen 
blankózunk. Ez egy szójáték, ami nagyon kedves társasjáték az egész család 
számára.

Hozzám is jönnek barátok, én is szeretek elmenni hozzájuk, de ahogy a 
mondás is szól: „Mindenhol jó, de legjobb otthon.”

Abonyi Zsóka, 5. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Barátnőm 
(Személyleírás)

Bemutatom Szemesi Laurát, a Moša Pijade Általános Iskola tanulóját.
Egyenes, hosszú, sötétbarna hajú és barna szemű. A haját a feje búb-

ján copfba köti, és vastag hajpántot tesz hozzá. Általában fehér vagy lila 
ruhát visel. Körülbelül 156 centi magas. Szeptember 17-én ünnepelte a 
11. születésnapját. Ötödik osztályba jár, jó tanuló. A félévi bizonyítványa 
egyezik az eddigiekkel: 5,00. A második negyedévben ő volt a legjobb 
tanuló.

Soha nem késik el sehonnan. Pontos. Igyekszik minden ellenőrzőjét 
ötösre megírni, s ez mindig sikerül is neki, mert sokat tanul. Kedvenc tan-
tárgyai a magyar, matematika, biológia, angol és a német nyelv, de a rajz is. 
Szépen rajzol. Énekkarba is jár. Az éneklés a hobbija.

Kedvenc étele a pizza, itala a kóla. Szereti a Milka és a Jaffa csokit, va-
lamint a muffint, amit nem is csodálok, mert az anyukája nagyon finomra 
süti.

Kedveli a kutyákat. Neki is van egy. A neve Füles, becézve Füli. 
Legjobb barátnők vagyunk. Kedves és jószívű. Ügyes, okos: egy igazi 

„két lábon járó lexikon”. 
Segítőkész, talpraesett. Ezért barátkozom vele.

Csányi Ágnes 5. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Kocsobán Attila magyarittabéi tanuló rajza
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Napló

2013. február 5.
Anya ma barátfülét készített reggelire. Megettem három darabot, mert 

nagyon szeretem. Évi végig sírt, mert ő inkább tojásos tésztát evett volna.
Donna, a kutyánk, biztos megsajnálta Évit, ezért bekapta a részét. Anya 

ekkor dühös lett. Körbe-körbe zavarászta Donnát az udvaron mindaddig, 
amíg bele nem huppant a hóba. Évi ekkor abbahagyta a sírást. Velem 
együtt röhögőgörcsöt kapott. Erre felébredt a szomszéd Pista bácsi is. Fél 
óráig hívogatott bennünket telefonon, hogy megtudja, mi lehet az a na-
gyon vicces, hogy az egész család röhög.

Sehogyan sem értettük Évivel ezt az egészet, miért érdekel egy öreg-
embert más vihogása. Már nem is volt időnk tovább ezen gondolkodni. 
Mentünk iskolába (én), Évi meg óvodába.

Mikor hazaértünk, már várt ránk a friss barátfüle. Én most ötöt ettem 
meg, mert tornán nagyon kifáradtam, de Évi megint csak sírt és sírt. Ezút-
tal anyu árgus szemekkel figyelte Donnát. Ádám, a papagájunk, rikácsolni 
kezdett, mert megijedt valamitől. Ezzel váratlanul elterelte anyu figyelmét 
Donnáról. Donna mintha csak erre várt volna. Két perc múlva Évi boldogan 
felkiáltott:

– Megettem!
Így telt el egy napom. Lefekvés előtt azon gondolkodtam, hogy az ál-

latok milyen összhangban élnek egymással. Szerintem Donna és Ádám 
összeesküdtek anya ellen.

Pauzárt Dávid, 5. osztály Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Napló

2013. február 5.
Ma nagyon jó napom volt. Elmentünk apával a kanálisra. Velünk jött 

Kornél is. Sok kis halat fogtunk. Otthon anyával gyakoroltam a hidat, a fe-
jenállást, a kézenállást és a bukfencet. Sajnos csak tíz másodpercig tudtam 
megcsinálni a hidat. 

Örülök, mert végre kikelt a biológia házim. Mármint nem a füzetben a 
házim, hanem a kukorica, amit el kellett ültetnünk. 

Amikor délután kimentünk Kornéllal játszani az utcára, láttunk egy öreg 
bácsit bemenni a sarki romházba. Félelmetes és izgalmas volt. Mi követni 
kezdtük. Mikor mi is bementünk a házba, láttuk, hogy lemegy a pincébe. 
Egy ládát hozott ki onnan. Azon tanakodtunk, vajon mi lehet a ládában. 
Éppen ekkor érkezett meg Ella. Elmeséltük neki is ezt az izgalmas történe-
tet. Mindhárman lementünk a pincébe. Meglepődtünk, mert a pincében 
öt aranyos kölyökkutya volt. Sírtak. Az anyjuk nem volt sehol. Arra a meg-
győződésre jutottunk, hogy a bácsi, biztos az anyakutyát vitte a zsákban. A 
legfőbb gondunk, most az, hogy mi lesz az éhező kiskutyákkal?

Rohannom kell iskolába...
Bugadzsia Benjamin, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Legkedvesebb tárgyam
A hetedik születésnapomra kaptam ajándékba a mamámtól egy gyö-

nyörű zenedobozt.
Abban a pillanatban, mikor megláttam, a szívembe zártam. Alsó talpa-

zatát, ami kerek, rózsák díszítik. Az apró rózsaszín rózsákat aranyozott ko-
szorú fogja össze. A koszorú felett kék színű üvegszívek láthatók, amelyeket 
úgyszintén rózsák díszítenek. Felső része átlátszó gömb, ami üvegből van. 
A gömböt víz tölti ki. A közepében csavart aranyrúdon egy rózsákkal, gyön-
gyökkel díszített fehér lovacska áll. Az aranyrúd végén angyalkafej ékeske-
dik. A talapzat alatt egy kulcs található, amit ha megforgatunk, gyönyörű, 
kellemes dallam hallatszik. A lovacska a gömb közepén a dal hallatán el-
kezd forogni. Én minden este lefekvés előtt megforgatom a doboz alján a 
kulcsot, és meghallgatom a megnyugtató dallamot. Ilyenkor eszembe jut a 
szeretett mamám, aki már nincs velünk. 

Szabó Szepesi Andrea, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ősi kincsünk: édes anyanyelvünk
Mindenki számára természetes, hogy az anyanyelvét édesanyjától, ap-

jától és a nagyszüleitől tanulja meg. Ez a nyelv számunkra édes, de hogy ősi 
kincsünk is, azt csak most kezdem megérteni. 

Az én anyanyelvem a magyar nyelv. Körülöttem mindenki ezt beszéli. 
Ebbe a közegbe születtem bele, itt élek Vajdaságban. Magyarul gondolko-
dom és magyarul álmodom. Ha örülök valaminek, azt csak ezen a nyelven 
tudom elmondani, és ha fáj valami, azt is csak magyarul tudom megosztani 
a barátaimmal, a családommal. Fontos tehát, hogy mindenki megértsen, és 
én is megértsek másokat. 

Szüleim már beszélik a szerb nyelvet, mondják is, hogy milyen fontos ezt 
megtanulni. Ez az államnyelvünk, a felsőoktatás nyelve, a közhivatalokban 
is ezen a nyelven szólnak hozzánk. Ötéves korom óta tanulom, de megér-
tetni magam szerb nyelven nem tudom. Ha boldog vagyok, szerb nyelven 
azt mondom „srećan sam”, de ez már nem ugyanaz az érzés. Előbb le kell 
fordítani a szavakat, s a fordítás során halványulnak az érzelmek, érzések.

Az édes anyanyelvünkről, a magyar nyelvről nem sokat tudok. Most 
tanuljuk, hogyan alakult ki, és hogy régen másként ejtették ki a szavakat, 
mint most, más volt a helyesírás is. Másként beszéltek és beszélnek például 
Erdélyben, Csángóföldön vagy Budapesten. Az idegen szavak már befér-
kőztek a nyelvünkbe. Gyakran használjuk ezeket a szavakat lustaságból, ké-
nyelemből, megszokásból. Könnyebb leírni egy üzenetbe, hogy „jól wok”, 
mint azt, hogy „jól vagyok”. 

Egyszer a tanító néni feladatul adta, hogy írjuk le a tíz legszebb magyar 
szót. Sokat gondolkodtunk rajta. Kinek melyik szó szép és miért. Én félve 
olvastam fel, amit írtam: szeretet, édesanya, kenyér. Azt gondoltam, min-
denki mást írt, de  a végén kiderült, hogy mégsem volt olyan tarka a lista.

Én most nyolcadikos vagyok, a világból még nem sokat értek, de azt 
kezdem megérteni, hogy milyen fontos az anyanyelvünk. Mindent elvehet-
nek tőlünk, de az anyanyelvünket nem veszíthetjük el. Az évszázadok alatt 
sok nyelv kihalt, de a miénk még mindig él. Tovább kell adnunk és fejleszte-
nünk kell. Ápolnunk és őriznünk kell édes anyanyelvünket.

Ali Arszen, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Napló
2013. február 5.
Úgy gondoltam, hogy én is írok egy olyan naplót, mint Bálint Ágnes.
Ma reggel észrevettem, hogy elfogyott a csokoládém. Sajnos meg 

kellett szegnem a mindennapi szokásom: mármint, hogy minden reggel 
eszem egy falat csokoládét.

Kilenc óra lehetett, amikor átjött a barátnőm. Jól elszórakozgattunk, de 
csakhamar elment a kedvünk, amikor Pista kijelentette, hogy nem tűri meg 
az ilyen zajos szomszédokat. Mindig bele kell kötnie mindenbe. A múltkor 
azért volt felháborodva, mert a kutyánk egyet vakkantott. Mi lesz holnap? 
Talán azért lesz felháborodva, mert jobb jegyet kapok, mint a fia? 

A biológiára elültetett kukoricám sehogyan sem akar kicsírázni. Bizto-
san megijedt a szomszéd üvöltözésétől. Szerencsére a babházim már ki-
csírázott. 

Most rohanok az iskolába.
Balla Réka, 5. osztály, Petőfi Sándor iskola, DoroszlóPécsi Elizabetta topolyai tanuló rajza
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„Ősi kincsünk: anyanyelvünk” és szokásaink, családi hagyományok, erek-
lyék őrzői sorakoznak írásaikkal a mai Rügyfakadásban. Figyelmet érdemel 
Ali Arszen, anyanyelvünk szerepéről és szépségéről szóló gondolatébresztő, 
meggyőző értekezése, továbbá a nagyapának emléket állító Fa Dávid fogal-
mazásának szerkezeti felépítése és Szabó Szepesi Andrea szemléltető leírá-
sa a családi ereklyéről.

Az sem elhanyagolható, ha mindennapi élményeiteket örökítitek meg a 
magatok és az utókor számára. Különösen akkor, ha ezt napló formájában 
írjátok, mint a doroszlói ötödikesek tették, mert a naplóban az érzések és 
gondolatok nagyobb hangsúlyt kapnak. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a 
doroszlói ötödikesek fogalmazási készsége is dicséretes.

Szép idézetet választott leírása fölé Csabai Violetta („Csipkés ruhában állnak 
a fák”), fogalmazása pedig szókincsének gazdagságát bizonyítja. Ehhez társul-
nak ma a téli élmények versben és prózában: Tél, Angyalka levelet olvas. Az 
utóbbit a levélforma teszi különlegessé, varázslatossá pedig a címzett.

Az e heti postába 11 jó írás érkezett, és ezt a következőknek köszönöm:
Doroszló: Balla Réka, Bugadzsia Benjamin, Pauzárd Dávid, Podnar Alen;
Szilágyi: Francia Fábián;
Törökbecse: Bálint Tibor;
Zenta, Thurzó Lajos iskola: Abonyi Zsóka, Csabai Violetta, Csabai Zsó-

fia, Medve Orsolya és Törteli Réka.
A jövő héten nemcsak a minőséget, a mennyiséget is szeretném megkö-

szönni.
Üdvözlettel: 

Tomán Mária

Kedves Pajtások!„Csipkés ruhában állnak a fák”

Egy nap kinéztem az ablakon, és nagy örömömre, fehér hó-
takaró borította a várost. Úgy gondoltam, elmegyek egyet sétálni.

