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Tíz szervezet képviselője, illetve személyi-
ség vehette át a Külhoni Magyarságért 
Díjat Semjén Zsolt magyar miniszterel-

nök-helyettestől és Répás Zsuzsanna nemzet-
politikai helyettes államtitkártól augusztus hu-
szadikán Budapesten, a Magyarság Házában 
tartott ünnepségen. Semjén Zsolt köszöntő 
beszédében az 1995-ben, a magyarországi Ki-
sebbségekért Díj mellett alapított, a kormány-
fő által odaítélt  elismerésről szólva elmondta: 
azt azok kapják, akik helyi közösségüket szol-
gálva sokat tettek az egyetemes magyarság 
megmaradásáért. Hozzátette, Szent István a 
kereszténység fundamentumára építette fel a 
magyar államot, a többé-kevésbé szétesőben 
lévő törzsi területből  szervezett államot, „köz-
jogi abroncsot adott a magyarságnak”. Ennek 
kapcsán megjegyezte, hogy ma is feladat a 
nemzet közjogi egyesítése.  Az egyszerűsített 
honosítással kapcsolatban hangsúlyozta, a ké-
relmek száma megközelítette az ötszázezret, 
és decemberre az esküt tett külhoni magyar 
állampolgárok száma is eléri az ötszázezret. 

A Külhoni Magyarságért Díjat a határo-
kon túl élő magyar közösségek érdekében a 
közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az 
egyházi életben, a tudományban, a tömegtá-
jékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben 
kiemelkedő tevékenységet végző személyek 
és szervezetek kaphatják meg. Az idén Kár-
pátaljáról megkapta az elismerést a derceni 
Gyöngyösbokréta népi együttes. A több mint 
60 tagú hagyományápoló tánccsoport nevé-
ben Korolovics Zsolt művészeti vezető vette 
át a díjat. Erdélyből három szervezet részesült 
a díjban. Az ottani magyar családokért hiva-
talosan 2005 óta, kismamaklubjával pedig 
1999-től tevékenykedő Életfa családsegítő 
egyesület nevében Deme Ilona Julianna, míg 
az Erdély fenntartható fejlődéséért, kulturális 
örökségének és erőforrásainak feltárásáért 
kilenc éve megalakult Élő Erdély Egyesület el-
nöke, Boda Szabolcs vette át a díjat. A szintén 
erdélyi Kriza János Néprajzi Társaság 23 éve az 
erdélyi és moldvai magyar közösségek népraj-
zi jelentőségű tárgyi emlékeinek gyűjtésével 
és feldolgozásával foglalkozik Kolozsváron, 

a társaságnak adományozott díjat Pozsony 
Ferenc elnöknek adták át. A több évtizedes 
múltra visszatekintő vajdasági Jó Pajtás gyer-
meklapot anyanyelvápolásért, az iskolán kívü-
li kulturális ismeretanyag közvetítéséért része-
sítették a díjban. A csellóművész Koffán Tamás 
több mint három évtizedes, az erdélyi magyar-

ság életét megörökítő fényképészi munkássá-
gával érdemelte ki a Külhoni Magyarságért 
Díjat. Koffán Tamás 1979 és 2011 között 40 
ezer erdélyi tematikájú fotót készített, ezeket  
kiállításokon, könyvekben mutatta be. A felvi-

déki irodalmi élet és a csallóközi helytörténet 
meghatározó alakja, Koncsol László szerkesz-
tő, író, költő, műfordító, helytörténész is az 
idei díjazottak között szerepelt. Szlovéniából 
a muravidéki és zalai népdalokat autentiku-
san tolmácsoló Muravidéki Nótázók héttagú 
csoportja részesült az elismerésben, hagyo-
mányőrző és közösségszervező szerepéért, a 
díjat a népdalkör tagja, a Népújságnál egykor 
főszerkesztősködő dr. Bence Lajos, lapunk régi 
barátja vette át. A fél évszázada újjáalakult vaj-
dasági Paulinum Püspökségi Klaszszikus Gim-
názium és Szeminárium is az idei kitüntetettek 
egyike. A Szabadkán magyarul és horvátul is 
oktató katolikus intézményt Miocs József rek-
tor képviselte a díjátadón. Az 1929 óta műkö-
dő Torontói Első Magyar Református Egyház a 
kanadai nagyvárosban és a környéken élő ma-
gyarság életének fontos központja, a második 
világháború után, az 1956-ban, majd a kom-
munista Romániából emigrálók felkarolója. Az 
elismerést kapott egyház – Nt. Vass Zoltán lel-
kipásztor vette át a kitüntetést – mostanában 
a magyar állampolgársági eskük helyszíne is, 
és az utóbbi időben a kitelepülő romákat is se-
gíti, például nyelvtanulási lehetőséget nyújtva 
nekik.

Az ünnepi eseményen szerkesztőségünk 
részéről Lennert Géza felelős szerkesztő, Fe-
hér Mária segédszerkesztő és Mirnics Zsuzsa 
egykori igazgató-főszerkesztő vett részt, va-
lamint lapunk több barátja, tisztelője és tá-
mogatója.

Tíz szervezet, személyiség kapott  
Külhoni Magyarságért Díjat

A Jó Pajtás gyermeklap a kitüntetettek között
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Ha van kedvetek vicceseket rajzolni, együtt nevetni, játszani, 
labdázni, találkozzunk vasárnap, július 21-én a Tisza-parton, 
a tornaszereknél – olvastam Kuszli Angélának, az óbecsei 

Petőfi Sándor iskola magyartanárnőjének a fölhívását a Facebookon. 
No, nemcsak én olvastam, hanem a hatodikos Pál Orsolya, az ötödikes 
Hasznosi Tóth Karolina, a harmadikos Tóth Anna, a Sever Durkić iskolá-
ból, azután az elsős Halla Gábor, a Samu Mihály iskolából, valamint a 
petőfisek: a már középiskolás Gucunski Martina, a hatodikos Gucunski 
Anna, a negyedikes Fenyvesei Zénó, a harmadikos Tót Ákos és a hato-
dikos Tót Imre Dániel is. 

Már olvashattatok a Jó Pajtás hasábjain az iskola egy éve működő 
karikatúra-szakköréről, melyet hetente, kéthetente Szivery Balázs kari-
katurista tart a Petőfi Sándor iskolában. 

A szakirodalom azt állítja, hogy a karikatúra olyan humoros vagy 
gúnyos képi ábrázolás, főként rajz vagy lenyomat, amely egy ember jel-
legzetes vonásait vagy valamilyen jelenetet szándékosan túlzó módon, 
torzítva mutat be. Célja az ártatlan szórakoztatáson kívül lehet a kine-
vettetés, fenyegetés, figyelmeztetés és bírálat. Gyakran megbélyegzi az 
emberi gyarlóságokat vagy valamilyen társadalmi, politikai stb. jelen-
ség sötét oldalát.

Szivery Balázs autodidakta módon sajátította el a karikatúra forté-
lyait. Munkái nemcsak a helyi médiában jelentek meg, hanem románi-
ai és amerikai lapokban is. Szívesen foglalkozik gyerekekkel. Az iskola 
munkaközösségével együttműködve szakcsoportot indít szeptember-
től, melynek fő célja a szórakozva tanulás és a tehetségkutatás.

– Nagyon szép a Tisza-part, meg hát mi, óbecseiek szeretjük is a fo-
lyónkat. Elmondhatjuk, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ide 
születtünk a Tisza mellé. Nyáron fürödhetünk a hűs hullámaiban, lehet 
kajakozni, csónakázni… Ez alkalommal meg újra együtt lenni az iskola-
társakkal, vicceseket rajzolni, megismerkedni a karikatúra alapjaival…

Az újonnan fölállított nádfedeles asztalok egyikénél foglalnak he-
lyet a gyerekek és a karikaturista.

– Kuszli Angéla magyartanárnő kért föl, hogy foglalkozzam a ta-
nítványaival, s én szívesen tettem eleget a kérésének, ugyanis nagyon 
szeretek a gyerekekkel foglalkozni, átadni nekik a tudásomat. Az elő-
adás alatt megismertettem őket a karikatúra elméleti fogalmával, illet-
ve szemléltettem is azt rajzolással. A klasszikus lerajzoltam, átrajzolják 
stílust alkalmazzuk. Sajnos a karikatúra kihalófélben lévő műfajnak szá-
mít a mai világban, legalább is szakavatott (vagy avatatlan) berkekben 
így írják. Nagyon szeretném, hogy újjáélesszük ezt aműfajt, és megis-
mertessük a gyerekekkel, a mai ifjúsággal, és természetesen minden 
kedves érdeklődővel. Lehet, hogy épp az én tanításom hatására válik 
valakiből a jövő generációjának karikaturistája – mondja a foglalkozást 
vezető Szivery.

Közben már el is készülnek a rajzok: mi más lehetne a téma, mint a 
napocska. Szemüveg is kerül a szemére… Majd a fürdeni induló srác. S 
hogy minél viccesebb legyen, szívecske is kerül a zsebére…

Néhány fölvétel is készül, majd irány a pálya! Mert nemcsak füzetet, 
ceruzát hoztak a gyerkőcök, előkerül a frizbi meg a labda is.

Mikor megunják a frizbizést, kéttűzközöznek, majd fociznak. Persze 
a tornaeszközöket is kipróbálják… Ezért maradt le a csoportképről Ka-
rolina, Orsolya és Anna, ugyanis ők éppen tornáztak, amikor készült a 
kép.

Zénó már nem először vesz részt a karikatúra-szakcsoporton, ő már 
évközben is el-eljárt, amikor az iskolában tartották e szakkört.

– Igen – mondja elsőként –, én már nem először rajzolok karíkatúrát, 
a legsikerültebbeket ki is állítottuk a magyar szaktanteremben. Anya 
szólt, hogy látta a fölhívást a Facebookon, s ha van kedvem, menjek el, 
legalább nem unatkozom itthon. Jó itt, szeretek a Tiszán, nem olyan 
egyhangú, mint a komputer előtt ülni…

Karolina még nem rajzolt karikatúrát, először jött el a szakcsoportra.
– Hallottam, hogy a Tisza-parton tartják a karikatúra-szakkör, s gon-

doltam, eljövök, megnézem, milyen lesz, hogyan kell karikatúrát rajzol-
ni. Különben én nem unatkozom, mindennap járok edzésre, ugyanis 
versenyszerűen úszom. Jó volt itt, a rajzolás után kipróbáltuk az edző-
eszközöket is.

Orsolyának a barátnője hívta fel a figyelmét az összejövetelre.
– Jó, hogy eljöttem – mondja Orsolya –, legalább megtanultam, 

hogyan kell karikatúrát rajzolni. A napocska jól sikerült, vicces volt a 
napszemüveggel, a fürdeni igyekvő srác meg a nadrág zsebén lévő szi-
vecskével. A töltésen lévő tornaszereken is tornáztunk.

Dani is kipróbálta a tornaszereket, de neki a játszás tetszett a leg-
jobban.

– Legjobban a frizbizés, focizás, meg a kiütőcskézés tetszett. Máskor 
is szívesen jönnék a Tisza-partra valamilyen összejövetelre… – fejezi be 
beszélgetésünket Dani.

Koncz Erzsébet

Játszunk, rajzoljunk együtt!

Készülnek a rajzok

Figyelmesen hallgatják a mestert

Kuszli Angéla magyartanárnővel  
és Szivery Balázs karikaturistával
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A tavalyi sikeren fölbuzdulva Harkai Hunor kosárlabdaedző a nyá-
ron ismét edzőtáborba szólította az ifjú tehetségeket, ezúttal 

(vegyesen) húsz elemista fiút és lányt a Kishegyes melletti Kátai-ta-
nyára. Van tapasztalata a gyerekekkel: az egykori (működő!) Topolya 
városában létező (országos női bajnok) Topolčanka kosárlabdaklub 
szép emlékein építkezve próbált már többször is egy jó pionír- vagy 
serdülőcsapatot összehozni, másrészt viszont immár külföldön, ne-
vezetesen Máltán edzzi az ottani fiatal kosarazópalántákat.

A Kátai-tanyán komoly edzőprogrammal és két segédedzővel 
tartja folyamatos mozgásban a leendő kosarazókat. Számtalan ki-
sebb-nagyobb játékos vagy komolyabbnak tűnő feladatot kell ko-
ordinált csapatmunka keretében, felfokozott egyéni teljesítménnyel 
(ügyesség, sebesség, pontosság) megoldani. Kicsit a Játék határok 
nélkülre emlékeztetik az odacsöppent újságírót, ám minden aprósá-
got pontoz a főedző és egyben döntőbíró, a tábor végén kiosztandó 
díjak (szebbnél szebb serlegek) pedig arra ösztönzik a leglustább 
faluvégi nebulót is (ösztönöznék, ha itt ilyen akár egy is lenne), hogy 
minden képességét fokozottan felszínre hozva minél jobban telje-
sítsen...

Hogy mindennek lesz-e folytatása? Nem tudni. Harkai Hunor sze-
rint eddig már többször is a pénzelésen akadtak el a dolgok, pedig 
– ha egy megfontolt sportpolitikus helyes döntést hozna – ismét 
lehetne elsőligás csapata Topolyának, egy kicsit is komolyabb odafi-
gyeléssel pedig akár országos bajnoka is...

 Fehér Mária
Fotó: Lennert Géza

A budapesti Móra Könyvkiadó Ha én felnőtt 
volnék című nemzetközi rajzpályázatán 

sikeresen szerepeltek a szabadkai diákok. Lip-
ták Lóránt (EmArt Műhely) 2. díjas lett, gaz-
dag könyvcsomagot kapott ajándékba. Berta 
Klaudia, Bencun Luna, Uglik Auróra (EmArt 
Műhely), Nikolics Blanka és Sztantity Barbara 
(J. J. Zmaj iskola) emléklapot kapott, s alkotá-
suk a legjobb hetven munkával egyetemben 
ki lett állítva a budapesti Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban.

Lipták Lóránt és díjazott rajza
EMI

Négykézláb a célig és vissza

Gyerekek, figyelem! Vagy csináljuk, vagy menjünk haza! 
Harkai Hunor elméleti fölkészítést tart  

a feladatok fontosságáról

Ennél a játéknál az ügyesség dönt
Figyelmes szemlélődő a pálya szélén

Teknősbékázás labdával
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Két nagy államférfi állt a köztársaság és 
a császárság határmezsgyéjén: Julius 
Caesar és Octavianus Augustus. Cae-

sar olyan félelmet és tiszteletet keltett, ame-
lyet még előtte senki sem: diktátor volt. Őt a 
köztársaság hívei ölték meg. Unokaöccse, a 19 
éves Octavianus, félve, hogy Caesar sorsára jut, 
megelégedett a szenátus első embere, a prin-
ceps címmel. Valójában már igazi császár volt. 
Róla nevezték el az év nyolcadik hónapját.

