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A sors útjai kifürkészhetetlenek, valamint: 
kicsi a világ. Adódott egyszer egy alka-
lom, hogy segítsünk egy szegedi tár-

saságnak (akik amúgy a  híres-neves Hídivásár 
szervezői is) megszervezni budapesti fotós ba-
rátjuk kiállítását Újvidéken. Ők meg aztán azzal 
hálálták meg a segítségünket, amivel tudták, és 
ami neki sem került pénzükbe: adtak egy asztalt 
a tavalyi Hídivásárban, hogy állítsuk ki ott, amit 
jónak látunk: lett is belőle egy Jó Pajtást, Mé-
zeskalácsot, Magyar Szót, Ifit reklámozó stand, 
amelynél  meglepően sok exolvasónk, de sok 
– lapjainkat sose látott – látogató is megállt 
egy szóra. Velünk átlósan, az utca túloldalán 
pedig egy lelkes kis csapat logikai játékokra in-
vitálta a (zömmell fiatalabb) közönséget, meg 
az általuk Ópusztaszeren működtetett Csil-
lagösvény labirintus meglátogatására. Ebből 
persze lett egy ismeretség, minket érdekelt az, 
amit ők csinálnak, őket meg lapjaink, meg úgy 
általában: mi van, mi történik Vajdaságban. És 
mindjárt elhangzott egy ajánlat is: szervezzünk 
egy vegyes, magyar és szerb gyerekekből álló 
csoportot, s ezt ők szívesen vendégül látnák 
Ópusztaszeren. Így is történt – szóban magyar-
szós kollégánk beszámolójából idézünk, s meg-
toldjuk néhány képpel is...

„Ópusztaszerre, Közép-Európa egyedülálló 
tematikus sövénylabirintusába és a szomszéd-
ságában levő Nemzeti Történeti Emlékpark-
ba látogatott a májusi ünnepeket megelőző 
napon a temerini Kókai Imre és Petar Kočić 
általános iskola 20-20 tanulója. A Tejút ősi ma-
gyar elnevezését (Csillagösvény) viselő park 
a kiváló kikapcsolódási lehetőség mellett a 
magyar–szerb barátság ápolására, az utóbbi 
években kialakult feszültség oldására is szol-
gált a tanulók és kísérőik részére.

Sziveri Béla, a Kókai iskola igazgatója el-
mondta: a gyerekek élményekkel gazdagodva 
érkeztek haza a kirándulásról. A mérnöki pre-
cizitással megtervezett sövénylabirintusban, 
a csodaszarvast formázó sövényfalak elága-
zásainál a térség történetével, kultúrájával, 
élővilágával, érdekességeivel ismerkedhet-
tek meg. A többféle témájú kérdésekre adott 
helyes válaszok segítettek a labirintusból ki-
vezető helyes út megtalálásában. A gyerekek 
párosával (egy magyar és egy szerb) haladtak 
a labirintusban, és egymás között megbe-
szélve válaszoltak a kérdésekre. Az útvonal 
fahidakon vezet át, végül egy kilátó nyújtott 
pihenési lehetőséget. Voltak logikai játékok 
is, amelyek gondolkodásra serkentették a ki-
rándulókat.

A jóízűen elfogyasztott ebéd és az élmény-
park elhagyása után beléptünk a Nemzeti 
Történeti Emlékparkba, ahol egy másik nagy 
élményben volt részünk. A legfőbb látványos-

ság a híres-neves Feszty-körkép megtekintése 
volt, ahol egy kör alakú épület közepén lévő 
pódiumról egy körbefutó festett képet lát-
tunk, mely előtt műterepet alakítottak ki. A 
kettőt úgy hangolták össze, hogy azt éreztük, 
valóságos tájba csöppentünk, és láthatjuk 
a »magyarok bejövetelét«. Hallottuk a lovak 
nyerítését, a szekerek zaját. Az élmény leírha-
tatlan, a kísérő tanárok közül is többen most 
látták először.

Bár az idő rövid volt, így nem tudtunk min-
denhova eljutni, de megnéztük a jurtákat, jár-
tunk a skanzenben, a múzeumfaluban, és vásá-
roltunk édességet, emléktárgyakat a százéves 
szatócsboltban. Hazafelé fáradtan bár, de az 
együtt töltött nap élményeivel feltöltődve erő-
södtek az új ismeretségek, amit bizonyít a mo-
biltelefonok és digitális fényképezőgépek vaku-
inak villanása, az új barátok megörökítése...”

Góbor Béla és Lennert Géza 
Fotó: Fehér Mária

Barátkozás a Csillagösvény labirintusában
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A tornaruhám már megtaláltam,
de hol az ördögben van a cipőm?
Tornázom hát mezítláb, nincs időm,
már kések, mert ebben az iskolában

mindent ilyen kapkodva, lóhalálában
csinálunk! Vedd elő azt, vedd elő 
amazt! Pedig ez nem előkelő.
S azt hiszem, az nincs rendjén, hogy ahányan

csak vagyunk, itt futkosunk körbe-körbe. 
Írjál! Felelj! Olvass! Figyelj! Jelentkezz!
Végül aztán erőm már arra sem lesz,
hogy nyugodtan tegyem a kezem ölbe.

Nagy a hajrá most a nyolcadikosoknál. Hi-
szem, hogy sok esetben úgy gondolkodtok, 
mint ahogyan Böndör Pál a Teoria Ria című 
versében írja. No, ennek nemsokára vége! 
Lezárul életeteknek e szép korszaka, még-
pedig a gondtalan gyermekkor. Pályát kell 
választanotok, s ez nem könnyű!  Az óbecsei 
Zdravko Gložanski iskolában afelől érdeklőd-
tünk, ki milyen iskolában szeretné folytatni a 
tanulmányait. Horvát Regina magyartanárnő 
tantíványai: Rajsli Ákos, Rajsli Dália, Kovács 
Boglárka és Karácsonyi Anita mesélnek  
terveikről.

 Igazán irigylésre méltó az a tizenéves, 
akinek pontos elképzelései vannak a jövőről, 
s  céltudatosan halad abban az irányban. Ők 
azok, akik már tudják, mik lesznek, ha nagyok 
lesznek.

Ákos már döntött, az egyik legszebb hiva-
tást választotta: orvos lesz. 

– Mivel színkitűnő tanuló vagyok, minden 
esélyem megvan, hogy az Egészségügyi Kö-

zépiskolába iratkozzam – jelenti ki határozot-
tan Ákos. – Szeretem a biológiát, már voltam 
versenyen is. Azért választottam ezt a közép-
iskolát, mert, ha úgy adódik, ezzel a végzett-
séggel is el tudok helyezkedni. De én orvos 
akarok lenni. Segíteni szeretnék másokon, ez 
a célom. A testvérem a példaképem. Ő is a kö-
zépiskola után iratkozott az orvosi egyetemre, 
most elsőéves. Nem vonz a külföld. Újvidéken 
vagy itt, Óbecsén szeretnék majd dolgozni. 
Már arra is gondoltam, hogy majd sok év múl-
va lesz rendelőm, ahol fogadom és gyógyítom 
a betegeket. Ezt komolyan elhatároztam, s 
meg is csinálom!

 Dália szinte minden szavaló- és mesemon-
dó versenyen fellép, szerepelt is már…

– Én is döntöttem. A gimnáziumban foly-
tatom a tanulmányaimat – mondja Dália –, 
ugyanis több elképzelésem van a jövőmmel 
kapcsolatban. Először el kell végeznem a gim-
náziumot, ahol majd eldöntöm, színésznő, 
tanító, magyartanár, esetleg néprajzkutató 
leszek-e. Azt hiszem, színésznő leszek, ugyan-
is minden adottságom megvan hozzá: tudok 
énekelni, szavalni, mesét mondani, meg már 
többször szerepeltem is. Először Janikovszky 
Éva: Kire ütött ez a gyerek, majd a Weöres Sán-
dor: Csalóka Péter című darabban Ferenc Judit 
újvidéki színművésznő rendezésében. Most is 
készülünk... Azért kikérem majd mások véle-
ményét is, hogy mi legyek, ha nagy leszek… 
Én sem vágyom külföldre. Újvidéken szeret-
ném elvégezni a Színművészeti Akadémiát, s 
aztán Szabadkán szeretnék élni és játszani…

Boglárka már anyanyelvi szinten beszéli az 
angol nyelvet, s a nyelvi gimnáziumban tanul 
tovább.

– Engem a társadalomtudományok érde-
kelnek, főleg a nyelvek: az angol és a német. 
Harmadikos korom óta tanulok angolul, meg 
különórára is járok. Tehát a gimnázium után 
angol nyelvet szeretnék tanulni. Engem vonz 
a külföld, a tanulmányaim befejezésével kül-
földre megyek dolgozni. A nagynéném a 
gyógyszeriparban fordító, s nekem is ez tet-
szene. Szoktam vele skypolni, persze angolul 
beszélgetünk. Szeretek vele társalogni, mert 
így is gyakorolom a nyelvet. Most készülünk 
az angol nyelvi versenyre.

 Anita is az egyik legszebb pályát választot-
ta: kertészetet tanul.

– Vonz a kertészet, nagyon szeretem a 
virágokat. Már kiskorom óta segítek a ma-
mámnak. Tavasztól őszig mindenféle virágot 
termesztünk. Már tavaly is az unokatestvé-
remmel árultuk a piacon, ősszel meg a krizan-
témokat. Mivel a mamám Moholon lakik, így 
tudnék utazni Zentára, a kertészeti iskolába, 
nem lenne olyan messze – fejezi be beszélge-
tésünket Anita.

Nagyon is jó, ha mindenki a tehetségéhez 
mérten választ pályát. Mert nem az a lényeg, 
hogy ki mit tanul, hanem, hogy szeresse majd 
a hivatását! Nincs annál szebb és jobb, mint 
mikor azt teszed egész életedben, amit sze-
retsz.

„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de 
hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk va-
lamiben, hogy ezt a valamit bármi áron el kell 
érnünk” – olvastam valahol. 

Mindannyian titkon bízunk benne, hogy 
igenis eléritek.

Koncz Erzsébet

Mi leszek, ha nagy leszek?
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Május első vasárnapja, vagyis anyák 
napja adta az apropóját a beszélge-
tésnek, melyben a szabadkai Đuro 

Salaj iskola tanulóit faggattuk az anyukájukról. 
Elsőre talán nem is tűnik nehéznek bemutatni 
édesanyánkat, hiszen nagyon jól ismerjük őt, 
mindennap találkozunk vele, vannak közös 
programjaink, látjuk, amikor főzi az ebédet, 
takarít, készülődik a munkába, vagy segít ne-
künk a leckében. Mégis, amikor szavakba kell 
foglalni, milyen is ő, mitől látjuk őt a legszebb-
nek, és miért ő a legjobb anyuka a világon, 
már nem is olyan egyszerű ezt megfogalmaz-
ni, mint ahogyan azt sem, miért szeretjük őt 
feltétel nélkül.

Mégis erre vállalkoztak beszélgetőtársaink, 
az ötödikes Szabó Batancs Viktor, a hatodi-
kos Rajcsányi Nazmia, a hetedikes Torma 
Teréz és a nyolcadikos Fabó Deni.

Teréz nagyon sok időt tölt az anyukájával, 
ezért édesanyja jelenti számára a legtöbbet.

– Azért ő a legfontosabb nekem, mert 
gondoskodik rólam, sokat nevetünk együtt, 
és ez nagyon jó érzés. Sok közös programunk 
van, amik mindig jók, eljön velem a könyvtár-
ba, együtt vásárolunk a boltban, tévézünk, 
segít a tanulásban, beszélgetünk az iskolá-
ról vagy, hogy mit fogunk csinálni másnap. 
Néha lányos témák is szóba kerülnek. Sosem 
veszekszünk, és soha nem mondok neki el-
lent, nincs is rossz tulajdonsága. A nagyma-
mámmal is sokat vagyok együtt, és szerintem 
közte meg anyukám között is nagyon jó a vi-
szony, ragaszkodnak egymáshoz. Én szépnek 
látom az anyukámat, talán a haja miatt, ami 
hosszú és fekete, meg divatosan öltözik. Egy-
szer szeretnék olyan lenni, mint ő, mert ő a 
példaképem is. Anyák napjára virágot adtam 
neki, nárciszt. És bár nagyon meglepődött, de 
örült és nevetett. Ő viszont kaláccsal szokott 

engem meglepni. Szerintem az én anyukám 
főz a legjobban.

Viktor jól kijön az anyukájával, ritkán ve-
szekszenek, de főleg azért, mert az anyukája 
igen türelmes ember.

– Néha felbosszantom, és haragszik rám, 
de komoly veszekedésünk nem nagyon van. 
Persze olyan is volt, hogy én haragudtam meg 
rá, mert valamit nem engedett meg, de utólag 
mindig rájövök, hogy igaza volt, meg már nem 
is fontos az, amiért megharagudtam rá. Nem 
hiszem, hogy van olyan dolog, ami miatt annyi-
ra összevesznénk, hogy tartósan rosszban le-
gyünk. Én szépnek látom az anyukámat, de 
nem tudom megmondani, mitől más. Ő az 
én anyám, és nekem ő szép. Anyák napjára 
szedtem neki virágot a kertben, és felköszön-
töttem. Nagyon megörült neki. Egyébként az 
én anyukám kedves, türelmes, engedékeny, 
amikor kérek tőle valamit, igyekszik megtenni 
vagy megvenni azt nekem. Segít nekem a ta-
nulásban, én pedig neki a házimunkában. Pél-
dául felporszívózok, mert sok feladat hárul rá, 
főz, mosogat, takarít, dolgozik, velem is fog-
lalkozik. Egy anyuka élete nem olyan könnyű, 
ezért is szoktam neki segíteni, és próbálok jó 
lenni.

Nazmia is nagyon szereti az anyukáját. So-
kat vannak együtt, és segítenek egymásnak.

– Mi nagyon összetartunk. Ő például segít 
nekem a leckében, vagy a védelmemre kel, ha 
szükséges, én pedig segítek neki a házimunká-
ban, meg sok közös programunk van, például 
vásárolni is együtt szoktunk. Szerintem egy 
anyukának akkor a legnehezebb, ha a gyereke 
rossz, vagy nem segít neki semmiben. Ezért is 
igyekszem segíteni neki, hogy könnyítsek az 

életén. Néha persze kiabál rám vagy kikapok, 
de nem szoktam haragudni érte, hiszen én is 
sokszor teszek róla, hogy így legyen. Általában 
rosszul érzem magam, amikor nem vagyunk 
jóban, de pár perc után mindig kibékülünk. Az 
még sosem történt meg, hogy ő tett volna va-
lami olyat, amiért megharagudtam rá. Sokszor 
van az, hogy minden ok nélkül odamegyek 
hozzá, megpuszilom, megölelem, hogy tud-
ja, szeretem. Ő pedig legtöbbször megpuszil 
meg összekócol, megcsiklandoz, hogy így 
mutassa ki a szeretetét.

Deni már több mint egy hónapja nem látta 
az anyukáját, és mint mondja, hiányzik neki.

– Azt tervezzük, hogy külföldre megyünk 
lakni, és anyu most kiment Bécsbe, hogy 
munkát keressen és lakást találjon, és őszre 
majd én is utánamegyek. Rossz, hogy nincs 
itt, hiányzik az a mindennapi hülyéskedés 
vele, amit megszoktam. Nem vagyunk egy 
átlagos család, mindig valamit bohócko-
dunk, piszkáljuk egymást, és ez a laza, szinte 
baráti viszony nagyon összeköt bennünket. 
Szerintem azért ilyen a kapcsolat köztünk, 
mert ő maga ilyen könnyed, laza ember. 
Egyébként nem vagyunk sokat együtt, ő dol-
gozik, én iskolában vagyok, de azért vannak 
közös programjaink, ha mást nem is, meg-
nézünk együtt egy filmet, meg néha komoly 
dolgokról is szoktunk beszélgetni, de ritkán. 
Viszont tudom, hogy ha valami bántana, baj-
ban lennék, tanácsra lenne szükségem, akkor 
bizalommal fordulhatnék hozzá. Őszinte, se-
gítőkész ember. Persze lobbanékony is, de ha 
dühös is,  hamar megnyugszik. Nincs olyan 
tulajdonsága, amit ne szeretnék.

Sztojánovity Lívia

Az én édesanyám
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Miközben Róma hatalmas birodalom-
má növekedett, az állam vezetése 
meggyengült és erőtlenné vált. A 

szenátus és az évenként választott hivatalno-
kok (consul stb.), vagyis a római köztársasági 
államszervezet már nem tudott megfelelni 
a megnövekedett birodalom feladatainak. 
Erejét a belső ellentétek, főleg a szenátori 
párt és a néppárt között folyó hatalmi harcok 
gyengítették. Erőtlenségét a három évig tartó 
rabszolgafelkelés is bizonyította. Ekkor már az 
előkelők közül is egyre többen látták, hogy a 
belső és külső ellentétekkel küzdő államot csak 
erős hadseregre támaszkodó egyszemélyi ura-
lom, vagyis katonai diktatúra mentheti meg. A 
kérdés az volt, ki lesz képes az egyeduralom 
megteremtésére. A római polgárok egy ré-
sze a szenátusi párt tekintélyes hadvezére és 
politikusa, Pompeius köré csoportosult, míg 
a másik része, a néppárt hívei Julius Caesart 
tekintették vezérüknek. 

Julius Caesar kiváló hadvezér és politikus 
volt. Hadi sikereiért és emberi magatartásáért 
katonái szerették, és népszerű volt a római 
polgárok körében is. A népgyűléseken több-
ször magas tisztségeket fogadott el.

A hadvezérek között hatalmas harc folyt a 
hatalomért. Ezzel a harccal telt el az i. e. egész 
1. század, és rengeteg véráldozatot követelt. 
Julius Caesar, az egyik legismertebb hadvezér 
i. e. az 1. század derekán elfoglalta Galliát (a 
mai Franciaországot), a hadizsákmány jelen-
tős részét szétosztotta a katonák között.

Caesar galliai sikerei, amelyeket jelentései-
ben még hatásosabban kiszínezett, kortársait 
bámulatba ejtették. Ezeket a teljesítményeket 
nemcsak Caesar rendkívüli katonai és diplo-
máciai tehetségével kell magyarázni, hanem 
főleg a galliai nemesek állásfoglalásával: azzal, 
hogy a népi megmozdulásoktól való félelmük-
ben hazájukat elárulták a rómaiaknak. 

Caesar a helvétek legyőzése után, mint-
ha a gallok kérésének tenne eleget, hadat 
üzent a germánoknak, és a Rajna jobb part-
jára szorította őket. A következő években – a 
szívós ellenállás dacára – sorra meghódította 
az északnyugati kelta és germán törzseket 
(belgákat, nerviusokat, frízeket, tenctereket 
stb.). Gallia római provincia (tartomány) lett, 
amelynek minden évben 40 millió denárius 
adót kellett fizetnie. Ezenkívül Caesar a hadjá-
rat folyamán óriási zsákmányt szerzett; egyes 
(kétségtelenül túlzott) adatok szerint csupán a 
zsákmányolt rabszolgák száma meghaladta az 
egymilliót! Katonáinak a zsoldját is majdnem 
a kétszeresére emelte. Különösen nagy vissz-
hangot keltettek a Rómában addig ismeretlen 
Britannia és a Rajnán túli vidékek ellen intézett 
hadjáratok. Már Caesar britanniai távolléte 
idején felkelés robbant ki, amely a rómaiaknak 
nagy veszteségeket okozott, de amelyet – a 
gallok szervezetlensége folytán – könnyűszer-
rel el lehetett fojtatni.

A gall hazafiak i. e. 52-ben fegyvert fog-
tak. A felkelés élére Vercingetorix, az arvernus 
törzs vezére állt. Caesar Gergovia helységnél 
komoly vereséget szenvedett, és ezután egész 
Gallia Vercingetorixhoz csatlakozott. Már úgy 
látszott, hogy vége a római uralomnak, de a 
belső viszályok meggyengítették a felkelőket. 
Caesarnak azonban végül is sikerült Vercin-
getorix csapatait Alesia váránál szétvernie és 
megadásra kényszerítenie, majd fogolyként, 
bilincsbe verve hurcolták Rómába, ahol kivé-
gezték.

„A kocka el van vetve”  
(Balázs György fordítása)

Az ötvenes évek vége felé széthullott a tri-
umvirátus. Időszámításunk előtt 53-ban a part-
husok elleni harcban Crassus elesett. Gnaeus 
Pompeiust a köztársaság történetében első-

ként választották meg „társ nélküli consulnak” 
(vagyis valójában diktátori teljhatalommal 
ruházták fel). Rómába rendelte csapatait, és 
hozzálátott, hogy leszámol Caesarral és híve-
ivel. Tehát Pompeius nagy hadsereg élén állt, 
sok győzelmet aratott, és magát a birodalom 
első emberének tekintette.

Caesar jól tudta, hogy a római államot csak 
az egyeduralom mentheti meg, de ehhez fel 
kell számolni a kormányzásra már képtelen 
köztársasági államszervezetet. Kész terve volt, 
és nagyon is céltudatosan törekedett annak 
megvalósítására.

Mintegy tíz évi kemény küzdelemben meg-
hódította egész Galliát, Britanniát, és erős, sze-
mélyéhez ragaszkodó hadsereget teremtett, 
jelentős zsákmányt ejtett, és sok győzelmet 
aratott. Miután katonai erőben, vagyonban 
és hadi dicsőségben egyenlővé lett Pompe-
iusszal, elérkezettnek látta az időt, hogy ma-
gához ragadja a hatalmat. Úgy tervezte, hogy 
előbb a konzulságra pályázik, s majd ebből a 
tisztségből lép az állam élére.