A táj leírhatatlanul gyönyörű volt! A fák csipkés ruhát öltöt-
tek, és a lábam alatt ropogott a hó. Mindent fehér takaró borított, 
a házak is ünneplőbe „öltöztek”. Az utak olyanok voltak, mint a 
jégpálya, ezért az autók csak lassan haladtak, így az autóban ülők 
is csodálhatták a lenyűgöző látványt. A kéményekből sűrű füst 
gomolygott táncolva az ég felé. A napsugarak szikrázva tükrö-
ződtek vissza a tengernyi pehelykristályról. A pocsolyák tetejét 
kemény páncél fedte. Ezekk veszélyesen lapultak meg a fehér 
lepel alatt. A puha csendet gyereklárma vagy lapátoló felnőt-
tek hangja törte meg néhol. Ahol még nem hányták el a havat, 
számtalan láb- és szánkónyom látszott. A gyerekek jókedvűen 
hógolyóztak vagy hóembert építettek. A hanyatló nap sugarai 
erőtlenül csillogtak a jégcsapokon. Vöröseslilás színűre festette 
a felhőket, majd „aludni” tért. Mély lélegzetet vettem a friss leve-
gőből, és hazaindultam. Visszafelé ugyancsak gyönyörködtem a 
táj szépségében.

Számomra a tél nem a legkedvesebb évszak, de a téli táj cso-
dálatos.

Csabai Violetta, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Angyalka levelet olvas

„Csendesen úszkáló, ezüstperemű bárányfelhőn rózsás kis an-
gyal hasalt. Egy csomó levélke volt előtte, azokat nagy élvezettel 
olvasta. Írástudó angyal volt, mert mielőtt szárnyai nőttek volna, 
odalenn a földön elvégzett harmadfél elemi osztályt. Volt a levelei 
közt olyan, amelyet durva papírra írtak, girbegörbe gyerekbetűk-
kel és fogyatékos helyesírással. De volt köztük elegáns, címeres 
kártya is. Az egyik levélkén nagyot nevetett az angyal.”

Kedves Angyalka!
Régen írtam neked. Utolsó levelem óta sok minden történt ve-

lem. Képzeld, megtanultam úgy csúszni a jégen, hogy ne essek el.
Egy nap, amikor mentünk haza az iskolából a barátnőmmel, 

Kittivel, megpillantottunk egy kisebb jégpályát. Kitti elkezdett su-
hanni a jégen, és hívott engem is:

– Gyere mókázni!
– De én félek, mert el fogok esni! – feleltem.
Később megérkezett a másik két osztálytársam is, Timi és Tomi. 

Ők is azon tűnődtek, hogy miért nem játszom. Elkezdtek csúszkál-
ni Kittivel együtt. Meglepő volt, hogy milyen profin siklanak.

Addig biztattak, biztattak, míg vettem a bátorságot, és kipró-
báltam.

– Gyere, megfoglak! – mondta a barátnőm.
Megmutatták, hogyan kell. Azt mondták, hogy kicsit ferdén áll-

jak, és a lábammal egyensúlyban tartsam a testem. Én úgy tettem, 
ahogyan mondták.

Így hát nekiveselkedtem a jégnek, és elindultam. Izgatott vol-
tam, de azért féltem is.

Mentem-mentem, és nem estem el, csak majdnem!
Átjutottam. Nem csúsztam el! Sikerült! – örültem.
A többiek is örültek.
Annyira beleéltem magam, hogy egyszer csak hopp, elcsúsz-

tam. Jól megütöttem a popsimat. Még a mai napig is fáj. A többiek 
felsegítettek. Még suhantunk párat, aztán elindultunk hazafelé.

Jó móka volt csúszkálni, és örülök, hogy megtanultam (csúsz-
kálni) a jégen is közlekedni.

Kedves Angyalka, írjál te is az életedről! Bizonyára veled is tör-
ténnek nemcsak vicces, de csodás dolgok is! Addig is, míg ideér a 
leveled, szeretettel üdvözöllek!

Varsi Anett
Ada, 2012. XII. 12.

Varsi Anett, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Hideg van és fúj a szél,
Nyakunkon ül még a tél.
Csizmát húzz a lábadra,
Kabátot a hátadra!

Kesztyűdet vedd a kezedre,
Sapkádat a fejedre.
Készülj, most már, készülj végre,
Készülj el a hideg télre!

Tél

Reggel majdnem megfagyunk,
Az iskoláig kocogunk.
Iskolatáska húzza hátunk,
Friss havat tapos a lábunk.

Zserai Petra,  Hunyadi János iskola, Csantavér

Kovács Henrietta
magyarittabéi 

tanuló rajza
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A magyar tévéállomások gyakran 
vetítik Jackie Chan filmjeit, nem is 
múlnak el a családi ünnepek Jackie 

Chan akrobatikus harcmutatványai nélkül. 
A hongkongi színész ugyanis egyben harc-
művész, harckoreográfus, kaszkadőr, komi-
kus, rendező, producer, forgatókönyvíró, 
sőt énekes és vállalkozó is. Hírnevét magas 
szintű harcművészképzettsége mellett el-
sősorban akrobatikus harc- és kaszkad-
őrstílusa, komikus szerepei, improvizatív 
eszközhasználata és veszélyes mutatványai 
alapozták meg. A hetvenes évektől szerepel 
filmekben, de képregényeket, rajzfilmet és 
videojátékokat is mintáztak róla. Több mint 
száz filmben játszott, a Részeges karatemes-
terben, a Rendőrsztoriban, a Karate kölyök-
ben, de a Csúcsformában és a Balhé Bronx-
ban című filmek is az ő nevéhez fűződnek. 
Képzelt riportunk Jackie Channel készült. 

– Hogyan emlékszel vissza a gyermek-
korodra? 

– A szüleim a kínai polgárháború elől 
menekültek, így én Hongkongban szület-
tem. Ezt jelenti az eredeti nevem, Chan 
Kong-saang is – „Hongkongban született”. 
Eleven gyerek voltam, ezért a családom 
„ágyúgolyónak” becézett. A szüleim a fran-
cia konzulnak dolgoztak, így sok időt töl-
töttem a konzulátus környékén. Talán ekkor 
ébredtem rá arra, hogy mennyire fontos 
a nyelvek ismerete. Mára már hét nyelven 
beszélek, habár nem mindegyiken tudok jól 
írni és olvasni. 

– Mikor kezdtél színészettel és harc-
művészettel foglalkozni?  

– A tanulmányaim rosszul kezdődtek, 
már az általános iskola első évében meg-
buktam, így a szüleim kivettek. Apám a hat-
vanas évek elején az ausztráliai Canberrába 
költözött, hogy az amerikai nagykövetség 
szakácsa legyen, engem pedig Jyu Zim-yjun 
mester bentlakásos akadémiájára írattak be. 
Az elkövetkező tíz évet rendszeres edzéssel, 
színjátszással, harcművészetekkel és akro-
batikával, sőt énekléssel töltöttem. 

– Filmekben mikor jelentél meg? 
– Először nyolcévesen, eleinte kisebb 

szerepekben vagy kaszkadőrként. 
– Melyik filmben kaptad meg az első 

főszerepedet? 
– A Little Tiger of Cantonban, amelyet 

1973-ban mutattak be Hongkongban. Több 
filmben is szerepeltem ekkortájt, de nem 
voltak túl sikeresek. 

– Hogyan lett a neved Jackie Chan? 
– Amikor főiskolás lettem, visszamentem 

a szüleimhez, Canderrába, ahol egy épít-
kezésen dolgoztam. Ott egy építőmunkás, 
Jack törődött velem, ezért mindenki azzal 
heccelt, hogy én vagyok a kis Jack, a Jackie. 
Ez a név rajtam is ragadt. Egyébként a valódi 
nevemet a kilencvenes évek elején Fong Si-
lungra cseréltem, mert a Fong apám családi 
neve volt. 

– Mikor törtél be Hollywoodba? 
– Az első hollywoodi filmem a Bunyó a 

javából volt, majd pedig kaptam egy kisebb 
szerepet az Ágyúgolyó futamban. Ez a film 
elgondolkodtatott. Miután a végén bemu-
tatták, hogyan készült egy-egy jelenet, el-
határoztam, hogy majd a saját filmjeimnél 
is megmutatom a nézőknek, milyen veszé-
lyeket rejt egy-egy akciójelenet forgatása. 

– Miért kezdted el magad készíteni a 
filmjeidet? 

– Túl voltam már néhány sikerfilmen, de 
a kilencvenes években nem ment minden 

simán. Eleinte csak rosszfiúszerepet kaptam. 
Ezeket elutasítottam, mert nem akartam, 
hogy ilyennek lássanak az emberek. Olyan 
filmeket akartam készíteni, amelyeket gye-
rekek is nézhetnek. Egy hongkongi filmet 
azért utasítottam el, mert egy gonoszt kel-
lett volna eljátszanom, aki megver egy nőt. 
Ilyesmit még filmen is ocsmány dolog mű-
velni. Ezért, amint tudtam, saját produkciós 
házat hoztam létre, és végre úgy csinálhat-
tam a filmjeimet, ahogyan én akarom. 

– Sokszor sérültél meg a filmjeid for-
gatásán? 

– Az nem kifejezés. Az Istenek fegyver-
zete forgatásán például leestem egy fáról, 
és betört a koponyám. Szinte nincs olyan 
testrészem, ami ne sérült volna meg: el-
törtem már az ujjaimat, az arccsontomat, a 
csípőmet, a szegycsontomat, a bokámat és 
az összes bordámat, méghozzá többször is. 
A sérüléseim mindig arra motiváltak, hogy 
máskor pontosabb legyek. 

L. M. 

Jackie Chan
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(Domonkos Istvánnak)

én lenni pap misézni sok falu
imazsámolyt oltárt enni a szú
én lenni nőtlen nem férfiatlan
vágyni a menyország jó meleg katlan
mindig szót fogadni hierarchia
nem menni night club inni jó pia
tisztelni dogma dogma jó dolog
állami fogda a föld nem forog
én enni ostya ostyahulladék
vörös rongy rázni habzószájú ég

nézni néhanap az örgébicsek
repülnék isten mért nem érti meg
ikarusz szárnyak gyönge ragasztó
megbuggyant immár minden földi jó
szentlélek billeg tört szárnyú galamb
nézni jobbra-balra akár a rab
siratni halott drága koporsó
kisbaba prüszköl izleli a só
lenni keresztény kozmopolita
enni svédasztal kozmás a liba
és fogyni fogyni fogyni szüntelen
lehet-e élni bűnben bűntelen

Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek...
Össze tudod-e rakni még a Margit szigetet?
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,
A halottnak szakálla nő, a neve számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A pillangó, a gyöngy, a szív nem az már, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkának énekét
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti még.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasom, s azt feleli: oké!
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet...”
Az óhiói bányában megbicsaklik a kezed,
A csákány koppan, s nevedről lehull az ékezet,
A Tyrrén tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi be az ausztrál éjszakát...
Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: Az nem lehet, hogy oly szent akarat...
De már tudod: Igen! Lehet!... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár.
A konzul gumit rág, zabos, törli szemüvegét.
Látnivaló: untatja a sok okmány és pecsét.
Havi ezret kap és kocsit. A missis és a baby
Fényképe áll az asztalán. Mi volt nekik Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava? Rippl színei? Bartók vad szelleme?
Az nem lehet, hogy annyi szív... Maradj nyugodt, lehet!
A nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj! Tudjad: már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.

Még azt hiszed, hogy élsz... Nem... Rossz álom ez is!
Mert hallod a dörgő panaszt: Testvér testvért elad!
S egy hang aléltan közbeszól: Ne szóljon ajakad...!
Egy másik nyög: Nehogy ki távol sír a nemzeten...
Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen...
Hát így. Keep smiling. És ne kérdezd senkitől, miért?
Vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál. Ezért!
És szerb voltál, litván, román. Most hallgass és fizess!
Kimúltak az aztékok is. Lesz majd hát, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar leletet.
A rádióaktív hamu mindent betemet...
Tűrd, hogy ember nem vagy ott, csak osztályidegen!
Tűrd, hogy ember nem vagy itt, csak szám egy képletben!
Tűrd, hogy Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég!
Nem kell villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség...
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet.
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
S ne mukkanj, mikor a boss megszámolja fogad!
Szorongasd még rongyaid, a bugyrodat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt...
Mert ez maradt. Zsugorian még számbaveheted
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet...
És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet...
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet...
És elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk...
Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:
Ime, por és hamu vagyunk. 