A római császárság történetének első sza-
kasza i. e. 31-től i. sz. 284-ig tartott, és a princi-
pátus kora néven ismert. Ebben az időszakban 
a császárok a szenátussal és a népgyűléssel 
együtt uralkodtak. Az államban tehát fennma-
radt néhány köztársasági intézmény, de való-
jában császárság, monarchia volt.

Egy szenátusi határozat, 
Vespasianus császár jogkörének 

korlátozására
...hogy  szerződést köthessen, akikkel kötni 

akar. Összehívhassa a szenátust, előterjesztést 
tehessen, az ügyet utólagos tárgyalás végett 
visszaküldhesse, előterjesztés és szavazás út-
ján szenátusi határozatokat hozhasson... és, 
hogy, amit az állam érdekében levőnek, vala-
mint az isteni és emberi a köz- és magándol-
gok méltóságát öregbítenék vele...

Kísérletek történtek a szenátus hatalmának 
felszámolására ebben az időszakban is, de ek-
kor még nem jártak tartós sikerrel. A császár 
még életében kijelölte utódját, sőt Caesar 
alárendelt társcsászárt választott utódjául, aki 
csak ritkán édes fia, legtöbbször fogadott fia 
volt. Tehát csak tágabb értelemben beszélhe-
tünk császári családokról.

Augustus után a Julius–Claudius család kö-
vetkezett, amelynek az utolsó tagját, az őrült 
és zsarnok Nérót katonai lázadás buktatta 
meg.

Augustus Caesar után Tiberius lesz a csá-
szár – i. sz. 14–37. –, szintén tehetséges uralko-
dóként szerepel a történelemben, de gőgös, 
kétszínű és kegyetlen embernek mutatják be 
a források. Bármennyire is kegyetlen uralkodó 
volt, uralma alatt nagy volt a jólét a biroda-
lomban. Nagyon nehéz ítéletet mondani róla, 
mert valamennyi forrás ellenséges hangon 
emlegeti. Tiberiust életének 78. évében Capri 
szigetén levő palotájában gyilkolták meg.

Az új császár Gaius Caesar (37–41), aki a 
Caligula melléknevet viselte, ez a „caliga” , 
katonai csizma kicsinyítő képzős alakja, így 
nevezték a katonák, akik között gyermek-

korát töltötte. A szenátus köréből származó 
történetírók őrültnek ábrázolták, aki isteni 
tiszteletet követelt a mag számára, de puszta 
vérszomjból ártatlan embereket ítélt halálra, 
és sajnálta, hogy az egész népnek nem csu-
pán egyetlen nyaka van, mert így egyetlen 
kardcsapással tudna velük végezni. Annyira 
szerette a lóversenyt – írták róla –, hogy ked-
venc lovát consulnak akarta kinevezni. Nérót 
az egyik testőre (praetorianusa) gyilkolta 
meg, ekkor Caligula nagybátyját, Claudiust 
kiáltották ki császárrá.

Claudius i. sz. 41–54 uralkodott. Eléggé 
faragatlan ember volt ugyan, de úgy látszik a 
céljai elérésében fáradhatatlan volt, s uralko-
dása alatt bizonyos eredményeket ért el. A bi-
rodalom nyugati határait észak felé bővítette, 
meghódította Britannia déli részét.

Claudius császár diadalmenete 
(Suetonius alapján)

Rómában a győztes hadvezér legnagyobb 
jutalma volt, ha a szenátus megszavazta szá-
mára a diadalmenetet. Ebben a magas kitün-
tetésben részesült Claudius császár is. 

Róma népe lelkesen készült a diadalme-
netre. A templomok és házak előtt felmosták 
a kövezetet, az utcákat tisztára söpörték, az 
ablakokat virággal, szőnyegekkel díszítették. 
A város lakói ünnepi ruhába öltöztek. A felvo-
nulás a győzelmi kaputól indult. A menet élén 
az állam főtisztviselői és a szenátorok haladtak 
pompás öltözékben, s nyomukban felharsant 
a győzelmi induló vidám dallama. 

Zsákmánnyal dúsan megrakott, szépen 
díszített kocsik hosszú sora követte egymást, 
mellettük a császár testőrsége vonult díszru-
hában. A kocsikban nagy halomban arany- és 
ezüstpénz, fegyverek, páncélok, díszes lószer-

számok, ékszerek, különleges fejdíszek és sok 
más értékes tárgy hirdette a meghódított nép 
gazdagságát.

A kocsikat fuvolások követték. Jupiter 
papjai fehér bikákat vezettek. A bikák szarvait 
bearanyozták, testüket piros szalagok díszí-
tették, jelezvén, hogy áldozatra szánták őket. 
A papok kést, baltát, aranytányérokat és más 
áldozati eszközöket vittek. Fergeteges tapssal 
fogadta a nép az elfogott törzsfők fegyvereit 
és jelvényeit vivő katonákat. 

S most jött a nap hőse. Négy fehér ló von-
tatta ezüst- és elefántcsont hintaját. Előtte 
huszonnégy testőr vesszőnyalábokkal. A 
hintóban a császár arannyal hímzett tógát vi-
selt, jobb kezében babérágat, baljában pedig 
elefántcsont jogart tartott, amelynek a végén 
aranymadár ült. Homlokát babér díszítette, 
és ősi szokás szerint arca, karja, nyaka, lába 
élénkpirosra volt festve. 

A Capitolium előtt a császár kiszállt a kocsi-
ból, és a szokás szerint fölment Jupiter temp-
lomának lépcsőin. Ekkor feláldozták a bikákat. 
A császár pedig fölajánlotta a zsákmány egy 
részét az istennek, majd a szobor ölébe he-
lyezte homlokáról a babérkoszorút.

Claudius harmadik felesége a hatalomra 
és dicsőségre vágyó Agroppina, rábírta a csá-
szárt, hogy fogadja örökbe és jelölje ki utódjá-
ul első házasságából született fiát, Nérót, majd 
megmérgezte férjét. A 17 éves Nérót anyja a 
testőrök táborába vitte, és itt császárrá kiáltot-
ták ki.

Nérót (54–68) a szenátus gyűlölte, a ke-
resztények pedig első üldözőjüket, valósá-
gos Antikrisztust láttak benne. Tacitus, ró-
mai történetíró leírta, hogy a fiatalon trónra 
került császár zsarnoki hajlama és őrültsége 
egyre féktelenebbé vált. Kormányzása rém-
uralommá változott, senkinek az élete nem 
volt biztonságban. Féltve uralmát,megölette 
édesanyját és feleségét, majd ellene szőtt 
összeesküvés ürügyével kivégeztetett sok 
gazdag rómait.

Kegyetlenségének áldozata lett nevelője, 
a tudós és filozófus Seneca, valamint máso-
dik felesége, a szépségéről és pazarlásáról 
híres Poppea is. Néró császár idején minden 
eddiginél súlyosabb és napokig tartó tűzvész 
pusztított  Rómában. A tűzvész borzalmas 
pusztításáról a régi írások is beszámoltak. 
Az elkeseredett rómaiak bűnbakot kerestek. 
Először csak suttogva, később már nyíltan 
híresztelték, hogy Néró gyújtotta fel Rómát. 
Elterjesztették, hogy a császár egyrészt gyö-
nyörködni akart a tűzben, másrészt meg akar-
ta semmisíteni a fővárost, hogy helyére újat 
építsen. Rémuralmának katonai felkelés vetett 
véget.

Összeállította: Uri Ferenc történész 

Forum Romanum

Claudius

Római császárság 
az első két században
A Julius–Claudius-dinasztiából származó császárok kora
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Az utóbbi nyolc évben a topolyai Balassa és a bácsfeketehe-
gyi Ali család vendégszeretetének köszönhetően nem múl-
hatott el a júliusi hónap a bácsfeketehegyi Izida Anya- és 

Gyermekvédelmi Társulat életében táborozási élmények nélkül. Az 
Izidások 2013-ban is egy hosszú hétvégét tölthettek el a Ludasi-tó 
partján. 

A nagy melegben a vízközelben kifogástalanul érezte magát 
felnőtt nevelőik, kísérőik társaságában az Izida tizennégy, gyermek-
korosztályba tartozó értelmi és testi fogyatékkal élő és tanulásban 
akadályozott vagy szociálisan hátráltatott, viselkedészavarokkal 
küzdő, valamint egészséges tagja. A táborozók a tó környékének nö-
vény- és állatvilágáról szerezhető információkkal is gazdagodhattak, 
a Palics-Ludas Közvállalat munkatársa, Sava Grubanov természetvé-
delmi őr segítségével. Idegenvezetést vállalt és természetórára vitte 
a táborlakókat a Szelevényi erdőbe. A táborlakók neki köszönhető-
en behatóbban ismerkedhettek a Ludasi-tó környékének élővilágá-
val is. E kiránduláson kívül az Izida-tagok a Róka-tanyára, a Gulyás 
csárdába és annak miniállatkertjébe, valamint a Palicsi Állatkertbe 
is ellátogattak. 

A természetközelben szerzett ismeretszerzés, a pezsdítő mozgás 
mellett Ki mit tud? vetélkedőn is megmérettettek a fiatalok, valamint 
Balassa Emese egyetemi hallgató jóvoltából sokrétű játékos progra-
mokon keresztül kapcsolódhattak ki, gyarapodhattak élményekkel, 
tudással. Az Izidások táborát Olaszországból, Oroszországból, Spa-
nyolországból, Koreából érkező, a közelben táborozó fiatalok is fel-
keresték. 

– Sok élményben volt részünk, mindenki jól érezte magát a tábo-
rozás idején. A tagoknak alkalmuk nyílt egy kis önállóságot szerezni, 
toleranciát gyakorolni, és egymásra figyelve cselekedni. Köszönet 
ezekért a kellemes percekért a támogatóinknak, az Ali és Balassa 
családnak, rajtuk kívül pedig Dér Zoltánnak, ludasi szomszédunk-
nak, aki díjazott lecsófőző mesterként az élelmezésünkhöz járult 
hozzá. Öt éve működtetett üvegházunkban nevelt zöldségféléinket 
ezúttal is hasznosíthattuk – nyilatkozta Papp Julianna, az Izida Anya- 
és Gyermekvédelmi Társulat elnöke.

SZ-A

Szerdán, noha szünidő volt még, be kel-
lett mennem az iskolába, mert vendégeket 
fogadtam. Augusztus 14-én kezdődött isko-
lánkban a Palóc tábor, ami Mátyás királyról 
szólt. Szabolcs tanító bácsi bemutatta azt a 
két szilágyi fiút, szintén hatodikosokat, akik 
nálunk laktak e napokban. Ők Tóth Roland 
és Rizsányi Csaba voltak. Rajtuk kívül még 
Zomborból, Doroszlóról, Bezdánból, Bajáról 
érkeztek gyerekek.

Első nap öt csoportot alakítottunk, s a 
következő napokban együtt játszottunk, 
úsztunk, versenyeztünk és tanultunk. Ifive-
zetőink is voltak, középiskolások. Szerdán 
zajlott le a Portya a faluban, aminek az volt a 
lényege, hogy különböző feladatokat kellett 
teljesíteni, pl. be kellett vinni a suliba három 
növényt, hagymát, paradicsomot, paprikát, 
aztán egy marék búzát, sőt el kellett hívni 
egy hét évnél idősebb, de tizenötnél fiata-
labb gyereket is, aki nem a tábor tagja. El 
kellett kérnünk az itallapot az egyik ven-
déglőben, sőt három kupuszinai asszony 
aláírását is meg kellett szereznünk, énekel-
nünk kellett a templom előtt.  A mi csopor-
tunk, a Fekete Sereg III.  mindent megtett, 
még Hédi kishugát is bevezettük az iskolába 
– azonban csak másodikok lettünk.

Mindennap volt egy érdekes program. 
Többnyire a kupuszinai Sárkányos nevű tó 
melleti horgászvendéglőhöz kirándultunk, 

de egy nap voltunk az apatini Junaković für-
dőben, és hajkáztunk is a Dunán.

Mindennap meghallgattunk egy kiselő-
adást, amit a történelemről Janovics Anna 
tanárnő tartott. Különböző korabeli sport-
versenyeken és játékokban vettünk részt: 
volt íjászat, kötélhúzás, karikázás stb. Vol-
tak szórakoztató programok, pl. reneszánsz 
tánc, kis énekeket tanultunk ugyanebből a 
korból.

Volt történelmi vetélkedő, ki mit tud és 
más játékok. A kézimunkák közül kellékeket 

készítettünk a tánchoz, pl. kendőt batikolás-
sal, ezenkívül rózsaablakot és hollót. 

Csizmadia Annával, a Fölszállot a páva 
győztesével énekeltünk.

Vasárnap volt az eredményhirdetés. Csa-
patunk a második helyen végzett.

Hétfőn fényképezkedtünk és barátságos 
búcsút vettünk.

Zámbó Illés
6. osztály, József Attila iskola 

Bácskertes  (Kupuszina)
Fotó: Banda Irén

Izidások természetközelben
Táborozás a Ludasi-tó partján

A Balassa Emese vezette játékos foglalkozás a táborban

Palóc tábor Kupuszinán
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Kishorgászaink versenyében még egy 
fordulója maradt hátra. A Temerinben 
szeptember 21-én sorra kerülő megmé-

rettetésen fog eldőlni, kik lesznek a bajnokok. 
Mivel a negyedik forduló megtartására lapzárta 
után került sor, csak az eddig megtartott három 
verseny alapján tudunk részelemzést készíteni. 
Ennek összefoglalója dióhéjban, és a végsőkig 
leegyszerűsítve: van, aki már tud; van, aki ha-
marosan megtanul; és nagyon sokan vannak, 
akik szeretnek horgászni.

Tekintettel arra, hogy a versenynek komoly, 
részletekre kitérő szabályzata van, menet köz-
ben szinte lehetetlen pontosan megállapítani, 
melyik csapat van az élen, ki követi, kik az esé-
lyesek a dobogóra, kik a sereghajtók. Ha a kép-
anyagot nézegetjük meg a versenystatisztikát 
olvasgatjuk, akkor is több csapat kerül előtér-
be. Az első forduló után úgy tűnt, a péterrévei-
ek fölényesen fognak diadalmaskodni, hiszen 
parádés teljesítménnyel mindkét korosztály 
versenyében és valamennyi szektorban első 
helyet értek el. De!