Pompeius felismerte, hogy Caesar az ő 
legnagyobb vetélytársa, ezért a szenátushoz 
közeledett, és megerősítette hatalmát. Ami-
kor Caesar követ útján arra kérte a szenátust, 
hogy ő is pályázhasson a konzulságra, a tanács 
Pompeius javaslatára a kérést elutasította, sőt 
arra kötelezte Caesart, hogy seregét eressze 
szét, és mint magánember térjen vissza Rómá-
ba. Azonban Caesar szembeszállt a szenátus 
parancsaival.

„A kocka el van vetve” – mondta katonái-
nak Róma és Gallia határán, és seregével átkelt 
a Rubicon folyón. Ezzel megkezdődött a róma-
iak történetének legnagyobb polgárháborúja. 
Római seregek harcoltak római seregek ellen. 

Összeállította: Uri Ferenc történészCaesar átkel a Rubiconon

Gallia Julius Caesar idejében

Julius Caesar galliai hódításai
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prilisban Erdélybe utaztam anyuval. Gábor bácsiékkal utaztunk 
együtt. Magyaroszágon keresztül mentünk, Nagylaknál léptük 
át a román határt. Aztán egy 15 órás út következett (fárasztó 

volt, és nem akarok többet ennyit utazni!). De hajnalban mégis meg-
érkeztünk Csíkszeredába.

Egy kis zűr volt, mert nem tudtunk ilyen korán bemenni a vendég-
házba, ahol a szállásunk volt. A szervezők elvittek bennünket egy má-
sik szállóba. Itt két órát aludtunk, majd nagy fáradtan fölkeltünk, és 
belevetettük magunkat a „társasági élet”-be, vagyis anyu konferenciá-
jára mentünk. „Kistudós”-nak neveztek az előadók, mivel én voltam az 
egyetlen gyerek. Délben végre bejutottunk az eredeti szálláshelyünk-
re, ahol kárpótlásul az „elnöki” lakosztályt kaptuk meg, ami egy pazarul 
berendezett lakrész volt. Délután kihagytam a konferenciát, és Emese 
néniékkel túrázni mentem, míg anyu dologozott.

Szombaton kirándulást szerveztek számunkra. Voltunk Gyergyó-
szárhegyen a Lázár-kastélyban, ahol Bethlen Gábor fejedelem a gyer-
mekkorát töltötte. Nagyon érdekes volt. Elképzeltem, hogy milyen 
lehetett ott a gyermekkor. Volt egy olyan pillanatom, amikor kicsit 
beleéltem magam, milyen lehetett, mikor jöttek a tatárok, és a nők és 
a gyerekek felvették a harcot velük, mert a férfiak nem voltak otthon. 
Végül legyőzték a sereget, és azóta az ütközet helyét Tatárhegynek 
nevezik. Ugyanitt betértünk a ferences rendi kolostorba, ahol egy na-
gyon öreg, de nagyon fürge és vicces szerzetes fogadott bennünket, 
és bemutatta a templomot. Gyergyószentmiklóson a múzeumot néz-
tük meg, rengeteg érdekesség volt ott. Nagyon szép volt az örmény 
katolikus templom. Az udvarában megtekinthető egy sírkő, amelyben 
őskövület van. Megálltunk még Madéfalván, hogy megtekintsük az 
emlékművet, amelyet a 18. században ártatlanul legyilkolt székelyek 
emlékére emeltek.

A vasárnapunk szabad volt. Fölfedeztük magát Csíkszeredát. Olyan 
játszóteret találtunk, ahol edzőfelszereléseket, tornagépeket állítottak 
ki. Ide többször is visszatértünk. Voltunk a Mikó-várban, ami lenyűgö-
zött engem, nagyon elvarázsolt. Filmeken mutatták be, hogy milyen 
lehetett ott az élet a régi századokban. Ezek szellemes, vicces történe-
tek. Megnéztük az új kiállítást is, ahol régi erdélyi pecséteket és zász-
lókat láttunk.

Hétfőn indultunk haza, de még útközben betérünk Agyagfalvára, 
egy kedves ismerősünkhöz. Itt egy látványos, nagy emlékmű áll az 
utolsó székely országgyűlés (1506) és az 1848-as szabadságharc em-
lékére.

Erdély csodálatos tájakat, nagyszerű látványt képez. Megkóstol-
tunk néhány ottani ételt is.

Zámbó Illés, 5. osztály, Bácskertes

A béka a bíróságon

Ez felháborító! A béka már nem is tudja biztonságosan 
megtanítani a gyermekeinek a bakugrást?

Folyamatos veszélyekben kell élnünk, mert az emberek 
gépjárműveikkel áthajtanak rajtunk, arról nem is szólva, 
hogy maguk néha nyáron is téligumit használnak, ismét-
lem téligumit! Gerit, a gólyát kéne bíróság elé állítani, per-
sze az emberek inkább gyógyítgatják a lábát, meg segíte-
nek neki fészket építeni. 

Három ebihalam veszett oda emiatt a gyilkos miatt. 
Mondja bíró úr, hogy fizessem ki a pénzbüntetést? Talán 
mégsem a gólyát kéne börtönbe küldeni, hanem magukat 
egytől egyig. 

Buka Bence, 4. osztály, Magyarittabé

A kutya szava

Te szégyentelen, anyaszomorító, arrogáns ember!
Már tele van a hócipőm azzal, hogy rabszolga vagyok.
Lánccal a falhoz kötöztök, idétlen kutyamütyűrökkel kell 
játszanom.
Cserébe csak csontot kapok?
Kint hagytok a viharban.
Ócska viskóban kell aludnunk. 
Talán ártottunk valamit a fajodnak?
Minket kutyába sem vesznek.
Csoda, hogy élek.

Csordás Albert, 4. osztály, Magyarittabé 

A kutya és a macska

– Egész nap dorombolok és hízelgek, és mit kapok cse-
rébe? Egy kis farokhúzgálást, ami nagyon fáj. És miután va-
lakit megkarmolok, kiabálnak rám, hogy így meg úgy, ilyen 
macska, olyan macska, hogy ez a hálátlan állat még a tejet 
is otthagyja, hát mit tehet a macska, ha neki a tejnél már 
jobb kell!

– Egész nap ugatok, mindenkit megugatok, aki csak jön. 
Ugathatok fulladásig, a gazdám csak kiabál, hogy hallgas-
sak már! Hát mire való a házőrző kutya, ha nem ugatásra. 
Miért kutya a kutya, ha nem ugathat, kérdem én! 

B. Varga Emese, 4. osztály, Magyarittabé

A kígyó

Sitty-sutty elcsúszok előtted,
Te meg idegen nyelven beszélsz.
Nem értelek...
Miért nem tanul meg mindenki kígyónyelven?
Az sokkal könnyebb és jobb!

Sveller Valentina, 4. osztály, Magyarittabé

Állatok beszéde
(Kosztolányi Dezső nyomán) 

Erdélyben jártam

Madéfalvi veszedelem – emlékmű Köllő Miklós szobrával
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Elég sok barátom van. Köztük vannak fontosak, 
és kevésbé fontosak.

Az óvoda első heteiben nagyon nehezen 
nyíltam meg. Később szereztem egy legjobb ba-
rátnőt. Mindig együtt játszottunk, nevettünk. A 
többiekkel alig barátkoztunk. Ez elsőben és máso-
dikban is így ment. Harmadikban és negyedikben 
már sokkal többet barátkoztunk a többiekkel is. 
Már hatéves korunkban tudtuk, hogy nem lehet 
azt csak úgy megbeszélni, hogy legjobb barátnők 
legyünk. Azért mégis szóba hoztuk.

– Szeretek veled barátkozni! – mondtam az 
óvodában hintázás közben. 

– Én is veled! – mondta ő, kicsit félénken. 
Ötödikben volt az utolsó év, amikor együtt 

jártunk iskolába. Akkor valahogy nem igazán ba-
rátkoztunk. Történt több, a barátságunkat befo-
lyásoló rossz dolog.

Hatodikban elköltözött. Egy évig nem is hiány-
zott. Most, hetedikben már igen. Feldolgoztam a 
történteket. Nemrég találkoztam is vele egy ver-
senyen. Tartjuk a kapcsolatot, de az nem olyan, 
mintha élőben beszélgetnénk. Nem tudom, hogy 
változott-e, és ha igen, mennyire, és milyen érte-
lemben. Ennek ellenére újra jó barátnőnek tar-
tom.

Azóta persze lett másik legjobb barátnőm. 
Egyszer sem beszéltük meg, hogy azok legyünk. 
Ez egy magától értetődő dolog. Ha úgy viselke-
dünk, mint a legjobb barátnők, nem kell ehhez 
kupaktanácsot tartani. Ha mégis, akkor az erőltet-
ve van, és nem igazi a barátság.

Fekete Mária, 7. osztály,  
Fejős Klára iskola, Nagykikinda

A Föld napja alkalmából Delilla, Anita, Ágota 
és én a pedagógussal elmentünk Kisoroszra 

előadást tartani, és bemutatni az általunk készí-
tett plakátokat. Témájuk: óvjuk és ne szennyez-
zük tovább a Földet. A bemutatót óvodás és al-
sós gyerekeknek tartottuk, akiktől a beszámoló 
végén nagy tapsot kaptunk. Utána egy kis játék 
következett. Mi voltunk a csapatkapitányok, és 
a vezetők sorsolták ki, hogy ki melyik csapatba 
jusson. A játékok között volt szemétösszeszedés, 
vízvivés, vonatozás, valamint volt kirakócska és 
találós kérdések is.

Szerintem jó dolog ilyesmit szervezni, és jó 
lenne, ha nálunk is ilyen módon ünnepelnénk 
meg a  Föld napját.

Biacsi Nikolett, 7. osztály, Magyarcsernye 

Barátot szívvel 
választunk

A Föld napja
A kedvenc sportom az íjászat. Sok érdekesség található ebben a sport-

ban.
Minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tól 22 óráig tartanak az edzé-

sek. Az elején  mindenki vidáman indul kipakolni a szivacsokat, majd ezt 
követi a bemelegítés. Kilövünk pár vesszőt, majd néhány pohár üdítő után 
teljes erővel nekilendülünk az edzésnek. Helyi csapatbajnokságot fogunk 
tartani, mivel nemsokára kezdődnek a regionális versenyek. Remélem, ne-
kem sikerül bejutnom. 

Ez a sport élvezetes számomra, hiszen körülöttem vannak a legjobb ba-
rátaim. 

Rekettye Emília, 6. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Szerdán futóversenyt szerveztünk. 
Reggel részt vettünk az első négy órán, s osztályok szerint vonultunk le 

a nagy pályára, ahol megmozgattuk az izmainkat. Az első osztály a máso-
dikkal, a harmadik a negyedikkel, az ötödik a hatodikkal, a hetedik pedig 
a nyolcadikkal versenyzett. Azon belül a lányok és a fiúk külön futottak. 
Előbb nagy izgalommal végig kellett néznünk a kisebbeket. Mielőtt sor-
ra kerültünk, 10 guggolást, majd helyben  futást végeztünk. Füttyszóra 
indultunk. Másfél kör hosszas versenyzés után meglettek a győztesek.  
Miután az összes csoport lefutotta a maga távját, szünet következett, és 
mindenki azt csinált, amit akart. Körülbelül 15 perc múlva elkezdődött az 
eredményhirdetés az igazgató vezetésével. A harmadik helyet Tadián Vi-
ola, a másodikat Kiss Marika érte el, én pedig első lettem. Diplomákat és 
csokikat kaptunk. 

Jóformán majdnem minden évben én nyerem az első helyet, ami  óriási 
öröm számomra. 

Gradicska Enikő, 6. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Az én 12 évemmel, szememmel, lelkemmel a sport egy gyönyörű és 
nehéz dolog. 2011 telén megjelent a suliban egy birkózóversenyt hirdető 
plakát. Nézegettem a színes képeket, és eldöntöttem, hogy megkérdezem 
a szüleimet, mit szólnának hozzá, ha birkózó lennék. A szülők örültek is, meg 
nem is. Azt mesélték, hogy ez egy kemény sport, és rengeteg munkával jár, 
de azért beleegyeztek a döntésembe.

Hamarosan elkezdtem edzésekre járni a régi iskola épületébe. Nemsoká-
ra sok-sok új zombori barátot szereztem, és az iskolánkból is többen jártak 
birkózni. Nagyon jól éreztem magam a birkózók világában! Ahogy múlt az 
idő, a kupuszinai csapat szerteoszlott, és Zomborba kellett járni az edzések-
re. Sok haverom abbahagyta. Ennek ellenére  én kitartok a mai napig. Hétfőn, 
szerdán és pénteken este anyukám vagy apukám elvisz a szép, meleg sport-
csarnokba, ahol már vár a sok ismerős barát. Nagyokat edzünk, birkózunk, 
nevetünk! Lassacskán megtanulunk szerbül is, mert az edzők és a birkózó 
barátaim csak ezt a nyelvet beszélik. 

Nagyon tetszik nekem ez a birkózóközösség, jól érzem ott magam. Alig 
várom már, hogy versenyszerűen is birkózhassak, és hogy meglássam, mire 
is vagyok képes, mennyit fejlődtem!

Minden barátomnak azt ajánlom, hogy sportoljon valamit, mert az egy 
gyönyörű dolog, még a világot is szebbnek fogják látni, és akkora lesz a szí-
vük tőle, hogy mindenki belefér! 

Novics Dávid, 5. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

A kedvenc sportom

Futóversenyt nyertem

A kedvenc sportágam
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Május 16. 

Mózes, Botond, János és Simon napja.
Mózes: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: a vízből kihúzott, kimentett fiú.
Botond: Régi magyar személynév, a 
buzogány jelentésű bot szó származéka. 
Jelentése: buzogányos harcos.

1960. V. 16. (53 éve) 
Létrehozták az első működő lézersuga-
rat. Theodore Maiman „lőtte” ki az első 
sugarat a Hughes Research Laboratori-
umban, Kaliforniában. Az elméleti alapo-
kat Einstein vetette papírra 1917-ben, a 
The Quantum Theory of Radiation című 
művében. A fénysugár neve az angol 
Light Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation kifejezés rövidítése, 
vagyis laser, ami magyarosítva lézer. A 
lézernyaláb keskeny és nagyon kis szét-
tartású nyaláb. A lézerfény nagyrészt 
párhuzamos fénysugarakból áll, nagyon 
kis szóródási szöggel. Ezzel nagy ener-
giasűrűség érhető el szűk sugárban, 
nagy távolságokban is.

1929. V. 16. (84 éve) 

Először tartották meg az Oscar-díj-át-
adást. Hivatalos angol nevén Academy 
Award. Hollywoodban volt az első díját-
adó. Később is legtöbbször Hollywood-
ban, de alkalmanként Los Angelesben és 
New Yorkban is rendezték az eseményt.  
Az Egyesült Államok legrangosabb film-
művészeti díja, amelyet a Filmművészeti 
és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) ad 
ki több kategóriában. A díjakat látványos 
gála keretében minden év februárjában 
(általában a hónap utolsó vasárnapján) 
adják át. A számos kategória jelöltjei az 
előző évben bemutatott filmek alkotói 
közül kerülnek ki, az Akadémia állítja fel a 
jelöltek listáját. A jelöltekre az akadémia 
tagjai szavazhatnak. Az eredményeket 
rendkívüli titoktartás mellett összesítik 
és őrzik a díjátadás pillanatáig.

Május 17. 
Paszkál, Brúnó, Andor, Szolón  

és Szalók napja.
Paszkál: A héber eredetű latin Pascha-
lis név rövidülése. Jelentése: húsvéti, a 
nevet a húsvétkor született gyermekek 
kapták.
Szalók: Régi magyar személynév. Ere-
dete bizonytalan. Feltehetőleg a Szal-, 
Szol- kezdetű nevek régi magyar, -ók ki-
csinyítő képzős becézője. Lehet azonban 
szláv eredetű is. Török származtatása, 
mely szerint a jelentése balkezes volna, 
vitatott.

1968. V. 17. (45 éve) 
Távközlési világnap. 1865. május 17-én 
Párizsban húsz ország képviselői aláír-
ták a Nemzetközi Távközlési Egyesület 
(International Telecommunication Uni-
on, ITU) létrehozásáról szóló alapító ok-
mányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják 
a távközlési világnapot.

1543. V. 17. (470 éve) 

Nikolaus Kopernikusz lengyel csillagász 
megjelentette könyvét, mely szerint a 
Nap körül keringenek a bolygók. Halála 
előtt nem sokkal jelentette meg fő mű-
vét az égitestek mozgásáról. Elvetette 
Ptolemaios geocentrikus világképét. 
Kopernikusz új világképe szerint a Nap a 
bolygórendszer középpontja. 

Május 18. 
Erik, Alexandra, Kamilla, Bódog, 

Klaudia, Félix és Erika napja.
Bódog: A régi magyar személynév. A 
boldog szó régi bódog alakjából szárma-
zik. Eredeti jelentése: gazdag.
Félix: Latin eredetű név. Jelentése: bol-
dog, szerencsés.

1978. V. 18. (35 éve) 

A múzeumok nemzetközi napja: a Mú-
zeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) 
1977 májusában Moszkvában megtar-
tott XI. konferenciáján határozták el az 
ünneplését. 1978-ban tartották meg elő-
ször. Nálunk is megtartják, a Múzeumok 
Éjszakája formájában.

2008. V. 18. (5 éve) 
Az internet világnapja. A Nemzetközi 
Távközlési Egyesület kezdeményezésére, 
az internet világnapját a távközlés világ-
napját követő napon tartják. 

Május 19. 
Ivó, Milán és Emiliána napja.

Ivó: Germán, szláv eredetű név. Jelenté-
se: tiszafa. 
Milán: Szláv eredetű név. Jelentése: 
kedves.

Május 19.
Pünkösd: az elnevezés a görög pente-
kosztész, azaz ötvenedik szóból ered, a 
húsvétszombat utáni ötvenedik napon 
ünneplik. A zsidó nép számára a húsvét 
szombatját követő ötvenedik nap a be-
fejezett aratás meghálálásának ünnepe 
volt a Szentföldön. A későbbi időkben 
ez a nap a híres Sínai-hegyi törvényho-
zás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes 
megkapta Istentől a kőtáblákon a törvé-
nyeket.

1948. V. 19. (65 éve) 

Megszületett Grace Jones, énekesnő, szí-
nésznő. Ismertebb filmjei: James Bond 
007 – Halálvágta; Conan, a barbár 2; Sha-
ka Zulu – Az erőd; A pusztító; Dancehall 
Queen (1997).

Május 20. 
Bernát, Felícia, Palóma és Johanna 

napja.
Bernát: Germán eredetű név, a Bernhard 
név magyar formája. Jelentése: medve 
és erős.
Palóma: Spanyol eredetű név. Jelentése: 
galamb.

1498. V. 20. (515 éve) 
Vasco da Gama portugál hajós felfedezte 
a tengeri utat Indiába Afrika megkerülé-
sével. Kalikutnál, India délnyugati részén 
kötött ki, ahol kereskedelmi telepet ho-
zott létre.

325. V. 20. (1688 éve) 
Nagy Konstantin római császár megnyi-
totta a keresztény püspökök első egye-
temes zsinatát Niceában. Egyetemes-
nek tartották a zsinatot, mert az egész 
birodalomra kiterjedő volt (Nicea – mai 
nevén Iznik – kisázsiában található). A 
keresztény egyházban ekkor volt az első 
nagy szakadás. A zsinaton döntöttek a 
húsvéti ünnepről is, mely szerint az első 
tavaszi telihold utáni vasárnapot jelölték 
meg a feltámadási ünnep időpontjául.

Május 21. 
Konstantin, Teofil, Mirella és András 

napja.
Konstantin: A latin Constantinus rövidü-
lése, ami a latin constans szóból ered. Je-
lentése: állhatatos, következetes, szilárd.
Teofil: Görög eredetű név. Jelentése: Is-
ten kedveltje vagy Istent kedvelő, Isten 
barátja.

1916. V. 21. (97 éve) 
Meghalt Görgey Artúr honvédtábornok 
és vegyész. Az 1848–49-es szabad-
ságharc egyik tábornoka, a Szemere-
kormány hadügyminisztere, a világosi 
fegyverletétel kezdeményezője és vég-

rehajtója. Történelmi tettei azóta is vita 
tárgyát képezik. Mint vegyész sem me-
rült el az ismeretlenség homályában, ő 
fedezte fel a laurinsavat.

1471. V. 21. (542 éve) 

Megszületett Albrecht Dürer, német 
festő, grafikus. Legismertebb művei az 
Apokalipszis négy lovasa című fametsze-
te és a Négy apostol című alkotása, mely 
a müncheni Alte Pinakothek tulajdona. 
Albrecht Dürer édesapja Magyarország-
ról, a Gyula melletti Ajtósról származott, 
és 1455 márciusában érkezett Német-
országba, Nürnbergbe. Ajtós község 
németesített nevét (Türer) nemesi elő-
névként használta a család. Idősebb Alb-
recht Dürer ötvösmesterként dolgozott, 
és rézmetszeteket készített, mesterségét 
később a fia is kitanulta.

Május 22. 
Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron  

és Román napja.
Rita: A Margit név olasz Margherita alak-
jának az önállósult becézője, amelynek 
jelentése: gyöngy.
Ugron: Szláv, magyar eredetű név. Je-
lentése: magyar.

1447. V. 22. (566 éve) 
Szent Rita ünnepe. A kétségbeejtő hely-
zetbe került emberek, az anyák és a 
meddők védőszentje. Különösen nagy 
népszerűségnek örvend Itáliában.