Márai Sándor

Halotti beszéd

Bogdán József

Lenni szárnytalan 
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Bosnyák Istvánnak ajánlva
Elmém csak tévelyeg széllel kétségben, 
Mint vasmacska nélkül gálya a tengerben; 
Kormányeltörésben, 
Nincsen reménysége senki szerelmében. 

                                                    (Balassi Bálint) 
IZZASZTÓ RENDSZEREK – a tőkés iparban a 

munkaintenzitás növelésének különféle 
rendszerei. 
(Közgazdasági kislexikon) 
A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a ma-

gántulajdon nem örök kategória. 
(Közgazdasági kislexikon) 
PROLETARIATUS – a tőkés társadalom bérmun-

kásainak osztálya, 
amely a termelési eszközök tulajdonától meg-

fosztva kénytelen a tőkéseknek eladni 
munkaerejét. 
(Közgazdasági kislexikon) 
NÉPESSÉG MIGRÁCIÓJA – egyes országok állam-

polgárainak bevándorlása egy 
másik országba állandó vagy időleges letelepe-

dés céljából. 
(Közgazdasági kislexikon) 

én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll 
világ 
pro-árjai 
világ 
kontra-árjai 
ez lenni vers 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
és nem bírni nemzeti 

fogások erős szaga 
csinálni külföldből 
portable haza 
és menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én nem látni 
új látóhatár 
én menni külföld 
talpalni csikorgó havon 
élet nercbundákban jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én lenni kicsi prémes 
külföld nem húzni vonósnégyes 
adni tabletta be nekem 
én lenyelni 
mi megszűnni 
én keverni kártya 
mondani röf-röf 
hitvesi ágy 
enni orosz-forradalom-kaviár 
keresni mi 
találni rím 
mirím mirím 
mirririm 
lenni harmincéves 
nappal mutogatni 
este tapogatni 
éjjel hófehér lapon 
élet hegyes fák közül jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én írni 
levél haza 
mama én lenni bacilushordozó 
én fertőzni nem beszélni 
érinteni 
én túlélni tan idea rendszer 
állam-temetés én vinni kereszt 
lenni forradalom alkimistája 
plasztik virággal gomblyuk 
nyolc elemi kijárva 
csinálni külföld buli 
mágikus bomba 
görbe csövű puska 
lőni halott királyra 
lelkemen nem lenni bugyi 

forradalom lárma tömeg 
szavak szakállak vér 
ízléses pakolásban 
fagyasztva szárazon 
nem venni el sámson erejét 

a szivárványos északon 
marx jönni fehér kesztyű 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én kapni levél 
egri ki kell juttatni 
vili bácsi 
gellért fia fifi 
siptár otthagyni nénát 
tata leesni bicikli 
mentő elvinni 
lenni piac szerda 
pap jönni szedni adó 
mosni ing gatya 
kapálni sír 
nem merni lehunyni szem 
hallani egér kapar 

én állni márványtalapzaton 
élet lábujjhegyre állni 
vágni engem nyakon 

Domonkos István 

Kormányeltörésben
(Részlet)

Ma van az anyanyelv világnapja. Ki-
nek ünnep, kinek emlékezet.

A mai Gyöngyhalász inkább az utób-
bi jelenséghez kötődik. A nyelvi iden-
titás katasztrófáiról szól. Domonkos 
István híres Kormányeltörésben című 
verséből olvashattok egy részletet, 
amelyre keserű reflexióként „íródik rá” 
Bogdán József Lenni szárnytalan című 
profán „imája”. S itt van még az emig-
ráns Márai Sándor Halotti beszéd című 
kultikussá lett költeménye. A sor vég 
nélkül folytatható  lenne, rögtön pl. 
Szilágyi Domokos Bartók Amerikában 
című hosszúversével. Folytassátok ti az 
olvasást! Nagyszerű élmény.

Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!
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A The Black Keys az 55. Grammy 
Awards legnagyobb győztese. Az ohi-
ói rockduó a világ legrangosabb zenei 

díjainak átadóján, Los Angelesben három ka-
tegóriában diadalmaskodott, és a frontembe-
rét külön is díjazták. A The Black Kyest a Leg-
jobb rockelőadónak választották a Lonely Boy 
című szerzeményéért, amely elvitte a pálmát 
a Legjobb rockdal kategóriában is. A Legjobb 
rockalbum a formáció 2011 decemberében 
megjelent El Camino című nagylemeze. A duó 
énekes-gitárosa, Dan Auerbach Az év popze-
nei producere kategóriában is diadalmasko-
dott. 

A rendezvény Taylor Swift fellépésével 
indult, aki a We Are Never Ever Getting Back 
Together című slágerét adta elő. Gólyalábasok 
is csatlakoztak hozzá a színpadon: egy fehér 
nyúl és néhány bábu, akik az Alice csodaor-
szágban témát imitálták.

Ed Sheeran és Sir Elton John is előadtak 
egy közös produkciót, ez előbbi slágere, a The 
A Team volt. Az est folyamán fellépett még Jus-
tin Timberlake, Alicia Keys és a countrysztár 
Carrie Underwood is. Sting, Bruno Mars és 
Rihanna egy Bob Marley-emlékelőadással 
készültek, melyben Rihanna és Marley fia, 
Ziggy duettben adta elő a reggae legenda 
1980-as klasszikusát, a Could You Be Lovedot.

Az 55. Grammy Awards – a legkiemeltebb 
kategóriái és a díjazottak:

Az év felvétele – Gotye featuring Kimbra: 
Somebody That I Used to Know

Az év dala – fun. featuring Janelle Monáe: We 
Are Young

Az év albuma – Mumford & Sons: Babel
Legjobb új előadó – fun.

Legjobb popelőadó – Adele: Set Fire to the 
Rain (Live)

Legjobb popduó vagy popzenekar – Gotye 
featuring Kimbra: Somebody That I Used to 

Know

Legjobb popalbum – Kelly Clarkson: 
Stronger

Legjobb hagyományos popalbum – Paul 
McCartney: Kisses on the Bottom

Legjobb instrumentális popalbum – Chris 
Botti: Impressions

Legjobb dance-felvétel – Skrillex & Sirah: 
Bangarang

Legjobb dance- vagy elektrozenei album 
– Skrillex: Bangarang

Legjobb rockelőadó – The Black Keys: Lonely 
Boy

Legjobb hardrock- vagy metálelőadó 
– Halestorm: Love Bites (So Do I)

Legjobb rockdal – The Black Keys: Lonely 
Boy

Legjobb rockalbum – The Black Keys: El 
Camino

Legjobb alternatívzenei album – Gotye: 
Making Mirrors

Legjobb r&b-előadó – Usher: Climax
Legjobb hagyományos r&b-előadó 

– Beyoncé: Love on Top
Legjobb r&b-dal – Miguel: Adorn

Legjobb r&b-album – Robert Glasper 
Experiment: Black Radio

Legjobb rapelőadó – Jay-Z & Kanye West: 
Niggas in Paris

Legjobb rapzenei együttműködés – Jay-Z 
& Kanye West featuring Frank Ocean & The-

Dream: No Church in the Wild
Legjobb rapdal – Jay-Z & Kanye West: Niggas 

in Paris
Legjobb rapalbum – Drake: Take Care

Legjobb countryelőadó – Carrie 
Underwood: Blown Away

Legjobb countryduó vagy -zenekar – Little 
Big Town: Pontoon

Legjobb countrydal – Carrie Underwood: 
Blown Away

Legjobb countryalbum – Zac Brown Band: 
Uncaged

Legjobb new age-album – Omar Akram: 
Echoes of Love

Legjobb vokális jazzalbum – Esperanza 
Spalding: Radio Music Society

Legjobb instrumentális jazzalbum – Pat 
Metheny Unity Band: Unity Band

Legjobb gospel- vagy keresztényzenei 
előadó – Matt Redman: 10,000 Reasons 

(Bless the Lord)
Legjobb gospeldal – Mary Mary: Go Get It

Legjobb gospelalbum – Lecrae: Gravity
Legjobb bluegrass-album – Steep Canyon 

Rangers: Nobody Knows You
Legjobb bluesalbum – Dr. John: Locked 

Down
Legjobb folkalbum – Yo-Yo Ma, Stuart 

Duncan, Edgar Meyer & Chris Thile: The Goat 
Rodeo Sessions

Legjobb reggae-album – Jimmy Cliff: 
Rebirth

Legjobb világzenei album – Ravi Shankar: 
The Living Room Sessions Part 1

Az év popzenei producere – Dan Auerbach
Legjobb rövid videó – Rihanna featuring 

Calvin Harris: We Found Love
Legjobb hosszú videó – Mumford & Sons, 
Edward Sharpe, Magnetic Zeros & Old Crow 

Medicine Show: Big Easy Express
Összeállította: L. M. 

Tarolt a The Black Keys!

Taylor Swift

The Black Keys Gotye
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Férfiak dominálnak a BBC Radio 6 Music elmúlt tíz év legjobb 
száz dalát összesítő listáján, amelyet a hallgatóik szavazatai 

alapján állítottak össze. A rádióállomás egyébként ezzel fennál-
lásuk tíz évét is ünnepelte. A dalokra több mint százezren sza-
vaztak. A legnagyobb kedvenc a Coldplay 2003-as Clocks, azaz 
Órák című szerzeménye lett, amelyet az Arctic Monkeys I Bet You 
Look Good On The Dancefloorja, és az Elbow One Day Like This 
című dala követ. A lista negyedik helyén a Bloodbuzz Ohio The 
Nationalja, az ötödiken pedig a The Killers Mr Brightside-ja he-
lyezkedik el. A The White Stripes a top 10 egyetlen olyan együt-
tese, amelyben nő is van, ők a Seven Nation Army dallal kerültek 
a hatodik helyre. Utánuk következik a The Flaming Lips Do You 
Realize?? dala, valamint Johnny Cash Hurt című balladája. A top 
10-et a British Sea Power Remember Me és a Radiohead There 
There dalai zárják.

A nőket a top 10-en kívül kell keresni, Lana Del Rey Video Ga-
mese a 24., a néhai Amy Winehouse Rehabje a 25., Adele Home-
town Gloryja pedig a 28. pozíciót tudta megszerezni

A Fall Out Boy 2010-ben közölte rajongóival, hogy egy idő-
re visszavonulnak, és idejük nagy részét pihenéssel töltik. 

Rajongóik így is kitartottak kedvenceik mellett. Azóta eltelt 
csaknem három év, az együttes pedig nemrég hírül adta, hogy 
visszatérnek, és a tervek szerint május 7-én az új nagylemezük is 
napvilágot lát majd. Az albumuknak a Save Rock and Roll címet 
adták, és azt is elárulták, hogy az első dal a My Songs Know What 
You Did in the Dark (Light Em Up) lesz. 

A szünet éveiben egyébként az együttes tagjai különféle 
projektekben bukkantak fel. Pete Wentz basszusgitáros a Black 
Cardsszal zenélt, Andy Hurley dobos az Enabler albumán sze-
repelt, Patrick Stump énekes pedig szólóalbumot csinált Soul 
Punk címmel.

Mariah Carey az öt Grammy-díj és tizenhárom stúdióalbum 
után kis ideig kizárólag magára és családjára koncentrált. 

Az énekesnő néhány évig tartó pihenője után tavaly nyáron meg-
jelentetett egy új dalt, a Triumphant (Get ’Em) címűt, Rick Ross és 
Meek Mill rapperek közreműködésével, hamarosan pedig az Óz, 
a csodák csodája mesefilm dalát énekli, amelynek címe Almost 
Home. A videoklipben Mariah Carey mellett az elkészült filmből is 
láthatunk néhány jelenetet. A klipet LaChapelle rendezte, akivel 
az énekesnő már nem először dolgozik együtt. Korábban ő készí-
tette a 2011-es Glitter album vezető dalának, a Loverboy klipjét is. 
Az Óz, a csodák csodája márciusban kerül a mozikba, a filmet és 
a dalt pedig a Disney és az Island Def Jam is együtt népszerűsíti 
Mariah-val. A történet ezúttal nem a kalandozók utazásait dol-
gozza fel, hanem kizárólag Ózról szól. A főbb szerepeket James 
Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz és Michelle Williams játssza. Dan-
ny Elfman forgatókönyvét Sam Raimi rendező viszi vászonra.