Az Arankán megtartott második fordu-
lóban már a temeriniek és a törökbecseiek 
is értek el szektor- és pályagyőzelmeket. Az 

elemériek szervezésében megtartott harma-
dik forduló után pedig kialakult egy népes 
élmezőny, amelyben már az adaiak is benne 
vannak. Ezen a versenyen ért véget a fiúk 
egyeduralma, szektor- és pályagyőzelemmel 
hívta fel magára a figyelmet Vadnai Erika. 
Ugyancsak a harmadik forduló hozadéka, 
hogy a korábban gyengébben szereplő csa-
patok tagjai szép halakat fogtak. Ők fogták 
a nagyokat, sajnos keveset. Már a kezdetek 
kezdetén látszott, igen fontos tényező, hogy 

az adott egyesületben milyen versenyhagyo-
mányokkal rendelkeznek, milyen felszerelé-
sük van a versenyzőknek, és mennyit tudnak/
akarnak fordítani etetőanyagra, csalikra... 
Mert ez is fontos. Akárcsak az is, hogy menet 
közben mit és mennyit lehet ellesni a legsike-
resebbektől. Tehát nemcsak a versenyzésről, 
hanem tapasztalatszerzésről is szól a törté-
net. A kezdetben gyengébb eredményeket 
felmutatók egyre növekvő zsákmánya bizo-
nyítja: gyorsan tanulnak.

Krizsák Mátyás, Koliger János és Varga Dániel Vadnai Áron Vadnai Erika

Nagyüzem kishorgászaink ligájában
Júniusban kezdődött és két hét múlva ér véget az a versenysorozat,  

amely ezentúl Jó Pajtás-liga név alatt fut.

Lajos Krisztián Neša Barbul Nikola Milankov Beszédes Máté
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Szeptember 5. 
Lőrinc, Viktor, Albert, Jusztin, Alpár, 
Herkules, Larina, Viktorina, Tárkány 

napja.
Lőrinc: Latin eredetű név, a Laurentius 
névből származik. Jelentése: Laurentum 
városából való. Másik magyarázat szerint 
a laurus (babér) szóból származik, így je-
lentése babérkoszorúval diszített. 
Viktor: Latin eredetű név. Jelentése: 
győző, győztes. 

1997. IX. 5. (16 éve) 

Meghalt Kalkuttai Teréz anya (polgári 
nevén: Agnes Gonxha) Nobel-békedíjas 
Indiában élt, albán származású apáca, 
misszionárius. Teréz Anya 1950-ben ala-
pította meg a Szeretet Misszionáriusai 
elnevezésű közösséget. A Nobel-békedí-
jat 1979-ben kapta a szegények, a nélkü-
lözők, betegek és árvák közötti ember-
baráti tevékenységéért. 1997. IX. 5-én 
elhunyt. 1999. július 26-án Kalkuttában 
elkezdődött boldoggá avatásának folya-
mata, 2003. X. 18-án avatta boldoggá II. 
János Pál pápa.

1946. IX. 5. (67 éve) 
Zanzibarban (Tanzánia) megszületett 
Freddie Mercury (eredeti nevén: Faroukh 
Bulsara) iráni származású angol rocké-
nekes, a Queen együttes tagja. Mercury 
együttese, a Queen 1971-től dolgozott 
együtt. Első albuma 1973-ban jelent 
meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott One 
Night at the Opera című nagylemezzel 
és az azon szereplő Bohemian Rapsody 
című dallal alapozta meg. Élete végéig 
dolgozott, s az 1991 elején megjelent In-
nuendo című lemez ugyanúgy listaveze-
tő lett, mint az együttes sikerszámaiból 
összeállított örökzöld lemez. 

Szeptember 6. 
Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán, 

Magnusz, Pamína napja.
Zakariás: A héber eredetű bibliai Ze-
charja, Zekarja névből származik. Jelen-
tése: Jahve ismét megemlékezett. 
Magnusz: Latin eredetű név, római csa-
ládnévből származik. Jelentése: nagy 
növésű, magas termetű. 

1522. IX. 6. (491 éve) 
Tizennyolc hónap hajózás után meg-
érkezett Spanyolországba a világ első 
körülhajózásából a Victoria nevű hajó. 
Az expedíciót Fernando Magellán ve-
zette, aki meghalt a Fülöp-szigeteken, 
a benszülöttekkel vívott harc közben. 
A flottából egyetlen hajó, a Victoria tért 
vissza 18 főnyi legénységgel, bizonyítva 
azt, hogy a Föld gömbölyű, mivel nyugat 
felé haladva, Dél-Amerika megkerülésé-
vel jutottak el Ázsiába.

1869. IX. 6. (144 éve) 
Pest-Budán megszületett Felix Salten 
magyar származású osztrák író, a Bam-
bi szerzője. Felix Salten, azaz Salzmann 
Zsigmond zsidó származású osztrák 
író nevét 1923-ban írt munkája, a Bam-
bi tette világhírűvé. Németországban 
1936-ban betiltották a könyveit. Két év-
vel ezután Bécsből menekülnie kellett, 
és a svájci Zürichbe költözött, s haláláig 
ott élt.

Szeptember 7. 
Regina, Begónia, Menyhért, István, 

Ivor, Márkus, Kósa és Lél napja.
Regina: Latin eredetű név. Jelentése: ki-
rálynő, a keresztény névadásban eredeti-
leg Máriára mint a mennyek királynéjára 
utalt. Más magyarázat szerint a Rein-kez-
detű német nevek önállósult becézője.
Kósa: Magyar eredetű név, a Ko- kezdetű 
nevek becézőjéből önállósult. Jelentése 
kos. 

1666. IX. 7. (347 éve) 
London városát teljesen elpusztította a 
szeptember 2-án kitört tűzvész. A lon-
doni nagy tűzvészben (Great Fire of Lon-
don) a Towertől a Temple-ig, a Temzétől 
Smithfieldig porrá égett a város.

1998. IX. 7. (15 éve) 
A Google (egyik) születésnapja. Ez jelen-
leg a legnépszerűbb internetes kereső-
rendszer. A keresésen kívül többek között 
térkép és útvonaltervező, pénzváltó, 
számológép, naptár, levelező, fordító, és 
hírdető rendszer is. A projektet Larry Page 
és Sergey Brin alapította, mindketten a 
Stanford Egyetemen végeztek. A Google 
különböző napokon is megünnepli a szü-
letésnapját: Néhányan úgy tartják, hogy 
a születésnap a domain bejegyzésének 
napja, amely 1997. IX. 15. Természetesen 
fontos dátum a cég alapításához szüksé-
ges iratok aláírásának a napja is, amely 
1998. IX. 4. Bulikat és ünnepségeket pedig 
szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A 
Google mindegyik születésnapját ünnep-
li, meglepetésszerűen változó Google-lo-
gókat (doodle) láthatnak a felhasználók 
ezen alkalmakkor.

Szeptember 8. 
Adrienn, Mária, Adrián, Adriána, 

Adorján, Irma, Ibolya, Csobán, 
Szerafina, Szergiusz, Engelbert, Alán, 

Enna, Kilián és Nesztor napja.
Adrienn: Latin, francia eredetű név, az 
Adriána franciás alakja. Jelentése: adriai. 
Mária: Bibliai név. Eredeti héber formája 
Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafor-
dításokban módosult. Jelentése megfej-
tetlen, valamennyi magyarázata vitatott. 
A latin Maria névváltozatnak igen sok 
származéka alakult ki az európai nyel-
vekben, ezek egy része a magyarban is 
használatos. 

1965. IX. 8. (48 éve) 
Az írástudatlanság elleni küzdelem 
nemzetközi napja. Az UNESCO által Te-
heránban összehívott világkonrresszus 
úgy döntött, hogy e napot minden 
esztendőben az írástudatlanság elleni 
küzdelemnek (alfabetizálásnak) szenteli. 
A világkongresszus ráirányította a figyel-
met az írástudatlanság felszámolására 
folytatott harc fontosságára, hiszen az 

analfabetizmus akadálya lehet a gaz-
dasági élet, a nemzeti kultúra fejleszté-
sének. A konferencia rövid és hosszabb 
lejáratú terveket dolgozott ki céljainak 
elérése érdekében.

600. IX. 8. (1413 éve)
Kisasszony vagy Kisboldogasszony nap-
ja. Az egyház Szűz Mária születésnapját 
ünnepli ilyenkor. 
Mária (héberül: Mirjám, arámi nyelven: 
Maryām, görögül: Μαρια[μ], latinul: 
Maria) a Biblia (Újszövetség) és a Korán 
egyik alakja, Jézus édesanyja. A görögök 
Mária Theotokosznak hívták, a latinok 
Mater Dei, a katolikus magyarok Isten 
Anyja néven nevezik a dogmát, amit az 
efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. 

Szeptember 9. 
Ádám, Dorottya, Tivadar, Szerafina, 

Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter és 
Szergiusz napja.

Ádám: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: ember. Más kutatás szerint a jelen-
tése: vörös, vörös földből való. 
Omár: Héber, arab eredetű név. Jelen-
tése: hegylakó, hegyi lakos, földműves, 
gazdálkodó, hosszú életű. 

1552. IX. 9. (461 éve) 
A törökök 60-70 ezer fős hadserege 
megostromolta a Dobó István parancs-
noksága alatt álló egri várat. Az akkori 
naptár szerint szeptember 1-jén. A 
mostani naptár szerint szeptember 9-
én kezdődött a vár körbevétele, a táma-
dások szeptember 16-án indultak meg 
a vár ellen, és október 17-én vonult el 
a török sereg. A kb. 2000 fős várőrség 
öt hét alatt visszaverte a támadást, 
visszavonulásra kényszerítette a török 
sereget. Eger várának döntő szerepe 
volt a Felvidék védelmében, a törökök 
csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a 
végvárat.

1968. IX. 9. (45 éve) 
Az Egyesült Államokban elkezdték építeni 
a Nimitz (CVN–68)-et, a világ legnagyobb 
repülőgép-anyahajóját. A hajót Chester 
W. Nimitz flottaadmirálisról nevezték el, 
aki 1945. december 15. és 1947. decem-
ber 15. között irányította a tengerészeti 
hadműveleteket. Az építmény 91 ezer 
tonnás, atommeghajtású. Nimitzet annak 
idején soron kívül nyugdíjazták (vagyis: 
kirúgták), mert kb. az első világháború 
idején azt állította: nem a csatahajók, 
hanem a hajókról fölszálló repülőgépek 
döntik majd el a jövő háborúit.

Szeptember 10. 
Nikolett, Hunor, Zalán, Noémi, Erik, 

Miklós, Ciprián, Mikolt, Tardos és 
Honória napja.

Noémi: Héber eredetű bibliai név. Jelen-
tése: gyönyörűségem. 
Mikolt: Magyar eredetű női név, Kézai 
Simon névalkotása. Más magyarázat 
szerint a bibliai Michal (Mikal) vagy a 
germán Nikola női névből származik. 

1898. IX. 10. (115 éve) 
Erzsébet (Sissi) oszták császárné és ma-
gyar királyné a Genfi-tó partján merény-
let áldozatául esett. Séta közben Luigi 
Luccheni olasz anarchista megtámadta 
és leszúrta. Erzsébet hercegnő 1854-

ben ment hozzá Ferenc József osztrák 
császárhoz. Szépségével és kedvességé-
vel nagy népszerűségnek örvendett. A 
családot ért tragédiák – többek között 
fiának, Rudolf hercegnek az öngyilkos-
sága – súlyos depressziót okoztak nála, 
amelyet hosszabb európai utazások-
kal próbált enyhíteni. Nehezen viselte 
a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért 
többnyire Korfun, az Achilleion kastély-
ban, vagy Magyarországon, Gödöllőn 
tartózkodott.

1948. IX. 10. (65 éve) 
Megszületett Charles Simonyi (eredeti 
nevén: Simonyi Károly), aki a Microsoft 
egyik vezető fejlesztője volt, és aki két-
szer járt az űrben. A Microsoftnál a Word 
és az Excel, valamint az Excelt megelőző 
Multiplan fejlesztését vezette. Milliárdos 
amerikaiként jelentős mecénási tevé-
kenységet folytat, nagy összegű adomá-
nyokkal támogat különböző művészeti, 
tudományos és közművelődési progra-
mokat. Először 2007. április 7-étől 21-éig, 
másodszor 2009. március 26-ától április 
8-áig járt a Nemzetközi Űrállomáson.

Szeptember 11. 
Teodóra, Károly, Milán, Emil, Félix, 

Jácint, Helga, Emánuel, Emilián, Igor 
és Jácinta napja.

Teodóra: Görög, német eredetű név, a 
Teodor férfinév női párja. Jelentése: Isten 
ajándéka. 
Igor: Német, orosz eredetű név, a ger-
mán Ingwar név orosz változata. Jelenté-
se: Yngvi isten segítségével oltalmazó. 

2001. IX. 11. (12 éve) 
Terrortámadás következtében összeom-
lott a világ egyik legmagasabb épülete, 
a New York-i World Trade Center. Két el-
térített utasszállító repülőgép csapódott 
a World Trade Center ikertornyaiba, me-
lyek később összeomlottak. Egy másik 
gép a Pentagon épületébe csapódott. 
Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak 
meg.