1867. V. 22. (146 éve) 

Kossuth megírta híres Cassandra-levelét, 
amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. 
A nyílt levél a kiegyezésellenes erők na-
pilapjában, a Magyar Újságban jelent 
meg. A levélben Kossuth kifejtette, hogy 
amennyiben Magyarország sorsát Auszt-
riához kötik a kiegyezők (a kevésbé radi-
kális nézeteket valló Deák-kormány), an-
nak végzetes következményei lehetnek 
Magyarország sorsára nézve. Nos, ebben 
Kossuth atyánk (mint annyi sok másban 
is) bizony jó nagyot tévedett. Ugyanis 
éppen a kiegyezés hozta meg az ország 
fölvirágzását...
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Nemrégiben a szokásosnál is erősebb 
napfolttevékenységet észleltek a 
bolygónknak fényt, meleget, életet 

adó nap felszínén. Ez a kozmikus esemény 
irtózatos energiákat felszabadítva elektro-
mágneses viharok formájában mutatkozott 
légkörünkben. Bár ezt a jelenséget az élő szer-
vezet nem úgy érzékeli, mint a meteorológiai 
frontok változásait, mégis felvetődik a kérdés: 
van-e látható hatása az élővilágra?

A napkitörés elsősorban bolygónk elekt-
romágneses mezejében okoz a geomágneses 
teret is érintő fizikai változást. Mindazokra a 
biológiai jelenségekre hatással lehet tehát ez 
a kozmikus robbanás, amelyek kapcsolatba 
hozhatók az elektromágnesességgel, illetve a 
Föld mágneses mezejével.

Minden élő sejtnek saját elektromos 
mezeje van, amely leginkább a sejthártya 
töltésében észlelhető. Ezek az igen kis tölté-
sértékek ahhoz elegendők, hogy a környezet 
elektromágneses terével kölcsönhatásba lép-
jenek. Ilyen kölcsönhatás lehet az alapja jó né-
hány faj navigációs képességének és bizonyos 
élettani változásoknak. A Föld geomágneses 
mezejének időleges megváltozása bizonyos 
fajok egyedeinek viselkedését, illetve tájéko-
zódásuk sikerességét is megszabhatja.

A navigáció, vagyis a térbeli tájékozódás 
már a történelem kezdetétől fontos az em-
ber számára. Érdekes párhuzam figyelhető 
meg a geomágnesességben rejlő lehetősé-
gek viszonylag késői kiaknázása, valamint a 
földmágnesesség és az állati navigáció kö-
zötti összefüggés elhúzódó tisztázása között. 
A hajózásban például sokáig kellett várni a 
mágnesesség elvén működő iránytű haszná-
latára. A biológusoknak is hosszú időbe telt, 
amíg meggyőzően tudták bizonyítani, hogy a 
mágneses mezők elősegítik jó néhány állatfaj 
tájékozódását. Az ember számára ugyanakkor 
a terep jellegzetessége vagy a Nap és a csilla-
gok járása sokkal kézenfekvőbb lehetősége-
ket kínált a tájékozódáshoz. Ám mi van akkor, 
ha borult az ég, ha ismeretlen a táj? Ilyenkor 
a földmágnesesség jelzi megbízhatóan az 
égtájakat. A Föld minden pontjának ugyanis 
jellegzetes mágnesességtérképe van. Ennek 
alapján megtudhatjuk, hol járunk éppen.

A navigáció egyik alapeleme az „iránytű-
érzék”, amelynek révén az állatok felismerik a 
hazafelé vezető helyes útirányt. A másik alap-
elem a „térképérzék”. Ez egy előzőleg már be-
járt terült jellegzetességeinek felismerését te-
szi lehetővé. Az állatok egy része hosszú távú 
vándor, nyilvánvaló, hogy az útja során szük-
sége van valamiféle irányításra. Ám a rövidtá-
von, olykor a föld alatt mozgó fajok (például a 
hörcsögök vagy a földikutyák) sem nélkülöz-
hetik a segítséget. Esetükben ez a földmágne-
sesség. Az örök sötétben ugyanis nincs egyéb 
támpont a helyes irány megállapításához.

Tulajdonképpen a gerincesek összes osz-
tályában vannak földmágnesesség alapján tá-
jékozódó fajok. A legismertebb „iránytűhasz-
nálók” a tengeri teknősök. E hatalmas testű 
állatok utódai rögvest egy több ezer kilométe-
res vándorúttal kezdik életüket, hogy azután 
tizenöt-húsz év múlva a nőstények ivaréretten 
visszatérjenek ugyanarra a helyre szaporodni. 
Az első útnak tehát meghatározó szerepe van: 
ekkor rögzülnek az utódokban azok a mágne-
ses „kulcsok”, amelyeknek segítségével vissza-
találnak szülőföldjükre. Ezzel magyarázható, 
hogy azok a ketrecek, amelyekkel a termé-
szetvédők a tengeri teknősök fészkeit óvják a 
fészekrablóktól, inkább károsak, mint haszno-
sak. A fémketrecek ugyanis megváltoztatják a 
fészek környezetének mágneses terét, ezáltal 
a teknősbébik az égtájak tekintetében „torz 
világképpel” jönnek a világra, és nem találják 
meg a visszautat születésük helyére. 

Az állatvilág legismertebb vándorai a ma-
darak. Közülük is a postagalambokkal végez-
ték a legtöbb kísérletet. Ezek a szárnyasok 
ugyanis szelídek (könnyen kezelhetők), és az év 
bármely szakában gyakorlatilag akárhonnan 

akárhová reptethetők. A postagalamb-kutatás 
„nagyhatalmai” közé sorolható Olaszország-
ban és Németországban ellenkezőmódon vé-
lekednek a kutatók a galambok tájékozódásá-
val kapcsolatban. Az olaszok a szaglásra, míg 
a németek (és az angolok) inkább a mágneses 
mezőre esküsznek. Az utóbbi valószínűségét 
az a kísérlet bizonyítja, amelynek során a mág-
neses erővonalakat megzavaró felszínközeli, 
kiterjedt vasérctelep felett röptetett galam-
boknak az égtájak szerinti tájékozódási képes-
sége teljesen összezavarodott. 

Az állati navigáció nem jellemezhető egye-
temes szabályokkal, egyszóval nincsenek kizá-
rólagos tájékozódási módszerek. A mágneses 
mező sem mindenható. A nyílt tenger fölött 
sok száz kilométert repülő viharmadarak pél-
dául nem használják a célba találáshoz.

A madarak között vannak „öröklött” irány-
tűvel rendelkező fajok (például a szürkebe-
gyek), és olyanok is, amelyeknél a fiatalok a 
tapasztalt öregekkel együtt vonulva tanulják 
meg az útvonalat (vadludak). A szürkebegyek-
nél a fiókák genetikai alapon választják ki az 
őszi vonuláskor követendő irányt. Az, hogy a 
dániai népességben „iránytűmutánsok” jelen-
tek meg, úgy derült ki, hogy ezek a szürke-
begyek nem a Gibraltár felé repültek, hanem 
Angliában bukkantak fel. Amikor a mutáns 
(északnyugat felé repülő) egyedeket keresz-
tezték a „normál” (délnyugat felé repülő) szür-
kebegyekkel, a fiókák őszi irányválasztása a 
szülőkéhez viszonyítva pontosan a két égtáj 
közé (nyugat felé) esett. Ezzel bebizonyoso-
dott, hogy a szürkebegynél az „iránytű” meg-
lehetősen egyszerű, feltehetően egyetlen gén 
által meghatározott tulajdonság. 

P. P. 

A napkitörések és az állatok

Földikutya

Tengeri teknősTengeri teknősbébiFregattmadár
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A háromszarvú kaméleon a faágon lábujjain haladva millimé-
terről milliméterre cserkészi be áldozatát. Az ujjak egymás-

sal ellentétes irányban állnak, hogy minél jobban meg tudjon 
velük kapaszkodni. A kiszemelt rovar, pók vagy skorpió az utolsó 
pillanatig semmit sem vesz észre a közeledő kaméleonból, olyan 
tökéletesen beleolvad zöld testével a növényzetbe. Összenőtt 
szemhéjú szemei egymástól függetlenül mozgathatók, így ki-
tűnő térlátással rendelkezik, és pontosan be tudja mérni a zsák-
mány távolságát. Áldozatát ostorszerű nyelvével kapja el. Amikor 
például egy darázs a célpont, a rovar potrohának alsó részét ra-
gadja meg, közvetlenül a fullánk alatt, s gyorsan behúzza a szá-
jába. A fullánkot rögtön leharapja, majd kiköpi a darazsat, hogy 
meggyőződjön, a fullánk valóban leszakadt a darázs testéről. Ha 
skorpiót zsákmányol, annak is eltávolítja méregtövisét és az olló-
it, mielőtt megenné.

A Kelet-Afrikában honos kaméleonfaj védekezésre is hasz-
nálja a nyelvét. Ha egy éhes vipera elől képtelen elmenekülni, 
nyelvével a kígyó fejére céloz, s villámgyorsan kilőve betöri vele a 
koponyáját, mielőtt az harapni tudna.

Ennek a színes észak-amerikai madárnak 
három fajtája ismert. Mindegyiket szép 

tollazatáért és különös énekéért csodálják.
A vörösbegyű és a mexikói kékmada-

raknak pirosasbarna begyük van, ami kont-
rasztban áll kék tollazatukkal. Rokonuknak, 
a (hímnemű) hegyi kékmadárnak teljesen 
kék színű a tollazata. A vörösbegyű kékma-
darak elsősorban a Sziklás-hegységtől kelet-
re élnek, de az elterjedési területük Kanadá-
tól kezdve egészen Mexikóig és Hondurasig 
terjed. Szép tollazatukért és különleges éne-
kükért csodálják őket. A vörösbegyű kékma-
dár New York és Missouri állam jelképe.

A mexikói kékmadár a Sziklás-hegység-
től nyugatra, Kanadától Mexikóig található 
meg. A hegyi kékmadár is megtalálható 
Észak-Amerika nyugati részén – gyakran 
2000 méter magasban vagy annál maga-
sabban.

A kékmadarak kis gyümölcsökkel táplál-
koznak, valamint rovarokra, pókokra és más 
kis állatokra vadásznak.

Tavasszal és nyáron párosodnak, amikor 
kis, tál alakú fészkeket raknak. A tojó négy 
vagy öt tojást tojik, és körülbelül két hét 
után költi ki őket. A fiókák a fészekben ma-
radnak, és mind a két szülő vigyáz rájuk még 
15–20 napig. A kékmadarak egy évszak alatt 
néha kétszer is költenek. Előfordul, hogy a fiatal madarak az első költésből a fészekben 

maradnak, és segítenek a szülőknek a máso-
dik költést gondozni.

A magasabban élő kékmadarak elmehet-
nek délre, ha a táplálék szűkössé válik, vagy 
a hőmérséklet túl hideg. Ebben a helyzetben 
a hegyi kékmadár általában alacsonyabban 
fekvő helyekre vándorol.

A kékmadarakat száma jelentősen csök-
kent a múlt évszázad során. A madárpopulá-
ciót fellendítette a madárházban való neve-
lés, ami egy időben sok parkban és lakások 
udvaraiban is népszerű volt.

A mókusok általában kénytelenek lemászni a földre, ha át akar-
nak jutni egy távolabbi fára. A repülőmókusnak jobb mód-

szere van: repülőmembránján, azaz a mellső és a hátsó végtagjai 
között feszülő szőrös bőrhártyán siklik a levegőben. Amikor aztán 
leereszkedik, begyűri a membránt a hasa alá, hogy fel ne bukjon.

Ha ragadozó, például nyest üldözi az ágak között, a levegő-
be veti magát, kifeszíti repülőmembránját, és átejtőernyőzik a 
szomszéd fára. Végtagjai állásának változtatásával szabályozza a 
membránt, és farka kormánylapátként működik.

A „leszállópályához”, azaz a szomszéd fa törzséhez közeledve 
a mókus fékezés gyanánt felfelé fordítja testét és farkát. Landolás 
után felmászik a fatörzsön, hogy egy magasabb pontról ismét fel-
szállhasson. Így szeli át az erdőt sorozatos, „sárkányrepülésekkel”. 
Az óriás repülőmókus, amelynek teljes hossza 62 cm, 100 m-t is 
siklik egyhuzamban, míg a kisebb fajok, például a 23–25 cm-es déli 
repülőmókus ennél jóval kisebb távokat tesz meg egyvégtében.

A kékmadár

A repülőmókus fejest 
ugrik a biztonságba

A kaméleon  
villámgyors nyelve
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Nyolc kerek év

Mielőtt elindultunk az első osztályba, azt hallottuk, hogy az iskola ne-
héz. Alsóban eléggé könnyű volt, de a felső már nem. Az első osztályt tizen-
egyen kezdtük, és ma már tizenhatan vagyunk. Sok jó és rossz emlékünk 
van. Az osztály nagy része az első egyesét ötödik körül kapta. Ez nem egy 
jó emlék számomra sem.

Mi nagyon sokat csúfoljuk egymást, és emiatt néha kisebb verekedések 
alakulnak ki, amelyeket, ha a tanár be nem avatkozna, mi folytatnánk és 
élveznénk. De ha már nagyon eldurvulna, beleszólnánk mi is. Ha valami 
kárt csináltunk alsóban, pl. eltörtünk egy vázát fogócska közben, egymásra 
fogtuk. Ma már ez nem így van, most már mindenki hallgat, és nem árulja 
be a másikat.

Sok tanárunk volt a nyolc év alatt. Voltak szigorúak és voltak engedéke-
nyebbek is. Alsóban az osztály kedvenc tantárgyai voltak a magyar, matek, 
torna. Mostanára már csak a torna- és a lyukasóra a kedvenc. Amikor fele-
lések voltak, minden szünetben csendben ültünk, és tanultunk. De ha nem 
kellett tanulni, akkor a mi osztályunk volt a leghangosabb. 

Köszönöm minden tanárnak, hogy ennyi mindent megtanítottak ve-
lünk, és ezt a csintalan osztályt kezelni tudták. 

Budai Benjamin, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Színes vers

Kék az ég, és kék a tenger,
szépen kéklik minden reggel.

Sárga a nap, ragyogó,
úgy világít, mint télen a kandalló.

Piros a tűz, a szerelem rózsája is.
Ha érzed a lángját,
forog a világ, mint a ringlispil.

Hugyik Renáta, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ilyen családról álmodom

Minden ember életében előfordult már, hogy egy kisebb vita akadt a 
családban.

Ilyenkor azt kívánjuk, hogy bárcsak ne ilyen lenne a családon belüli vi-
szony. Bután hangzik ez, de így van. Milyen családról álmodom? Először is 
egy teljes egész és boldog, összetartó társaságról. Mivel nekem ez lehetetlen, 
sajnos apám nem él velünk, ezért más irányban kell gondolkoznom. Nekem 
az a legfontosabb, hogy anya, aki a legtöbbet dolgozik, ne hiába végezze a 
napi fizikai munkát. Ő mindent meg akar adni nekem, de ezt megnehezíti, 
hogy vannak egyéb költségek, mint például a havi számlák befizetése, ami 
nem egy-két dinár. Amint említettem, apa nem él velünk, és nem is segít az 
én nevelésemben, így minden sokkal nehezebb anyának is és nekem is. Min-
denre oda kell figyelni, és nem kell butaságokra költeni a pénzt. 

Eddig szinte csak az anyagi dolgokról esett szó, most kalandozzunk el 
másik irányba is! A család egyik legfontosabb összekötő eleme a szeretet és 
a bizalom. Hálát adok istennek, hogy ezen a téren nincs semmi gond köz-
tünk. Ami szintén lényeges, a nagybetűs boldogság, hiába van meg minden 
más, ha nincs meg a felhőtlen öröm, minden hiába van. Egy álomcsalád a 
sok-sok együtt töltött percnek köszönheti azt, amije van. Kellenek olyan 
pillanatok, mikor a világ minden gondja, baja eltűnik, és csak az létezik, ami 
ott jelen pillanatban van: kedves mosoly, a szívből jövő pillantások és azok 
a mondatok, melyek a bizalmat erősítik. Igazából nekünk ezek megvannak. 
Nekem csak egy valami az álmom, hogy a meghatározó ember az életem-
ben ne idegeskedjen, ne reggeltől estig dolgozzon, és legyenek nyugodt, 
együtt töltött pillanataink. 

Legjobban azt becsülöm, hogy anya felkészít az előttem álló életre, mi-
kor majd egyedül kell felvenni a harcot az élet nehézségeivel. 

Ander Patrícia, Hunyadi János iskola, Csantavér

Színes vers 

A kék, a piros meg a sárga
rengeteg szín jó barátja.
A sok-sok rokon virul a rajzlapokon.

Kék és sárga kombinációja
nem más, mint a méregzöld,
nélküle el sem lehet  épzelni
a füvet, levelet, sáfrány-páfrány nemzedéket.

És most, ni csak! Mert oly csinos,
sárgát ölel a kis piros.
Egybekelnek valahára,
narancsszínű boldogságban.

Hajagos Norbert, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Az én édesanyám

Az én édesanyámat Német Valériának hívják.
A haja és a szeme barna színű, és szemüveget visel. Ápolónőként dol-

gozik. Szorgalmas és segítőkész. Az édesanyám nagyon kedves, okos és 
türelmes. Szeret olvasni, zenét hallgatni és kézimunkázni. Gyakran segít 
nekem a házi feladatban, ha valamit nem értek. Haragudni is szokott, ha 
rosszalkodok, de hamar kibékülünk.

Nekem ő a legjobb édesanya a világon és nagyon szeretem.
Német Valentin, 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Színes vers

A kedvencem a citromsárga,
hasonlít a békavirágra.

A zöldet is kedvelem,
megtalálható minden réten.

Piros a pipacs,
ha elpirulok, nem vagyok ripacs.

Szeretem a kéket,
ami fent van az égen.

A feketétől szívem szenved,
mert a szomorúság el nem enged.

Dobrotka Dominik, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ha én lehetnék anyu apja

– Dominik! Mi történt a francia porceláncsészémmel?!
– Hmmm... Leverte a macska! – felelem.
– No, persze... Tűnés a szobába! – mondja mérgesen anyu.
Mérgesen bemegyek a szobámba, becsukom az ajtót, és leülök az ágyra. 

Így szólok magamban: „Ha én lennék a te apád!...” Ha rosszabb osztályzatot 
kapna, mint hármas, összeszidnám, vagy ha valami butaságot tenne, akkor 
megbüntetném. A tanulásban elől kéne járnia, és követelném, hogy valami-
lyen hangszeren zenéljen. Megdicsérném, ha ötöst kapna, vagy ha versenye-
ken venne részt, vagy nyerne. Legkésőbb este 11-ig szórakozhatna a baráta-
ival, ha később érne haza, megbüntetném. Mindennap jöhetnének hozzá az 
iskolatársai, de csak ha megtanulta a leckét, és megcsinálta a házi feladatot. 
Hetente kétszer engedném meg neki, hogy moziba menjen. Nem kellene a 
legelegánsabb ruhában járnia. Nem nagyon szeretnék veszekedni, inkább 
sokat beszélgetnék vele a szabad időmben, és több időt is töltenénk együtt.

Ebben a pillanatban kinyílik az ajtó, és anyu jön be, és én rájövök, hogy 
csak álmodoztam, de örülök is, mert tudtam, hogy egyszer én is szülő le-
szek, és akkor minden másképp lesz. 

Novák Dominik Alex, 6. osztály, József Attila iskola, Újvidék
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Színes vers 
Kedvenc színem a lila,
olyan, mint az ibolya.
Piros pipacs virágzik,
a réten színesen pompázik. 
Arany a nap sugara,
boldog vagyok alatta.
Kéklő égen kismadár,
vidám, mert szabadon száll.
Ha a fekete is szín,
akkor én színesben látom a világot.

Lajkó Csenge, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Tavasz
Alig várom már a hűs szellőt, a mosolygó napocskát és a csicsergő ma-

darakat. De itt Csantavéren nem akar megérkezni a tavasz. Vagy a hó esik, 
vagy az eső. Rá sem merek gondolni, hogy milyen idő lesz a tavasz többi 
hónapjában.  Ebben az évszakban már nem kell hordani sapkát, sálat és 
télikabátot. Ilyenkor már rövidujjúban, biciklivel versenyezünk és fogócs-
kázunk. Az iskolába is vidámabban indulunk. Olyan gyönyörű a természet, 
hogy le sem lehet írni. A sárga nárciszok, a piros pipacsok, az ibolya, a hó-
virág és még sorolhatnám a végtelenségig. Nem is tudok elképzelni egy 
évet sem tavasz nélkül. Bár, ha így folytatódik, akkor megtudom. Már már-
ciusban kint reggelizünk anyukámmal a kerti asztalnál. Közben a madarak 
csicsergése hallatszik a nyírfáról. Még a kutyáink is élvezik a társaságunkat 
a fa alatt hűsölve. Délután a barátaimmal görkorcsolyázom és teniszezem. 
Annyira élvezem a tavaszt, hogy szinte mindig kint tanulok az udvarban. 
A tavaszi hónapokban ünnep is van. Méghozzá a húsvét és a locsolóhétfő. 
Számomra a tavasz sohasem unalmas. Mindig van valami esemény.

Sokszor kérdezték, hogy mit szeretnék húsvétra. Azt szeretném, hogy 
végre eljöjjön a tavasz. Azért nem szeretnék lakni az Északi-sarkon, mert 
ott soha nincs tavasz.

István Anna, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavéren

Színes vers
Felnézek az égre,
égszínkék végre.
Aranysárgán süt a nap,
lila fecskék szálldosnak.
A zöld természet illata,
a mezőt bejárja.
Körülöttem tarka a világ:
kék, sárga, piros, lila, rózsaszín
és narancssárga virág.