Nem folytatja tovább a kö-
zös munkát a The Mars 

Volta duó. A hírt a progresszív 
rockegyüttes tagja, Cedric Bix-
ler-Zavala közölte a nyilvános-
sággal. A zenekar másik tagja 
Omar Rodriguez-Lopez új for-
mációja, a Bosnian Rainbows 
január végén adta ki első önál-
ló kislemezét. Zavalának állító-
lag épp ebből lett elege, hogy 
társa minden magánprojektjét 
a The Mars Volta elé helyez. A 
duó tavaly jelentette meg ha-
todik albumát, Noctouringuet 
címmel, és annak ellenére, 
hogy mind a rajongók, mind 
a kritikusok is kitörő lelkese-
déssel fogadták, Lopez már 
turnézni sem akart. Nehezen 
egyezett csak bele tizenkilenc 
koncertbe, amit végül megtar-
tottak.  

A pszichedelikus, progresz- 
szív rockegyüttes, a The Mars 

Volta 2001-ben alakult. A csa-
pat hivatalosan kéttagú volt, 
együtt szerezték a dalokat is. 
A számokat a The Mars Volta 
Group játszotta fel lemezre, 
és az élő koncerteken is kiegé-
szítették a két tagot. A zene-
kar hat nagylemezt adott ki. 
Lopez mindeközben tizenegy 
stúdióalbumot készített, és ta-
valy megalapította a Bosnian 
Rainbowst, amelynek mene-
dzselésével töltötte ideje nagy 
részét. Ennek ellenére – mond-
ta Zavala – készítik új lemezét.

Szeretik 
a Coldplay óráit

Visszatérnek a fiúk

Ennyi 
volt

Az Ózban énekel 
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Emlékszik még valaki egyáltalán, hogy 
mi az a CP/M? A legtöbben már nem 
találkoztunk ezzel az operációs rend-

szerrel, mely több vonásában a DOS elődjé-
nek tekinthető, egyesek szerint olyannyira, 
hogy a Microsoft a CP/M kódját (illegálisan) 
felhasználva fejlesztette ki első DOS szoft-
verét. Most úgy tűnik, hogy egy szakértői 
vélemény kizárja a kódplágiumot. 

Gary Kildall alkotta meg a Control Prog-
ram for Microcomputers (CP/M) operációs 
rendszert, mely 8 bites gépeken futott, 
akkoriban leginkább flopilemezről. Intel 
8080 (később 8085) vagy Zilog Z80 mikro-
processzorok valamelyike kellett hozzá, a 
Z80 ugyanis képes volt végrehajtani az In-
tel utasításkódokat. Telepíthető volt persze 
PC-re, de leginkább a PC-t megelőző más 
gépekhez (MITS Altair 8800, IMSAI 8080, 
Osborne 1) adták és vásárolták. Itthon talán 
a zsákutcának bizonyult Commodore 128 
kapcsán ismerhetik legtöbben, ez a gép 
ugyanis két processzort tartalmazott, egy 
MOS 8502-est a C64 kompatibilitás miatt, és 
egy jóval erőteljesebb Z80-at, hogy futtat-
ható legyen a gépen a CP/M. Úgy mellesleg 
C128-on szinte soha senki sem használta a 
rá optimalizált operációs rendszert. 

A DOS-t az idősebbek zöme is csak látás-
ból ismeri. Azt sem mindenki tudja, hogy a 
Microsoft kezéből elhíresült operációs rend-
szert (MS-DOS) eredetileg az IBM számára ké-
szítette (vagy még inkább készíttette) a cég. 
Saját rendszere nem lévén, az SCP-től vásá-
rolta meg saját alapszoftverük 8080 CPU-ra 
portolt változatát QDOS (Quick and Dirty 
Operating System) néven. Felbérelte a Mic-
rosoft a rendszer portolóját, Tim Patersont, 
hogy a QDOS-ból faragjon PC DOS-t, és ezt 
adták el az IBM-nek PC DOS néven.

Szokatlan, hogy egy külső céget, a Mic-
rosoftot bízta meg az IBM, és emellett még 
szokatlanabb, hogy olyan szerződést írtak 
alá, mely lehetővé tette, hogy a PC DOS-t 
saját név alatt a Microsoft is árusítsa. (Végső 
soron ez a nyitott kapu tette a Microsoftot 
azzá, ami ma, hiszen hosszú éveken át gya-
korlatilag minden IBM PC klónon MS-DOS 
futott.)

Ránézve a CP/M terminálképernyőjére 
mindenkinek feltűnik a hasonlóság a Mic-
rosoft első operációs rendszerével – annyi 
biztos, hogy mai szemmel a CP/M is meg-
lehetősen fapa-DOS. Vannak, akik még to-
vább mennek, és azt feltételezik ez alapján 
(és keringő pletykákra építve), hogy a Mic-
rosoft annak idején az időkényszer hatásá-
ra felhasznált részeket a CP/M rendszerből, 
illetve a DOS valójában egy továbbírt CP/M. 
Maga Kindall, a CP/M szerzője is azt állította, 
hogy a QDOS és következésképpen az MS-
DOS a CP/M egyes részeit felhasználva ké-
szült. Csakhogy törvényszéki eljárás során 
ezt sosem bizonyította, pedig a Computer 
Software Copyright Act of 1980 már akkori-
ban is alapot biztosított volna a jogi eljárás 
megkezdéséhez.

Nemrégiben Bob Zeidman szakértő-szer-
ző előkaparta a vitatott rendszerek kódját 
és forráskódját (ahol elérhető volt), és saját 
CodeSuite hasolnóságelemző, plágium-ku-
tatásra alkalmas szoftverével tűz alá vette. 
A vallatószoftver a témában ismert MOSS és 
JPlag fejlesztéseket használja fel. Némiképp 
megkérdőjelezi a Zeidman önzetlenségét, 
hogy a CodeSuite saját cégének kereskedel-
mi szoftvere, de attól még ugyanezt alkal-
mazták már számos intellektuális javakkal 
összefüggő per során, ahol Zeidman cége 
volt megbízva mint IT-szakértő. Minden 
igyekezet ellenére sem derült fény az elem-
zés során semmiféle érdemi azonosságra, 
eltekintve a szokásos alapkulcsszavaktól (pl. 
disk, memory). Amúgy ez már a keresés előtt 
is várható volt, mivel a CP/M nagyrészt PL/
M nyelven készült, kisebb részt assembly-
ben, míg a QDOS forrása teljes egészében 
assembly. Nem valószínű, hogy egy maga-
sabb szintű nyelv fordítójával készült gépi 
kódot újra assembly forrásra alakítanának 
(disassembly), és így lopnák el. A konverziós 
során elvesznének a változónevek, az egész 
munka logikája oda lenne, egyszerűbb tisz-
ta lappal kezdeni és újraírni az egészet...

Commodore 128

CP/M 86 PC DOS

Tisztára mosták a DOS-t
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KOS
Valakivel, akivel jóban voltál, kicsit 

megfeneklik a kapcsolatotok, ezért nem 
lesz könnyű ez a hét. A legjobb, amit te-
hetsz, hogy bizakodsz a megoldásban. 
A hétvégén a családod kikiáltott fekete 
báránynak, pedig nem érzed magad an-
nak. Nem tettél az utóbbi időben olyan 
dolgokat, amiket a szemedre vetettek.

BIKA
Egyik pillanatról a másikra újabb és 

újabb ötletek villannak az agyadba. Egy 
kis kezdeti lelkesedés, és máris sínen 
vagy! Nem érzed jól magad a bőröd-
ben, ezért  valamit változtatni szeretnél 
magadon. Érdemes előtte megbeszélni 
a dolgokat olyan emberekkel, akik ob-
jektívan látnak, és véleményt tudnak 
mondani.

IKREK
Társaid a megszokottnál is segítőké-

szebbek lesznek a héten. Ezt a te zse-
niális ötleteddel társítva elég izgalmas 
egyveleget kapunk, úgyhogy kalandra 
fel! Mindent megteszel, hogy a kedven-
cedet kezeltesd. Az ismerőseid nem ér-
tik, miért áldozol ennyit egy állatra. Ő az 
egyik leghűségesebb barátod, akit nem 
hagyhatsz cserben.

RÁK
Jelentősen összezsugorodik egy-két 

probléma, amivel mostanában küz-
döttél. Kezdesz racionálisabban gon-
dolkodni, úgyhogy itt az ideje egy kis 
tervezgetésnek! Olyan fajta béke szállt 
meg, amilyet régóta nem éreztél. Hogy 
ne stresszelj tovább, meg kell szabadul-
nod egy megrögzött, rossz szokásodtól.

OROSZLÁN
Nem válnak már be a régi módszere-

id, ideje frissítened kicsit! Kezdetben az 
újdonságok szokatlanok, de sokkal ha-
tékonyabb leszel tőlük. Mostanság csak 
a sorozatok és a filmek kötik le a figyel-
medet. Szabad idődben begubózol, és 
csak a tévét meg a monitort bámulod. 
A barátaid szóvá teszik, hogy elhanya-
golod őket.

SZŰZ
Könnyelműen bánsz a pénzzel, ami 

nem a tiéd. Nem ártana kicsit komolyab-
ban venned a dolgot, ha nem szeretnéd, 
hogy elveszítsd mások bizalmát! Egy 
kínos szituációba keveredhetsz. Nem 
szereted, amikor kijavítanak, mert úgy 
érzed, te mindent helyesen tudsz. Is-
merd be néha, hogy nem vagy mindig 
mindenben tökéletes.

MÉRLEG
Valaki nagy segítségedre lesz, ezért ne 

tartsd magadban a problémáidat. A lé-
nyeg, hogy idősebb ismerős legyen, mert 
szükséged lesz a tapasztalataira. Mindig 
szívesen fordulsz tanácsért a szüleidhez, 
de most nem ezt teszed. Van egy szemé-
lyes ügyed, amiről csak egy hozzád közel 
álló barátodnak mesélsz. Őt is félve avatod 
be, félsz, hogy elítél a cselekedetedért.

SKORPIÓ
Rendkívüli inspirációt nyújtanak az ide-

gen dolgok, ezért mozogj minél többet 
különleges környezetben! Ne fogd annyi-
ra szorosan a gyeplőt a kapcsolatodban, 
mert nem lesz jó vége. Hagyj a másik fél-
nek több szabadságod, mert az erőszakos-
ságodnak hamarosan meglesz az eredmé-
nye, ha nem vigyázol.

NYILAS
Könnyen megeshet, hogy kisebb-na-

gyobb félreértésekbe keveredsz, de egy 
kis kreativitással minden szorult helyzetet 
megoldasz. Ha azt várod el másoktól, hogy 
megértsenek, te is tegyél ezért. Kiakadsz 
egy barátodon, aki nem hajlandó egyet-
érteni veled egy helyzetben. Ne viselkedj 
óvodás módjára, és majd ő is másképp vi-
szonyul hozzád.

BAK
A feladataid sora idővel felelősségteljes 

küldetéssé válik, amiben megmutathatod 
a társaidnak – és főleg a tanáraidnak, hogy 
mire vagy képes. Ne ijedj meg, itt a te időd! 
Javíthatatlanul romantikus alkat vagy, és 
ez most nem lesz előnyös számodra. So-
kan naivnak tartanak, hogy ennyire hiszel 
a szerelemben, és valaki megbántja az 
ilyen jellegű érzéseidet.

VÍZÖNTŐ
Igencsak felpörögnek a dolgok a héten. 

Szükséged lesz a tudásodra, miközben új, 
ismeretlen feladatokkal találod szembe 
magad. Minden érzelem meglátszik raj-
tad. Próbálod palástolni, hogy nem találod 
a helyed és feszült vagy, de mindenki leol-
vassa az arcodról az igazságot.

HALAK
A gyorsaság a barátod és az ellenséged 

is lehet. Sok dolgod van, de mindenképp 
olvasd át a fogalmazásokat, dolgozatokat 
legalább egyszer! Érdemes lenne bele-
kezdeni a régóta halogatott feladatodba 
is, amire már csak pár nap maradt hátra. 
Most a kreativitásod is segít, sok jó ötleted 
támad munka közben.
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Minden hírességnek van külön sminke-
se, fodrásza, kozmetikusa, ám azt so-

sem gondolnánk, hogy ők nem biztos, hogy 
mindig a legdrágább kellékekre, krémekre, 
pakolásokra, balzsamokra esküsznek. Lás-
suk, mik az ő házi praktikáik!

Göndör fürtök luffával
Gwyneth Paltrow fodrásza szerint nem 

szükséges drága balzsamokra, pakolásokra 
költeni, ha azt szeretnénk, hogy a hajunk 
finoman lágy és selymes legyen, ne legyen 
száraz és ne szálljon, mintha fel lenne töl-
tődve. Sőt, szárításkor elég, ha feltekerjük 
egy luffára, majd megszárítjuk.