1697. IX. 11. (316 éve) 

A Zentai csatában a szövetséges sereg 
Savoyai Jenő herceg vezetésével győ-
zelmet aratott a török hadakon. Savoyai 
Jenő a tiltó parancs ellenére ráküldi 
65 000 fős seregét a Zentánál épített 
pontonhídon visszavonuló II. Musztafa 
szultán kb. 100 000-es seregére, mely 
2 óra leforgása alatt megsemmisítő ve-
reséget mér a kaotikusan védekező és 
menekülő Oszmán hadra. Ez volt az elő-
idézője a Karlócai békének (1699. I. 26.), 
miáltal a törökök Bánát kivételével kivo-
nultak Magyarország területéről. Bécs-
ben létezik egy diadalív, amin e szöveg 
áll: „1697. IX. 11. A Zentánál megmentett 
Bécs városa”.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Az 1913-ban – éppen száz évvel ezelőtt 
– Budapesten született Friedmann 
Endre Ernő a Párizsban felvett, ame-

rikai hangzású Robert Capa névvel együtt le-
gendát is teremtett magának (lásd: Jó Pajtás, 
2013/16. sz). Az „igazi” Capa a pesti belváros-
ban született, ahol polgári zsidó családjának 
mérték utáni szabósága volt. A Városház utca 
10-ben egy épületben lakott a későbbi (szin-
tén világhírű) fényképész Besnyő Évával és 
nővéreivel, akik állítólag ekkoriban cápának 
becézték. A pesti evangélikus elemi iskolában 
és a Madách Gimnáziumban tanult. 1929 körül 
megérinti Kassák Lajos kisugárzása; látogatni 
kezdi a Munka-kör rendezvényeit. Szenvedé-
lyesen érdekli az újságírás és a világforrada-
lom. 1931-ben Berlinbe emigrál, ahol újság-
írást tanul. Berlinbe települt magyar ismerősei, 
Besnyő Éva és Kepes György segítik. Az előbbi 
bejuttatja a Dephothoz (Deutscher  Photodi-
enst/Német Fotószolgálat) laboránsnak, az 
utóbbitól fényképezőgépet kap kölcsön. 1932 
novemberében készíti el sorozatát Trockij 
koppenhágai beszédéről. Képeit a Weltspiegel 
közli. Hitler hatalomra jutása után elhagyja 
Németországot. Rövid bécsi, majd budapesti 
tartózkodás után Párizsba érkezik. 1934 őszén 
megismerkedik Gerta Pohoryllével (későbbi 
nevén: Gerda Taro), a lipcsei emigránssal, akit 
fotózni tanít. Barátok, szeretők lesznek, és 
együtt találják ki jól csengő művészneveiket. 
1936-ban Spanyolországba utaznak, hogy 
tudósítsanak a polgárháborúból. Riportjaikat 
minden nagy korabeli képes újság közli. 1937 
nyarán egy tank halálra gázolja Gerda Tarót. 
Capa az év őszén New Yorkba érkezik, ahol 
később kiállítása nyílik és albuma jelenik meg 
– a világhírnevet szerzett fotográfus életéről 
és munkásságáról még nagyon sok részletet 
megtudhat az érdeklődő olvasó, ha rákeres 
a Robert Capa, vagy még jobb: a Friedmann 
Endre Ernő névre. Számos kitűnő fotóval is 
találkozhat Capa opusából az, aki a fotográfia 
iránt vonzódik. 

Remek végszó volt ez arra, hogy olyanok 
figyelme is a fotográfia felé forduljon, akik-
nek eddigi személyes tapasztalata e téren a 
műkedvelői szintre korlátozódott. Viszonylag 

komoly pénzeket ideirányítva és értékes em-
beri erőforrásokat megmozgatva egy tudás-
szomjjal átitatott, bár kissé feminizált (36:6 a 
csajok javára) társaság kapott tanulási esélyt 
a Róka-tanyán. Itt aztán egy hétig Dormán 
László, fotográfusaink egyik „nagy öregje” 
(bár csak 165 centi magas), amúgy a Képes 
Ifjúság egykori fotóriportere, jó tollú újságíró 
és kiváló zenész; Révész Róbert nagy tapasz-
talatú, Zentáról elszármazott, főleg Magyar-
országon alkotó fotográfus és Molnár Edvárd, 
a Magyar Szó fotóriportere – mindhárman az 
elmúló és soha meg nem ismétlődő pillanat 
művészi rögzítésének mesterei – vették keze-
lésbe, oktatták, tanították leendő fotográfu-
sainkat. 

Közben vendégelőadók is jártak a Ludasi-tó 
partján: Ótos András fotóriporter a hadifotóról 
(és persze sok minden másról) beszélt, Vancsó 
Zoltán magyarországi fotográfus szubjektív 
fotográfiáit fotófilm alakjában mutatta be a 
Lifka ArtMoziban. Tóth Balázs Zoltán, a Ma-
gyar Fotográfiai Múzeum munkatársa Capa 
életéről és munkásságáról beszélt, Gergely 
József biológus és madárfotós a természetfo-
tózás szépséges rejtelmeiről, Lackó Lénárd, a 
Hét Nap tördelőszerkesztője pedig az Adobe 
Photoshop CS5 lehetőségei közül mutatott be 
egy csokornyit. A gyöngébbek kedvéért: ez az 
a program, amely (természetesen a komputer-
rel párosítva) azt a szerepet játssza a mai fotó-
megmunkálásban, amit egykor a sötétkamra 
és a labor jelentett, csak persze sokkal kényel-
mesebben és sokszorta nagyobb kreativitást 
kínálva. Tervben volt még Palásti Andrea fotó-
művész előadása Elfelé a művitől, avagy gon-
dolatok a kortárs fotóművészetről címmel, ez 
azonban valami miatt ezúttal nem jött össze, 
talán majd legközelebb. Mert merjük remélni: 
lesz még folytatása ennek a fotótábornak, en-
nek az évtizedes hiányt pótolni próbáló kép-
zésnek...

Ahogy Molnár Edvárd táborvezető – jogo-
san – kommentálta: ha mindenki úgy megy 
el innen, hogy akár csak egy picivel is jobb 
fotókat készít, mint amikor idejött, nem hiába 
dolgoztunk velük...

LENNERT Géza

Fotós ifitábor a Capa-évforduló jegyében

Robert Capa John Steinbecket fényképezi 
tükörből, így egyidejűleg önarcképe is  

a fotóra került

Eligazítás a tábor részvevőinek Révész Róbert és Molnár Edvárd 
táborvezetők részéről Figyelmes hallgatóság: Varjú Sára és Révész Róbert

Robert Capa: Pablo Picasso napernyővel
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A megárvult kisállatok tavaly kerültek egy ausztrál vadvédel-
mi parkba. Először Peggy, a vombat és Anzac, a kenguru 

találkozott, mikor váratlanul meghalt mind a kettőjük anyukája. 
Peggy és Anzac nagyon gyorsan összebarátkozott. Nem kellett 
sok időt várni, és trióvá nőtt a barátság, ugyanis csatlakozott 
hozzájuk Cupcake, az 5 hónapos wallabybébi, miután anyukáját 
elütötték és elpusztult. A kisállatok közt teljes volt az egyetértés. 
A gondozóik azt tervezték, hogy ha megnőnek és kellően meg-
erősödnek, szabadon engedik őket. Azóta már lehet, hogy együtt 
futkároznak a szabadban.

Mivel a „hagyományos” macska- és kutyakávézók már nem 
hatnak az újdonság erejével, egy tokiói vendéglős kecs-

kékkel próbálkozik felkelteni a vendégek érdeklődését.
A japán főváros forgalmas, fiatalok által kedvelt Sibuja ne-

gyedében található Szakuragaoka kávézóban a vendégeket egy 
fekete és egy fehér, Cseresznye, illetve Csokoládé névre hallgató 
kecske szórakoztatja. A bolt bejáratánál egy ketrecben tartott 
állatokkal nemcsak játszani lehet, meg is lehet sétáltatni őket a 
környéken.

„Az állatos kávézók, ahol kutyákkal vagy macskákkal játsz-
hatott az ember, nagyon népszerűek voltak, de úgy gondoltuk, 
hogy egy átlagos állat nem keltené fel annyira az emberek érdek-
lődését, mint egy kecske” – mondta Kavagucsi Rena, a vendéglő 
főnöke.

Japánban néhány évvel ezelőtt kezdtek el megjelenni az ál-
latos kávézók, amelyekben a vendégek macskákkal, kutyákkal, 
nyulakkal játszhatnak italuk elfogyasztása közben. A piac telítő-
dése miatt – és a nem túl szigorú japán állatvédelmi törvények-
nek is köszönhetően – azonban mostanában már a szó szoros 
értelmében egyre vadabb állatos helyek nyílnak: baglyok, sóly-
mok, papagájok, sőt óriáskígyók, tengeri teknősök és különböző 
gyíkfajok kezdték el benépesíteni Tokió és más japán nagyváro-
sok kávézóit.

Ezekhez képest a kecskék elég konzervatív választásnak tűn-
nek, de a sibujai kávézó döntése – talán pont visszafogottsága 
miatt is – sikeres volt. A kávézóba rengetegen térnek be azért, 
hogy találkozzanak a két kecskével.

Habár Tokió közepén már a kecskék tartása is komoly áldo-
zatokat követel a kávézó alkalmazottaitól, Kavagucsi a sikeren 
felbuzdulva extrémebb terveket szövöget: állítása szerint álma 
egy elefántos kávézó megnyitása, bár vélhetően ehhez még az 
alapvetően elnéző japán hatóságoknak is lenne egy-két sza-
vuk.

Gyorsasági világrekordot állított fel rollerezésben Norman, az 
amerikai celebkutya – állítják egy egyesült államokbeli jóté-

konysági verseny szervezői.
A roller- és bicikliprodukcióiról már jól ismert francia juhász-

nak az új világcsúcs felállításához kevesebb mint 30 másodperc 
alatt kellett megtennie 30 métert, ami sikerült is neki, sőt jócskán 
túlteljesített, mivel 20 másodperc alatt végigviharzott egy torna-
termen, a Georgia állambeli Mariettában.

Az eseményről videofelvételt is közzétevő Fox 5 televízió sze-
rint ezzel a teljesítménnyel Norman bekerülhet a Guinness Rekor-
dok Könyvébe. A győztes futam után a kutya kerékpárra pattant, 
de már versenyen kívül, csak a közönség szórakoztatására.

A The-Scooter-Dog néven is emlegetett kutya gyakori vendé-
ge az amerikai tévéstúdióknak, a rollerezéseiről és biciklizéseiről 
készült videoklipeket százezrek töltik le az internetről.

A világrekord egyelőre nem hivatalos, azt a Guinness ellenőre-
inek még hitelesíteniük kell. Norman augusztusban ünnepelte 4. 
születésnapját.

A mariettai esemény bevételét egy állatvédő szervezetnek 
ajánlják fel.

Kecskékkel csalogatja 
a vendégeket  

egy japán kávézó

A vombat, a kenguru 
és a wallaby barátsága

Norman a világ 
leggyorsabban 

rollerező kutyája



Jó
 P

aj
tá

s, 
24

. s
zá

m
, 2

01
3.

 sz
ep

te
m

be
r 5

.
1�

A nyár

Hosszúnak tűnő tanév után csak elérkezett a nyár.
Vidáman rohantunk, ki-ki merre látott, bár a legtöbben csak haza-

mentek, így ez a meghatározás kicsit pontatlan. Azért abban mindenki 
egyetért, hogy a szünetnek örültünk.

Néhány nappal e felemelő, utolsó csöngetés után elindultunk egy 
hosszú úton, hogy megérkezzünk a végcélul kijelölt Csobánkára. 

Csoportunk az elején népes volt, de néhányan elmentek, így „csak” 
40 tag maradt a Vörös Moszatok nevű csapatban.

Pár órával a megérkezés után már halálosan komoly vízi csatát 
rendezett az egész tábor a réten. Csuromvizes, pár esetben sáros sze-
mélyek hada volt a harcmezőn. A fegyverként használt üvegekben 
vizet szállítottunk, s nem kis örömmel locsoltuk csoportvezetőinkre, 
csapattársainkra, ismerősre-ismeretlen, azaz nagyjából mindenre 
és mindenkire, ami és aki mozgott. Délután a ma már megszokottá 
vált hajókázás várt ránk az Európa nevű hajón egy szentmisével és 
vacsorával kiegészítve. A táborban még sok érdekes program volt, 
példának okáért hegymászás, bár ezt talán a kimerítő kategóriába 
illeszthető.

Számomra mégis az a nap volt a legérdekesebb, amikor Visegrádra 
utaztunk a palotajátékokra. Az előadás érdekes és látványos volt. A szü-
netben a többség leült pihenni, de én és a testvérem, Zsuzsi az egyik 
csoportvezetőnkkel megnéztük a vásárt és táncoltunk is, bár kisebb-
nagyobb sikerek után inkább csak szemlélőként élveztük a táncot.

A másik hely, ahol a nyáron látni lehetett engem, az Újvidéken 
volt, egy irodalmi táborban. Erre a lehetőséget két osztálytársammal 
nyertem egy magyarversenyen, ahol másodikok lettünk. Bár erede-
tileg a mostani hetedikesekkel együtt hatan mentünk volna, végül 
csak én utaztam, igaz, egy nap késéssel. Ez is érdekes volt (főleg a 
színjátszás), bár néha az előadások végén majdnem elaludtam, mi-
vel este kettőkor feküdtem le. El sem merem képzelni, milyen lehe-
tett azoknak, akik 5-kor feküdtek le, ugyanis mindennap 8-kor volt 
a reggeli. 

Az otthoni munkák ugyan elrontották egy kicsit a nyarat, de ezek a 
szép pillanatok kárpótoltak.

Most már újból elkezdődött a tanítás, de ha a következő iskolaév is 
olyan gyorsan elmúlik, mint a nyár, akkor hamarosan újból megszólal 
az a bizonyos utolsó csengő. Nyolcadikosként valóban a legutolsó. 

Nagy Enikő, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Utazz velem!

Néhány évvel ezelőtt még kíváncsian és érdeklődéssel néztem a té-
vében az olyan műsorokat, amelyekben egy ember mutatta be túlélési 
manővereit. Némelyiket többször is láttam.

Én úgy gondoltam akkor is, és most is, hogy én nem ennék meg 
kukacot, csigát vagy olyan húst, amit nem ismerek. Hát ez nem így tör-
tént.

Tavaly Bulgáriában voltam motorozni. Az otthonról hozott kaja elfo-
gyott. Apával bementünk egy vendéglőbe. Az étlapról rendeltünk sült 
húst salátával és sült krumplival. Alig vártam a vacsorát, mert már éhes 
voltam. Mikor kihozták, sajnos nem az volt, amire gondoltam. A tálon 
disznónyelv és -fül volt valamilyen szószban, ami úgy nézett ki, mintha 
a nyelv a disznó szájában lett volna. Nevettünk és forgattuk a szemün-
ket, de megkóstoltam. Az íze nem is volt rossz, mégsem azzal laktam 
jól, hanem a salátával és a sült krumplival. Desszertnek palacsintát hoz-
tak, ami feledtette velem a furcsa disznóságot.

Így történt, hogy olyat is megkóstoltam, ami itthon biztos nem kerül 
a számba. Ezt nem felejtem el. 