Szél Csongor, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Ha a füzetem beszélni tudna...
Ha az én füzetem beszélni tudna, biztosan dicsérne, mert én őt nagyon 

szeretem. Gyönyörű, sárga, keményített fedőlapja van, amit átlátszó ruhába 
bújtattam, hogy tündökölhessen természetes szépségében. Egyszerű ele-
ganciájával szerényen mosolyog a táskámban, és nyugalmat áraszt. Mosolyt 
csal az arcomra, ha előveszem. Teljes titoktartással őrzi a belerótt tudást, és 
csak nekem engedi, hogy felfedjem a féltve őrzött kincseket, ezért nagyon 
becsülöm. Tiszteletben tartom a szépségét. Óvatosan lapozom, mert nem 
szeretnék szamárfület a sarkán. Igyekszem a beleírt tudást gyöngybetűkkel 
rajzolni, és a leírtakat észben is tartani. Órákon mindig előveszem. Otthon 
rendszeresen kinyitom. Ha beszélni tudna a füzetem, biztosan azt monda-
ná, hogy jó gazdája vagyok, mert nem szoktam vele verekedni, mint általá-
ban a többség, és nem szoktam a fedőlapját összefirkálni.

Van több füzetem és szeretem őket is, de ennek az egynek különleges 
helye van az íróasztalomon, a táskámban és a szívemben. 

Mák Emese, 6. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Színes vers 

Kedvenc színem a kék,
mert olyan, mint az ég.
A zöld nyugtató szín,
a természet pompás így!

Sárgán süt a nap az égen,
tarkák a virágok a réten.
Rózsaszín a tündér szárnya,
a hercegnők palotája.
Piros alma fenn a fán,
az én versemnek vége már!
Lajkó Réka, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Az én szimpátiám

Talán harmadikos lehettem, amikor osztályunkba egy új fiú érkezett. Jó 
érzés tölti el a szívemet, ha a társaságomban van.

Magas, barna a haja, barna a szeme, sármos megjelenése lázban tartja 
a lányokat az osztályunkban. A tudása kitűnő, a magatartása példás, így 
a tanároknak is kedvenc diákja. Szünetben kissé elszalad vele a ló, néha 
furcsán viselkedik, de azt hiszem, csak udvarol. A lányokat kergeti, sapkáju-
kat elveszi, táskájukat piszkálja. Bevallom, nekem ez tetszik, de úgy teszek, 
mintha idegesítene. Néha a kabátomba csempész egy-egy szerelmes leve-
let, amitől egyenesen a fellegekbe szállok. Hazafelé menet köré szegődnek 
a lányok, ő ennek láthatóan örül. Néha a kerékpárjára akasztjuk a táskánkat, 
s bármennyire is nehéz, ő szívesen cipeli.

Karácsonyra egy szép kis ajándékot kaptam tőle. Nagyon boldog vol-
tam. Ő az én szimpátiám. Remélem, sokáig az lesz.

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

Újvidéki gyerek egy napja

Újvidéki gyerek szobájába bejön az anyja, hogy felébressze.
Újvidéki gyerek morogva kimászik az ágyból, elmegy a fürdőszobába 

fogat mosni és megmosakodni. Újvidéki gyerek felemeli a táskáját, és indul 
az iskolába. Útközben találkozik a barátjával:

– Szia! – mondja újvidéki gyerek.
– Szia! – válaszol a barátja.
– Te tudod, mi lesz az első óránk?
– Hát, azt hiszem, hogy fizika – válaszol újvidéki gyerek, és folytatja útját 

az iskola felé. Mire odaér az iskolához, el is felejti, hogy volt házi. 
– Nahát, mindent elfelejtek – morogja magában.
Gyorsan odaszalad a barátjához, és mondja:
– Kölcsönadnád a házidat, hogy átírjam?
– Igen – válaszolja a barátja, és odaadja újvidéki gyereknek a könyvet. 

Míg újvidéki gyerek írja át a házit, nem veszi észre, hogy a tanárnő már 
megjött.

– No, mit csinálsz? – kérdezi a tanárnő.
– A, a, a házit – válaszolja újvidéki gyerek.
– A házit otthon csinálják, nem az iskolában – mondja a tanárnő.
– Tudom, tanárnő – válaszolja félve újvidéki gyerek.
– Ez már a harmadik mínuszod. Ez egy egyes a naplóban! – fenyeget a 

tanárnő.
Újvidéki gyerek elszomorodik. Mire vége a tanításnak, újvidéki  gyerek 

hazaér, anyukája megkérdezi:
– Volt-e ma osztályzat az iskolában?
– Nem volt ötös, sem négyes, sem hármas, sem kettes – mondja félve 

újvidéki gyerek.
– Menj le a szobádba, és olvass! – kiabálja újvidéki gyerek anyja.
Újvidéki gyerek bemegy a szobájába és unatkozik.
Bekapcsolja a számítógépet, és éjfélig játszik.

Juhász Róbert, 7. osztály, József Attila iskola, Újvidék
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Köztudott a színek hangulatkeltő szerepe. Hangulatunk pe-
dig az érzelmeinket befolyásolja. Nem csoda hát, hogy az adai 
ötödikeseket elkápráztatták a tavasz színei, és a bűvölet versbe 
kívánkozott. Így született sok-sok „Színes-vers”, amelyek közül 
néhánynak az a szerep jutott a mai Rügyfakadásban, hogy szí-
nekkel és rímekkel és a versekből sugárzó vidámsággal enyhítse 
a nyolcadikosok nyomasztó gondjait (búcsúzás, érettségi, pá-
lyaválasztás), hogy az anyai szigor alól kibúvót keresőket jobb 
belátásra bírja; hogy a hetedikes tanulót és az újvidéki gyereket 
fölrázza a kamaszkori letargiából, és ezután minden napjuk 
problémamentes legyen; hogy akik a jövőben valami szépre 
vágynak, azokat hitükben megerősítse; és az elégedettek, szor-
galmasak, szerelmesek továbbra is boldogok legyenek. 

A színes versek hozták össze a mai Rügyfakadásban olvasha-
tó jó írásokat.

A legutóbbi küldeményeket (jó fogalmazásokat) pedig a kö-
vetkezőknek köszönöm:

Magyarcsernye: Bába Emese, Biacsi Nikolett, Budai Benja-
min, Fazekas Vivien, Hódi Ákos, Hoffmann Delilla, Kiss József, 
Nagy Nikoletta, Német Valentin, Oláh Anita, Palatinus Oszkár, 
Svarc Nikoletta, Vladuc Gergely és Vladuc Kristóf;

Szabadka, Đuro Salaj iskola: Jenei Dorina (2 írás), Prádity 
Lídia és Romić Márta (2 írás).

Üdvözlettel: 
Tomán Mária

Kedves Pajtások!
Hetedikes tanuló egy napja

Átlagos hétfő reggel volt. Hétfő! Emlékszem, arra gondoltam, hogy 
még be sem fejeződött az előző hét, már kezdődik a másik.

Felkeltem, megreggeliztem, megmosakodtam és fejet mostam. Mikor 
szárítottam a hajam, arra gondoltam, hogy hiába próbálom formázni, ezt 
nem lehet. 

Utána még átnéztem a történelmet, és átismételtem a szófajokat. Ki-
csit néztem még a tévét, és utána készülődtem az iskolába.

– Anya, hova tetted a farmeremet?
– Jaj, hát azt még szombaton kimostam. Megnézem, hogy megszá-

radt-e, kislányom. 
Tipikus anyai gesztus. Olykor bosszant, hogy a kérdezésem nélkül elve-

szi és kimossa a cuccaimat, de a szívem mélyén tudom, hogy ez azért van, 
mert törődik velem.

Ezután ebédeltem, majd elindultunk a testvéremmel az iskolába. Út-
közben zenét hallgattunk.

Nulladik órám történelem volt, és ellenőrzőt írtunk. Hogy sikerült? 
Hát, mivel egy kérdést nem is értettem, négyest kaptam. Azon nagyon 
elgondolkodtam, hogy ez végül is nem a tudás kérdése volt. Szünetben 
beszélgettem a hatodikosokkal, és elsétáltam a kantinig, „díszkísérettel”. 
Visszafelé jövet megszólítottam a matektanárnőt.

– Tanárnő, tovább jutottam-e a matekversenyen? 
– Jaj, Mártikám, egy pont hiányzott a továbbjutáshoz.
– Egy pont? – néztem rá döbbenten, bambán, tágra nyitott szájjal... és 

éreztem, hogy most... most elfog a szomorúság. Átöleltük egymást, és el-
sírtam magam. Nem volt elég a töri, itt van most ez is.

Nagyszünet után biológiaóránk volt. Mikor a tanárnő bejött, azt kérdezte:
– Készültetek az ellenőrzőre?
Mindenki kórusban válaszolta, hogy igen, csak én nem. Kirázott a hi-

deg. Ez nem igaz! Te jó ég! Ellenőrző! Totál kiment a fejemből. Hogy fogom 
ezt megírni? Ez nem lehet igaz! Csak én vagyok ilyen szerencsétlen.

Mégis megírtam valahogy, utána osztályfőnökim volt. Az oszi nagyon 
mérgesen jött be, de az osztálytársaim még rátettek egy lapáttal.

– Na jó, gyerekek, ebből elég! Most szétültetlek benneteket.
Megrajzolta, hogy ki hol ül, és én teljesen máshova kerültem. Ez nem 

igaz! Nem lehet! Nem is csináltam semmit! Én bűnhődjek más miatt?! Ez 
teljesen elrontotta a kedvemet és napomat.

Hazafelé menet elgondolkodtam, hogy ez mind tényleg velem törté-
nik?  És miért? Olyan szerencsétlen vagyok! Mikor hazaértem, beszélget-
tem egy számomra kedves személlyel, aki meggyőzött arról, hogy ez nem 
is olyan tragikus. 

És igaza van! Ő még itt van nekem, a családom, a szeretteim, a barátaim 
mindig mellettem vannak, és csak ez számít. 

Vajon tényleg ilyen lenne egy átlagos hetedikes lány napja?
Romić Márta, 7. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

Színes vers

Itt a tavasz, megjött végre,
a pázsit is zöldell szépen.
Kék égbolton bárányfelhők úsznak át.
Az aranysárga nap magasan áll. 
Barna földön fekete tücsök muzsikál.
Kertünkben piros a tulipán. 

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

Huszta Henrietta rajza Dragičević Roxána (EmArt műhely) szabadkai tanuló rajza
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Legfőképpen a Disney csatorna egyik 
nagy sikerű sorozatából, a Sok szeren-
csét Charley-ból ismerjük, az utób-

bi időkben viszont a zenei tévéállomások 
egyre gyakoribb szereplője. A Ready or Not 
című slágere azonnal siker lett, úgyhogy 
újabb zeneszámokat is várhatunk tőle. 
Közben pedig továbbra is nézhetjük a Dis-
ney-sorozatokban. Képzelt interjúnk Bridgit 
Mendlerrel készült. 

– Korán kezdett érdekelni a színészke-
dés? 

– Nyolcéves voltam, amikor szüleimmel 
Washingtonból San Franciscóba költöztünk. 
Ekkortájt kezdett érdekelni a színészkedés 
is. A friscói Fringe fesztivál legfiatalabb fel-
lépője voltam, és az egyik helyi színházban 
is felléptem. Ekkor megéreztem, milyen 
előadónak lenni, és ez magával ragadott. 
Tizenegy évesen már egészen határozott 
elképzelésem lett arról, hogy hol látom ma-
gamat a jövőben. Elkezdtem képezni a han-
gomat, és ügynököt fogadtam. 

– Melyek voltak az első szerepeid? 
– Tizenhárom évesen játszottam a Ge-

neral Hospital sorozat egyik részében. A kö-
vetkező évben az Alice Upside Down című 
életrajzi filmben szerepeltem, a hangomat 
pedig használták a filmzenéhez is, itt még 
háttérénekesként voltam jelen. Egy év múl-
va Kristen Gregoryt alakítottam A klikkben. 
Utána Lindsay Lohannel játszottam a Labor 
Pains című vígjátékban. 

– Mióta szerepelsz a Disney-soroza-
tokban? 

– Ekkortájt kezdtem ezekben is meg-
jelenni. Először a Jonasban szerepeltem, 
amelyben Nick Jonas szerelmét alakítottam. 
Utána látható voltam a Varázslók a Waverley 
helyből című sorozatban is, majd egyik fő-
szereplője lettem a Sok szerencsét Charley 
családi sorozatnak. Ez után a Limonádéban 
is szerepet kaptam. 

– Az Alvin és a mókusok című filmen 
is dolgoztál. Másmilyen élményt hozott-
e a számodra a számítógépes figurákkal 
történő munka? 

– Teljesen másmilyent. Az egy kisebb 
szerepnek számít, de addig nem volt ré-
szem ún. zöld hátteres filmben játszani. Na-
gyon érdekesen készült a film. Kis bábukkal 
rohangáltunk, amelyek akkorák voltak, mint 
a filmbéli mókuscsapat, így tudtuk, hogy 
merre kell néznünk. Azután az is előfordult, 
hogy úgymond a levegőben játszottunk. 
Egyik résznél azt kellett elképzelnem, aho-
gyan Alvin elkapja az ujjamat. Akkor fura 

volt az egész, de a filmen egészen jól mu-
tatott.   

– A zenei karriered hogyan indult be? 
– A zene mindig is érdekelt, és nemcsak 

az éneklés. Zongorán és gitáron is játszom, 
de dalokat is írok. A popot, a reggae-fúzió-
kat, az r&b-t, a soult és a funkot szeretem. 
Első dalom, a Sok szerencsét Charley betét-
dala, a Hang In There Baby volt, de utána 
több Disney-film dalát is énekeltem, példá-
ul a Toy Story 2-ben a When She Loved Me, 
a Csingiling és a nagy tündérmentésben pe-
dig a How To Believe című számokat. Ezek 
után én is elkezdtem dalokat írni. 

– Melyik volt az első saját szerzemé-
nyed? 

– A Gazdátlanul Mexikóban 2 animáci-
ós film betétdala lett a This is My Paradise 
számom. Arról pedig, hogy ezek után egy-
re inkább a zenélés felé fordultam, sokban 
a Limonádé tehet. Több számom is kijött 

ennek a filmnek köszönhetően, például a 
Somebody, a Livin’ On A High Wire és a De-
terminate. Utóbbi igazán sikeres lett, a Bill-
board listára is felkerült. Innentől nem volt 
megállás, felénekeltem a Disney-himnuszt, 
majd duettet és átdolgozásokat is előadtam. 
Tavaly megjelent a Hello My Name Is... című 
albumom is, a toplistákon pedig nagyon jól 
szerepel a Ready or Not számom, amely va-
lójában egy The Tagges átdolgozás.

– Közvetlenül is megtapasztaltad a 
közönség szeretetét? 

– Egy miniturnén voltam nemrég. Sze-
rencsés vagyok, hogy a rajongóim kitar-
tanak mellettem. Jó érzés, hogy akik a Sok 
szerencsét Charley-ban szeretnek, a dala-
imat is bírják. A Disney-sorozatok szerep-
lőire egyébként is jellemző, hogy nemcsak 
szerepelnek, hanem énekelnek is. Többen 
vagyunk ezzel így.

L. M. 

Bridgit Mendler
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HETEDIK FEJEZET

Vitézek s velük apródok sora,
Mennyi kényes dísz és pompás ruha;
Ez sisakot szíjaz, amaz pedig
Lándzsát ad, ércpajzsot a harmadik;
A harci mén indulna, port kapar,
Tajtékzik, aranyos zablába mar;
Kancát nyergel néhány fegyverkovács,
Kezükben ráspoly, övben kalapács,
Lazult dárdára szeg, nyeregszíj s annyi más.
Utcákon tisztes őrcsapat topog;
Klaunok tolonganak, velük csörgődobok.

Dryden: Palamon és Arcite

Az angol nemzet állapota akkoriban 
meglehetősen siralmas volt. Richárd király 
hazájától távol fogságban sínylődött, a 
kegyetlen és hitszegő osztrák herceg ha-
talmában. Még fogságának a helyét sem 
tudták biztosan, és sorsa alig volt ismeretes 
alattvalói előtt, akiket ezalatt kegyetlenül 
elnyomtak a kisebb-nagyobb urak és a ki-
rály helyettesei.

(...)
De még e sokféle nyomorúság közepette 

is óriási érdeklődés nyilvánult meg a vitézi 
torna iránt, amely annak a kornak a legfőbb 
látványossága volt. Ebben a tekintetben a 
szegények nem maradtak hátra a gazdagok 
– a köznép a nemesség mögött. Olyan volt 
ez, mint Spanyolországban a bikaviadal, 
ahova izgatottan tódul az éhenkórász mad-
ridi polgár, akinek zsebében nem csörög egy 
árva garas sem, hogy élelmiszert vásároljon 
családja számára. A lovagi tornára is tódult 
fiatal és öreg, ezeket nem tartotta vissza a 
munka, amazokat a betegség. Különösen 
nagy várakozás előzte meg a Fegyveres 
Mérkőzést (ez volt a hivatalos neve), amelyet 
Ashbyben tartottak meg, Leicester grófság-
ban. Ezen ugyanis a leghíresebb bajnokok 
mérték össze lándzsáikat János herceg jelen-
létében; a kitűzött napon a legkülönbözőbb 
rendű és rangú emberek végtelen áradata 
hömpölygött a küzdelem színtere felé.

(...)
A herceget nagyszámú, fényes kíséret vet-

te körül: részint világi, részint egyházi embe-
rek, de valamennyi pompás ruhában és vidám 
hangulatban. Az egyháziak közt volt Jorvaulx 
priorja, a legvilágiasabb, legpazarabb ruhá-

ban, amelyet egy papi méltóság valaha is 
magára mert ölteni. Valósággal elborította az 
arany és a prém. Csizmája orra az akkori ször-
nyű divat szerint annyira felkunkorodott, hogy 
nemcsak térdét verdeste, hanem egészen a 
derekáig ért. Ilyen csizmával nem lehetett a 
lábat kengyelbe dugni. Ez azonban cseppet 
sem aggasztotta a vitéz apátot, sőt örült neki, 
hogy ennyi néző és főleg ennyi szép hölgy 
előtt alkalma nyílik tökéletes lovastudomá-
nyát fitogtatni. Neki nem volt szüksége ken-
gyelre, mint sok félénk lovasnak.

(...)
Miközben körültáncoltatta lovát a bajví-

vótéren, a herceg figyelmét felkeltette az a 
még el nem ült mozgolódás és kavarodás, 
amelyet Izsák tolakodása idézett elő. János 
herceg gyors pillantása tüstént megismer-
te Izsák zsidót, de még sokkal kellemesebb 
meglepetéssel vette szemügyre Sáron ró-
zsáját – a szép zsidó lányt, aki a veszekedés-
től megrémülve, riadtan kapaszkodott idős 
apja karjába.

János herceg nagy szakértő volt a női 
szépség megítélésében, és még ő is úgy lát-
ta, hogy Rebeka bátran felveheti a versenyt 
Anglia legszebb leányaival. Szabályos, finom 
alakja kitűnően érvényesült keleti divatú ru-
hájában – a zsidó nők akkoriban többnyire 
ilyen ruhában jártak. Sárga selyemturbánja 
jól illett sötét arcbőréhez. Ragyogó szeme, 
csodásan ívelt szemöldöke, szépen formált 
sasorra, fogainak gyöngysora, fürtönként 
fényes csigákba göndörödő, sűrű, sötét 
haja, mely dúsan omlott alá kecses nyaká-
ra és vállára – mindez rendkívül bájos volt, 
a szépség elemeinek nem mindennapi ta-
lálkozása. Ruhája pazar perzsa selyemből 
készült; bíbor alapon hímzett virágok csil-
logtak rajta, minden virág a maga termé-
szetes színeiben. Ezt a ruhát nyaktól derékig 
gyöngyökkel kirakott aranykapcsok tartot-
ták össze, de a három legfelső kapocs nyitva 
volt a nagy hőség miatt, és így még jobban 
feltűnt gyémántos nyaklánca, amelyet fel-
becsülhetetlen értékű függők díszítettek. A 
turbánjába tűzött strucctollat is gyémánt-
csat erősítette oda. A nagyszerűen öltözött, 
szép zsidó lányt mégis fanyalogva nézték a 
magasabb helyen ülő büszke hölgyek; gú-
nyosan félrehúzták szájukat, de titokban iri-
gyelték azt, akit ajkbiggyesztve néztek.

– Az öreg Ábrahám kopasz fejére – ki-
áltott fel János herceg –, az a zsidó lány ott 
olyan szép, hogy megszédíthetné a leg-
bölcsebb királyt is, aki valaha élt a földön! Mit 
szólsz hozzá, Aymer apát? Hiszen arra a bölcs 
királyra gondolok, akinek templomát az én 
Richárd bátyámnak nem sikerült elfoglalnia, 
pedig magát még bölcsebbnek képzeli! Nos, 
arra a régi bölcs királyra mondom, hogy ez a 
lány az Énekek Éneke menyasszonya!

– Igen, igen! Sáron rózsája és a Völgy lilio-
ma – hagyta rá a prior kissé fitymáló orrhan-
gon. – De ne felejtse el kegyelmességed, 
hogy mégiscsak egy zsidó lány.

– Ah! – lelkendezett a herceg, ügyet sem 
vetve a prior szavaira. – Mit látnak szemeim? 
Hiszen itt van az én csöppet sem tiszteletre 
méltó Izsákom is, a márkák márkija, a bizánci 
aranyak bárója, Mammon isten földi helytar-
tója! És nem restell tülekedni néhány éhenkó-
rásszal, akinek lyukas zsebében egy rézgaras 
sincs, de még egy rézkereszt sem, hogy távol 
tartsa az ördögöt! Szent Márkus tetemére, az 
én markotányos királyomnak és bájos zsidó 
hercegnőjének helyet kell teremteni a kar-
zaton! Hé, Izsák! Ki az a keleti huri, akit úgy 
szorongatsz a hónod alatt, mintha a kincses-
ládád volna? A feleséged vagy a leányod?