Ha belegondolunk, hogy sok barátnőnk 
nedves, összetekert hajjal bújik ágyba a reg-
geli száraz, ámde göndör fürtök reményé-
ben, akkor érthető a luffa, viszont kevésbé 
kényelmes, de egyértelmű, hogy a célnak 
akár meg is felelhet.

Szőkéknek ketchuppakolás
Juliette Binoche fodrásza a szőke hajúak 

részére tartogat igazán pikáns hajpakolást. 
Bizonyára vannak szőkék, akiknek a nyári, 
vagy téli klóros úszómedencézések idősza-
kában a hajuk zöldes árnyalatban pompázik. 
A trükk pedig, amire sose gondoltunk volna: 
hajmosás előtt kenjünk be a hajunkat ket-
chuppal, hagyjuk rajta, mint pakolást, majd 
alaposan öblítsük le. Távolítsuk el az összes 
ketchupöt a hajunkról, hogy ne ragadjon, 
és hogy ne forduljanak utánunk az utcán, 
isteni spagettiillatot érezve. Félretéve a vic-
cet, egészen biztosan nem lesz elektromos a 
hajunk ezután az extrém hajpakolás után.

Tartós csillogás egész éjjel
A csillámpor elengedhetetlen kelléke a 

partiknak. Tudja ezt Madonna, Lady Gaga, 
Kylie Minogue és Gwen Stefani sminkmes-
tere is. Hogyan lehet fixálni azt a testün-

kön, hogy az est végén is tündökölhessünk 
benne? Hát hajzselével! Valóban extra erős 
lesz a tartása. Leszedni azonban annál nehe-
zebb, viszont erre is megvan a trükk: ragasz-
tószalaggal tépjük le a nem kívánt csillogást. 
Ha a bőrfelület kicsit is pihés, szőrös, akkor 
enyhén kellemetlen lesz a hadművelet, így 
jól fontoljuk meg, mibe is vágunk bele.

Látásproblémák bármely életkorban je-
lentkezhetnek. Ha nem kezeljük, rettenetes 
fejfájást és olvasási nehézséget okozhat. Jó 
hír, hogy szemüveg viselésével a legtöbb lá-
tásprobléma könnyen kezelhető, de a szük-
séges szemüveg kiválasztása nem mindig 
zajlik könnyen. A pontos szemvizsgálat min-
denki számára fontos, nemcsak azoknak, 
akik már rendelkeznek szemüveggel vagy 
kontaktlencsével. Évente egyszer ajánlott 
beiktatni egy szemvizsgálatot.

Szemüveg

A szemüveg viselését nem mindenki tart-
ja nagyszerű dolognak, és lehet, hogy egyes 
tizenévesekből, talán belőled is ellenállást 

vált ki, amikor váratlanul szemüvegre lesz 
szükséged. Ha fény derül rá, hogy probléma 
van a szemekkel, de nem kezelik, az később 
jóval súlyosabb károsodáshoz vezethet.

Manapság már igen széles a kifejezetten 
a tizenéves korosztálynak készülő szem-
üvegek választéka. Megtalálható a palet-
tán a praktikus és a menő, a keretes vagy 
a keret nélküli egyaránt. Ha kiderül, hogy 
szemüvegre van szükséged, a legjobb, ha te 
magad választod ki, hogy melyiket szeret-
néd hordani, és melyik a legkényelmesebb. 
Természetesen figyelembe kell venni az 
optikus tanácsait is, hiszen ő tudja, hogy az 
adott típusú lencsét melyik keretben lehet 
elhelyezni.

Ha szeretsz sportolni, a legjobb, ha egy 
pótszemüveget is készíttettek, ha valami 
történne a szemüvegeddel. Praktikus lehet 
üveg helyett műanyag lencsét, illetve jó 
minőségű, flexibilis szárú keretet választani. 
Annak érdekében, hogy a szemüveg nem 
kívánt sérülését elkerüld, meg kell tanul-
nod azt is, hogy hogyan ápold és védd azt, 
például, hogy hogyan tárold és tisztítsd a 
szemüvegedet.

Kontaktlencse
A kontaktlencse alternatívát jelenthet 

a szemüveggel szemben, de csak akkor, ha 
megtanulod felelősséggel használni azt. A 
szemészek általában nem tanácsolják gye-
rekek esetében ezt az eszközt a ki- és behe-

lyezés, illetve a lencse tisztán tartásának ne-
hézsége miatt. Tizenhat éves kor környékén 
azonban a kontaktlencse már valódi lehető-
séget jelenthet.

Ha emellett döntesz, első lépésként ki 
kell kérned a szemész véleményét. Vannak, 
akiknek a kontaktlencse használata semmi-
lyen nehézséget nem okoz, és nem térnek 
vissza soha a szemüveghez. Vannak azon-
ban, akiknek sokáig problémát jelent a vise-
lése. Vásárlás előtt, ha teheted, próbáld ki a 
kontaktlencsét, és azt, hogy hogyan tudod 
behelyezni és kivenni azt.

Akár a szemüveget, akár a lencsét válasz-
tod, ne feledkezz meg a szakszerű karban-
tartásról és az évenkénti orvosi ellenőrzés-
ről!

Sztárok szépségtrükkjei

Szemüveg és kontaktlencse tizenévesen
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A székvárosi Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Központ székházában 
évente rendez műsoros farsangi 

jelmezbált, illetve táncházat. Itt az idén, 
február 12-én az esti órákban a helybeli 
óvodások, kis- és nagydiákok farsangoltak 
hagyományaink felelevenítésével.

A színes léggömbökkel és álarcokkal fel-
díszített színpadon a szabadkai Juhász ze-
nekar szolgáltatta az alkalmi, vidám zenét. A 
félszáz fős jelmezes gyermek- és diáksereg 
a zenészekkel együtt énekelte a farsangi 
himnuszt: „A, A, A, a farsangi napokban le-
szünk mi is vígabban...” A résztvevők apraja-
nagyja  táncra perdült a Vajdasági Magyar 
Népművészeti és Közművelődési Központ 
(civil szervezet) Csűrdöngölő együttesének 

táncoktatóival. Együtt járták a somogyi 
csárdást is. Hallj csodát! A táncházban béké-
sen összefértek egymással a jelmezzel vagy 
álarccal megjelenített mesehősök és mások: 
a boszorkányok Jancsival és Juliskával, vala-
mint a királykisasszonyokkal; a cowboyok az 
ellenük harcolókkal, a vad- és háziállatok, a 
szelíd pókok, bogarak, lepkék stb. Jó néhá-
nyuk már találkozott itt, a nagyteremben a 
korábbi farsangi rendezvényeken. Ezúttal 
a fáradhatatlan táncosokat, mulatozókat 
nevük és jelmezük szerint mutatták be a 
közönségnek Almásy Csilla és Kasza Cson-
gor – a művelődési ház elnökségi tagjai, 
műkedvelői –, akik a boszorkány és a csoda-
doktor képében adtak varázslatos tanácso-

kat az ünneplő felvonulóknak. A farsangfar-
ki nap fellépői többek között eljátszották a 
kormos kis Bencéről és a nádas házról szóló 
dalokat. Kórusban énekelve dicsekedtek 
azzal, hogy kiűzik a telet és a betegséget. 
Énekszóval köszöntötték a közelgő tavaszt: 
„Süss fel, nap, fényes nap!” „Tavaszi szél vizet 
áraszt...”, „Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!” 
A hagyományos farsangi fánkot fogyasztva 
mondogatták: „Süssünk, süssünk valamit! 
Azt is megmondom, hogy mit.” Sokan már 
ezen az esten elhatározták, hogy milyen 
jelmezben szerepelnek a jövő évi farsangi 
műsorban. 

Berényi Ilona
Fotó: Apró Lea

Farsangi hangulatban
Újvidéken énekszóval búcsúztatták a zord telet, és köszöntötték a közelgő tavaszt



Jó
 P

aj
tá

s, 
7.

 sz
ám

, 2
01

3.
 fe

br
uá

r 2
1.

��

Jók vagytok együtt?
Mit kell tenned, hogy megtudd, vajon ti vagytok-e a nyerő páros? 

Először is mutasd meg a barátnődnek/barátodnak a tesztet.  
Mindketten töltsétek ki, majd hasonlítsátok össze a válaszokat!

1. A barátaiddal készült közös fotókon te vagy a...
a) ...legmagasabb.
b) ...legszélső.
c) ...legalacsonyabb.

2. Milyen lett a legutóbbi dolgozatod?
a) Nagyon jó lett, hibátlan!
b) Jó lett, de lehetett volna jobb is.
c) Az egyik legrosszabb lett.

3. Mennyire tartod fontosnak a spirituális/vallásos dolgokat?
a) Fontos része az életemnek.
b) Egy kicsit érdekel a téma.
c) Egyáltalán nem érdekelnek.

4. Sportolsz otthon, a suliban vagy edzőteremben?
a) Igen mindennap, megszállottan!
b) Néha.
c) Soha.

5. Meghívót kaptál egy hétvégi buliba. Mit érzel?
a) Nem érdekel, utálom az ilyen bulikat!
b) Ez jól hangzik, megnézem!
c) Semmiképpen sem hagyom ki!

6. Pénz, pénz, pénz – mennyire fontos?
a) Nagyon! Milliomos akarok lenni!
b) Csak, hogy jól érezzem magam.
c) Nem fontos.

Ha a barátod/barátnőd ugyanazt a választ jelölte be egy-egy 
kérdésnél, az 25 pontot ér.
Ha az egyikőtök az 1. választ, a másik pedig a 2. választ jelölte be, 
vagy a 2. és a 3. választ, akkor 17 pontot kaptok.
Ha az egyikőtök az 1. választ, a másik pedig a 3. választ jelölte be, 
azért 8 pont jár.

118–150 pont:
Tökéletes párost alkottok!

101–117 pont:
Apró dolgokban különböztök, egyébként remek duó vagytok!

100 pont:
Átlagos páros vagytok – de ha nem figyeltek egymásra, baj is 
lehet.

70–99 pont:
Látszólag nincs sok közötök egymáshoz. De reménykedni lehet...

48–69 pont:
Teljesen összeférhetetlenek vagytok. Rengeteget veszekedtek, 
ugye?

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok, aki csalódott az egész világban. Nem-
rég szakítottam a fiúmmal, és időközben kiderült, hogy sok min-
denről hazugságokat mondott nekem. Állandóan arra gondolok, 
hogy kérdőre vonom, miért csinálta ezt, de nem tudom, milyen 
módon tegyem meg. Menjek oda hozzá, és mondjam azt, hogy 
idióta, vagy nyíltan mondjam meg neki, hogy tudok mindent a 
hazugságairól. Félek, hogy újra belehabarodok, amint meglá-
tom, viszont tényleg érdekel, hogy miért kellett neki hazudoznia. 
Kérlek, adj tanácsot!

Baby”

Válasz:
Kedves Baby!
Először is, csak a fiú traktált hazugságokkal, és ezért csak benne kell 
csalódnod, és nem az egész világban. Szerencsére még nagyon sok 
őszinte ember van a világon. Tudnod kell, hogy legtöbbször azért 
mondanak az emberek hazugságokat, mert a másik 
szemében szebbnek, jobbnak szeretnének látszani, 
mint amilyennek gondolják magukat. Vagy azt 
mondják, amit a másik hallani szeretne. Ezen 
neked is el kell gondolkodnod. Jó, hogy túl 
vagy a szakításon, és ha valóban csalód-
tál az egész világban, ahogyan megírtad 
nekünk, akkor nem kellene félned attól, 
hogy újra „belehabarodsz” a fiúba. Sze-
rintem jogod van kérdőre vonni, hogy 
miért kellet hazudnia magáról. Ezzel, 
neki is segítesz, így hamarabb meglátja, 
megérezi majd, hogy az, amit tett, nem 
helyes, az ilyen viselkedéssel megbántja 
a környezetében lévő embereket. Vigyázz, 
hogy ne sértegesd, ne ragaszd rá a „hazug” 
címkét. Kérd meg, hogy magyarázza meg, mi-
ért állított valótlanságokat. Ha őszinte lesz veled 
és önmagával is, akkor mindketten nyertek. Miután 
megtudtad, amit akartál, tegyél pontot erre a 
történetre, és új, tiszta lappal menj tovább. Ne 
veszítsd el az emberekbe vetett bizalmad. 
Biztos, hogy nemsokára egy másik, őszinte 
és szeretnivaló fiú fogja megdobogtatni a 
szívedet.