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

Utazz velem

Utazz velem Párizsba,
az Eiffel-torony otthonába,
a művészetek hazájába,
a szerelem városába!

Gyere velem Egyiptomba,
a fáraók országába!
Fedezd fel a piramisokat,
hódítsd meg a sivatagokat!

Indulj el Itáliába,
a csizma alakú országba!
Nézzük meg Szicíliát,
és a működő Etna vulkánt!

Járjuk be hazánkat, Szerbiát,
hajózzunk a Kazán-szoroson át!
Így eljutunk Romániába,
a Fekete-tenger partjára.

Rózsa Boglárka, 8. osztály,  
Hunyadi János iskola, Csantavér

A nagy csapat

Pók Peti és Teknős Tódor elhatározták, hogy reggel kimennek a me-
zőre.

Másnap kora reggel odaértek, és egy fénylő felhőt pillantottak meg 
az égen. Peti meg akarta szerezni a felhő egyik darabját. Ekkor Tódor-
nak egy ötlet pattant ki a fejéből. Azt gondolta, mi lenne, ha egymás-
ra állnának, és így elérhetnék a felhőt. Első próbálkozásra nem ment 
a dolog, de aztán jött Bandi, a béka, és segített nekik. Egymás hátára 
álltak, de így sem érték el a felhőt. Arra járt Egér Elemér, és felajánlotta 
a segítségét. Még lábujjhegyre is álltak, de akkor sem sikerült. Addigra 
Csiga Csaba is odaért, és ő is beleegyezett a tervbe. Így sem mentek 
sokra. Már csak az utolsó barátjukra számíthattak, Hernyó Henrire. Hen-
ri felmászott rájuk, de sajnos hiába. Még mindig nem érték el a felhőt. 
Aztán Petinek eszébe jutott valami. Azon gondolkodott, ha a hálójával 
felkapaszkodna a felhőbe, talán sikerülne. Bizony ez így is történt. Peti 
felmászott a felhőre, és belemarkolt egy jó nagyot. 

Ezt a darabot a szekrényére tette, és soha el nem fogja felejteni ezt 
a csodálatos napot.

Varnyú Sára, 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Fehér Noémi szabadkai tanuló rajza



Jó
 P

aj
tá

s, 
24

. s
zá

m
, 2

01
3.

 sz
ep

te
m

be
r 5

.
1�

Szabadka

Itt születtem, s itt nőttem fel,
mindig ő volt, ki fogta a kezem.
Ebben a városban tanultam meg járni,
s halálomig ezt az utat szeretném járni.

A gondolat, hogy távol legyek tőle,
a rettegést szívembe a félelem szőtte.
Hogy itt hagyom az egész életem,
messze áll tőlem, és a nagyvilágtól félek.

A lényeg nem az, hogy csillogjon nékem,
a szememben ez még nem minden. 
A csillagok az égen ugyanúgy néznek rám, 
és tudom, Szabadka, te vagy az én hazám.

Megijedek, ha azt mondom, megyek.
Félek, ha hív a világ. Mondd, mit tegyek!
Hagyjam itt az életem, és menjek?
Vagy legyek hű ahhoz, amit a szívem érez?

Az eszem azt suttogja, menjek,
de a szívem kiált, hogy nem megy.
Makacs a szív, de érzem, igaza van,
ha a hazám elveszett, vajon mi marad?

Ha majd egyszer eldől, hogy megyek-e,
ha majd eldől, az eszem vagy a szívem nyer-e?
Eldől, hogy helyesen döntöttem-e?
Eldől, hogy boldog vagy szomorú leszek-e?

Benacsek Angéla, 8. osztály,  
Majsai Úti iskola, Szabadka

Színek

Piros a tűz fellobbanó lángja,
mint a szívben a szerelem virága.

Néha-néha szivárványt látni,
szeretnék vele eggyé válni.

Bence Pozsgai Rebeka, 5. osztály,  
Cseh Károly iskola, Ada

Villám villan az égen

Az idő estefelé járt, az állatok alvásra készülődtek. Minden csen-
des volt és nyugodt. A szobám ablakából gyönyörködtem az ég alján 
futkározó rózsaszínű felhőkben. Kinyitottam az ablakot, és a szobába 
kellemes szellő suhant be. 

A felhők lassan gyülekezni kezdtek, és úgy tűnt, mintha bolyhos 
bárányok verődnének csoportba az égen. Az egyik hirtelen mélyen 
dörgött egyet, és a szél erősödni kezdett. Becsuktam az ablakot, 
nehogy teljesen kihűljön a helyiség. Az ég egyre gyakrabban 
dörgött, és hosszú villám szelte át az égboltot. A szomszéd kutya 
beiszkolt a házába, a papagáj pedig a kalitkája végébe húzódott. 
Újabb villám száguldott át az égen, és újabb mennydörgés rázta 
meg az eget. 

Az eső szemerkélni kezdett aztán szitált, pár perc múltán már úgy 
ömlött, mintha dézsából öntenék.

A zuhogás fél óráig tartott, majd elállt. Az ereszből még csöpögött 
az esővíz, és az udvaron tócsák terpeszkedtek. Minden megázott, de a 
levegő friss volt és üde. Énekesmadarak cserregtek a fákon, örültek az 
eső elmúlásának.

Egy kisgyerek még kint ugrált a tócsákban, de hamarosan ő is befu-
tott, hogy álomra hajtsa a fejét.

Örültem az esőnek, és nagyot szippantva a friss levegőből, én is 
aludni tértem.

Sótanyi Bálint, 5. osztály,  
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Elköszöngetés

Egyszer volt, hol nem volt egy kis csapat gyerek, akik egy szempil-
lantás alatt tizenöt éves vén diákká váltak.

Azon a bizonyos 2005-ös szeptemberi napon ijedten pislogtunk 
tanító néninkre, akiről hamar kiderült: aranyszíve van. Gyorsan fel is bá-
torodtunk, talán néha el is szemtelenedtünk. S ezért bocsánatot talán 
soha nem kértünk. Ám úgy gondolom, mindannyian meleg szeretettel, 
megilletődve emlékezünk tudásunk alapozójára.

A felhőtlen négy év után megszeppenve tapasztaltuk, hogy a ta-
nárok keményebbek. Nem babusgatnak, s egy szemrebbenés nélkül 
beírják az igazolatlan órát vagy akár az egyest, ha úgy hozza a sors. 
Hétpróbás csapat vagyunk mi. Mindössze három osztályfőnök dőlt ki 
mellőlünk. Szurkolunk a negyediknek, hogy legalább a ballagásig tart-
son ki mellettünk. 

Kicsit hangos a társaságunk. Mindig van mondanivalónk, s ennek 
tanórákon sem tudunk gátat vetni. Az engedékenyebb tanerők óráin 
a 8. c-ben jobb az első padokban ülni. Másképp járhatsz különórákra, 
mivel az órán nem hallasz semmit. S erre kinek van energiája? Erről az 
iskoláról nemcsak a gyötrelmes tanulás jut eszébe a nebulóknak. Törté-
nelmi vívmánya a Gyerekfesztivál. Ez a rendezvény kicsik-nagyok ked-
vence egyaránt. S a nyolcadikosoknak jár az az előjog, hogy nemcsak 
diáktársaik, hanem tanáraik zenei ízlését is fejleszthetik a nagyszüne-
tekben. 

Elröpült ez a nyolc év. A kis csapatunk ott áll egy kapu előtt, s tudjuk, 
hogy ha átlépjük a kaput, mindenki más irányba fog tartani. Mindenki 
más suliba megy, új tanárok, új környezet, és egy újabb oszi. Nagyon 
fog hiányozni az iskola, és a mi összetartó társaságunk.

Bognár Csilla, 8. osztály,  
J. J. Zmaj iskola, MagyarkanizsaMészáros Dzsina szabadkai tanuló rajza
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Tudom, hogy most méhkashoz hasonlít az iskola, hiszen a két 
hónapi „pihenés” után mindenkinek van mesélni valója, akár 

a sok érdekes tábor valamelyikében, akár utazással, akár otthon 
olvasással, játékkal, házimunkával töltötte a szünidőt. Ilyenkor 
az is kiderül, hogy a sok felejthetetlen élmény közül melyiket fog-
játok írásban megörökíteni. És ha ez megtörténik – itt már ha-
zabeszélek –, remény van arra, hogy az írás a Rügyfakadásban 
is megjelenjen.

Ígéretemhez híven, most a júniusban érkezett írásokat, rajzo-
kat nyugtázom köszönettel, ezt a következők küldték:

Csantavér: Ali Arszen, Bakos Alexandra, Babić Ivett, Bózsity 
Márk, Dér Ákos, Dulity Éva (2 írás), Farkas Dénes (2 írás), Farkas 
Rebeka, Földi Krisztián (2 írás), Gregus Emma (2 írás), Kovács Ni-
koletta, Kőműves Kristóf, Mecserik Vivien, Nagy Noémi (2 írás), 
Rózsa Boglárka, Surányi Anett (2 írás), Temunovity Sztella, Sand-
ra Tomić, Vituska Viktória (2 írás), Zabos Réka;

Magyarkanizsa: Hézső Tiffani, Bálint Fanni, Bognár Csilla, 
Rózsa Fanni és Szatmári Viktória (2 írás);

Majdán: Domonkos Dániel;
Óbecse, Petőfi Sándor iskola: Csernyák Hunor, Csúzdi Beat-

rix és Rajsli Beáta, Fain Mónika, Fenyvesi Timót, Kiss Rebeka, Len-
gyel Anna, Lengyel László, Molnár Kinga, Szekula Izidor, Tóbiás 
Lilla, Tóth Fanni, Tóth Viktor; E tanulók írásait az iskola diáklapjá-
nak, a Figyelőnek májusi számából válogattam.

Szabadka, Jovan Jovanović Zmaj iskola: Fehér Noémi 1 
írás és 2 rajz, rajzot küldött még: Jenei Dorina, Kovács Tamás, 
Lipták Lóránt, Losonc Miklós, Mészáros Dzsina, Miskolci Helga, 
Nikolić Blanka, Ruzsin Dániel, Sipraga Lúna, Spasić Nikola, Zsiga 
Anett (2 rajz);

Szilágyi: Dér Krisztina (5 írás), Radočaj Ramon (7 írás), Rizsá-
nyi Manuella, Mészáros Noémi, Tari Eleonóra, Vince Ramóna (4 
írás).

Sikerekben gazdag tanévet kívánok nektek, a Rügyfakadás-
nak pedig sok-sok jó írást tőletek.

Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Losonczi Miklós szabadkai tanuló rajza

Az én kis bolygóm

Az én bolygóm a legkisebb a világűrben. Olyan apró, mint egy 
karácsonyi dísz. A Vénusz bolygó mellett helyezkedik el. A táncklu-
bom neve szintén Venus. Angolul, az egyik kedvenc nyelvemen a 
tánc dance. Így a két szó összevonásával lett a planétám neve Dan-
cus. Vezetéknevem révén én vagyok itt a királynő. Legkedvesebb 
gyümölcsömből, a görögdinnyéből kifaragott váramban, gitár alakú 
trónomon üldögélek naphosszat. Eközben székhelyemen lágy mu-
zsika zeng, ami olyan, mint az erdőben élő kismadarak csivitelése. 
Ezen a kis kerek birtokon található rengeteg virág, többek között 
világoslila és ciklámen, rózsaszíncirmos rózsa. Sok pillangó repdes 
körülöttem, számomra ezek a boldogság jelképei. Hatéves korom-
ban a nagytatám ajándékozott nekem két lilát virágzó akácfamagot. 
Erre visszagondolva, én is ültettem egyet birodalmamba, de ennek 
nemcsak a virágja, hanem az összes többi része is lila. Mára akkora 
lett, hogy majdnem a fél bolygót elfoglalja. Tekintettel a sok növény-
re, itt mindig tavasz van. Hű barátaim a mazsorettek. Egy színpadon 
lépnek fel minden szombaton. A bolygó másik felén egy csokitó te-
rül el, vaníliaszigettel a közepében. A szigetecskéből a végtelenségig 
lehet falni, sosem fogy el, aki pedig iszik a tóból, az örökkön-örökké 
boldog lesz. 

Hétéves korom óta a kék a kedvenc színem, s a mai napig nem tá-
gítok tőle. Éppen ezért égitestemet egy kék színből előállított szivár-
vány veszi körül. Égszínkékkel kezdődik és sötét, királykékkel fejeződik 
be. Ha ez a fényes árnyalatkavalkád nem lenne ott, és ha valami csoda 
folytán nem ragadtak volna a planétámhoz kék kis csillagok, akkor 
olyan sötét lenne, mint egy kormos kémény belsejében.

Mindenkit szeretettel várok a birtokomra. 
Király Emese, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Pillanatképek

Ablak
Reggeltől estig besétál rajta a napfény. Ettől megtelik vidám zsivaj-

jal a ház. Kiszínezi a házak fehér szobáit.

Gyermekkor
Ha a padlón csúszkálok, az olyan érzés, mint mikor a jégen fogócs-

kázom. Ekkor az álmok szárnyra kelnek. Ez életem legszebb korszaka, 
gond nélküli, mint a felhőtlen ég.

Vince Ramóna, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi 

Színes vers

Piros szívek ragyogják be az életem,
mert van egy lány, akit szeretek.
Ő édes, mint egy csupor méz,
csak meg ne támadja egy sárga darázs vagy méh.
Szeretek ránézni, mert erőt ad nekem,
színessé teszi az életem. 

Lehocki Péter, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada
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Hugh Jackman színész és producer, 
aki filmekben és színházban egyaránt 
szerepel. Ausztráliai születésű, de ez 

nem ennyire egyszerű, a szülei angliai szár-
mazásúak, egyik dédapja viszont görög. Hugh 
egy elit fiúiskolába járt, itt játszott egy musi-
calben, ekkor kezdte el érdekelni a színészet 
is. Manapság már nagy hollywoodi produkci-
ókban is láthatjuk, a nyár folyamán épp a The 
Wolverint, azaz a Farkast népszerűsítette. 

– Melyik volt számodra a legnehezebb 
jelenet? 

– A vonaton lezajló akciójelenetet nem 
volt egyszerű összehozni, de szerintem a 
nézők számára épp ez a leglátványosabb. 

– Hogyan készültél fel arra, hogy ak-
cióhőst kell játszanod? 