– Kegyelmed engedélyével, a leányom! 
– felelte Izsák mély meghajlással. A hercegi 
megszólítás, amelyben több volt a gúny, 
mint a kegy, nem hatotta meg, de nem is 
hozta zavarba.

– Most látom csak, milyen okos ember 
vagy! – hahotázott a herceg, és kacagását 
alázatosan visszhangozták vidám kísérői. 
– De akár a leányod, akár a feleséged, szép-
ségéhez méltó helyre kell ültetni. Ki ül oda-
fent? – folytatta, szemét a karzatra emelve. 
– Szász fickók mernek így elterpeszkedni? 
Ki velük! Vagy húzódjanak össze, és szorítsa-
nak helyet az uzsorások királyának és bájos 
leányának! Majd megtanítom ezt a népsé-

Walter Scott

Ivanhoe
(Részletek)
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Cervanes Don Quijotéja és Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regénye révén 
ismerkedhettetek meg a műfajjal, olvashattatok bele a Gyöngyhalász két utóbbi megje-
lenése révén az ún. lovagregények „visszájá”-nak, paródiájának tartott művek világába.  
Ma egy részletet közlünk az európai irodalom egyik leghíresebb lovegregényéből, Walter 
Scott (1771–1832) Ivanhoe (1820) című alkotásából. A 12. századi Angliába kalauzol 
benneteket.

Ez lesz a következő számok témája is: az európai és a magyar lovagregény világa.
Jó olvasást!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!

get arra, hogy a zsinagóga legjobb helyeit 
ossza meg azokkal, akik valóban oda valók!

A társaság, amely a karzatot elfoglalta 
– a társaság, amelynek ez a sértő és gorom-
ba beszéd szólt –, Cedric családjából állt, és 
még egy emberből, aki rokonuk és szövetsé-
gesük volt. Ez a férfi, Athelstane of Conings-
burgh, Anglia utolsó szász uralkodóinak 
leszármazottja volt, és ezért az ország szász 
őslakói a legnagyobb tiszteletben részesí-
tették. De a régi királyi családnak nemcsak 
vérét, hanem számos gyengéjét is örökölte. 
Jól megtermett, erős és jóképű férfi volt, éle-
te virágjában, de arckifejezése tompa, tekin-
tete álmos és élettelen, minden mozdulata 
lomha – még az elhatározásaiban is olyan 
lassú, hogy ráragadt egyik ősének csúfne-
ve, és általában így hívták: Athelstane, a 
habozó. Sok barátja volt, akik – mint Cedric 
– szenvedélyesen ragaszkodtak hozzá, és 
azt állították, hogy lassúsága és lomhasága 
nem gyávaságból fakadt, csupán határozat-
lanságból. Mások azt mondták, hogy az iszá-
kosság örökölt hajlama tompította el eszét, 
amely sohasem volt valami éles. Ezek szerint 
nehezen megmozduló bátorsága és jám-
bor, jóindulatú türelme csak a maradéka, a 
seprője volt az egykori nemes tulajdonsá-
goknak, amelyeknek javát elmosták a durva 
korhelykedés hosszú évei.

Ehhez az emberhez, aki olyan volt, ami-
lyennek leírtuk, intézte a herceg a pökhen-
di felszólítást, hogy húzódjék félre, és adjon 
helyet Izsáknak meg Rebekának. Athels-
tane-t egészen meghökkentette a parancs, 
amely annak a kornak a felfogása szerint 
felháborítóan sértő volt. Ilyen parancsnak 
nem akart engedelmeskedni, de hamarjá-
ban nem tudta, hogyan tiltakozzék. Egyelő-
re csupán a vis inertiae-t (a tehetetlenségi 
erőt) állította szembe a herceg akaratával: 
meg se moccant, csak rábámult a hercegre. 
Nagy, szürke szeme olyan csodálkozóan ki-
meredt, hogy szinte nevetséges volt. De a 

türelmetlen herceg egyáltalában nem látott 
benne semmi nevetnivalót.

– A szász kanász – mondta – vagy alszik, 
vagy pedig ránk se hederít. Piszkáld csak 
meg a lándzsáddal, De Bracy – fordult egy 
lovaghoz, aki lovával mellette léptetett. Ez 
egy condottiere volt, vagyis egy zsoldos-
csapat vezére, aki embereivel együtt nem 
tartozott semmiféle nemzethez, hanem 
időről időre annak a szolgálatában állt, 
aki megfizette. János herceg szavaira még 
kíséretében is felzúdulás támadt, csak De 
Bracy bólintott egykedvűen – az ő mes-
tersége olyan volt, hogy sohasem aggá-
lyoskodott. Kinyújtotta hosszú lándzsáját a 
karzat felé, és már-már teljesítette a herceg 
parancsát, még mielőtt Athelstane, a habo-
zó, eléggé felocsúdott volna, hogy vissza-
húzódjék a felé közeledő lándzsa elől. Ám 
ebben a pillanatban Cedric, aki éppen 
olyan gyors volt, amilyen lomha a rokona, 
villámgyorsan kirántotta rövid kardját, me-
lyet a derekán viselt, és egyetlen csapással 
leütötte a lándzsa hegyét a nyeléről. János 
herceg arcát elöntötte a vér. Bősz károm-
kodásban tört ki, és még bőszebb fenye-
getőzéssel folytatta volna, ha kísérői körül 
nem veszik, könyörögve, hogy türtőztesse 
magát. De a herceget nem ők hűtötték le, 
hanem a tömeg tapsai, amint Cedric bátor 
viselkedését ünnepelték. A herceg felhá-
borodva forgatta szemét, mintha egy má-
sik áldozatot keresett volna, akin kockázat 
nélkül kitöltheti haragját. Ekkor véletlenül 
megpillantotta azt az íjászt, akiről már be-
széltünk. Ez az ember farkasszemet nézett 
a homlokát ráncoló, bosszús herceggel, és 
nem hagyta abba a tapsot.

– Minek örülsz úgy? – kérdezte a herceg.
– Ha jó találatot vagy ügyes vágást látok 

– felelte az íjász –, akkor mindig rikkantok 
egyet örömömben.

– Úgy? – mondta a herceg. – Bizonyára 
magad is jó céllövő vagy, nem igaz?

– Hát a vadászcélt mindig eltalálom, va-
dásztávolságról – felelte a yeoman.

– Még a Wat Tyrrel-féle célt is, százyard-
nyi távolságról! – kiáltotta valaki hátulról a 
tömegből, de hogy kinek a hangja volt, nem 
lehetett megállapítani.

Ez a célzás rokona, William Rufus sorsá-
ra, feldühösítette János herceget, de meg is 
ijesztette. Egyelőre beérte azzal, hogy ma-
gához intett néhány fegyverest azok közül, 
akik a bajvívó tér körül nyargalásztak, és az 
íjászra mutatva, lelkükre kötötte, hogy tart-
sák szemmel a fickót.

– Szent Grizeldiszre! – tette hozzá. – Majd 
kipróbáljuk az ügyességét! Nagyon lelkese-
dik mások hőstettein, hát mutassa meg, ő 
maga mit tud!

– Nem fogok megszökni a próba elől 
– felelte a yeoman azzal a rendületlen nyu-
galommal, amely egész viselkedését jelle-
mezte.

– De addig is álljatok fel, szász fickók! 
– kiáltott a herceg a karzat felé bosszúsan és 
indulatosan. – Azt mondtam, a zsidó ott fog 
ülni köztetek! Hát ha kimondtam, istenem-
re, úgy is lesz!

– Isten őrizz, ne kényszerítsen arra kegyel-
mességed! Nem volna illő, hogy egy magunk-
fajta ott üljön egy sorban az ország uraival! 
– tiltakozott a zsidó, aki az imént még tola-
kodott, hogy az első sorba jusson. De amit 
megtett a Montdidier család kopott és elsze-
gényedett sarjával, azt ugyancsak nem merte 
megkísérelni a gazdag szászokkal – esze ágá-
ba se jutott, hogy előjogaikat elvitassa.

– Lódulsz rögtön, pogány kutya! – rivallt 
rá János herceg. – Tedd azt, amit parancsol-
tam, vagy lenyúzatom a fekete bőrödet, és 
kicsereztetem lószerszámnak!

A zsidó kénytelen volt engedelmesked-
ni, és lassan megindult fölfelé a karzathoz 
vezető meredek, keskeny lépcsőn.

– Szeretném látni, ki mer az útjába állni! 
– kiáltotta a herceg, szemét Cedricre sze-
gezve, aki úgy állt ott, mintha elhatározta 
volna, hogy lependeríti a zsidót, mégpedig 
fejjel lefelé.

Fordította: Szinnai Tivadar
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SZTÁRVILÁG

A Depeche Mode új albuma, a Delta 
Machine március végén került a bol-
tokba, és azonnal nagy népszerűségre 

tett szert. Elsőként, még februárban, az anda-
lítóan sötét Heaven jelent meg róla, majd a 
tempósabb Soothe My Soul kezdte uralni a 
toplistákat. Videoklipjeiket a zenei tévécsator-
nák is gyakran sugározzák. 

Nem csoda, hogy nagy várakozás előzte 
meg az új albumot, hiszen a Depeche Mode 
2009-ben jelentkezett utoljára új nagylemez-
zel, amely a Sounds of Universe címet kapta. 
Habár 2011-ben egy remix albumot is kiadtak, 
a valódi rajongók számára mindig az új album 
megjelenése az igazi szenzáció. Semmiképp 
sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy talán a 
Depeche Mode rendelkezik a leghűségesebb 
rajongótáborral. A nyolcvanas évektől valósá-
gos fanatikus rajongócsoportok alakultak ki 
mind Magyarországon, mind Szerbiában.  

A Delta Machine producere Ben Hillier 
volt. Nem babonás a Depeche Mode, az al-
bum tizenhárom dalt tartalmaz, de készült 
egy deluxe kiadás is, amelyen további négy 
új dal hallható, sőt jár hozzá egy huszonnyolc 
oldalas könyvecske is, amelyet Anton Corbijn 
írt meg. 

A lemez dallistája: Welcome To My World, 
Angel, Heaven, Secret To The End, My Little 
Universe, Slow, Broken, The Child Inside, Soft 
Touch / Raw Nerve, Should Be Higher, Alone, 
Soothe My Soul, Goodbye. 

A deluxe kiadás dalai: Long Time Lie, Hap-
pens All The Time, Always, All That’s Mine. 

Az együttes mindig telt ház előtt koncer-
tezett, ez minden bizonnyal ezúttal is így 
lesz, hiszen Belgrádban május 19-én lesz a 
koncertjük, Budapesten pedig 21-én. Az sem 
vitás, hogy sok rajongó mindkettőre elmegy. 
(Olykor szerencsés körülménynek számít két 
főváros között élni.)  

A Depeche Mode eredetileg a new wave 
és szinti pop irányzatokhoz sorolható brit 
popegyüttes, amely 1980-ban alakult Ba-
sildonban. Az ebben az időszakban alakult 
együttesek közül az egyik legsikeresebb, 
leghosszabb életű és legaktívabb lett. Az 
eredeti felosztásban Vince Clarke, Martin Lee 
Gore, Dave Gahan és Andy Fletcher voltak. 
Egy év után kivált Vince Clarke, aki egyben az 
együttes dalszerzője is volt. Kis ideig hárman 
folytatták, és Martin vette át a dalszerzői sze-
repet. Hamarosan Alan Wilder csatlakozott 
hozzájuk, a hangzásuk ekkor már inkább a 
technópop felé húzott, habár nem állt tá-
volt tőlük az industrial és a dark wave sem. 
Mindez persze vitatható. Ami viszont nem, 
hogy hatalmas rajongótáborra tettek szert 
világszerte, akik a mai napig is kitartanak az 
együttes mellett. Alan egyébként a kilenc-
venes évek közepéig volt a Depeche Mode 
tagja, az együttes azóta ismét háromtagúvá 
zsugorodott. 

Koncertjeiket új daluk szövegével üdvözöl-
jük.

Összeállította: L. M. 

Megkezdődött a visszaszámlálás

I’m coming for you
When the sun goes down
I’m coming for you
When there’s no one around

I come to your house
Break down the door
Girl I’m shaking
I need more

There’s only one way to soothe my soul
There’s only one way to soothe my soul
Only one way
Only one way
Only one way
Only one way

I’m coming for you
I need to feel your skin
I’m coming for you
To stop this crawling

I’m taking my place
By your side
I’m not leaving
Until I’m satisfied

There’s only one way to soothe my soul
There’s only one way to soothe my soul
Only one way
Only one way
Only one way
Only one way

I’m coming for you
My body’s hungry
I’m coming for you
Like a junkie

I can’t stop
The desire in me
I’m not waiting
Patiently

There’s only one way to soothe my soul
There’s only one way to soothe my soul
There’s only one way to soothe my soul
There’s only one way to soothe my soul
Only one way
Only one way
Only one way
Only one way
There’s only one way to soothe my soul 

Depeche Mode 

Soothe My Soul 
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Austin és Ally címmel indult nemrég új sorozat a Disney csator-
nán. A zenés vígjáték két főhőse Austin Moon (Ross Lynch), az 

extrovertált énekes és Ally Dawson (Laura Marano), a félénk, de te-
hetséges dalszerző. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor Austin 
és haverja, Dez „kölcsön veszik” Ally egyik szerzeményét, felveszik 
és klipet forgatnak hozzá. Austin gyorsan ismertté és népszerűvé 
válik, de Allynek el kell döntenie: küzd álmaiért, és elárulja a nagy-
világnak, hogy ő írta a dalt, vagy hagyja, hogy Austin learassa a 
babérokat. Austin közben élvezi a hirtelen jött sikert, amit azonban 
Ally nélkül könnyen el is veszíthet, ezért minden erejével azon ügy-
ködik, hogy a lány még több slágert írjon neki. A két tini és minden 
lében kanál barátaik, Trish és Dez ugyan cseppet sem hasonlítanak 
egymásra, de éppen ezért remek csapatot alkotnak együtt. 

Úgy tudni, hogy akárcsak a sorozatban, a négy fiatal a forga-
tások szünetében is igyekszik feldobni a hangulatot. A mályva-
cukorcsata a folyósokon és a horrorfilmes riogatás csak néhány 
példa a számtalan csíny közül, amivel levezetik a feszültségüket. 
Gyakran sündörögnek a jégkrémes polc körül, hétfőnként pedig 
sütinapot tartanak a hosszú olvasópróbák előtt. Raini Rodriguez 
(Trish) azt is elárulta, hogy nagy meglepetésükre Ross Lynch (Aus-
tin) házi készítésű süteménye volt eddig a legfinomabb. A fiúk a 
sorozatban is különös meglepetéseket tartogatnak, az állatbo-
lond Dez például kötélhúzó versenyt rendez egy kenguruval, de 
egy lámát is bemutat a barátainak. 

Valójában már csak idő kérdése volt, hogy elkészüljön a 
2009-ben megjelent, világszerte óriási sikernek örvendő 

Büszkeség és balítélet meg a zombik filmadaptációja. A Jane 
Austen klasszikusát parodizáló regény rajongóinak nagyon jó 
hírünk van: hamarosan elkezdődnek a várva várt film forgatá-
si munkálatai, főszerepre pedig a tavalyi Tükröm, tükrömben is 
játszó Lily Collinst kérték fel. A rendezői feladatokat Burr Steers 
látja majd el, akinek a nevét többek között a Megint 17, a Char-
lie St. Cloud halála, valamint a Nancy ül a fűben egy epizódja is 
jegyzi. 

A Simpson család készítői ismertek arról, hogy szeretnek kü-
lönféle botrányos vagy felkapott hírességeket csempészni a 

sorozatba egy-egy epizód erejéig. Találkozhattunk már így Lady 
Gagával, a Smashing Pumpkinsszal, a U2-val, de még a Red Hot 
Chili Peppers tagjaival is. A következő „áldozat” nem más, mint 
a Sigur Rós lesz, akik nem csupán szerepet kaptak a sorozat 24. 
évadjának befejező részében, zenét is írtak hozzá. A dupla epi-
zód során a sárga kis figurák Izlandra látogatnak, a hűvös sziget-
országban pedig nyilván nem sétálgathatnak úgy, hogy bele ne 
botoljanak a legfelkapottabb helyi zenekar tagjaiba. 

A The Wanted még tavaly azzal hitegette rajongóit, hogy ha-
marosan kiadják harmadik nagylemezüket, a Third Strike-ot, 

azóta viszont az I Found You-t számmal hozakodtak elő. Nemrég 
azonban egy újabb dalt is bemutattak, amelynek címe: Walks Like 
Rihanna. Azonnal megindultak a találgatások, hogy csak szleng-
ként használják-e a barbadosi énekesnő nevét, vagy direkt róla 
szól a dal. Sokan úgy tartják, hogy a The Wanted egyfajta görbe 
tükröt tart a fiúbandák elé. „Nem tud énekelni, sem táncolni, de 
kit érdekel? Úgy sétál, mint Rihanna!”– hangzik a könnyed nyári 
popdal sokféleképpen értelmezhető refrénje. A dal társszerzője 
és producere, Dr Luke korábban Katy Perry, Britney Spears, Pink 
és Kelly Clarkson lemezein dolgozott. Azt azonban még mindig 
nem tudni, hogy mikor jelenik meg a The Wanted nagylemeze.  

Új sorozat a Disney-n

Zombigyilkos lesz

Rihannáról énekelnek

Újabb zenekar 
a célpontban
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Már kapható kiskereskedelemben is az LG Electronics (LG) 84 
hüvelyk képátlójú Ultra HD TV-je, a 84LM960V. A kimagasló 

képélességű, a Full HD TV-knél négyszer nagyobb felbontást kínáló, 
gigantikus méretű Smart 3D TV jelentős ugrást jelent a televíziózás 
történetében. Az LG a 84”-es készülék bevezetésével elsőként hozta 
kereskedelmi forgalomba az Ultra HD technológiát ilyen nagy mé-
retben.

A televíziós iparágban a szolgáltatások bővülése mellett legin-
kább a tévék felbontásának megsokszorozódásánál érhető tetten a 
technológiai fejlődés. Mára egyre több tévécsatorna sugároz nagy 
felbontásban, és a tartalomszolgáltatók is egyre nagyobb sikerrel 
használják ki a készülékek nyújtotta lehetőségeket a Blu-rayeknek, 
a nagyfelbontású játékoknak és a különböző online tartalmaknak 
köszönhetően. Az Ultra HD felbontás megjelenése pedig még en-
nél is tovább mutat: az Ultra HD a Full HD tévépaneleknél négyszer 
nagyobb, 8,3 millió képpontos (3840x2160) felbontást és lenyűgöző 
képminőséget nyújt.

Az LG Ultra HD TV-je a televíziózás evolúciójának legújabb lép-
csőfokát képviseli, hiszen 55 hüvelyknél nagyobb méretben is kris-
tálytiszta képet jelenít meg. Az Ultra HD tartalmakról pedig többek 
között a képfelbontás javító (Resolution Upscaler Plus) funkció gon-
doskodik, amely az alacsonyabb minőségű adásokat is képes rész-
letgazdagabbá alakítani.

Az LG 84LM960V Smart 3D TV egyik fontos eleme a Triple XD Engi-
ne képjavító szoftver, ami a nevéből is adódóan annyit tesz, hogy felja-
vítja a képek minőségét. A tévét LED Plus háttérvilágítással, beépített 
Wi-Fi-vel és 2.2 csatornás hangrendszerrel látta el az LG.

A 84LM9600V-ben természetesen az LG mindegyik csúcstechno-
lógiás megoldása helyet kapott. A CINEMA 3D képalkotásnak (pola-
rizált, FPR) hála, könnyű, töltést nem igénylő szemüvegen keresztül 
élvezhetjük a vibrálás és elmosódásmentes háromdimenziós képet. 

A Magic Remote mozgásérzékelős távirányító intuitív funkcióival 
– a hangfelismeréssel, a görgetéssel, a mozdulatfelismeréssel és a 
rámutatással – minden eddiginél könnyebb a navigálás az LG Smart 
TV ökoszisztémájában, ahol az egyre bővülő Prémium tartalmak és 
több száz applikáció várja a szórakozni, kikapcsolódni vagy tanulni 
vágyókat.

Az LG 84 hüvelykes Ultra HD TV-je egyelőre kicsit borsos áron :-) 
mintegy 20 000 euróért vásárolható meg. Vagyis: várunk vele még 
egy-két évet...

Egyre több ember használ értékes okostelefont, ami miatt egyre gyakoribbak a 
készüléklopások és a visszaélések, különösen, mivel sokáig könnyen továbbér-

tékesíthetők voltak a kétes eredetű készülékek. A Belügyminisztérium adatai szerint 
Magyarországon 2009-ről 2012-re 23 százalékkal nőtt a mobiltelefonokra irányuló 
lopások száma, így tavaly több mint 12 ezer mobiltelefont tulajdonítottak el, nálunk 
ennél valószínűleg még rosszabbak a mutatók. 