„Kedves Bizalmas sorok!
Ötödikes lány vagyok. Kiderült, hogy 
az egyik lánynak tetűk voltak a hajá-
ban, és most félek, hogy én is elkapom. 
Mit tegyek, hogy én ne kapjam el?

Help”

Válasz:
Kedves Segélykérő!
Nem biztos, hogy megvigasztal, de tudnod kell, 
hogy a ti osztályotok nem az egyedüli. Ugyanezzel a gon-
dokkal küzdenek még a fejlett nyugati országok óvodái és iskolái 
is. Például egy németországi iskola honlapján találtam a fenti ké-
pet.

A tetvek, a fej-, illetve a hajtetvek is az állatvilág csodái közé 
tartoznak. Mindig elbűvöl az a tény, hogy milyen sok kel-

lemtelenséget tud okozni a növényeknek, állatoknak és 
az embereknek is egy ilyen picinyke lény. Kezdetnek 

tudj meg minél többet róla, ismerd meg az ellenséget! 
Ebben segíthet a biológia tudománya, és persze az 
internet is, ha van hozzáférhetőséged. De azért előre-
bocsátok néhány tényt. A hajtetű általában közvetlen, 
direkt kontaktussal terjed. Megvédheted magad, ha 
nem dugod össze a fejedet a többiekével. Egyaránt 

kedveli a tiszta, megmosott és a piszkos, mosatlan 
hajat is. A hajban és a fejbőrön él, mert élősködő, a fej-

bőrből szívja a tápanyagát, a vért. Tojáskákat, sörtét rak 
le a hajszálakra, abból kelnek ki kb. 20 napon belül a tet-

vek. Általában unalmas, vissza-visszatérő betegség. A leg-
jobb gyógyszer ellenük a gyógyszertárakban megvásárolható 

sampon, spray stb. Ezenkívül a nagyon sűrű fogazattal rendelkező 
speciális tetűfésű, aminek használata sokat segíthet, hogy meg-

szabaduljunk az erőszakoskodóktól. Nagymamáink, dédma-
máink receptje, hogy hajmosáskor az utolsó öblítővízbe 

ecetet öntöttek, azzal fejezték be a hajmosást. Nem kell 
félni attól, hogy ecetszagúak leszünk, mert a szag elpá-
rolog. Kérd meg édesanyádat, hogy hetente egyszer, 
fésülje át a hajadat a tetűfésűvel, és ha észreveszitek 
a tetűfertőzés jeleit, rögtön mosd meg speciális sam-
ponnal a hajadat. Az osztálytársnőd és a többi gyerek 
sem tehet arról, hogy beköltözik a hajába az élőskö-
dő. Ne csúfoljátok egymást, inkább fogjatok össze, 

segítsetek egymáson, és ha valakinek nincs anyagi le-
hetősége a speciális sampon megvásárlására, vegyétek 

azt meg közösen. Kérjétek meg az osztályfőnököt, hogy 
szülői értekezleten, osztályfőnöki órán beszélgessetek er-

ről a témáról, és a megelőzésről is. Ha valaki megfertőződött, 
annak az ágyneműjét, párnahuzatát is ki kell mosni, kitisztítani, 

fertőtleníteni az ágyat, a bútorhuzatot is. Nem árt egy jó nagyta-
karítás az egész lakásban sem. Te is segíthetsz ebben a munkában 
az édesanyádnak, biztosan örülni fog neki, és közben aktívan teszel 
valamint azért, hogy te ne fertőződj meg.
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Egyszer, hetedhét országon is túl, 
még az Óperenciás-tengeren is 
túl, élt egyszer egy öreg, lusta ki-

rály. Szép király volt, kövér király volt a 
lusta király, szerették az alattvalói. Hogy-
isne szerették volna, hiszen olyan lusta 
volt, hogy sohasem viselt háborút, nem 
szedett katonát, s nem hajtotta be az 
adót sem.

Egyebet nem is művelt, hanem egész 
álló nap lustálkodott. De ahhoz aztán jól 
értett. Mert alig fejezte be a reggeli lustál-
kodást, máris hozzákezdett a déli lustál-
kodáshoz. Aztán következett a délutáni 
lustálkodás, majd az éjszakai. Ezután is-
mét a reggeli.

Ettől a tömérdek lustálkodástól úgy 
meghízott a lusta király, hogy egy nap, 
amikor ki akart menni a hálószobájából, 
hát látja ám, hogy nem fér ki az ajtón.

– Annyi baj legyen – legyintett a lusta 
király, és többet ki sem lépett a szobájá-
ból.

Odabent a királyi hálószobában még 
jobban esett a lustálkodás. Addig-addig 
lustálkodott, míg egy nap azon vette 
észre magát, hogy belenőtt a szobába. 
Vagyis, ami szabad hely volt a szobában, 
azt mind kitöltötte a testével. Tiszta sze-
rencse, hogy a fejével kiütötte a mennye-
zetet, és ilyenformán levegőhöz jutott. 
Különben csúnyán megfulladt volna. 
Mert levegőre még a lusta királyoknak is 
szükségük van.

Ezentúl így élt a lusta király, teste a 
szobában, a feje a padláson. A padláson 
járultak hozzá a miniszterek meg a nemes 
urak.

– Felséges királyatyám – szólította meg 
egy nap a miniszterelnök –, mondanék 
valamit, ha meg nem sértem.

A lusta király intett, hogy mondja. Mire 
a miniszterelnök így szólt:

– Felséges királyatyám is halandó em-
ber, bölcs dolog volna, ha megmondaná, 
ki legyen a trónörökös.

Három fia volt a lusta királynak. Azt pa-
rancsolta a miniszterelnöknek, hogy hívja 
oda mind a hármat. A három közül az lesz 
a király, aki a leglustább.

Összetrombitáltatta a miniszterelnök 
a három királyfit. Azaz hogy azoknak 
ítéletnapig trombitálhattak volna, mert 

egyik se mozdult magától, olyan lusta 
volt mindegyik. Ezért hát gyaloghintóra 
helyezték őket, s úgy vitték felséges ap-
juk elébe.

– Hadd lám – szólt a lusta király a leg-
idősebb királyfihoz –, milyen lusta vagy?

– Én olyan lusta vagyok – felelte a leg-
idősebb királyfi –, hogy még a szemem 
is restellem lehunyni, nem is aludtam, 
amióta élek.

A lusta király elhúzta a száját:
– Micsoda lusta az, aki aludni sem tud! 

Nem lesz király belőled!
Ezután a középső fiút kérdezte:
– Hadd lám, fiam, te milyen lusta 

vagy?
– Én olyan, de olyan lusta vagyok 

– felelt a középső fiú –, hogy ha az italt a 
számba öntik, akkor is restellem lenyelni.

A lusta király elhúzta a száját:
– Aki nem issza meg a szájába öntött 

italt, nem lusta, hanem bolond. Nem lesz 
belőled király.

Ezután a legkisebb fiú sora követke-
zett.

– Hadd lám, fiam, milyen lusta vagy?
– Én olyan, de olyan, de olyan lusta va-

gyok – felelt a legkisebb királyfi –, hogyha 
az ételt a számba rakják, nem eszem meg, 
mert restellem megrágni.

A lusta király elhúzta a száját:
– Te is szamár vagy, fiam, nem lusta. 

Mert aki nem eszik, az meghal, aki pedig 
halott, az nem való királynak.

Azzal intett a lusta király, hogy vezes-
sék el a három királyfit. Mikor elvezették 
őket, megkérdezte a miniszterelnök:

– Felséges királyatyám, ki lesz a kirá-
lyunk?

– Én, fiam – felelt a lusta király –, mert 
az én lustaságom olyan rettenetesen, 
olyan borzalmatosan és olyan förtelme-
sen nagy, hogy én még meghalni is lusta 
vagyok.

Nem is halt meg a lusta király még hét-
száznegyvenhét évig. Ekkor azonban egy 
lódarázs szállott az orrára. A király lusta 
volt elhajtani, a darázs belecsípett a király 
orrába. A király kínjában akkorát rúgott, 
hogy a palota összeomlott, és maga alá 
temette. Ha nem hiszitek, keressétek meg 
a romok alatt.

Kolozsvári Grandpierre Emil

A lusta király
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Könnyen és gyorsan elkészíthető, vala-
mint isteni finom: ezek a jelzők csakis a 

legszuperebb sütikre illenek, melyek közül 
egy receptet most megosztunk veletek.

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 15 dkg puha 
vaj, 12 dkg kristálycukor, 2 tojás, 4 evőkanál 
baracklekvár, 5 dkg keserű kakaó, fél csomag 
sütőpor, fél tábla felaprított étcsokoládé.

Elkészítés: Ennek a muffinnak az elkészí-
tése valóban egyszerű, hiszen nincs is más 
dolgod, minthogy robotgéppel összekeverd 
a hozzávalókat, s az így kapott masszát a 
muffinpapírral bélelt formákba kanalazd.

Sütési idő: 170 fokon 20–25 percig kell 
sütnöd a finomságot. Próbaképpen szúrj 
egy fogpiszkálót az egyik muffinba: ha nem 
marad rajta tészta, akkor a süteményed 
elkészült, viszont ha még ráragad egy kis  
massza, akkor tovább kell sütnöd pár percig.

Próbáld ki: Még finomabb és különlege-
sebb lehet a végeredmény, ha nemcsak ba-
racklekvár és csoki kerül a muffinba, hanem 
apróra vágott barack is.

Persze bátran próbálkozhatsz különböző 
lekvárokkal és gyümölcsökkel is, egész bizto-
san megtalálod a számodra legízletesebbet.

Gondoltál már arra, hogy egyes ház-
tartási cikkeket, anyagokat másra is 

használj, mint amire eredetileg tervezték 
őket? Íme néhány ötlet!

Jégkockatartó

Azt már minden kreatív lélek tudja, hogy 
nemcsak vizet, de gyümölcslevet és vízbe 
pottyantott gyümölcsöket is lehet jégkoc-
kává varázsolni. Ezenkívül üresen akár fülbe-
valók, kitűzők rendszerezésére is szolgálhat.

Cukor

– Ha véletlenül rád rohad egy-két banán, 
nehogy kidobd őket, egy tálban keverd  
össze a húsukat kristálycukorral, megvan az-
napra a bőrradírod!

– Hosszabb ideig marad friss bármilyen, 
légmentesen záródó edényben tárolt édesség, 
ha néhány kockacukrot pottyantasz mellé.

Müzlistál
Gondoltad volna, hogy egy egyszerű 

tányér kiváló erősítőként szolgál, ha belehe-
lyezed a telódat vagy bármilyen lejátszódat? 
A kutatások alapján ezzel a pofonegyszerű 
módszerrel kb. 40 százalékkal „hangosíthat-
juk fel” a kütyükből kiszűrődő muzsikát.

Körömlakk
– Ha szeretsz varrogatni, és utálod, hogy 

csak nagy nehézségek árán tudod befűzni a 

tűbe a cérnát, egy pici áttetsző körömlakkal 
kend át a szál végét, így könnyebben megy 
majd!

– A kreatív ékszerdíszítésen kívül átken-
heted átlátszó lakkal a természetesen nem 
nemesfémből készült csillogó bizsujaidat, 
hogy megelőzd a fakulást. Így elejét vehe-
ted a gyűrűviselés folyamán keletkező zöl-
des nyomoknak is.

Hajszárító

Bár fontos megjegyezni, hogy a forró le-
vegő nem tesz jót a hajnak hosszú távon, a 
legmelegebb fokozatnak köszönhetően jó 
társad lehet a hajszárító különböző krízis-
helyzetekben is, pl.:

– Ha sikerült a gyertyaviaszt oda nem 
illő helyekre, pl. asztalra vagy parkettára 
csöpögtetni, csak lazítsd fel a foltokat a szá-
rítóval, majd töröld le a felületet! Ugyanígy 
tudod megoldani a kistesók által elkövetett 
krétakatasztrófákat is, ám itt valószínűleg 
szükséged lesz egy kis tisztítószeres vízre a 
tökéletes eredményhez.

Alma
Elsóztad a levest vagy a még besűrítet-

len főzeléket? Dobj az ételbe néhány gerezd 
almát, majd főzd plusz 10 percig! Az alma 
segít enyhíteni a sós ízt.