– Nagyon jó segítségem volt, Dwayne „The 
Rock” Johnson. Tőle jobb segítőt keresve sem 
találhat az ember. Részletesen elmagyarázta, 
hány kalóriát fogyasszak, hány órát edzek ha-
vonta, és meddig tartsam be a szigorú edzés-
tervet. Egyszer telefonon értem el egy forga-
tása alkalmával, amikor a lakókocsijában volt. 
Épp a gyakorlatokat ecsetelte, amikor beko-
pogtak hozzá. Csak annyit hallottam, hogy 
kiszólt, most nem ér rá, mert a Wolverinnel 
telefonál. Ez nagyon vicces volt. 

– Melyik életed első szerepe? 
– Az még az iskolába történt, és talán 

furcsának tűnik azok után, hogy most épp 
egy hőst formálok meg, de az a My Fair 
Lady című musical volt. Nos, akkoriban még 
egyáltalán nem számítottam rá, hogy egy-
szer Wolverin leszek, sokáig csaknem kife-
jezettem musicalszereplő voltam. Gastont 
alakítottam a Walt Disney nagy sikerű pro-
dukciójában, a Szépség és a Szörnyetegben, 
de játszottam a Sunset Boulevardban is. Ez 
mind Ausztráliában történt.

– Mikor jött a változás? 
– Stílusosan az ezredfordulóval, amikor 

Bryan Singer felkért a népszerű Farkas, azaz 
a Wolverin  szerepére az X-Men című sorozat-
ban. A filmben ismert színészekkel dolgozhat-
tam együtt, és ezt nagyon élveztem. Azután 
jöttek a sorozat következő részei, amelyeket 
2003-ban és 2006-ban forgattunk. 

– Szereted ezt a szerepet? 
– Igen, mert Wolverin nem is annyira jó 

fiú. Tulajdonképpen egészen emberi. Sok 
olyan vonása van, ami egy átlagos emberre 
is jellemző lehet.

– Gyorsan jött az elismerés? 
– Igen, ekkor hirtelen beindultak a dol-

gok. Egy év múlva Meg Ryannel a Kate és Le-
opoldot forgattam, még fel sem eszméltem, 
és a Golden Globe-ra jelöltek, mint legjobb 
színészt. A filmben egy Viktória-korabeli 

angol arisztokratát játszok, aki egy véletlen 
folytán átcsöppen a 21. századi New Yorkba, 
ahol megismerkedik Kate-tel, a cinikus rek-
lámszövegíróval. Nagyon jó történet. Szin-
tén ebben az évben forgattam a Kardhalat 
is, amelyben a társaim John Travolta és Halle  
Berry voltak. Szerencsésnek mondhatom 
magamat, mert mindkét film sikeres lett. 

– Mi lett a színházi tevékenységeddel? 
– A színház egy nagy szerelem, amit nem 

tudok nélkülözni. Jól érzem magamat a fil-
mek forgatásánál, de a színpad valami egé-
szen más élményt hoz. Nem érzem teljesnek 
magamat nélküle. Ez gyorsan bebizonyoso-
dott számomra, ezért 2002 és 2006 között 
ismét a színpadon vállaltam szerepeket. 

– Közben pedig filmeket is forgattál...
– Folytatódott az X-Men, de Van Helsing 

vámpírvadászt is eljátszottam az azonos 

című filmben. Úgy érzem, arra is szükségem 
van, hogy olykor akciósabb produkcióban 
jelenjek meg. 

– Mi a helyzet a rajzfilmekkel? 
– Ez vagyok én, egy nagy gyerek, aki a 

rajzfilmeket is szereti. Rajzfilmkarakterek-
nek hangot adni megint csak újabb kihívást 
jelent. Nem egyszerű dolog, nem lehet fél-
vállról venni, de legtöbbször nagyon jó han-
gulat van ilyenkor a stúdiókban. 

– Melyik rajzfilmfigurák szólalnak meg 
a hangodon? 

– Az Elvitte a vízben én vagyok Roddy, a 
Táncoló talpakban pedig Memphis. Mind-
kettő ugyanabban az évben volt, 2006-ban, 
de tavaly megint rajzfilmben jelentem meg, 
legalábbis a hangom, én lettem Nyuszi, Az 
öt legendában. 

L. M. 

Hugh Jackman
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A Robi bácsi autója olyan halkan zúg, 
hogy alig hallom. És nagyon jó ezen 
a széles hátsó ülésen ülni, ki lehet 

rajta nyújtózni, akár egy díványon. Mégse 
örülök most ennek az autózásnak, mert ha-
zafelé megyünk, és tudom, hogy holnaptól 
újra kezdődik minden. A tanító bácsi megint 
ezt fogja nekem mondogatni: „Háromnegyed 
nyolcra kell jönni az iskolába, minden este 
meg kell mosakodni, minden reggel meg kell 
fésülködni, ha ilyen meleg van, elég rajtad egy 
rövid ujjú póló, minek három egymás tetején, 
szerdán hozni kell a rajzblokkot, Jancsika. Ma 
hétfő van, hát nem holnap kell hozni, hanem 
holnapután. De már látom, megint hiába be-
szélek, te mindenen csak nevetgélsz. Nem kell 
mindenen nevetni.”

Mert ilyeneket szokott nekem mondo-
gatni a tanító bácsi, mindig csak nekem, 
más senkinek az osztályban. Azt is, hogy 
háromnegyed nyolc az nem egészen nyolc. 
Mégse tudom bejátszani ezt a félig nyolcast 
sehogy. Reggel, amikor a mama ébreszt, már 
látom, hogy ma se lesz másképp, mert olyan 
szúrósan néz rám, ahogy szokott is minden 
reggel, ha már sokan ülnek az előszobában. 
Sietni kell ilyenkor a mosdással, azt tudom, 
meg azt is, hogy nem szabad lábatlankodni, 
ha a mama kávét néz. Ha meg nagyon álmos 
vagyok, és lassan haladok a készülődéssel, 
akkor a mama bejön, magához ránt, és súgva 
mondja, de úgy, hogy megijedek, mert fel-
vonja a szemöldökét, és az a szeme, ami fur-
csán áll, egészen nagyra nyílik: „Indulj már, ne 
késtess!” Ilyenkor csak fél bögre tejet sikerül 
meginnom, és már adja is a hátamra a táskát, 
a kezével eligazítja a hajam, úgyhogy indul-
hatok. Az előszobában kávészag van meg 
cigarettaszag, már négyen-öten üldögélnek 
ott, isszák a kávét, beszélgetnek, szívják a 
cigarettát. Engem jól megbámulnak, míg 
végigmegyek köztük, rám mosolyognak, de 
én nem mosolygok rájuk, mert nagyon rossz 
kedvem van ilyenkor. Úgy ülnek ott, mint akik 
otthon érzik magukat, nekem meg iszkolnom 
kell kifelé, mintha nem is itt laknék.  Amikor az 
udvarra érek, már kezd megjönni a kedvem, 
mert a kutyám mindjárt körülugrál, és így, 
ugrálva kísér a kapuig, aztán meg folytatódik 
a jókedvem, mert az iskolába megyek, ahol 
nincs se kávészag, se cigarettaszag. Ott csak 
az a rossz, hogy amikor odaérek, sose lehet 
mindjárt bemenni, mert kijön a takarító néni, 
és azt mondja, hogy: „Jancsika, még csak 
negyed nyolc van, hányszor mondtam már, 
hogy ne gyere ilyen korán az iskolába!” De 
én ezt se bánom olyan nagyon, így legalább 
van időm egy jót körhintázni a táskámmal az 

iskola előtt a széles betonúton. Ezt úgy csiná-
lom, hogy jól meglendülök, és forgok-forgok 
egy helyben, mindig gyorsabban, vagyis én 
vagyok a körhinta, a táskám meg repül velem 
körbe-körbe a hátamon. Olyan hosszúk rajta 
a szíjak, hogy forgás közben egész elröpül a 
hátamtól, vagyis úgy száll, mint a gyerekek 
a körhintán. És ez nagyon nevetséges. Csak 
nevetek, nevetek, forog velem a világ, míg 
táskástul a földre nem pottyanok. Persze egy 
idő után odajön a takarító néni, hogy hagy-
jam már abba, nem szabad rendetlenked-
ni az iskola előtt. De akkor is abba szoktam 
hagyni a körhintázást, ha érkeznek a biciklis 
nénik, akik az elsősöket hozzák az iskolába, 
mert tudom, hogy akkor már be lehet menni 
az udvarra sorakozni. Én is elsős vagyok, de 
én mindig gyalog járok, biciklivel sose.

Ma autóval utaztam, majdnem egész Ma-
gyarországig. Ha ezt elmesélném az osztály-
ban, nem tudom, ki hinné el. Talán még a ta-
nító bácsi is nagyot nézne. Pedig még mindig 
itt ülök a szép sárga autó hátsó ülésén. Az 
autóban nagyon nagy csönd van, csak néha 
hallom, ahogy a szomszéd néni kifújja az orrát 
és szipog.

A hátsó ülés, amelyen ülök, csupa mor-
zsa, mert már az egész doboz töltött kekszet 
elrágcsáltam, a kólából is alig maradt vala-
mennyi. Én most azt se tudom, hogy miért 
hallgat ilyen nagyon a szomszéd bácsi. Azért 
biztos nem haragszik, mert lemorzsáltam az 
ülést. Amióta ismerem, soha nem volt rám 
mérges, csak ma, amikor megtaláltak az au-
tója csomagtartójában. Hiába magyaráztam, 
hogy én csak meg akartam javítani az életét, 
hangosan káromkodott, és azt mondta, hogy: 
„Most már hallgass, a kurva életbe, mert rög-
tön agyonütlek.” Erre elhallgattam, és akkor se 
mertem szólni semmit, amikor jó erősen meg-
fogta a kezem, és elindultunk egy szürke ház 
felé, jött a szomszéd néni is, meg két rendőr 

bácsi, és bementünk abba a házba. Engem 
bevezettek egy orvos nénihez, akinek olyan 
vastag szemöldökei voltak, hogy megijed-
tem tőle, meg jó nagy, kampós orra, rövidre 
nyírt haja, vagyis olyan volt, mint egy ijesztő 
bácsi szoknyában. Azt mondta, mindjárt az 
elején, hogy most le kell vetkőznöm mezte-
lenre. Rögtön mondtam, hogy azt már nem, 
hát nem vagyok himlős. De az orvos néni 
ekkor nagyon elkomolyodott, és behívta az 
előszobából a fehér ruhás nagylányt, aki hir-
telen úgy elkapott, hogy mozdulni se tudtam, 
és nagyon gyorsan meztelenre vetkőztetett. 
Olyan gyorsan, hogy egyrészt megkönnyeb-
bültem, mert így se ő, se a vastag szemöldökű 
nem láthatták, hogy épp a szakadt alsó trikó 
van rajtam. Az orvos néni felvonta a bozon-
tos szemöldökeit, és átvizsgált, jól megné-
zett elöl-hátul, hiába mondtam, hogy nem 
vagyok beteg. Kérdezte, hogy mitől van ez a 
két csík a lábam szárán. Először eszembe se 
jutott, mondom, nem tudom. Erre behívta a 
szomszéd bácsit és a szomszéd nénit, rájuk ki-
abált, hogy nézzék csak meg azt a két csíkot, 
és mondják meg, honnan van, meg valami 
olyasmit is mondott nekik, hogy ne játsszák 
itt az ártatlant. Én meg csak figyeltem őket, 
nem értettem épp semmit az egészből, mert 
ők semmit nem játszottak, csak álltak, és na-
gyon fehér volt az arca mindkettőnek. Akkor 
hirtelen eszembe jutott, hogy a múlt héten 
kilestem a mamát, ahogy füstölte azt a sánta 
nénit, aki a bolt mellett lakik, és úgy elkezd-
tem nevetni, hogy alig tudtam abbahagyni, 

Kovács Jolánka

Mama kávét néz
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mint akkor is, amikor az ajtóüvegen keresztül 
láttam, ahogy a mama letakarja a sánta nénit 
egy piros függönnyel, és egy füstölgő kanállal 
járkálni kezd körülötte, közben meg valamit 
énekel. Ha nem láttam volna akkor, hogy a 
sánta néni van a piros függöny alatt, tán meg 
is ijedtem volna, mert úgy nézett ki, mint egy 
piros bumbus, vagyis mintha a mama egy 
bumbusnak énekelt volna füstölés közben. 
És akkor végre le tudtam állni a nevetéssel, 
hogy megmondjam az orvos néninek, hogy 
most már emlékszem, a mama vert el egy 
vesszővel, amikor meglestem, amint füstölte 
a bumbust, de a vessző csak a lábam szárát 
érte, mert sikerült elszaladnom. A csúnya 
orvos néni akkor azt mondta a nagylánynak, 
hogy öltöztessen fel, aztán leültetett a szék-
re, és annyi butaságot kérdezett tőlem, hogy 
mindre tudtam felelni. Már arra gondoltam, 
hogy ajaj, miért nem kérdez éntőlem ilyene-
ket a tanító bácsi, hogy lássa végre, mennyi 
mindent tudok. Mert olyanokat kérdezett ez 
a csúnya orvos néni, hogy hány éves vagyok, 
mi a nevem, van-e testvérem, milyen színű 
a lámpás az asztalon, hány lába van ennek a 
széknek, amin ülök, meg más szamárságokat. 
Akkor azt mondta, hogy: „Jól van, ennyi elég 
lesz”, és végre kimehettünk onnan. De akkor 
meg leültettek a másik szobában, a szomszéd 
bácsiékat kiküldték, és három rendőr bácsi ült 
le velem szemben. Hoztak nekem szendvicse-
ket meg almaszörpöt, és rám akarták fogni, 
hogy engem a szomszéd bácsiék raktak be az 
autójuk csomagtartójába.