A mobiltelefonok feketekereskedelme nemcsak a készüléklopások növekvő gya-
korisága miatt virágzik. A telekommunikációs eszközökkel elkövetett visszaéléseket 
vizsgáló Communications Fraud Control Association 2011-es felmérése szerint a rész-
letfizetésre vásárolt telefonok törlesztés előtti továbbadása és az egyéb előfizetésekkel 
kapcsolatos visszaélések jelentik a második leggyakoribb típusú csalást a szektorban. 
A kutatásból kiderül, hogy nemzetközi szinten ez a típusú „másodlagos kereskede-
lem” közel négymilliárd dolláros üzlet. Ügyfelei és ügyfeleinek értékes okostelefonjai 
védelmében a Telenor határozottan fellép a tisztázatlan eredetű készülékekkel kap-
csolatban, hogy ezzel is visszaszorítsa a lopások és visszaélések számát. A társaság 
most már minden lopott és csalás útján szerzett készülék IMEI számát letiltatja, így 
az ilyen telefonokkal sem a Telenor, sem más mobilszolgáltató hálózatára nem lehet 
felcsatlakozni. A Telenor a határozott fellépéstől a készüléklopások és a készülékekkel 
kapcsolatos visszaélések radikális csökkenését várja.

A szerkesztő megjegyzése: Újvidéken, megbízható telefonboltban vásárolt, vál-
lalati folyószámláról fizetett mobiltelefonról magyarországi javításkor derült ki, hogy 
univerzális azonosítója (a már emlitett IMEI szám) alapján lopott telefonként vezetik. 
Érdekes...

Ultra HD tévé az LG-től

Így viszonyulnak egymáshoz a lapostévék – képfelbontásuk 
alapján arányosan fölnagyítva.

Nagyon lopják a mobiltelefonokat
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– Összeszámoltam a barátaimat. Tizen-
hárman vannak – közölte Hülyüke a lóval 
egy nagy, fekete tábla előtt állva.

– Az baj – horkant fel a ló égnek álló 
sörénnyel. – A tizenhárom szerencsétlen 
szám. Nekem máris balsejtelmem támadt. 
Lehet, hogy pillanatokon belül megcsíp egy 
bögöly.

– Vagy ha nem egy bögöly, akkor én. 
Megcsíplek, megszúrlak, megharaplak, 
felnyársallak. Hogy lehet ilyen szamár egy 
ló?! – futotta el Hülyükét a pulykaméreg. 
– A tizenhárom éppen olyan ártatlan szám, 
mint a tizenkettő vagy a tizennégy. Azzal a 
különbséggel, hogy az egyiknél eggyel ke-
vesebb, a másiknál pedig eggyel több.

– Ugye? – kapta fel diadalmasan a fejét 
a ló.

– Mit ugye?
– Hát hogy egyszer kevesebb, máskor 

meg több.
– Tizenhárom soha nem kevesebb, mint 

tizenhárom. És nem is több. A tizenhárom 
mindig tizenhárom – magyarázta Hülyüke 
türelme végső határához érve. – Különben 
győződj meg róla. Tessék, számold meg 
– mutatott a táblán sorakozó vonalakra. 
– Ezek itt a barátaimat jelentik. Ahányszor 
megismerkedem egy baráttal, húzok egy 
vonalat. Szép sorjában. Fehér krétával.

– Engem is felrajzoltál? – kérdezte óvato-
san a ló.

– Még aznap, amikor megismerkedtünk. 
Itt vagy, látod? – és Hülyüke rámutatott az 
első vonalra. A ló meghatottan nézte. – Gyö-
nyörű – mondta –, bár alig hasonlít rám.

– Ugye? – nézte Hülyüke is töprengve, s 
arra gondolt, célszerűbb lenne egy csoport-
kép. – Mondd, mit csinálsz? – szólt rá a lóra, 
aki behunyt szemmel állt a tábla előtt.

– Pszt! – intette csendre a ló. – Ne zavarj! 
Számolok!

– Behunyt szemmel?!
– Én így számolok. Telepatikus úton – 

mondta könnyedén a ló. Néhány pillanatig 
mozdulatlanul állt, közben kétszer felhor-
kant.

– Nem tetszik valami? – kérdezte szo-
rongva Hülyüke, amikor látta, hogy a ló, 
most már nyitott szemmel, továbbra is a 
táblára mered. – Tizenhárom vagy nem ti-
zenhárom? – sürgette.

– Kétségkívül tizenhárom vonal van a 
táblán – hagyta jóvá a ló –, de ha a dolgok 
mélyére nézünk, kiderül, hogy ez egyidejű-
leg tizenkettő.

– Gondolod, hogy valamelyik barátom köz-
ben az ellenségemmé lett? Esetleg te? – kér-
dezte csípősen Hülyüke. – A lényegen ez sem 
változtat. A tizenhármon. A tizenhárom akkor 
is megvan. Tizenkét barát plusz egy ellenség. 
Így van? – heveskedett Hülyüke. A ló azonban 
felemelte patáját, és síri hangon így szólt:

– Kapaszkodj meg, Hülyüke. Rettenetes 
csapdába estél. Tudd meg, hogy a hernyó és 
a lepke, bár két külön barátként ismerkedtél 
meg velük, azaz vele, egy és ugyanaz.

– Nem értem. Nekem mindkettő állítot-
ta magáról, hogy az, ami. A hernyó, hogy 
hernyó.  A lepke, hogy lepke. Miért alakos-
kodtak hát? A hernyó hazudta, hogy lepke? 
Vagy a lepke, hogy hernyó? – Hülyüke hang-
ja tele volt zavart szemrehányással.

– Egyik sem hazudott. Amikor a hernyó 
azt mondta, hogy hernyó, még valóban az 
volt. S amikor a lepke azt mondta, hogy lep-
ke, már tényleg az volt. Nem törölheted le a 
hernyót – mutatott a ló a nyolcadik vonalra 
–, mert nem halt meg. Ha ugyanis meghal, 
nem lehetne itt a lepke sem – mutatott a 
kilencedik vonalra. – Ezek mindig így csinál-
ják. Irigylésre méltó lények. Nem gondolod? 

– A ló átszellemült arcán látszott, hogy most 
képes lenne szárnyakat növeszteni, s csilla-
gokat rúgva a magasba röpülni, mint egy 
mesés égi paripa.

– Akkor most melyik a barátom? – kér-
dezte tanácstalanul Hülyüke. Nem tudott 
napirendre térni a hernyó-lepke rejtélye 
fölött.

– Mind a kettő. A hernyó is, a lepke is. Kü-
lön és együtt. S amikor úgy vesszük, hogy 
külön, akkor tényleg tizenhárom barátod 
van, de amikor úgy vesszük, hogy együtt, 
akkor csak tizenkettő, anélkül, hogy egyet is 
elvesztettél volna a tizenhárom közül.

– Soha többé nem számolom meg a ba-
rátaimat – jelentette ki Hülyüke.

– Ne is – hagyta rá a ló.
S mert Hülyükét alaposan megrázta az 

imént átélt matematikai képtelenség, mely 
szerint a tizenhárom olykor tizenkettő, nem 
szólt többé. Elindult, hogy megkeresse a vi-
lág legkülönösebb lényét, a lepkét.

Mögötte, nagy fejét himbálva, ott po-
roszkált a ló, egyelőre szárnyak nélkül.

Kovács Magda 
Illusztráció: Balázsy Géza

Amikor tizenhárom tizenkettő
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KOS

Bármilyen vitába is keveredsz, töké-
letesen tisztában vagy vele, hogy igazad 
van. Már csak az érvelési készségeiden 
kellene csiszolnod egy kicsit. Egy koráb-
bi rossz döntésnek most meg kell innod 
a levét. Sajnos elég húzós lesz a hét, 
de erőt meríthetsz a szeretteidből, akik 
mindig melletted állnak.

BIKA

Ha valakivel problémád adódik, 
szemtől szembe kell megbeszélnetek a 
dolgot. Írásban valahogy nem megy a 
kommunikáció a héten. Tölts több időt 
a családoddal. Attól, hogy vannak bará-
taid, akikkel imádsz együtt lenni, még 
nem szabad elhanyagolnod a szüleidet, 
tesóidat sem.

IKREK

Egész héten a jövőbeli terveidről ál-
modozol, de az ábrándozás nem elég, 
gyakorlatias elképzelésekre lesz szüksé-
ged céljaid eléréséhez. Olyan informá-
ció birtokába juthatsz, ami megkérdője-
lezheti egy régi barátságod valódiságát. 
Mindenképpen beszélj az illetővel, mert 
lehet, hogy a pletyka nem is igaz.

RÁK

Próbáld játékosra venni a figurát. Ha 
nehéz feladattal nézel szembe, jutal-
mazd meg magad, miután megoldot-
tad. Ha még nehezebbel, még nagyobb 
legyen a jutalom! Ha elégedetlen vagy a 
dolgokkal, ne csak panaszkodj, tegyél is 
azért, hogy változtass.

OROSZLÁN

Nem akarsz mindent feladni, még-
sem árt néha egy kis pihenő. Időnként a 
környezeted is szeretne látni. Kisebb vi-
tákba keveredhetsz a héten, mert a szo-
kásosnál ingerültebb leszel. Próbálj nyu-
godt maradni, amennyire csak tudsz.

SZŰZ

Nagyon izgatott vagy az előtted álló 
lehetőségek miatt. Jó úton haladsz, már 
csak rajtad áll, hogy közben milyen állo-
másokat érintesz. Valakivel problémád 
van a környezetedben? Furkálódás he-
lyett próbáld megbeszélni vele a dolgot. 
Te sem örülnél, ha a hátad mögött szer-
vezkednének.

MÉRLEG

Ha nem értesz valamit, várd meg, amíg 
a társaid megoldják a feladatot. Sokat ta-
nulhatsz a tévedéseikből és a kérdéseikből. 
Ne ess kétségbe, ha még nem látod a fényt 
az alagút végén. Még sokat kell küzdened 
a céljaid eléréséhez, de ha elég kitartó 
vagy, meglesz a munkád gyümölcse.

SKORPIÓ

Különösen frusztráló helyzetekbe ke-
rülsz a héten. Néha legszívesebben kifut-
nál a világból. Ne stresszelj, hiszen még így 
is nagyon hasznos tagja vagy a csoport-
nak. Kissé szétszórt leszel a héten, aminek 
az lesz a következménye, hogy hibát hibá-
ra halmozol. Szedd össze magad!

NYILAS
Kemény időszak a mostani, leginkább 

ha olyan tantárgyakról van szó, amelyeket 
nem kedvelsz. Fogakat összeszorítani, és 
mindent bele! Eleget lustultál az elmúlt 
hetekben, ideje, hogy végre koncentrálj 
a sulira. Attól, hogy tanulsz, még marad 
időd a szórakozásra is, úgyhogy ez nem 
kifogás.

BAK

Sokat fejlődsz a héten. Nyitott vagy, és 
csak úgy szívod magadba a rengeteg infor-
mációt, ami eléd tárul. Ha komolyabb fel-
adatnak nézel elébe, most elvégezheted. 
A héten kompromisszumokat kell kötnöd, 
még akkor is, ha nem értesz egyet teljesen 
a megállapodásokkal. Legyél csapatjáté-
kos, mert egyedül most nem megy.

VÍZÖNTŐ

Játékos hangulatban telik a hét, úgy-
hogy nagyon jól fogjátok érezni magato-
kat osztálytársaiddal. De néha még így is 
komolyra kell venni a szót. Remek formá-
ban leszel a héten: amibe belefogsz, azt 
sikerrel zárod, és a buliknak is te leszel a 
középpontjában. Lubickolj a jókedvben 
– igazán megérdemled!

HALAK

Ideje kipróbálnod magad vezetői sze-
repben. Nyugodtan megmondhatod min-
denkinek, hogy mostantól te irányítasz, és 
meg is teheted az első lépéseket céljaid 
felé. Ha épp nincs sok tennivalód, akkor se 
unatkozz. Szervezz magadnak programo-
kat – ha megszokod a semmittevést, ké-
sőbb nehezebben veszed az akadályokat.
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Április 2-án, egy esős tavaszi reggelen az 
újvidéki József Attila Általános Iskola 

elől egy furgonnal keltünk útra, a végállo-
másunk Szeged volt. Egész úton vidáman 
beszélgettünk, és izgatottak is voltunk, mert 
nem tudhattuk, milyen nyeremény vár ránk 
a Somogyi Könyvtárban. 

Az utazás egy kicsit tovább tartott, mint 
gondoltuk, de beszélgetésünkkel elnyom-
tuk az unalmat. Nemsokára megérkeztünk 
Szegedre, és megpróbáltuk megtalálni a So-
mogyi Könyvtárat. A könyvtárnak modern 
és kimondottan szép külseje van. A tanár úr 
bement, és bejelentett minket. A könyvtár-
látogatást követően  a Dóm teret vettük job-
ban szemügyre. A hires magyar személyek 
szobrait nézegettük, ezután pedig egy régi, 
a 13. századból fenmaradt bizánci templo-
mot néztünk meg közelebbről, majd a Foga-
dalmi templom került sorra. A templom egy 
architektúrai remekmű. Csodaszép, 81 méter 
magas. Bementünk, és odabentről a temp-
lom még hatalmasabbnak tűnt, mint amek-
kora valójában. A belépési dij kifizetése után 
az idegenvezetővel a sor élén felmentünk a 
templom egyik tornyába. A kilátási szintig 
tartó út alatt a nagy szegedi árviz képeit te-

kinthettük meg, közelebbről megnézhettük 
a három nagy harangot, amelyek nagyon 
hangosak voltak. Mikor megérkeztünk a 
kilátószintre, kimentünk. A látnivaló cso-
dálatos volt. Láttuk az aquaparkot, a Tiszát, 
a templom másik tornyát, valamint a Dóm 
teret, és sok más épületet. Itt időztünk egy 
keveset, majd lementünk. Egy, a toronyról 
készített tervrajzon láthattuk, hogy 46 mé-
ter magasan voltunk. A lépcsőknél egy régi 
tűzoltólétra volt elhelyezve. Még egy kicsit 
nézelődtünk a templomban, végül úgy dön-
töttünk, hogy a környező utcákon is szétné-
zünk. Később visszatértünk a könyvtárba. 
A fogasokra akasztottuk a kabátjainkat,  
otthagytuk a táskáinkat is, és felmentünk a 
gyerekkönyvtárba, ahol elfoglaltuk a helye-
inket. Fél órát kellett várnunk, hogy a zsű-
ritagok megkezdjék az eredményhirdetést. 

Az eredményhirdetés előtt két hölgy csellón 
néhány reneszánsz zeneszámot játszott. A 
szerzemények elhangzása után meglepeté-
sünkre egy másik hölgy épp a mi alkotásunk 
két részletét olvasta fel: az egyik az esküvői 
jelenet volt, a másik pedig a bécsi követtel 
való beszélgetés. Egy másik történetből is 
elhangzott egy részlet, majd megkezdődött 
az eredményhirdetés. Második helyezést 
értünk el a csoprtban dolgozó általános is-
kolások kategóriájában. A dij átvétele után 
kedvünkre ehettünk-ihattunk. 

A díjátadást követően utunkat vettük 
Újvidékre. Amikor néhány óra utazás után 
végre megérkeztünk, elbúcsúztunk egy-
mástól, és mindenki a saját otthona felé 
vette az irányt.

Novák D. Alex és Ördög Albert, 6. osztály

Az Ötágú Síp Kulturális Egyesületnek 
köszönhetően az újvidéki József Attila 

Általános Iskola hatodik osztályos tanulói-
nak egy ritka élményben volt részük. A „Te is 
lehetsz Mátyás király” címmel meghirdetett 
verseny díjnyertesei lettek. 

A kulturális egyesület a díjkiosztót ápri-
lisban Szegeden, a Somogyi Könyvtárban 
tartotta, melyre meghívták iskolánk tanu-
lóit is. Az ünnepélyes műsort követően a 
tanulók díjakat, dicséreteket kaptak. Sok 
szép ajándék mellett az iskola egy kisbuszt 
is biztosított számunkra, így osztálytársa-
ik is elkísérhették és biztathatták a három 
versenyzőt: Ruzsicska Zoltánt, Ördög Alber-
tet és Novák D. Alexet. Ha már Szegeden 
jártunk, sikerült egy kis történelmi körutat 
is tennünk. Meglátogattuk a Dóm teret, a 
Fogadalmi templomot, és feljutottunk a 
templomtoronyba is. Megkerestük iskolánk 
névadójának, József Attilának a szobrát, és 

közös képpel tisztelegtünk előtte, melyet 
emlékül hoztunk az itthon maradt diáktár-
sainknak. 

Ritka élmény az ilyen, látni Szegedet és 
díjat kapni. Reméljük, lesz még hasonló ver-

seny, és szép eredményt érünk majd el rajta 
mi, vagy diáktársaink Vajdaság más régiói-
ból.

Szabó Hunor történelemtanár
Fotó: Farkas Zsuzsanna

Szegeden jártunk

Ötágú Síp
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Mennyire vagy 
kiegyensúlyozott?

Válaszolj a kérdésekre, majd add össze a pontszámaidat!

5–8 pont: 
Te egy nyugodt személy vagy, 
elfogadod a dolgokat olyanoknak, 
amilyenek. Ez a hozzáállás segít 
abban, hogy a lényegre tudj 
összpontosítani.

9–12 pont: 
Alapjában véve kiegyensúlyozott 
vagy. Azonban, ha valaki személyesen 
megsért, hevesen reagálsz. Ilyenkor 
egy kis időre van szükséged, hogy 
megtaláld a belső egyensúlyt.

13–15 pont:
Hajlamos vagy a hangulatváltozásra, 
mivel nagyon érzékeny személy vagy. 
Több lazításra és pihenésre lenne 
szükséged.

Értékelés

1. Későn jut eszedbe, hogy megfeledkeztél egy fontos megbeszélésről. Hogyan reagálsz?
a) Sokáig mérgelődök ezen. (3 pont)

b) Kétségbeesetten próbálok elhihető kifogást találni. (2 pont)
c) Tévedni emberi dolog: felhívom az illetőt, és megmagyarázom a helyzetet. (1 pont)

2. Tömeg van az autóbuszban, és valaki lökdösődik melletted. Mit teszel?
a) Megpróbálok félrehúzódni és helyet csinálni. (2 pont)

b) Nem veszek róla tudomást. (1 pont)
c) Szörnyen mérges vagyok, és én is jól meglököm. (3 pont)

3.  Nagyon jó hangulatban vagy. Cseng a telefon, és a barátnőd sokáig panaszolja a problémáit. 
Hogyan érzed magad a beszélgetés után?

a) Örülök, hogy segíthettem neki, és teszem tovább a dolgomat. (1 pont)
b) Kissé lehangolt vagyok. (3 pont)

c) Mérgelődök, hogy engem nyaggat a problémáival. (2 pont)

4. Kell-e veszekedés után úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna? Mit gondolsz erről?
a) Miért is ne? Miért csinálnénk a bolhából elefántot? (1 pont)
b) Nem lennék rá képes. Túlságosan zaklatott lennék. (3 pont)

c) Talán jó módszer lenne a lehiggadásra. (2 pont)

5. Amikor minden összejön, és stresszben vagy...
a) ...úgy érzem felrobbanok. Nehezen tudok kikapcsolódni. (3 pont)

b) ...próbálom humorra fordítani a dolgot. (2 pont)
c) ...felülemelkedek a helyzeten, és meglepően jól teljesítek. (1 pont)
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 10 éves lány vagyok. A tanév eleje óta olvasom a Jó Pajtást, 
és a kedvenc lapom lett. A Bizalmas sorokat is rendszeresen elolva-
som. Nagyon tetszik. Én is tanácsot kérek, mert nem tudom, mit te-
gyek. Komolynak tartanak az osztálytársaim. A többiek még mindig 
babáznak, engem meg csúfolnak, mert komolyabban öltözködök, 
és mert kicsit kövérebb vagyok, meg mert idősebb, hatodikos és he-
tedikes lányokkal barátkozom. A babázás engem nem érdekel. Úgy 
érzem magam, hogy kilógok a sorból. Anyukám azt mondja, hogy ez 
azért van, mert én korábban megértem. Kérlek, segíts!

Tini Tina”
Válasz:
Kedves Tini Tina!
Úgy látszik, anyukádnak igaza van. Te korábban megértél bizonyos 
dolgokra, mint az osztálytársnőid. Mindez azért van, mert a serdülő-
kori változások nálad valamennyivel előbb kezdődtek el. A testsúly és 
a testmagasság növekedése is közéjük tartozik. Nemsokára, nem tud-
juk pontosan mikor, te is meg fogod kapni az első menstruációdat, és 
nagylánnyá válsz ezen a téren is. 
Feltételezem, hogy az idősebb lányok, akikkel az iskolában 
barátkozol, otthonról is ismerősek, rokonok, szomszédok, 
és azért érzed magad velük jól, mert közös beszélgeté-
si témád van velük. Nehéz, amikor valaki kívülállónak 
érzi magát egy társaságban, de sok függ az egyéntől is. 
Először is igyekezz az osztálytársaiddal is együtt lenni, 
beszélgetni velük az iskolai témákról, segíteni nekik a 
tanulásban, ha szükségük van rá. Menjetek el együtt 
kerékpározni, sétálni, fagyizni, ha másként nem megy, 
osztályközösségként. Te se nézd le őket, hogy még 
kislányok, kisgyerekes az érdeklődési körük, és akkor 
neked is könnyebb lesz a helyzeted. Hamarossan a többi 
lány is a nyomdokodba lép, és akkor már nem leszel fehér 
holló közöttük.

„Kedves Bizi!
Van egy 13 éves fiú, aki már sok lánnyal járt, biztos, 
hogy nem szerelemből. Rám, rám sem nézett, de sok 
mindent tud rólam. Leellenőriztem. Nagyon jóképű, 
aranyos, menő fiú. De van egy nagyon rossz szokása. 
Cigizik. Egyszer odamentem hozzá, és megmond-
tam neki a véleményemet a cigiről, meg hogy árt az 
egészségnek. Ő csak nevetett.  Már egy éve szeretem, 
de utálom a cigit. Hogyan vegyem rá, hogy hagyja 
abba? Kérlek, adj tanácsot!