Hajlakk

– Bár lehet kapni kifejezetten szénrajzok 
fixálására alkalmas spray-t, ha nincs kéznél 
ilyesmi, a rajzokat rögzítheted aeroszolos 
hajlakkal.  

– Akadnak olyan cuccaid, melyeket azért 
nem hordasz szívesen, mert könnyen lecsú-
szik a cipzárjuk? Nem kell azonnal a varró-
nőhöz rohanni velük, elég, ha a rakoncátlan 
cipzárt befújod egy kis hajlakkal, s csak utá-
na húzod fel.

Nejlonharisnya
A csajok egyik legjobb barátnője, kivéve, 

amikor kiszakad vagy elkezd szaladni rajta a 
szem (az áttetsző körömlakkot arra is hasz-
nálhatod, hogy a kezdeti stádiumban lévő 
katasztrófát megelőzd), de még ilyenkor 
sem kell feltétlenül kidobni. 

– Tegyük fel, elejtettél valami irinyó-pi-
rinyó dolgot (egy kis strasszkövet vagy fül-
bevalóvéget), és sehol sem találod. Befőttes 
gumival erősíts nejlonharisnyát a porszívó 
csövére, majd szívd át vele a felületet, ahol 
elejtetted, hátha megtalálja neked! 

– Ha épp nincs kéznél vattapamacs, kö-
römlakklemosásnál teljesen jó szolgálatot 
tehet egy kidobásra ítélt harisnya. Környe-
zetbarát megoldás, hiszen újra tudod hasz-
nosítani, a tapasztalatok szerint pedig jobb 
vele dolgozni, mint a vattakoronggal.

A legfinomabb muffin

Csak kreatívan! 
Hétköznapi holmik alternatív felhasználási módjai
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Skandináv rejtvény (7.)
Egy világhírű festőnek, a realizmus legjelentősebb magyar mesterének a nevét  

és négy alkotásának a címét találod meg rejtvényünkben.

Betűrejtvények

T   M
A   TE

SZÓVAL   +        T
E

M
DEEE

E

1

Keresztrejtvény
Kovács pecázás közben belepottyan a Dunába. Már 

éppen lemerülne, amikor meglát egy kis hajót. Elkezd ki-
abálni: 

– Halászok! Halászok!
A hajóról visszakiabálnak neki:
– ...
(Hogy mit, megtalálod a rejtvényben.)

Vízszintes sorok: 1. A poén első része, 9. Ez nem egészen 
úgy van, 10. 51 római számmal, 11. Elektromos részecske, 12. 
Szakasz, 13. Kína egynemű betűi, 14. Éjfél előtt, 15. Alarm, 18. 
99 Rómában, 19. Európai nemzet, 21. 6 Rómában, 23. Crna 
Gora-i folyó, 24. Vizet ... a pohárba, 25. Ilyen a finom kalács, 27. 
Élet páros betűi, 28. Nem én, 29. Kiejtett betű.

Függőleges sorok: 2. Görög betű, 3. Horvát benzinkút, 4. 
Magyar város, 5. Adódó lehetőség, 6. Kis Melinda, 7. A Balaton 
folyója, 8. Z. O., 9. A poén befejező része, 16. 49 Rómában, 17. 
Áradó (ék. f.), 20. Német névelő, 22. Megrovó, 25. Fordítva neo, 
26. Kis házikó, 28. Fordítva üt, 29. Házőrző, 30. Mondatszó.

2 3

LSZÉL  ÉS

4

2

3 SZ

1

FEJTETŰ 
PETÉJE ZÉRÓ

PATÁS 
ÁLLAT

MAGYAR-
ORSZÁG

NORD

EZ

RÁADÁSUL
VÉNY

NAGY 
VARÁZSLÓ

FENI 
BETŰI

OLLÓS 
ÁLLAT

..., ALÁ

LÓNÉV

FORDÍTVA 
ÁLL

FÉRFINÉV

EGY

3,14

MONDAT-
SZÓ

RÉTI

ERJED

TAGADÓ-
SZÓ 

PERUI 
INDIÁN

ALVÁS 
KÖZBEN 

ÉSZLELJÜK

„K”
ILYEN UNO-
KA IS VAN 

(FORDÍTVA)

SÁTOROS 
SZEKÉR
CIPÉSZ-

SZERSZÁM

KENDER-
GUBANC HIDROGÉN

DEHOGY!

ÓDON

AJÁNLÁSSAL 
ELLÁT

ERŐS 
ÓHAJ

EGYETEMI 
DOKTORI 
FOKOZAT

1000

DOKK 
BETŰI

ERDÉLYI 
SZÉL

FORDÍTVA 
KÚSZÓ-
NÖVÉNY

CIKK BETŰI

URALKODÓ

950

Y. L. T.

MEGLEPETÉS 
SZAVA

4 FA RÉSZE

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15 16 17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

27 28 29 30
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Kicsi sarok

Berakós rejtvény
Elhúzza a csíkot.

Betűrejtvények
1. szerelem, 2. félelmében, 3. egyenlően elosztó, 4. megfelelő

Szókihúzó
Valentin-nap

Szóbetoldó
aga

Lóugrásban
Magyarkanizsa, Törökkanizsa

Kitöltőcske
lavina

Virágszirmok
1. dördül, 2. dugdos, 3. diadal, 4. diadém 

Az 5. skandináv rejtvény megfejtése:
MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS, 

RIÓI ÉS A VELENCEI KARNEVÁL, 
FARSANGI BÁLOK 

A 6. szám megfejtései

Se eleje, se vége
Vízszintes 
sorok:

1. Kis Sándor

2. Reteszelem 

3. Aorta (ék. f.)

4. Váltás

5. Tejtermék

1
A N Y

2
Á R O

3
T Ő É

4
S E R

5
A V Ó

A két oszlopban egy vajdasági költő nevének kell kialakulnia.

Lóugrásban

SZ B L

E E

R V NY

A F D

L J

Z R Ö

J K É

N A

R Z E

1 2 3

Az első két rejtvényrácsban egy-egy tantárgy neve rejtőzik,  
a harmadikban pedig kettőé. 

Keresztszavak
T S S

I E Z

S L I

A Á F

R R A

T U L

V E S Z E D Ő

E L H J Á S A

A L A A L A N

Pótold a hiányzó betűket vízszintesen és függőlegesen,  
csak arra vigyázz, hogy értelmes szavakat kapj.

Mindegyik párhoz olyan szót kell találnod, amelyik a felső  
és az alsó szóval is összetett szót alkothat.

Ölelkező szavak
2

MADÁR

BETÉT

SZITA

FÉK

4

VADÁSZ

SZÓ

CSÓNAK

BICIKLI

1

3

26

17

23 14

17

11

20

Körszámtan

A számok egy bizonyos logika szerint követik egymást.
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A király árnyéka Írta: Hunyady József 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Burma fővárosa Rangoon, ennek észa-
ki részén, dombtetőn áll egy (óriási 
megfordított kehelyhez vagy kézi 

csengettyűhöz hasonlító) csodálatos építmény. 
Igazi aranytól csillog, mintha megfagyott nap-
fényből formázták volna. Burmát egyébként 
is a pagodák földjének nevezték, de az összes 
közül a legnagyszerűbb a Svedaung, a hatal-
mas sztupa, mely aranyló hegyként magasodik 
a kisebb pagodák és pavilonok toronyerdeje 
fölé. 5,7 hektárnyi területet foglalnak el a ra-
gyogó együttes részei, valamint a hozzá tarto-
zó hétköznapi és egészen furcsa, szokatlan te-
remtmények: a vörös és az arany színtől fénylő 
szfinxek, sárkányok, oroszlánok és elefántok. A 
Midasz fríg királyéhoz hasonló környezetben 
karcsú, zöld pálmák nyújtanak enyhet.

Svedaung pompáját már a 16. században 
ismerték az európaiak; az Erzsébet-kori an-
gol utazó, Ralph Fitch így számolt be róla: „...
csodálatosan nagy, és a talpától a tetejéig 
aranyozott... nagyon magasan helyezkedik 
el, és négy út visz hozzá, mindegyik mentén 
gyümölcsfák sorakoznak...” Háromszáz évvel 
később Rudyard Kipling brit írót szintén le-
nyűgözte a pagoda mérete és gazdagsága. 
Ekkor, az 1890-es években Burma fővárosa 
brit ellenőrzés alatt állt, és újjáépítése széles, 
fasorokkal szegélyezett sugárutak derékszögű 
rendszerével történt. Az elegáns, gyarmati stí-
lusú házakkal, mesterséges tavakkal teli város 
burmai lakói ragyogó színű selyemruhát visel-
tek – „tüzes napfény lágyította és mérsékelte 
az összes lila, rózsaszín, cinóberpiros, azúrkék, 
valamint égővörös árnyalatokat”.

Rangoon látképének uralkodó eleme, mint 
akkor is, ma is a Svedaung. Kipling szavaival: 
„Arany rejtély tűnt fel akkor a látóhatáron – a 
napfényben lángoló, szépséges, villódzó cso-
da, melynek alakja nem hasonlított sem az 
iszlám kupoláéhoz, sem a hindu templomtor-
nyokéhoz.”

A Svedaung a világ egyik legszentebb 
buddhista emléke. Az aranyszínű, szilárd sztu-
pa belsejében – úgy beszélik – kegyelettel 
gondozzák a földön mindeddig megjelent 
négy Buddha ereklyéit, köztük nyolc hajszálat 
az utolsó Buddha, Guatama fejéről, aki Kr. e. a 
6. század elején élt.

Egyébként a Svedaung nem kizárólag 
szent emlékmű. Noha rendszeres, szervezett 
istentiszteletet nem tartanak benne, a szent 
környezetben elmélkedni és imádkozni kí-
vánó buddhista zarándokok és szerzetesek 
kedvelt helye, de a diákok, üzletemberek, uta-
zók és más világi személyek is találkoznak itt, 
hogy virágajándékot hozzanak, szertartás ke-
retében aranyfüsttel fújják be a sztupát, vagy 
csupán társalogjanak, és figyeljék a körülöttük 
zajló életet.

A sztupa a négy zárt lépcső egyikén köze-
líthető meg. Rengetegen tolonganak rajtuk, 
és vásárolják a tömjént, a Buddha-képmáso-
kat, az aranyfüstöt és az illatos virágcsokrokat 
a lépcsőket szegélyező üzletekben. Szertelen, 
fantasztikus látvány fogadja a félhomályos 
lépcsőterekből kilépőket: pillérek, tornyok és 
tetők magas, hegyes csúcsai sorakoznak, furcsa 
szobrok és élénksárga öltözékű buddhista szer-
zetesek tűnnek fel. W. Somerset Maugham brit 
író így számol be az élményéről: „Mindenütt  
összevissza keverednek a szentélyek és pagodák, 
oly rendetlenül, mint a fák az őserdőben... És az-
után, átrakó hajókkal körülvett, nagy tengerjá-
róhoz hasonlóan bukkant fel közöttük a tompa 
rózsaszínű, komoly és pompás Svedaung.”

A központi sztupa valóban nagyszerű, 
olyan, mint egy „tűzpiramis”, ahogyan a de-
rékszögű és nyolcszögletes teraszsorokról 
felemelkedik. Ezek a teraszok képezik az átme-
netet a négyzetes alapzat és a kör alakú felső 
tömeg között, amely a hagyományos pago-
daépítészet jellemzője. A négyszögletű alap 
kiszögellései fokozatosan kerekednek, s duz-
zadt virághagyma formájúvá gömbölyödnek. 

Ebből aranyszár emelkedik fel, a szépséges 
hti, vagyis aranyozott vas-„ernyő”, amelyről a 
szélben finoman csilingelő, arany- és ezüst-
harangocskák függenek. A drágakövekkel 
borított szélkakas csúcsa aranygömb, amelyet 
több mint 4000 gyémánt díszít, legfelül egy 76 
karátos.

A sztupa elegánsan hajlított vonalai és va-
lódi aranyborítású csillogó felülete kontrasz-
tot alkot a körötte álló építményekkel. Ezek 
például az arany- és mozaikpilléres, díszített 
imapavilonk vagy tazoungok, homályos bel-
sőjükben a pislákoló gyertyafénnyel megvilá-
gított Buddha-ábrázolásokkal. Érdekes a nyolc 
„planéta-poszt”. Ez utóbbiak jelölik ki az irány-
tű állását, a hét napjait. Az egyes bolygókhoz 
társított állatok vagy madarak is láthatók ben-
nük. A hétfőn születettek például a központi 
sztupától keletre fekvő planéta-posztnál teszik 
le az ajándékokat, bolygójuk a Hold és állatuk 
a tigris (s hogy nyolc nap legyen a héten, a 
szerdát kettéosztják: éjféltől délig és déltől éj-
félig). A terasz északnyugati oldalán álló Nyolc 
Hétköznap pagodánál ugyanilyen jelképrend-
szer található. Minden oldalán Buddha kép-
mását őrző szoborfülke van, felettük pedig az 
iránytű helyzetét, a kapcsolódó hétköznapot 
és bolygót képviselő állatfigura látható. A szer-
da reggel a déli oldalé, a hozzá tartozó állat az 
elefánt, a bolygó a Vénusz.