Én rögtön mondtam, hogy ez nem igaz, 
meg azt is, hogy én magam feküdtem be a 
csomagtartóba, ők nem is látták, mikor be-
feküdtem, nyitva volt a csomagtartó, ők meg 

bementek valamiért a házba, akkor feküd-
tem be, a takarók alá, és nincs semmi bajom, 
az úton még aludtam is, jó meleg volt a cso-
magtartóban, a takarók között. És mindezt 
azért csináltam, mert azt gondolom, hogy 
örülnének, ha lenne gyerekük. Úgy ter-
veztem, hogy majdcsak odaérnek egyszer 
Magyarországra, és előveszik a takarókat a 
csomagtartóból, én meg akkor kiugrok on-
nan, és elmondom nekik, hogy mit kell tenni. 
Ezt előre kigondoltam, még tegnap, amikor 
átmentem hozzájuk a kiskutyákat megnéz-
ni, és mondták, hogy nagyon fogok nekik 
hiányozni, mert másnap délután két órakor 
indulnak Magyarországra, és két hétig nem 
lesznek itthon. Akkor hazamentem, és azon 
törtem a fejem, hogy milyen egyszerűen 
megjavíthatnám az életüket, ha elmennék 
velük Magyarországra, mind a hárman ott 
maradnánk, és én lennék az ő gyerekük. Min-
dig örülnek, ha átmegyek hozzájuk, Robi bá-
csinak szoktam segíteni a garázsban meg a 
kertben. Még hintát is csinált nekem náluk az 
udvaron, és tőle kaptam a kutyámat. A néni 
pedig, ha éppen esznek, mikor átmegyek 
hozzájuk, nekem is tesz tányért az asztalra. 
Van egy mackós tányérjuk, abból szoktam 
én enni. Hát ezért gondoltam, hogy jól meg-
lennénk hármasban. Akkor megkérdezte az 
egyik rendőr bácsi, hogy a mamámat nem 
sajnáltam volna itt hagyni? Erre csak azt tud-
tam mondani, hogy nem tudom, nem jutott 
eszembe, hogy sajnálnom kellene. Meg hogy 
a mamának is könnyebb lenne az élete, ha 
én nem vele élnék, nem kellene korán reggel 
költögetnie, meg idegeskednie azon, hogy 
olyan lassan készülődök, hanem nyugodtan 
nézhetné a kávéscsészéket. És a nagymama 
se szidná többet a mamát, ha néha eljön, 
és a mama panaszkodik rám, hogy sokat 
rosszalkodok, nem hallgatok rá, meg mindig 
a szomszédban vagyok. Akkor a nagymama 
azt szokta mondani, hogy: „Ha összeszedted, 
neveld!” Nem értem én egészen, miért kel-
lett a mamának engem összeszednie, talán 
szét voltam esve, amikor kicsi voltam?  De 

ez jót nem jelent biztos, mert a nagymama 
mindig mérgesen mondja. A  szomszéd néni 
meg soha nem néz kávét, és soha nem füstö-
li a bumbust.  És ha én az ő gyerekük lennék, 
akkor nekem is jobb lenne, mert nem kelle-
ne soha többet olyan korán kelnem, hanem 
mennék szépen háromnegyed nyolcra isko-
lába. Majd a szomszéd bácsi megmondaná 
nekem, mikor kell indulnom, ő biztos meg 
tudná mondani, mert okos ember.

De a rendőr bácsi úgy látszik, nem hitt el 
ebből nekem semmit, mert azt mondta, hogy: 
„Jancsika, most hagyjuk ezt a mesét, inkább 
próbáljál visszaemlékezni, hogy mielőtt in-
dultatok, adtak-e neked a szomszéd bácsiék 
valamit inni.” Meg még azt is mondta: „Ne fél-
jél semmitől, Jancsika, itt biztonságban vagy, 
nem bánthat senki, a szomszéd bácsiék se.”

Akkor már nem tudom pontosan, mi tör-
tént, csak azt tudom, hogy nagyon megijed-
tem, mi lesz most, ha itt bezárnak. És sírni 
kezdtem, és kiabáltam, hogy a Robi bácsiék-
hoz akarok menni, az ajtóhoz rohantam, meg-
próbáltam kinyitni, de a rendőr bácsi rögtön 
megfogott, én meg még kiabáltam egy dara-
big, aztán nem emlékszem semmire, csak arra, 
hogy nagyon fáradt voltam, és szédülni kezd-
tem, és azt se értem, hogyan kerültem aztán 
a Robi bácsi ölébe. Olyan volt, mintha ott éb-
redtem volna fel, a fejemen valami vizes zseb-
kendő volt, és a Robi bácsi azt kérdezte, hogy 
jól vagyok-e. A szomszéd néni meg mellette 
ült és az arcomat simogatta. A rendőr bácsik 
le-föl sétáltak a szobában, előkerült az orvos 
néni is, aki bácsira hasonlított. Lefektettek egy 
ágyra, a csúnya orvos néni még egyszer meg-
vizsgált, és azt mondta, egészen halkan, hogy: 
„Rendben van, menjenek, vigyék haza ezt a 
gyereket.” Akkor már egészen helyre álltam, és 
a Robi bácsi kézen fogott, mentünk az autó-
hoz, de mielőtt beültetett volna, a szomszéd 
néni azt mondta: „Várjál, veszek neki valami 
édességet.”

Hát így történt. És most megyünk haza-
felé.

Í/11 címmel látott napvilágot a 2012. 
évi Gion Nándor Novellapályázat antoló-
giája a szenttamási Gion Nándor Emlék-
ház és az újvidéki Forum Könyvkiadó ki-
adásában – talán még egy hónapja sincs, 
hogy elhagyta a nyomdát. Méltó módon 
fémjelezte a vajdasági magyar novella 
ünnepét, amikor épp az idei novellapályá-
zat eredményhirdetésének napján került 
az olvasó kezébe Szenttamáson. Ünnep, 
mert a vajdasági magyar irodalomban 
egyedülálló gioni örökség szellemében 

jött létre, mert egy műfaji hagyomány, a 
novellairodalom – sokak által kétségbe 
vont – folytathatóságát reprezentálja, s 
mert nem kizárólagos vagy kirekesztő 
törekvés hozta létre: különböző korosz-
tályok, eltérő tájékozódású irodalmi cso-
portok is perspektívát látnak benne.

Rovatunkba a 2012. évi novellapályá-
zat első díjas novelláját, Kovács Jolánka 
Mama kávét néz című rövidtörténetét 
emeltük be.

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Néhány hírt gyüjtöttünk össze, ame-
lyek a nyár végére megrendítették 
vagy összezavarták a könnyűzene 

hódolóit, vagy legalább is találgatásokra 
adtak okot. 

Tényleg lenyúlták? 

Plagizálással vádolja a Blurred Lines szer-
zőit Marvin Gaye családja és a néhai énekes 
kiadója, miután számos hasonlóságot vél-
tek felfedezni a nyár egyik legnagyobb slá-
gere és a Gaye-dalok, például a Got to Give 
it Up között. Robin Thicke és társai, Pharrell 
Williams és Clifford Harris Jr. perrel válaszol-
tak a rágalmakra. Szerintük az általános ze-
nei elemeken túl semmi hasonlóság nincs 
az ő slágerük és a példaként említett dalok 
között. Ezzel ellentétben a Gaye család azt 
állítja, hogy a Blurred Lines és Gaye Got To 
Give It Up-ja ugyanúgy hangzik, és a hangu-
latuk is ugyanolyan. Emellett hasonlóságot 
véltek felfedezni Thicke slágere és a Fun-
kadelic Sexi Wayse között is. Robin Thicke és 
társai azzal védekeznek, hogy Gaye-ék nem 
lehetnek egy egész műfaj tulajdonosai, a 
műfajon kívül pedig nincs más hasonlóság 
az ő szerzeményük és a Gaye-dalok között. 
Hangsúlyozták, hogy a hasonló hangzás 

még nem a szerzői jog megsértése, hi-
szen attól még, hogy valami hasonlít, nem 
ugyanaz. Egyébként is, a Blurred Lines készí-
tésekor a cél az volt, hogy felidézzenek egy 
korszakot. 

Ismét előbukkant?

Összezavarta rajongóit az internettől 
régóta visszavonult Prince, miután csatlako-
zott a Twitterhez és elkezdett posztolgatni. 
Első üzenetét egy salátát ábrázoló fotó is 
kísérte, valamint önarcképe, amely egy üres 
szobát ábrázol tele lila füsttel. A rajongók 
nem számítottak Prince posztolgatásaira, 
azaz  ilyen formájú megjelenésére, ezért 
elkezdtek találgatni, vajon tényleg a híres 
énekesről van-e szó, vagy csak egy jól kidol-
gozott viccről.

Prince egyébként az elsők között, igen 
korán, már az 1990-es években elkezdte 
magáévá tenni az internetet. Dalainak is 
adott internet ihletésű címeket, ilyen az 
Interactive és a My Computer. Egyik első 
előadó volt továbbá, aki megalapította sa-
ját online zeneboltját. Röviddel viszont az-
után, hogy megnyerte a Webby-díjat 2006-
ban, megszüntette weboldalát, és később 
azt nyilatkozta: számára az internetnek 
teljesen vége, egyszer még friss volt, az-
tán hirtelen elavulttá vált, különben sem 
jók a számítógépek és semmilyen digitális 
kütyük, mert csak számokkal tömik tele az 
ember fejét. 

Mindezek után az év elején mégiscsak 
csendesen újraindította webes megjelené-
sét, és női zenekarával készített közös zené-
jét is terjeszteni kezdte, miközben zenész-
társai rendszeresen posztoltak, többnyire 
Prince-t a színpadon ábrázoló fotókat és 
turnéjuk előzeteseit.

Az énekes neten való váratlan megjele-
nését egyébként egy új kislemez is követte, 
a Groovy Potencial jazz-funk dal egyperces 
klipje, a teljes dal pedig némi pénzért hall-
gatható meg. 

Valóban képesek voltak erre?

Nagy felháborodást keltett a Bloodho-
ung Gang incidense, ami a nyáron történt 
az ukrajnai Odesszában. Ottani fellépésük 
alkalmával Jared Hasselhoff, az együttes 
basszusgitárosa, az orosz zászlót tömte 
be elöl az alsónadrágjába, és hátul húzta 
ki onnan. Később bocsánatot kért illetlen 
viselkedésért, de addigra a kulturális mi-
niszter idiótáknak nevezte a banda tagjait, 
majd hozzátette, nem tűrik az ilyen meg-
nyilvánulást, az együttes tagjai pakolják a 
bőröndjeiket és húznak el az országból. A 
zenekar eredetileg fellépett volna Orosz-
ország déli régiójában is, egy fesztiválon, 
de az ominózus előadásuk miatt törölték 
a tervezett koncertet. Ezzel a fesztiválszer-
vező is egyezett, azt mondta, azért szerve-
zik a fesztivált, hogy a fiatalok barátokat 
szerezzenek és zenét hallgassanak, ebbe 
pedig nem tartozik egyik ország lakóinak 
megsértése sem, és a zászlójuk gyalázása 
sem. Az ottani újságok arról is beszámol-
tak, hogy bűnügyi vizsgálat is folyhat az 
együttes tagjai, különösen a basszusgitá-
ros ellen. A Bloodhound Gang az 1990-es 
években alakult, ismertek provokatív és 
szexuálisan túlfűtött szövegeikről.

Összeállította: L. M. 

Miről susmusol a zenevilág?
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Azonnali hatállyal felfüggesztették szerepéből a Coronation 
Street című brit szappanopera színészét, Chris Fountaint, 

miután kiderült: egy maszkos rapper álarca mögé bújva durva 
szavakkal tarkított videókat posztolt online. A klipekben a soro-
zat sztárja erőszakos cselekmények elkövetőjeként jelenik meg 
alteregója, a Phantom képében. Az eset után a színész bocsána-
tot kért, hozzátéve, hogy mélyen szégyelli a szövegeket és a visel-
kedését. Magyarázatként azt fejtette ki, hogy a videók egy évvel 
ezelőtt készültek, amikor ismerkedett a zenével, de egyébként 
soha semmi hasonlót nem tett, és soha nem is tenne. A bradfordi 
származású Chris Fountain 2011-ben csatlakozott a Coronation 
Street stábjához, és Tommy Duckworth-öt játssza a sorozatban.

Álljanak le a kritikusainak címzett fenyegető üzenetek posz-
tolgatásával – kérte rajongóit Lady Gaga. A popsztár azt 

mondta, nem tudja elfogadni a másokra irányuló gyűlölettel teli 
vagy sértő nyelvezetet, mert szerinte ez nem egészséges módja 
az érzések kifejezésének. Az énekesnő ezt azok után tette, hogy 
néhány rajongója halálos fenyegetéseket posztolt egy producer-
nek, aki Gagát kritizálta. Véleményével az énekesnő nincs egye-
dül. A One Direction fiúcsapat is úgy véli, néhány rajongó átlép 
egy bizonyos vonalat a közösségi médiában.

Lady Gagáról egyébkét sok szó esett a nyáron Marina Abra-
mović szerb származású performance-művésszel készült közös 
projektumuk kapcsán – volt, akinek nem tetszett, többeknek 
azonban igen...

Kukkolással és betöréssel vádolnak egy férfit, akit Jennifer 
Lopez  New York-i házában találtak. Az illető egy nyugdíjas 

tűzoltó, aki állítólag már molesztálta az énekesnőt. A rendőrség 
szerint Jennifer távol tartási végzéssel is rendelkezik ellene. A 
férfira egyébként ott dolgozók bukkantak rá a sztár otthonában. 
Mint kiderült, egy hétig élt az ingatlanban, amíg Lopez távol 

Egyes One Direction-rajongók tragédiaként élték meg, hogy 
a fiúcsapat egyik tagja, Zayn Malik eljegyezte barátnőjét, a 

Little Mix tagját, Perrie Edwardsot. Az eljegyzéssel kapcsolatos 
találgatások akkor kaptak szárnyra, amikor az énekes a This is Us 
című dokumentumfilmjük londoni premierjén csillogó gyémánt-
gyűrűt viselt a jobb gyűrűsujján. A lány édesanyja elárulta, hogy 
Zayn Malik a hagyományoknak megfelelően tőle kérte meg a 
lány kezét, amire ő boldogan adott engedélyt. 

Túl durva volt

Betörtek hozzá

Helyrerakta 
a rajongóit

A világ vége
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Szintetikus kristályra, ötdimenziós rögzítési eljárással sike-
rült hatalmas mennyiségű adatot rögzíteniük az örökké-

valóság számára a kutatóknak.
A Southampton egyetem kutatói ultragyors lézertechno-

lógiával 5D nanoszerkezetű üvegre rögzítettek egy 300 KB-os 
szöveges fájlt. A szöveget 3 rétegben, egymástól öt mikromé-
teres távolságban, nanoszerkezetű pontokkal rögzítették.

A kutatók szerint az 5D író/olvasó lézer akár 360 terabájt ada-
tot is képes rögzíteni az üvegen, ami kibírja az 1000 fokos hő-
mérsékletet, és gyakorlatilag az örökkévalóságig megmarad.