 F+L”
Válasz:
Kedves Szerelmes!
Sajnos te nem sokat tehetsz a fiú ügyében. Már láttad, hogyan 
reagált, amikor elmondtad a véleményedet. Sokan, fiúk is lányok is 
hol ezzel, hol azzal járnak, dicsekszenek is, hogy hánnyal jártak eddig, 
mert így „nagyok” a többiek szemében, felnőttebbnek érzik magukat. 
A cigizés is kezdetben azért van, hogy felnőttebbnek, menőnek érez-
zék magukat. Később meg már káros szenvedéllyé válik, amiről nehéz 
leszokni. 
Talán jót tenne, ha négyszemközt, nyíltan elmondanád neki, hogy tet-
szik, szeretnéd jobban megismerni, de zavar, hogy cigizik, és félted az 
egészségét. Ha ő is szerelmes beléd, lehet, hogy varázserejű lesz a von-
zalom, és miattad lemond a cigiről. De azon is gondolkodj el, mennyire 
hatott a „cigizés” és a menőség ténye arra, hogy felfigyelj a fiúra. Ne-
hogy az legyen a háttérben, hogy csak azért tetszik, mert „menő” fiúról 
van szó. Gondold át, és ha úgy döntesz, tedd meg az első lépést. Ha 
semmi sem lesz a dologból, ne szomorkodj sokáig, mert legalább tisz-
tán látod majd a dolgokat a fiúval kapcsolatban, és tudni fogod, mit 
várhatsz vagy nem várhatsz tőle. Ha kell, tegyél pontot erre a történet-
re, hogy más, szebb történeteket kezdődhessenek az életedben.

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok, és nem tetszem saját magamnak, mert 
az utóbbi időben nagyon visszahúzódó lettem. Nem szeretek kimoz-
dulni a szobámból. Elveszettem emiatt a legjobb barátnőmet is, ami 
csak még jobban elszomorított. Napról napra igyekszem vidám lenni 
az osztálytársaimmal, beszélgetni velük, de alig várom, hogy haza-
mehessek, és behúzódhassak egy sarokba.  Az is gond, hogy szapo-
rodnak a rossz jegyek az iskolában, amiről a szüleim nem is tudnak. 
Kérlek, segíts!

Rózsaszál”
Válasz:
Kedves Rózsaszál!
Vigasztalódj! Serdülő vagy. Sokszor megtörténik, hogy a serdülőkorú-
ak behúzódnak a csigaházukba, és álmodoznak, keresik a helyüket a 
világban, anélkül, hogy mozdulnának egy lépést is. Sajnos a távolból 
nem sokat tudok jómagam segíteni, de nemhiába mondja a szólás: „Se-
gíts magadon, az Isten is megsegít!” Azt, amit nekünk megírtál, mond 

el a szüleidnek, az iskola pedagógusának, pszichológusának, 
biztosan a segítségedre lesznek, hogy áthidaljad a nehéz 

időszakot. 
Azzal, hogy a Bizalmasnak megfogalmaztad a problémá-

dat, már megtetted az első lépést. Vedd számba a fel-
merült gondokat, és próbáld átgondolni, kinek a segít-
ségével, támogatásával tudod őket megoldani. Legyél 
őszinte a szüleiddel is. Nincs még késő a javításra! Ké-
szíts magadnak egyfajta órarendet, amelybe az iskolai 

órarend mellett leírod, hogy a nap folyamán mikor mi a 
dolgod. Hagyj magadnak időt az álmodozásra is, és fel-

tétlenül iktass be naponta legalább félórányi rendszeres 
testmozgást. (Ilyenkor örömhormonok termelődnek!) Ne 

hagyjad ki a tanulást sem! Hívd el a volt barátnődet egy fa-
gyira, egy kis beszélgetésre, és mondd el neki, mennyire hiány-

zik a barátsága. Ha őszinte vagy, nagy a valószínűsége, hogy 
újraéled a barátságotok. Ha viszont kiderül, hogy a szakítás 

végleges, legalább nem nyúlsz tovább. Körülnézel és át-
gondolod, kik azok, akikkel szívesen együtt vagy, és akik 
kedvelnek. Biztosan akad, még egy-két lány, akivel jól 
megvagy, és akivel barátkozhatsz. Közben térképezd 
fel a környezetedben azokat a tevékenységeket a mű-
velődési és sportegyesületekben, amelyekbe szívesen 
bekapcsolódnál, mint amilyenek a tánc, színészkedés, 

kézimunka, kézművesség, gimnasztika, karate stb., stb. 
Biztos, hogy nagyon sok új ismeretséget kötsz majd, 

amelyekből újabb jó barátságok születhetnek. Csak bát-
ran előre!

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves vagyok, de még nincs fiúm. Az osztálytársaim mind 
járnak valakivel. Van egy szimpátiám, akit már régóta nem láttam. 
Az az igazság, hogy nekem inkább az iskola a fontos. A legjobbak 
között vagyok, szeretek tanulni. Már próbáltam olyan lenni, mint a 
többiek, de nem ment a dolog. Mit tegyek, miben rejlik a probléma?

Tündi”
Válasz:
Kedves Tündi!
Még véletlenül se akarj másmilyen lenni, mint amilyen vagy! Minden-
nek megvan a maga ideje. Számodra is. Ne edd magad, hogy még te 
senkivel sem jársz, mint a többiek. Erre is meg kell érni. Amikor rátalálsz 
arra a fiúra, aki igazán tetszeni fog, meg persze érett leszel rá, és te is 
tetszel majd neki, a többiek nyomdokába lépsz majd. Most azt csináld, 
ami érdekel és amit élvezel, ez a tanulás és a tudásszerzés, annak csak 
örülhetsz, hogy nem okoz számodra nehézséget. 
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Az élet sok próbatétel elé állítja az em-
bert, és bár általában ezek úgy tűnnek, 
mintha áldozat lennél, valójában renge-
teget segítenek a személyes fejlődésben. 
Feltéve persze, ha minden erőddel azon 
ügyködsz, hogy megoldd ezeket a helyzete-
ket. Legyen szó magánéleti, iskolai, szerelmi 
vagy bármilyen problémáról, biztos lehetsz 
abban, hogy ha homokba dugod a fejed, az 
élet később csak egy még nagyobb akadályt 
gördít eléd.

Lényegében úgy lehet ezt az egészet el-
képzelni, mintha egy számítógépes játékban 
lennél. Ha teljesíted a kiszabott feladatot, 
tovább léphetsz a következő pályára, de ha 
nem sikerül, csak egyre nagyobb szenvedés 
árán ugyanazon a szinten rostokolsz.

Vegyünk egy hihetetlenül egyszerű pél-
dát. Tegyük fel, hogy világ életedben kép-

telen voltál arra, hogy normálisan kezeld a 
konfliktushelyzeteket, ezért inkább behó-
doltál mások akarata előtt, csak hogy ne 
legyen veszekedés. Találkoztál a haveroddal, 
és bár egy kicsit sem volt kedved moziba 
menni, inkább beültél vele egy számodra 
teljesen érdektelen filmre, hogy ne legyen 
vita. Ha sokáig élsz így, biztos lehetsz abban, 
hogy az élet egyszer csak eléd pakol egy 
olyan szituációt, amiben muszáj lesz ellen-
állást tanúsítanod. Te pedig választhatsz: 
megteszed ezt, vagy szokásodhoz híven 
meghunyászkodsz.

Ha az előbbi utat választod, miután túl-
léptél a dolgon, büszke lehetsz magadra, és 
mehetsz a következő pályára, ami valószínű-
leg az lesz, hogy akkor is mersz majd ellen-
állni, amikor nem valami komoly esetről van 
szó, csak egyszerűen arról, hogy jól érzed-e 

magad. Ám ha megfutamodsz, a sors legkö-
zelebb egy akkora balhét zúdít majd a nya-
kadba, hogy csak pisloghatsz, mi is történt.

Fontos, hogy megértsd, hogy minden, 
ami történik az életben, a javadat szolgálja 
– még akkor is, ha az adott szituációban ezt 
nem veszed észre. Így akármit is sodorjon az 
utadba az élet, sose menekülj előle!

A ruhánk színe hatással van a hangula-
tunkra, valamint azt is elárulhatja, hogy 

milyen a jellemünk.
Viselj fehér színt, ha azt szeretnéd, hogy 

komolyan vegyenek. A fehér szín az egysze-
rűség, kifinomultság és tisztaság jelképe. Ha 
kedvenc színed a fehér, akkor mindenben a 
tökéletességet keresed.

A kék szín jelentése a bölcsesség, a türe-
lem, az igazság, bizalom, tekintély, békesség 
és a csendesség. A kék szín fontos hatásai 
közé tartozik, hogy segít legyőzni a kisebb-
rendűségi érzést. A kéket szeretők megbíz-
hatóak és érzékeny emberek. Nagyra érté-
kelik az őszinteséget.

A piros szín az erő, a tűz és a hatalom jel-
képe. Túl sok piros színű ruhát és kiegészítőt 
nem szabad viselni, mert agressziót vált ki 
belőlünk. Önbizalom-növelőként hatásos 
lehet. A piros színt kedvelők kreatívak, di-
namikusak, kezdeményezőek és fizikailag is 
aktívak.

Ha zöld színű ruhát viselsz, békés han-
gulatot szeretnél elérni. A zöld a stabilitás, 
a tapintat, a nagylelkűség és a képzelőerő 
színe. Ez a szín egyensúlyt és harmóniát su-
gároz környezetünk felé. A zöld színt kedve-
lők kiegyensúlyozottak, vonzódnak a termé-
szethez és a természetes dolgokhoz, viszont 
néha túl óvatosak.

Feketét viseljünk, ha az érzelmeink he-
lyett az észérvekre kell koncentrálnunk. Ha 

valaki túl sok feketét hord, depressziós lehet 
a fekete negatív hatásai miatt. Általában az 
eleganciára, a formalitásra, a szigorúságra 
asszociálunk róla. Azok, akik szívesen hor-
danak feketét, titokzatosnak és érdekesnek 
szeretnének tűnni, udvariasan távolságtar-
tóak és zárkózott emberek.

Ha öltözködésünkben a rózsaszín domi-
nál, akkor könnyedén vesszük a dolgokat, 
mert ez a szín a felhőtlen hangulatot idé-
zi elő. A rózsaszínt viselő nő nőies, érzé-
ki, kedves és romantikus. Ez a szín a lelki 
szépséget, a szeretetet és az együttérzést 
jelképezi.

A narancsszín ideális, ha fel kell vidíta-
nunk valakit, esetleg önmagunkat. Bátran 
viseljük, ha energiára, önbizalomra és élet-
kedvre van szükségünk. A narancssárgát 
kedvelő vidám, optimista és gyengéd. A na-
rancsszín viselete büszkeséget, önérzetet, 

segítőkészséget, ambíciót, kreativitást és 
életerőt sugároz.

A barna szín a megbízhatóság és az ön-
uralom színe. A barnát kedvelő személy sze-
reti a biztonságot és gyakran merengő, aki 
nehezen éli meg a változásokat az életében, 
ragaszkodik a földi javakhoz, az anyagiak-
hoz és általában nosztalgikus.

A sárga a bölcsesség, az öröm, a boldog-
ság, az eredetiség és a türelem jelképe. Aki-
nek ez a kedvenc színe, az szeret szónokolni 
és általában a társaság központi figurája. 
Sárga ruhánkkal jókedvet, tettrekészséget, 
felszabadultságot sugárzunk.

A lila a béke, az uralkodás, az önzetlen-
ség, a méltóság és a felfedezések jelképe. 
Lila ruhánkkal a lelkiséget, a szellemet és a 
misztikus vonásokat, luxust hangsúlyozzuk. 
A lila színt kedvelők gyakran művészek, ér-
zelemdúsak, kreatívak.

Baj van? A menekülés helyett 
inkább nézz szembe vele!

A ruhád színe elárulja a jellemed
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Az ország, Ecuador, a nevét a rajta átfu-
tó Egyenlítőről kapta, ami spanyolul 
ecuador. Az ország ezenkívül büszkél-

kedhet még a „világ közepe” elnevezéssel is. 
De hogy miért pont itt van a világ közepe? Be-
vallom, ezen gondolkodni még soha nem ju-
tott eszembe, és talán most sem tettem volna, 
ha vezetőnk egyből nem világosít fel. A világ 
közepének nyilván valahol az Egyenlítő vona-
lán kell lennie. De akkor is, annyi országon fut 
keresztül, miért pont ezt választották?

Ha nem sikerült rájönni, elmondom. Tör-
tént ugyanis, hogy egyszer régen a franciák 
kitalálták, hogy meghatározzák a világ köze-
pét, ergo egy földrajzi helyet. Ezt a pontot 
valahol az egyenlítő mentén kellett meg-
határozni. Mik vetődtek fel? Afrika, Délkelet 
Ázsia és Dél-Amerika, esetleg a szigetek. Ez 
utóbbiak a folyamatos szigetmozgások miatt 
nem jöhettek szóba. Délkelet Ázsia nagyobb 
szigeteit az alacsony tengerszint feletti ma-
gasság miatt zárták ki. Félő volt ugyanis, hogy 
egy cunami vagy földrengés egyszerűen el-
tünteti a Föld középpontját. Afrikát politikai 
és biztonsági kérdések vetették el. Az orszá-
gokban véres polgárháborúk és forradalmak 
zajlottak, így maradt Dél-Amerika, amelynek 
legnagyobb egyenlítői részét sűrű dzsungel 
borítja. Szinte már kézenfekvő volt az ecua-
dori főváros a maga 2800 méter tengerszint 
feletti magasságával. Így lett Ecuador és Qui-
to a világ földrajzi központja. Még egy érv 
Ecuador mellett az, hogy szerették volna va-
lamelyik egész hosszúsági fokhoz közel – 90 
fok vagy annak többszöröse – meghatározni 
a világ közepét.

Maga a város, Quito nem esik az Egyenlítő-
re, viszont onnan könnyen elérhető, ami szá-
munkra egy kb. egyórás buszozást jelentett.

A világ közepe maga egy kis „falu” és egy 
hatalmas emlékmű, körös-körül ajándékbol-
tokkal, éttermekkel. Ez mind szép és jó … 
lenne, ha nem lenne rossz helyen! Az emlék-
művet ugyanis téves helyre építették. Annak 
idején ugyanis még nem voltak olyan precíz 
műszerek, mint manapság. Az akkori helyet 
régi indián módszerekkel és csillagászattal ha-
tározták meg … pontatlanul.

Igaz, csupán 240 métert tévedtek! És ez csak 
nem olyan régen, már a GPS-ek világában de-
rült ki. Hoppá, de hát mit lehet tenni? Hát nem 
kell nagyon reklámozni a tévedést. Így az em-
berek nagy része sosem jön rá. Akikkel ott be-
szélgettünk, azok közül szinte senki sem tudta.

Létezik egy köztudott feladat, miszerint 
csak az egyenlítőn lehetséges egy tojást ki-
egyensúlyozni egy bevert százas szög fején. 
Ennek valami olyasmi magyarázata van, hogy 
az Egyenlítőn kívül a föld forgása olyan moz-
gást indukál a tojás belsejében, amely folya-
matosan mozgó állapotban tartja azt – vagy 
valami ilyesmi... 

És vicces volt látni, ahogy sok ember a „ha-
mis” egyenlítői vonalon próbálta ezt a felada-
tot teljesíteni – természetesen sikertelenül.

De akkor hol is van az igazi Egyenlítő? Mi 
van ott pontosan?

Az eredeti hatalmas emlékmű mögött, egy 
poros földút végén található az igazi Egyenlí-
tői Múzeum. Ha nem tudja az ember, hogy ezt 
hol kell keresni, vagy egyáltalán, hogy keresni 
kell, akkor a büdös életben nem fog belebot-
lani, annyira el van dugva. Mi tudtuk, hogy 
van ilyen, azt is, hogy hol van, mégis nehezen 
találtuk meg.

Ez a múzeum már az igazi egyenlítői vona-
lon fekszik, ezt az ember különböző kísérlete-
ken keresztül maga is láthatja:

– a már említett tojás-egyensúlyozás egy 
bevert szög fején. Aki ezt sikerrel végrehajtja, az 
egy bizonyítványt is kap erről. Nekünk sikerült.

– aztán 2 különböző kísérlet egy vödör víz-
zel és egy lefolyóval. Az északi féltekén ugyan-
is az óra járásával megegyező irányba, a déli 
féltekén pedig ellenkező irányba örvénylik le a 
víz. Magán az Egyenlítő vonalán, pedig örvény 
nélkül, egyszerűen csak lefolyik.

Megtudtunk ott pár érdekes tényt is:
– Az Egyenlítő vonalán van a világ legpon-

tosabb napórája. A múzeumi túravezető azt 
mondta, jobban bízik abban, mint bármely 
karórában.

– Az Egyenlítőn kevesebb a súlyunk.
– Az embernek rosszabb az egyensúlyér-

zéke, például nem tudunk csukott szemmel, 
széttárt karokkal tyúklépésben végigmenni az 
egyenlítő vonalán...

– Az ember az erejéből is veszít.
A múzeum egyszerűen kihagyhatatlan. Aki 

arra jár, annak kötelező.
Itt szeretnék pár szót szólni az ország biz-

tonsági kérdéséről, ugyanis aznap, amikor az 
Egyenlítőhöz buszoztunk, egy barátunknak el-
lopták a kameráját. Bogotából jövet mi több-
ször is veszélyesnek éreztük a közeget Ecua-
dorban, és félve indultunk el egy-egy utcán, 
miközben másoknak felüdülés volt az ottani 
utcákon sétálgatni. Az általuk sokkal veszélye-
sebbnek ítélt Kolumbia után ők Quitót sokkal 
biztonságosabbnak érzik.

Persze a mi részünkről ez azzal is magyaráz-
ható, hogy azok után, amit megszoktunk Bo-
gotában, átléptünk egy számunkra ismeretlen 
országba, ahol az új dolgok újra előhozták be-
lőlünk ezt az óvatosságot – vagy hívhatjuk úgy 
is, hogy félelmet. És valószínű, hogy Ecuador a 
feltűnően sok utazási iroda és az őket eltartó 
hátizsákos turista miatt nemcsak hogy bizton-
ságosabbnak néz ki, de a valóságban is az...

Az Egyenlítő 
és a világ közepe
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Skandináv rejtvény (18.)
A népi megfigyelés szerint a rejtvényünkben felsorolt három naptári alak  

hozhat még késő tavaszi fagyokat.

Betűrejtvények

Berakós rejtvény
Most Arkhimédész törvényéről fogok kérdezni.
– Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli kádba?
– ...
Rakd be a szavakat, betűhalmazokat a rejtvényrácsba, 
s majd megtudod.

Kétbetűsek: CM, EI, TI, VA.
Hárombetűsek: ALE, ALM, ENA, FER, LEG, TAT, TŰZ, ŰIL.
Négybetűsek: AKAR, ÁMEN, ELLA, LALA, RAJA.
Ötbetűsek: AROMA, ELÁSÁ, KIÓTÓ, TIROL.
Hatbetűsek: ARARÁT, ELEMÉR, SÉTÁLÓ, TEAVAJ.
Hétbetűs: ATAROLO.
Kilencbetűs: KAMCSATKA.
Tizenegy betűs: KELETKEZETT.

CUKROT KÉREK

1000 NSS
É

1 2 3

T
4

F

Á

2

1

FEKETE 
ISTVÁN 
VEREBE

CSELFOGÁS

KELLEMES 
SZAG

VAJDASÁGI 
HELYSÉG

OMSZK 
FOLYÓJA

BELGIUM

BECSAP

SZÉN

NÉMETH 
ISTVÁN

ÜST 
ELEJE

1000

ÉJFÉL 
ELŐTT

5

VATIKÁN

SZÁMNÉV

RÁRÓ 
EGYNEMŰI

ZÉRÓ

NÉVELŐ

SÍLÉC 
EGYNEMŰI

OXIGÉN
ELKÖVETŐ

KIS ATTILA
50

FORDÍTVA: 
ÉJJEL 

LÁTJUK

DÁN 
KIRÁLYFI

ELNÉZŐ

MÓKUS

-VAL, -...

HON
EZ

EGY

A MÚLT IDŐ 
JELE

SÜTŐ 
NÉPIESEN

BETÉTI 
TÁRSASÁG

FÉL ÖT! NEHÉZ FÉM

A VÍZ TESZI 
A PARTTAL

A FEJ 
RÉSZE

ŐSEINK

VOKS

KÉN

A FÖLD KÖ-
RÜL KERINGŐ 

MŰHOLD
BATÉRIA

995

HAGYD 
ABBA, ROMA 

NYELVEN
VÁROS PÁROSAI

ELEGÁNS 
NŐI RUHA

PÉCSY 
SÁNDOR

KUTYÁKKAL 
NYÚLRA 

VADÁSZIK
NORD

RÁTONYI 
RÓBERT
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Kicsi sarok

Keresztrejtvény
– Mert alig van festékem, és be 
akarom fejezni, mielőtt elfogy.

Betűrejtvények
1. tengerész, 2. három lány, 

3. gerlepár, 4. András
Keresztszavak

Vízszintesen: divatozik, 
aranycipő, pontosság

Függőlegesen: romantika, 
hortyogás, kibocsátó

Egy kis logika
36 – a felső sorban 6-tal nőnek 

a számok
18 – a középső szám a felette 

levő szám számjegyeinek 
szorzata

54 – az alsó pedig a két felső 
szám összege

Szókerék
röplabda

Miniszudoku
4, 1, 2, 3
2, 3, 4, 1
3, 4, 1, 2
1, 2, 3, 4

Közmondások
1. Minden jó, ha a vége jó.
2. Egy fecske nem csinál 

nyarat.
3. Aki keres, az talál.