A Svedaung éles körvonalait és ragyogó 
felületeit kiemelik a színes virágok, a fák és 
a selyemruhás zarándokok. Közülük sokan 
egyetértenek a már idézett Ralph Fitch véle-
ményével, amely szerint a pagoda „feltehető-
en a világ legszebb helye”...

Svedaung pagoda, Burma
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– Apa megbüntette tilosban való parkolásért,  
mert ráállt a zöldségágyásra.

– Fogmosás helyett nem rágcsálhatnék el egy  
kutyakekszet?

Ismerős

Két szőke nő megy az utcán, és találnak 
egy tükröt. Az egyik felveszi, és belenéz:

– Te, ez a csaj nagyon ismerős nekem!
A másik is belenéz:
– Te buta, ez én vagyok!

Hülye
– Ki az abszolút hülye?
– ???
– Aki bemegy egy régiségkereskedésbe, 

és megkérdezi, hogy van-e valami újdonság.

Velencében
Velencében egy angol kereskedő talál-

kozik egykori skót iskolatársával.
– Mi szél hozott ide? – kíváncsiskodik.
– Nászúton vagyok – mondja a skót.
– És hol van a feleséged?
– Ő Skóciában maradt, mert már látta 

Velencét.

Szőkék és a tengeralattjáró
– Hogyan lehet elsüllyeszteni egy szőke 

nőkkel teli tengeralattjárót?
– ???
– Kopogj be!

Zenekar
Székely bácsi komor arccal vacsorázik az 

étteremben: zavarja a zenekar hangos játé-
ka. Odahívatja a pincért:

– Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, 
hogy mit játsszanak?

– Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
– Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, 

játsszanak inkább pókert.

Együtt a készlet

Arisztid haldoklik, és halálos ágyához 
odakéreti barátját, Taszilót. Azt mondja 
neki:

– Tudod, hogy a tizenkét személyes arany 
étkészletemből három darabot elloptak... 
Ha meghalok, rád hagyom a maradékot, 
hadd legyen együtt a készlet!

Móricka szomjas
– Mama! Mamaaaa!
– Hallgass! Ha még egyszer mamázol, elve-

rem a fenekedet! – fenyegeti meg az anyja 
Mórickát, aki sehogyan sem akar elaludni.

Kis idő múlva:
– Kovács Jánosné, szomjas vagyok.

Vezetés
Pistike boldogan szalad be az apjához:
– Apa, apa, az anyu sokkal jobban vezet, 

mint te!
– Miből gondolod, kisfiam?
– Úgy állt be a garázsba, hogy ki sem nyi-

totta az ajtaját!

Legyek
A feleség bemegy a konyhába, és meg-

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

melyik a nőstény?
– Három a sörösüvegen ült, kettő a tele-

fonon.

Várj csak

Két kutya csavarog az utcán. Azt mondja 
egyik a másiknak:

– Várj egy kicsit! Mindjárt visszajövök. 
Azzal átmegy az úttest túloldalára, kör-

beszaglászik egy tűzcsapot, majd vissza-
tér.

– Mit csináltál? – kérdezi a másik.
– Csak megnéztem az üzeneteimet.

Csak lazán
Egy nő nagyon siet, ezért hív egy taxit. 

Amikor a taxis meghallja, hogy sietnie kell, 
tövig nyomja a gázpedált. Elérnek egy ke-
reszteződéshez, de épp piros a lámpa. A 
taxis ahelyett hogy fékezne, még gyorsít is, 
majd két hatalmas kamion közt óriási duda-
szóval kísérve épp csak átcsúsznak.

– Ember, teljesen megőrült? – kapkod 
levegő után az utas.

– Nyugalom hölgyem, lazítson! Nem lesz 
semmi baj! Ha nem bírja a látványt, akkor 
nyugodtan csukja be a szemét, ahogy én is 
teszem.

Citromlé
– Mondja, főpincér úr, milyen koktélt tud 

hozni száz dinár alatt?
– Talán egy intelligenciakoktélt. Mind-

össze ötvenegy dinár.
– Jó, megkóstolom.
A pincér kihozza az italt, a vendég bele-

kóstol, majd azt mondja:
– De hiszen ez víz egy kevés citromlével!
– Na látja uram, máris hat!
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– Ez a papa ébresztőórája. Azt mondja, hogy mellettünk nincs rá 
szüksége. – Olyan jó hallgató vagy, Béla!

Százfontos

A skót életében először ül taxiban. Mi-
kor megérkeznek, hanyagul egy 100 fontos 
bankjegyet ad a taxisnak:

– Fogja, fiam, ez a magáé!
– Köszönöm, uram! – csillan fel a taxis 

szeme.
– A visszajáró pedig természetesen az 

enyém! – teszi hozzá a skót.

Csiga
– Éttermünk különlegessége a csiga! 

– dicsekszik a pincér a vendégnek.
– Tudom! Tegnap az szolgált ki.

Sünike és a mókuska
A sünike elhatározza, hogy elkéri a mó-

kuskától a létráját. Elindul hozzá, ám pár 
perc múlva elgondolkodik:

– Mi van, ha nem lesz otthon? Na mind-
egy!

Majd megy tovább. Pár perc múlva ismét 
egy gondolata támad:

– És ha ide sem adja? Na mindegy!
Megy tovább, majd megint megáll:
– Hátha pénzt kér érte!
Egy óra múlva odaér a sünike a mókus-

kához, ám addigra minden tüskéje égnek áll 
az idegtől. Felkiabál a mókuskának:

– Tudod mit, mókuska? Tartsd meg a lét-
rádat, nem is kell!

Borravaló
– Mondja, pincér, mit keres az asztal 

alatt? – kérdi fizetés után a vendég az étte-
remben.

– Nézem, hogy nem pottyant-e oda a 
borravaló.

Hogy hívják?

– Hogy hívják a fecske zsebkendőjét?
– ???
– Fecskendő.

Rémálom
– Doktor úr, segítsen rajtam! Minden este 

rémálom gyötör, és mindig ugyanaz.
– Kérem, mondja el az álmát!
– Be akarok menni egy ajtón, amin van 

egy egyszavas felirat. Tolom, tolom, de nem 
akar nyílni. Már verejtékezem, és tolom, de 
továbbra sem nyílik. A kezem és a lábam is 
remeg, tolom, de akkor sem. Másnap este 
megint ott a felirat, ott az ajtó. Tolom, tolom, 
de nem nyílik... Borzasztó, doktor úr!

– Hm... – töpreng az orvos. – És mi az a 
felirat?

– Húzni.

Fánk
Nagyothalló, idős úr tér be a kávéházba.
– Kérek egy kávét és két fánkot – mondja 

a pincérnek.
– Sajnos uram, a fánk már elfogyott.
– Akkor hozzon nekem egy kakaót és két 

fánkot...
– Uram, már említettem, hogy nincs több 

fánk – mondja kissé erélyesebben a pincér.
– Hát akkor hozzon nekem két fánkot és 

egy teát!
A pincér szinte ordítva:
– Uram, értse már meg, hogy nincs fánk! 

Elfogyott, nincs... Világos?!
Az öregúr sértődötten:
– Fiatalember, ha így kiabál velem, akkor 

itt csak a fánkot eszem meg, a kávémat pe-
dig otthon fogyasztom el.

A sör ára

– Főúr, mennyibe kerül maguknál a sör?
– A pohár 220, a korsó 330!
– Értem…. És a sör???

Ugyanaz
A vendég magához hívja a pincért:
– Hozza nekem ugyanazt, amit az oszlop-

nál ülő vendég eszik.
Pár perc múlva csapzottan, tépetten jön 

vissza a pincér.
– Bocsánat, hogy ennyire megvárakoz-

tattam, de csak közelharc árán tudtam el-
venni tőle az ebédet...

Érettségi
Érettségizik a rendőr. Felteszik az első 

kérdést:
– Mikor volt az 1948-as forradalom?
– Passz.
– Mi volt az őszirózsás forradalom jelké-

pe?
– Passz.
– Hogy hívják a fociban azt, amikor egyik 

játékos a másiknak továbbítja a labdát?
– Hát, ezt speciel nem tudom.

Hány éves a tehén?
Egy turista vidékre kirándul. Egyik falu 

határában egy parasztbácsi szánt. Gondol-
ja, megszólítja:

– Bácsika, hány éves ez a tehén?
– Kettő, fiam.
– Ezt meg honnét tudja?
– A szarváról.
– Jé, tényleg két szarva van!
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Az idei tanév kezdetén ismét meghirdette a Vajdasági Módszer-
tani Központ a magyarországi székhelyű matematikaversenyt. 

Az érdeklődő kis matematikusok feladatlapot töltenek ki, amit be-
küldenek javítás és pontozás céljából a Vajdasági Módszertani Köz-
pontba. A vajdasági döntőre az előválogatás során legsikeresebb 
diákokat hívják. 

2013. február 2-án tartották meg Újvidéken, a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában a Bátaszéki Matematikaverseny vajdasági döntőjét. 
A nyugat-bácskai gyerekek az idén 4. alkalommal vettek részt a ver-
senyen. Ebben a tanévben két magyar gyerek vett részt, mindketten 
jól szerepeltek, de a magyarországi, bátaszéki döntőn való részvé-
telre egyik sem jogosult. A zombori Testvériség–egység Általános 
Iskolából Galac Zsófia 6. osztályos tanuló második helyezést ért el, a 
doroszlói Brindza Mátyás 6. osztályos tanuló pedig 4. lett.

BI
A Bátaszéki Matematikaverseny vajdasági főszervezője, 
Tapiska Szilvia és a helyezést elért zombori Galac Zsófia

A zentai Nem vagy egyedül – Tisza menti Rákellenes Egyesület a rákellenes küz-
delem világnapja alkalmából képzőművészeti pályázatot hirdetett Az egészség 

színes világa témával. A rajzpályázaton sikeresen szerepeltek a hajdújárási és a szabad-
kai gyerekek. Az első és második osztályosok korcsoportjában a szabadkai Grubanov 
Dorottya (EmArt Műhely) első díjas lett. A harmadik és negyedik osztályosoknál Szalai 
Klaudia első, Szalai Nikolett második (mindketten a hajdújárási Petőfi Sándor iskola 
tanulói), Ökrös Kyra ( J. J. Zmaj iskola, Szabadka) pedig harmadik lett. Az 5. és 6. osztá-
lyosok korcsoportjában Bártol Nikoletta (EmArt Műhely, Szabadka) első helyezést ért 
el. A díjkiosztóra szombaton, február 9-én került sor Zentán. A lányok az oklevél mellé 
rajzfelszerelést kaptak ajándékba.

EMI

2013. február 10-én tartották meg a szt-
apári általános iskolában a Szerbiai Oktatási 
Minisztérium által szervezett tanulmányi ver-
senyt fizikából. Zombor község településeiről 
három gyerek vett részt a magyar tannyelvű 
tagozatokról. Mindhárman kimagasló ered-
ményt értek el. A községi fizikaversenyen 
összesen 67 diák vett részt. A hatodikosok 
korcsoportjában 26-an, a hetedikesekében 
szintén 26-an, a nyolcadikosok csoportjában 
pedig 15-en versenyeztek. A verseny öt fizika-
példa megoldásából állt, amire két óra hossza 
gondolkodási és kidolgozási időt kaptak a 
gyerekek.

A zombori Testvériség–Egység iskolából 
Úri László 7. osztályos tanuló 1. helyezést ért 
el.

A doroszlói Petőfi Sándor iskolából Brindza 
Mátyás 6. osztályos tanuló 2. helyezett lett.

A zombori Testvériség–Egység iskolából 
Galac Zsófia 6. osztályos tanuló a 3. helyen 
fejezte be a versenyt.

BI

Bátaszéki Matematikaverseny

Községi 
fizikaverseny

Nikoletta és Dorottya                                                                     Kyra