A 16. skandináv rejtvény 
megfejtése:

VAJDA JÁNOS, GINA-VERSEK, 
ÁBEL ÉS ARANKA, ILDIKÓ

Könyvjutalmat kap:
Lackó Zoltán, 

Kisorosz

A 17. szám megfejtései

Se eleje, se vége
1

A R A
2

B A D
3
CS O D Á

4
Ö N N

5
R I K

Meghatározások:

1. Szobrot készít
2. Kutyailleték
3. Bámul
4.  Szemből  

kicsorduló csepp
5. Női név

A megfejtés a két 
oszlopban van.

Dominórejtvény

2

4

6

1

3

2

5

8

2

9

8

7

7

8

3

6

7

5

Válassz az alsó sor dominói közül egyet a felső sorban levő 
üres helyre úgy, hogy a fenti dominók alsó és felső sorában  

a számok összege 23-23 legyen.

Keresztszavak

V SZ V

A E A

J B L

Á H R

G E R

I T E

G O N A V A N

A L K L A Z Ó

M É G S S I K

Pótold a hiányzó betűket úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen 
is értelmes szavakat kapj.

Logikus szavak

KACSA KARD REND

PARA PART REST

EVÉS ? TEVE

Melyik szó illik a kérdőjel helyére?  
Nézed meg figyelmesen a fenti sorokat, megkapod a választ.

Számfejtő

a 3 13 33 73

b 4 11 25 53

Milyen összefüggést találsz a számok között?  
Ha rájössz, már könnyen folytathatod a sort.
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A király árnyéka Írta: Hunyady József 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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A világ egyre több pontján épülő Legolan-
dok (jelenleg Dániában, Németország-

ban, Kaliforniában és Floridában van ilyen) 
sok ember számára élményt, jó szórakozást 
jelentenek.

Mióta van legó?
Abban a formájában, amelyben ma is-

merjük, 1958. január 28-a óta létezik ez a 
játék, amely a későbbiekben következete-
sen ugyanabból a műanyagfajtából készül. 
A megfelelő anyag kiválasztása egyáltalán 
nem volt könnyű, hiszen a játék nagyon sok 
követelményt támaszt. Legfontosabb vo-
nása, hogy az egyes elemeket egymáshoz 
pontosan illeszkedő formákkal lehet rög-
zíteni, ezért fontos, hogy az illesztékeknél 
ne törjön, ne tapadjon túlságosan, és ne is 
kopjon az anyag. Emellett az is fontos, hogy 
könnyen lemosható és megfelelő súlyú is 
legyen. Mindezek okán öt évig tartott, amíg 
megtalálták a gyártásához megfelelő mű-
anyagot. Ettől kezdve a legó – nemzetközi 
márkanevén: LEGO – sikere megállíthatatlan 
volt. Ma már szinte mindenütt játszhatnak a 
gyerekek (és persze a felnőttek is) a sokféle, 
színes elemből álló készletekkel.

A játék története egyébként jóval ré-
gebbre, a harmincas évekre nyúlik vissza. 

Ekkoriban a fa volt az alapanyag, ám hamar 
megszületett annak igénye, hogy az egyes 
elemeket valahogyan, de mindenképp a ra-
gasztás kizárásával lehessen rögzíteni, majd 
többféle variációban újrailleszteni. Elsőként 
egy Ole Kirk Christiansen nevű dán aszta-
losmester alapította erre a vállalkozását, 
az 1932-es évben. A „LEGO” név a dán „leg 
godt!”, magyarul: „játssz jól!” kifejezés tömö-
rítéséből lett. A negyvenes években átáll-
tak ugyan a műanyagra, de az még nem a 
megfelelő minőségű anyag volt, így kis híján 
csődbe ment a cég. Szerencsére az alapító 
fiában, Godtfred Kirk Christiansenben volt 
annyi vállalkozó szellem, hogy támogassa 
a kutatásokat, és eljussanak a jó megoldás-
hoz. Munkájuk sikerét bizonyítja, hogy az 
akkori elemek ma is, több mint ötven év el-
telte után is használhatóak.

Mitől más, mint az építőkocka?
A legó kezdetben két dologban különbö-

zött az építőkockától: egyrészt abban, hogy 
egymáshoz rögzíthető elemekből állt, más-
részt abban, hogy az elemek nem utaltak 
közvetlenül a belőlük fölépíthető tárgyra (pl. 
oszlopos kastélyra, várra stb.). A legódarab-
káknak többnyire egyszerű, mértani idomok 
voltak az alaprajzai. A hatvanas évek végétől 
azonban jelentős változás következett be 

a készletekben. A cég tematikai bővítésbe 
kezdett, vagyis olyan elemeket gyártottak, 
amelyek már az élet egy-egy területéhez 
köthető készletekké álltak össze. Így példá-
ul megjelentek a babaházak, a különböző 
foglalkozású figurák, a maguk jellemző öl-
tözékeivel és munkaeszközeivel, a hajóvá 
vagy kamionná, repülőgéppé összerakható, 
speciális elemeket is tartalmazó összeállítá-
sok. A legóemberkéket 1978-ban mutatták 
be, kezdetben nagyjából egyforma arckife-
jezéssel. Nemsokára azonban megjelentek 
a mesebeli vagy filmbeli figurákat utánzó, 
aktív vagy gonosz arcok is, sőt, egy egész 
sorozat kalózokból. A legnagyobb sikereket 
azonban a rendőr, tűzoltó, mentős és ápoló 
figurákkal érte el a LEGO. Emellett léteznek 
olyan legósorozatok is, amelyek nem illesz-
kednek szervesen a szokványos játékokhoz. 
Ilyenek például a Technik készletek, ame-
lyeket a nagyobb gyerekeknek kínálják, és 
amelyek valósághű mechanikus funkciókkal 
rendelkeznek. A Mindstorm legók pedig 
már számítógéppel programozhatóak. A 
legnagyobb szabadságot adó formák válto-
zatlanul az alapelemek, vagyis a klasszikus 
legókockák, amelyekről egy matematikus 
kiszámolta, hogy hat darabot ezekből 915 
millió módon lehet összekapcsolni egymás-
sal.

Facsipeszből egy csomó min-
dent lehet készíteni. Kitűnő 

„csináld magad” alapanyag.
A következő kis figurákat fa ru-

hacsipeszből, némi papírból, kar-
tonból, jégkrémpálcikából és pár 
apróságból könnyedén el tudod 
készíteni.

Virág
Fess be egy csipeszt zöld fes-

tékkel! Zöld papírból vágd ki a 
leveleket, fehérből pedig a fejet 
és a virágot. Rajzold rá a virág ar-
cát, a szirmokat pedig színezd ki 
tetszés szerint. Végül az egészet 
erősítsd rá a virág szárára, vagyis 
a csipeszre.

Gomba

A csipesz aljára zöld festékkel 
fess füvet. Kartonpapírból vágd 
ki a gomba fejét és kalapját, majd 
fesd ki pirosra és rajzolj vagy ra-
gassz rá fehér pöttyöket. Ezután 
ragaszd rá a gomba szárára!

Zsiráf
Ehhez három csipeszre lesz 

szükséged. A csipeszeket sárga 
színnel fesd be, majd barnával 
fess rá foltokat! Papírból vágd ki 
a zsiráf testét, és azt is hasonlóan 
színezd! Két csipeszt helyezz a 
lábak helyére, egyet pedig nyak-
nak. A zsiráf fejét készítheted egy 
kis darab sárga szivacsból, amit a 
nyakra erősítesz.

Szitakötő
Egy facsipeszt fess be csíkosra, 

ez lesz a szitakötő teste. A szár-
nyakhoz szükséged lesz két jég-
krémpálcikára, ezeket keresztben 
ragaszd rá a csipeszre. Rajzold 
meg a szemeket, vagy ragassz rá 
mozgó szemeket, és máris készen 
van a szitakötőd.

Szalámis szendvicsek
Hozzávalók: 2 nagy 

tojás, fél pohár tej, 8 szelet 
szendvicskenyér, 4 szelet 
szalámi, 4 szelet sajt, 4 szelet 
sonka, 1 evőkanál vaj.

Elkészítés: Egy széles, 
sekély tálban verd fel a tojá-
sokat a tejjel. Ezután készítsd 
elő a szendvicseket: egy sze-
let kenyérre helyezz 1 szelet 
szalámit, 1 szelet sajtot és 1 
szelet sonkát, majd a máso-
dik kenyérszeletet. Hasonló-
képpen készítsd el a többi 
szendvicset.

Egy széles serpenyő-
ben olvaszd meg a vajat. 
A szendvicseket óvatosan 
mártsd a tojásos keverékbe, 
majd helyezd őket a forró 
serpenyőbe. Süsd őket kö-
rülbelül 4–6 percig, amíg a 

szendvicsek mindkét oldala 
jól megpirul.

Gombás szendvics
Hozzávalók: 4 gomba 

szár nélkül, só és bors, 4 sze-
let sajt, 4 szelet salátalevél, 
4 szelet paradicsom, 4 ham-
burgerzsömle.

Elkészítés: Olajjal kend 
meg a gombafejeket, és 
szórd meg sóval és bors-
sal. Helyezd a sütőlapra, és 
grillezd amíg megpuhul és 
megbarnul, körülbelül 10 
percig. Csak egyszer fordítsd 
át őket. Ezután a gombafe-
jek tetejére helyezz 1-1 sze-
let sajtot, és grillezd, amíg a 
sajt buborékos nem lesz. A 
zsömlék alsó felére helyezz 
1-1 szelet salátát és paradi-
csomot, rá a gombát, majd a 
zsömle másik felét. Melegen 
fogyaszd.

A legó születése és diadala

Szendvicsreceptek 
piknikre

Mi mindenre jó a facsipesz?
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– Nagyon kedvesek a szüleid, de miért van nálatok lakat  
a hűtőszekrényajtón? – Hát nem szuper az eső?

Ékszerrabló

Az ékszerüzletbe beront egy elefánt, fel-
kapja az ékszerpultot, majd elrohan vele. Az 
ékszerész kihívja a rendőrséget.

– Hogy nézett ki az ékszerrabló? – kérdi a 
nyomozó.

– Egy elefánt volt az.
– Elefánt? Milyen elefánt?
– Hát elefánt!
– Na de van többféle elefánt. Van az afrikai 

elefánt, amelyik nagyobb, mint az indiai. Sőt, 
az afrikai elefánt fülei is nagyobbak.

– Sajnos nem tudok segíteni. Harisnya volt 
a fején!

Ezres
– Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?
– Persze, haver.
– Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! 

Szóval fel tudja váltani?
– Nem, uram!

Túl sok rózsa
Kovács úr kórházba kerül. A munkatársak 

meglátogatják, és kérdik tőle:
– Mi történt veled?
– Jaj, ne is kérdezzétek! A feleségemnek 

most volt a 31. születésnapja, és megígértem 
neki, hogy kap 31 szál rózsát, minden évre 
egyet.

– És?
– Megrendeltem a sarki virágostól, tudjá-

tok, mindig nála veszek virágot. És mivel ilyen 
jó ügyfél vagyok, ingyen hozzárakott még 12 
szálat...

Kezdő tűzoltó
– Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót?
– ???
– ELÉG könnyen...

Templomfelújítás

A falusi lelkész így kezdi az istentiszteletet:
– Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz 

hírem! A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, 
hogy felújítsuk a templomunkat! A rossz hír az, 
hogy ez a pénz egyelőre még a ti zsebetekben 
van.

Bevonuláson
Tartalékos bevonuláson sorban szólították 

az embereket. Az első szólított Drács Ferenc 
volt, aki nem jelentkezett. A főtörzs hátratette 
a lapját, és mindenki „Parancs!” felkiáltással je-
lentkezett. Egy ember maradt a végén, illetve 
egy papír, amikor lezajlott a következő dialó-
gus:

– Drács Ferenc!
Semmi.
– Hol van Drács Ferenc?
Semmi.
– Magát hogy hívják?
– Dr. Ács Ferenc!

Elvesztette
Két rendőr megy az utcán, találnak egy gu-

mibotot, az egyik megszólal:
– Te, ez nem a Béláé?
– Kizárt, ő tegnap elvesztette.

Tükör
Két rendőr járőrözik. Találnak egy tükröt.
Az egyik felveszi, nézegeti, majd megszó-

lal:
– Te, ez a fazon nagyon ismerős nekem va-

lahonnan!
Megnézi a másik is, és levonja a következ-

tetést:
– Én is ismerem, mindig velem szemben ül 

a fodrásznál!

Bankrablás

Bankrablás után kiderül, hogy kétmillió hi-
ányzik a kasszából.

– Írják azt, hogy a rabló ötmilliót vitt el! 
– mondja a bankfiók igazgatója az újságírók-
nak. – Így legalább jól ellátja majd a felesége 
a baját, hogy csak kétmilliót tett le otthon az 
asztalra!

Tű hegyén
– Ki az abszolút sovány?
– ???
– Aki egy tű hegyén állva még azt mondja: 

mellettem még van egy hely!

Négylevelű lóhere
Két rendőr beszélget:
– Képzeld, tegnap találtam egy négylevelű 

lóherét!
– És szerencséd lett?
– Naná! Ma is találtam egyet!

A buszmegállóban
A buszmegállóban két ember beszélget.
– Hallotta, a város külföldről rendelt autó-

buszokat?
– Ez rémes!
– Tessék? Miért, mi ebben a borzasztó?
– Már vagy húsz perce várunk a buszra... 

mikor fognak azok ideérni?

Hadgyakorlaton
Hadgyakorlaton az őrmester azt a paran-

csot adja, hogy mindenki ássa be magát. A 
kiskatona nekiáll, és iszonyú mély gödröt ás.

– Túlságosan mély az a gödör – mondja 
ellenőrzés közben az őrmester. – Abból nem 
látod majd az ellenséget!

– Hát nem is nagyon vagyok kíváncsi rá-
juk!
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– Amikor kicsi voltam, szerettem a horgászást és a lányokat. 
Most, hogy nagy vagyok, már csak a horgászást szeretem.

– A papám azt mondja, hogy nemzetközi kapus leszek,  
ha felnövök.

Ajtónyikorgás
– A papagájom egész éjszaka az ajtónyi-

korgást utánozza. Szerinted mit csináljak?
– Olajozd meg!

Tévedés
Egyik ember a másiknak a tóparton:
– Bocsánat uram, itt nem szabad fürödni!
A másik:
– Én nem fürdök, hanem fuldoklok!
Az első:
– Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

Olló
– Hát te Pistike, mit akarsz? – kérdi a szom-

szédasszony.
– Apukám küldött az ollóért.
– Miért, nektek nincs ollótok?
– De van, csak félünk, hogy kicsorbul, ha 

drótot vágunk vele.

Optikus
Egy idős úr bemegy az optikushoz. Azt 

mondja a szakember:
– Jó napot! Magának 5 dioptriával erősebb 

szemüveg kell!
– Ez igen! Ránézésre ilyen pontosan látja?
– Nem, csak a kirakaton keresztül jött be.

Furcsa koppanás
Az autószerelőnek panaszkodik a tulajdonos:
– Ha kanyarodom, mindenféle furcsa kop-

panás hallatszik a kocsi hátuljából.
A szerelő megy egy próbakört, és tényleg 

hallja a furcsa hangot. Ha balra kanyarodik, 
akkor a jobb oldalról, ha jobbra kanyarodik, 
a bal oldalról. Felnyitja a csomagtartót, majd 
visszaviszi az autót a tulajnak:

– Szerintem meg fog szűnni a kopogás, ha 
kiveszi a csomagtartóból a tekegolyót.

Horgászok

Két szőke nő lemegy egy tóra horgászni. 
Mindennap bérelnek egy csónakot, majd ki-
eveznek a tó közepére. Néhány napig semmit 
sem fognak, majd a következő nap hirtelen 
rájuk köszönt a szerencse, és vagy 30 halat 
emelnek ki a vízből.

– Te, jelöld meg ezt a helyet, hogy holnap 
is ide jöjjünk. Itt nagyon sok hal van, biztos jó 
kapás lesz holnap is.

Másnap ballagnak a tópart felé.
– Megjelölted a helyet?
– Persze, rajzoltam egy nagy X-et a csónak 

aljára, így biztos visszatalálunk.
Az előbbi szőke nő a földhöz vágja a hor-

gászbotjait.
– Te normális vagy? A csónak alján jelölted 

be a helyet? És mi van akkor, ha nem a tegnapi 
csónakot kapjuk meg?

Elveszett
– Bácsi kérem! Ez a talált tárgyak osztálya? 

– érdeklődik Pisti a pályaudvaron.
– Igen fiam, mi veszett el?
– Én...

Túl gyors
A rendőr megállítja a száguldozó autóst az 

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

tós.
– Nem... túl alacsonyan repült!

Halász
A halász lelkendezve megy haza:
– Anyukám, anyukám, ebben a hónapban 

egy deka húst sem kell venned!
– De jó! Annyi halat fogtál?
– Nem, de elittam a teljes fizetésem!

Főzelék

– Döncike, tessék megenni a főzeléket. 
Nagyon sok gyerek annak is örülne, ha a felét 
megkapná.

– Látod mama, a felének én is jobban örül-
nék.

Tapasztalat
– Gyerekek – kérdi a tanító néni az isko-

lában –, ki tapasztalta már annak a közmon-
dásnak az igazságát, hogy: „Jobb adni, mint 
kapni.”

Pistike jelentkezik.
– Én...
– És hol?
– Tegnap, az ökölvívóedzésen...

Verekedés
– Hová szaladsz Pisti? – kérdi a tanár az is-

kola udvarán.
– Meg akarok akadályozni egy verekedést 

– lihegi a fiú.
– És kik akarnak verekedni?
– Az egyik osztálytársam és én!

Micsoda vendéglő!
– Nahát! – csattan föl a vendég az étterem-

ben. – Hogy ez micsoda vendéglő! Ide sem jö-
vök még egyszer... Rántott hús nincs, húsleves 
nincs, pörkölt nincs és desszert sincs... Kérem 
a kabátomat!

– Attól tartok uram, hogy már az sincs...

Zavarja
– Anyu! Nem tudnál a konyhában vasalni?
– Miért, kislányom?
– Mert zavar, hogy te dolgozol, miközben 

én a tévét nézem.
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A budapesti Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Deák Ferenc Könyvtára 

által kiírt Poéta Paletta című rajzpályá-
zaton sikeresen szerepeltek a szabadkai 
gyerekek is. Az óvodások kategóriájában 
I. helyezést ért el Molnár Petra (EmArt 
Műhely), míg az alsósok korcsoportjá-
ban Bleszics Vivien (Đuro Salaj iskola, 3. 
osztály) és Horváth Réka (J. J. Zmaj isko-
la, 3. osztály) megkapta a Könyvtárosok 
Különdíját.

EMI

Réka

Petra

A Kátai-tanya egy kis oá-
zis a Telecskai-dombvidék 
szívében, másfél kilométer-
re Kishegyes központjától. 
1995 óta működik, 70 fő el-
szállásolására alkalmas (2, 
4, 6 és 8 ágyas szobákban). 
A két ebédlő közel 180 fé-
rőhelyes. A tanya területén 
található még egy amfite-
átrum, mely konferenciák 
lebonyolítására alkalmas, 
kapacitása 200 fő. A vendé-
gek szórakoztatására több 
jól felszerelt és biztonsá-
gos játszótér, valamint egy 
gazdasági udvar (háziálla-
tokkal) is rendelkezésre áll. 

A nyár folyamán a gyer-
mekek választhatnak a tá-
boraink közül. A tanyától 
1,5 kilométerre található 
a Pékmúzeum, ahol a ven-
dégeink maguk süthetik 
meg a kürtöskalácsot, és 
a tópart is (horgászásra és 
fürdésre egyaránt alkal-
mas) nagyszerű kirándu-
lási lehetőséget nyújt. A 
hagyományok iránt érdek-
lődőknek a Mesterségek 
Házában található tárlatot 
ajánljuk.

Ha szeretnéd az idén is 
hasznosan és szórakozva 
eltölteni a nyári szünet egy 
hetét, jelentkezz mielőbb a 
következő telefonszámon: 
024/731-222.

Bővebb információt pe-
dig itt találhattok: http://ka-
tai.rs/ 

Képünk a tavalyi kéz-
műves táborban készült.

CÍMOLDALUNKHOZ: Ópusztaszeren jártak a temerini Kókai Imre és Petar Kočić isko-
la tanulói, húsz magyar és húsz szerb gyerek. A Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark 
és a Jó Pajtás korábbi kapcsolatának folyamodványaként, helyi szerveztek támogatásá-
val utaztak a gyerekek és kísérőik Magyarországra. Képünkön az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékparkban levő Milleniumi Emlékműnél pózol a csoport.

Tanya a Telecskai-dombvidék 
szívében

A Kátai-tanya nyári programajánlata

2013. június 17–22.: Ovis tábor
2013. június 24–29.: Sporttábor

2013. július 1–6.: Kézműves tábor (dátumváltozás!)
2013. július 11–14.: Vajdasági Szabadegyetem – VIFÓ 

(dátumváltozás!)
2013. július 15–20.: Lovas tábor + Kézműves II. tábor
2013. július 22–27.: Sporttábor + Fényképésztábor

2013. július 27–augusztus 1.: Lovas tábor II. + Firka tábor
2013. augusztus 2–4.: Kárpát-medencei Nagycsaládos 

Találkozó
2013. augusztus 5–10.: Angol tábor

2013. augusztus 10–17.: Szép Szó tábor
2013. augusztus 19–24.: Zöld tábor

2013. augusztus 26–31.: Hazaváró tábor családoknak