A kutatók az új adattároló eszközt „Superman memóriakris-
tálynak” nevezik utalva a képregényhős otthonának memóri-
akristályaira. „Egy nagyon stabil és biztonságos, hordozható 
memóriaegységet készítünk, amit a hatalmas archívumokkal 
rendelkező szervezetek kiválóan felhasználhatnak majd” – nyi-
latkozta a kutatást vezető Jingyu Zhang. „Jelenleg a vállalatok 
5-10 évente kénytelenek adataikat újramenteni, mivel a me-
revlemezek élettartama kicsi.”

Az előrejelzések szerint jövőre már 5 millió okosórát ve-
szünk.

Az elemzők szerint jövőre jön el az év, amikor az okosórák 
népszerűsége robbanásszerű mértékben lő ki az egekbe. A 
Canalys szerint 2014-ben már több mint 5 millió ilyen készü-
léket veszünk. Ami a tavalyi évet illeti, akkor 330 000 talált 
gazdára, az idén pedig a Pebble-nek köszönhetően nagyjából 
500 000 darabot adnak el. 

A szakértők véleménye alapján azzal, hogy az Apple, a 
Google, a Microsoft és a Samsung is beszáll a szektorba, óri-
ási lökést adnak a piacnak. A Canalys egyenesen odáig ment, 
hogy az iPad óta a legnagyobb és legfontosabb fogyasztói 
elektronikai terméknek tekinti az okosórákat. 

Az elemzők azt mondják, az okosórák szoftveres platform-
jai a fejlesztők számára a jövő aranybányái lesznek, különösen 
az egészség, wellness, sport és fitnesz kategóriákban. A hírek 
szerint egyébként már hosszabb ideje dolgozik az Apple és a 
Microsoft is a saját óráján, bár hivatalosat egyikről sem tudni. 
A Google várhatóan az Androiddal kapcsolódik be, a Sam-
sung pedig megerősítette, hogy viselhető eszközt dob majd 
a piacra. 

A Mozilla azt szeretné, hogy a Firefox 
OS a létező legagresszívabb megjele-

néssel szolgáló mobil operációs rendszer 
legyen. Ennek keretében negyedévente 

frissítik majd a Firefox OS-t, biztonsági javí-
tásokat pedig minden hatodik héten adnak 
ki. A frissítések az ígéretek szerint minden 
szolgáltatónál elérhetőek lesznek, ahol van 

Firefox OS – az elindulásra pedig pont azért 
kellett kicsit többet várni, mert rengeteg 
partnerrel szerződtek le. A Mozilla egyéb-
ként szinkronizáltan frissíti a böngészőit 
is, mindegy melyik platformról van szó. 
Ennek köszönhetően egységesen tudják 
tartani a biztonságot és a funkcionalitást 
is. A Mozilla szerint a többféle platformon 
is elérhető böngésző effajta egységesítése, 
és egy mobilos operációs rendszer ilyen 
fajta frissítésére az általuk meghatározott 
ütemben még nem volt példa. Az első Fi-
refox OS-re épülő okostelefon a ZTE Open 
volt Spanyolországban, amit az Alcatel One 
Touch Fire követ. 

Földön kívüli 
adattárolás

A Firefox OS a legagresszívabb 
mobilrendszer lesz

Özönlenek 
az okosórák
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Élt egyszer egy szegény asszony, aki Já-
nos nevű fiával egy kicsiny házban ten-
gette az életét. Az asszony naphosz- 

szat csak font, ebből tartotta fenn kettőjüket, 
mert a fiú bizony semmit nem csinált. Nyáron 
a hasát süttette a napon, télen pedig a hideg 
időben folyton a kemence mellett üldögélt. 
Ezért nevezték Naplopó Jánosnak.

Egy nap az anyja végleg megelégelte 
fia semmittevését, és ráparancsolt Jánosra, 
hogy tegyen végre valamit a napi betevő-
ért, máskülönben szélnek ereszti, és majd 
élhet, amiből csak tud.

János nagyon megijedt, hogy az anyja 
elzavarja a háztól, ezért másnap a szom-
szédos gazdaságba elszegődött dolgozni. 
Csakhogy este a munka végén, ahogy el-
sétált a patak mellett, elvesztette azt az egy 
tallért, amit fizetségül kapott.

– Te ostoba! – ripakodott rá az anyja. 
– Miért nem vigyáztál jobban a pénzre? A 
zsebedbe kellett volna tenned!

– Bocsásson meg, édesanyám – mondta 
a legény. – Majd legközelebb meglátja, óva-
tosabb leszek.

Másnap a fiú ismét felkerekedett, és 
ezúttal beállt tehénpásztornak. Napi mun-
kájáért cserébe egy kancsó tejet kapott, és 
ezúttal nagyon vigyázott rá. Megfogadva 
édesanyja tanácsát, a zsebébe tette a kan-
csót, de mire hazaért, az egész tej kiömlött, 
nem maradt belőle semmi.

– Ó, te szerencsétlen! – sopánkodott az 
édesanyja. – A fejedre kellett volna tenned 
a tejeskancsót!

– Legközelebb vigyázni fogok! – erőskö-
dött János.

Harmadnap egy közeli gazda szolgála-
tába állt, és a munkájáért egy adag finom, 
puha sajtot kapott. Emlékezve édesanyja 
intő szavaira, rátette a fejére, és elindult 
haza. De mire a házukhoz ért, a sajt ráolvadt 
a fejére, és beleragadt a hajába.

– Mit vétettem, hogy ilyen tökfilkó fiam 
van? – sápítozott az asszony. – A sajtot óva-
tosan a kezedben kellett volna hoznod!

– Ezentúl így teszek, ígérem – mondta a 
legény.

Negyednap János elszegődött péknek, 
és a napi munkájáért nem mást ajánlottak 
neki, mint egy termetes kandúrt. Boldogan 
vitte haza a cicát, de az útközben úgy meg-
karmolta, hogy a fiú kénytelen volt elen-
gedni a kezéből.

– Te balga gyerek! – jajgatott az anyja. 
– Madzagot kellett volna kötnöd a nyakára, 
és úgy hazahoznod.

– Ne bánkódjon, jóanyám – legyintett a 
fiú. – Most már jobban fogok ügyelni a fizet-
ségemre!

Ötödnap elment a legény, és beállt a 
henteshez. A nap végén egy darab hússal 
jutalmazták a segítségét. János madzagot 
kötött a húsra, és húzta maga után hazáig. 
De mire hazaért, a hús teljesen szétfoszlott, 
és tönkrement.

Édesanyja végképp elvesztette a türel-
mét, már arra se méltatta, hogy jól meg-
szidja. Büntetésül csak egy káposztalevelet 
tálalt fel neki vacsorára.

– Na, te fajankó – morogta az anyja 
–, mást nem érdemelsz, lakjál jól ezzel, ha 
a hús odalett. A válladon kellett volna hoz-
nod, akkor ma finomat ehettünk volna!

– Megfogadom anyám jó tanácsát – 
erősködött János –, legközelebb úgy teszek, 
ahogy mondja.

Másnap János nagy elszántsággal indult 
útnak, s elszegődött marhapásztornak. Fá-
radtságáért egy szamarat kapott, és nagyon 
ügyelt arra, hogy mindent úgy csináljon, 
ahogy az anyja tanácsolta. Felkapta a sza-

marat a vállára, és boldogan elindult vele 
hazafelé.

Történetesen egy gazdag ember háza 
mellett haladt el. Ennek az embernek volt 
egy nagyon szép, de néma leánya. Gyer-
mekkorától nem szólt egy szót sem, és soha 
nem nevetett életében. Az orvosok azt 
mondták, hogy addig nem is fog beszélni, 
míg meg nem nevetteti valaki. A lány éppen 
kipillantott az ablakon, mikor János, vállán a 
szamárral bandukolt, és ezt annyira mulat-
ságosnak találta, hogy egyszeribe kitört be-
lőle a nevetés, és úgy kacagott, hogy még a 
hasa is belefájdult. Abban a pillanatban el is 
múlt a némasága.

Az apja olyan boldog volt, hogy rögvest 
feleségül adta Jánoshoz, ugyanis korábban 
megfogadta, hogy azé lesz a lánya keze, aki 
meggyógyítja.

Így lett Naplopó Jánosból gazdag ember. 
Feleségével egy szép házban éltek, és velük 
lakott János édesanyja is, aki végre elége-
dett volt egy szem fiával.

Joseph Jacobs meséje
Illusztráció: John D. Batten

Naplopó János
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KOS

Ideje megszokni a gondolatot, hogy 
megkezdődött a suli. Ha úgy érzed, sem-
mi kedved hozzá, hívj fel néhány osztály-
társat, és mozduljatok ki a hétvégén! Ha 
komolyabban foglalkozni szeretnél va-
lamivel, ki kell mozdulnod. Otthon egy-
szerűen képtelen vagy összpontosítani, 
folyton elvonja valaki a figyelmed.

BIKA
Sürgősen szerezz be mindent a suli-

hoz, amit eddig elmulasztottál. Ezen a 
héten lehet még lazítani egy kicsit. Fo-
galmad sincs, mit tegyél, de tudod, hogy 
a dolgok nem mehetnek tovább a mos-
tani formájukban. Engedd szabadjára a 
gondolataid, és tervezd újra a jövőd!

IKREK
Most minden a hozzád közel álló 

emberekről szól. De vigyázz, kire paza-
rolod az energiád, hamarosan neked 
is szükséged lesz rá! Nem tetszenek a 
körülötted zajló események, de jobban 
jársz, ha nem szólsz közbe. Csak törődj a 
saját dolgoddal és várj, amíg belátják az 
emberek, hogy rossz úton járnak.

RÁK
Ne hagyd, hogy apró problémáid 

eltereljék a figyelmed az igazán fontos 
dolgokról. Készülnöd kell a tanévre, job-
ban teszed, ha inkább erre figyelsz. Tel-
jesen fel vagy töltődve, és úgy érzed, az 
egész világot meg tudnád hódítani. Erre 
egyelőre nem lesz szükség, ám nagyobb 
terveidbe belevághatsz.

OROSZLÁN
Fél lábbal még álomországban vagy, 

de hamarosan néhány ismerős is elő-
térbe kerül. Legyél figyelmes: fontos 
döntések meghozatalában segíthetnek. 
Valami nagy dolog van készülőben, és 
félő, hogy nem leszel elégedett a vég-
eredménnyel. Próbálj meg a pozitív dol-
gokra figyelni.

SZŰZ
Kicsit problémás az időérzéked, jobb 

lenne összekapni magad. Nem lesz egy-
szerű a következő pár hét, úgyhogy jobb 
teljes bedobással indítani. Valaki erősen 
tesztelgeti a tűréshatárodat, de ne en-
gedd, hogy ő győzzön! Légy olyan türel-
mes, amilyen csak tudsz, és mutasd meg, 
hogy nem könnyű veled kikezdeni.

MÉRLEG

Rendszerető tulajdonságodnak most 
nagy hasznára vagy, talán te vagy az egyet-
len a környezetedben, akinek nem kell 
kapkodnia a fejét. Lazíts és lógj a barátaid-
dal. Ha nem szeretnél komolyabb nézetel-
térésbe keveredni a haverokkal, figyelj az 
őszinte, egyenes beszédre! Könnyen félre-
érthetitek egymást mostanában.

SKORPIÓ
Egy izgalmas lehetőséggel találod 

szemben magad, de mérlegelned kell. 
Fontos feladatok állnak előtted, és nem 
biztos, hogy jövedelmező a halogatás. A 
terveiden agyalsz, és nagyon jól is teszed, 
mert szuper ötletek pattannak ki a fejed-
ből. Le is írhatod őket, mert később jól jö-
hetnek a jegyzetek.

NYILAS

Jól teszed, ha elkezded számolgatni 
a zsebpénzed, kinek mivel tartozol, és 
mennyivel számolhatsz a tanév elején. Ké-
szen állsz a szerelemre, de tenned is kell az 
ügy érdekében. Ha ölbe tett kézzel vársz, 
végül hoppon maradsz, úgyhogy szedd 
össze magad!

BAK
A kommunikáción lesz a hangsúly, 

ezért légy nagyon figyelmes! Olvasd át az 
összes e-mailjeidet és SMS-eidet, mielőtt 
lemaradsz egy fontos találkozóról! Kissé 
más szemszögből is rálátást nyersz egy 
bizonyos problémára, és hatalmas felfe-
dezést teszel ezáltal. Próbáld meg a lehető 
legtöbbet kihozni a helyzetből.

VÍZÖNTŐ

Tettre kész vagy, és tele vagy új ötletek-
kel. De ne ugorj egyből fejest a mély vízbe: 
először intézd el a legfontosabb teendői-
det, és csak aztán vesd bele magad az iz-
galmakba! Problémák merülhetnek fel, bár 
nem mindenki hajlandó tudomásul venni 
őket a környezetedben. Próbálj tiszta fejjel 
gondolkodni, és ha kell, kérj segítséget!

HALAK

Jól indul a heted, valahogy sikerül a 
szimpatikusabb oldalad mutatnod mások 
felé. Könnyen megvalósíthatod a terve-
idet, és talán egy szuper nyárzáró bulit is 
sikerül levezényelned. 
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Több száz tonna elégetett kerozin szaga keveredett egy forró 
augusztusi napon a sült kolbász és a lángos illatával, hiszen légi 
bemutató ürügyén igazi kerozinpikniket szerveztek az anyaor-

szág és az idesereglett szomszédos országok népének. A Kecskeméti 
Repülőnapok látogatótömege főleg olyanokból állt össze, akiket a 
repülőgépek, a haditechnika és a fegyverek semmivel sem vonzanak 
jobban, mint egy autókiállítás, egy lóverseny vagy egy Elton John-kon-
cert. Jó részük ott lett volna akkor is, ha a felsorolt rendezvények közül 
bármelyiket szervezték volna meg a repülőbázisban.

A repülőnapokat nyilvánvalóan éppen úgy képzelték el, hogy eze-
ket az embereket szórakoztassák – katonai erőfitogtatás helyett (hi-
szen minden, amit itt bemutattak végső soron pusztításra és gyilko-
lásra szolgál...) színes kavalkádban volt részünk. A repülési bemutatók 
többsége inkább az akrobatikával, a pilóták ügyességével igyekezett 
kiváltani a nézők sóhaját, nem pedig egy-egy vadász- vagy másmilyen 
gép képességeivel, repülési karakterisztikáival. A szervezők nyilván-
valóan a mindenki számára érthető látványosságra fektették a hang-

Kerozinpiknik

Patrulla Aguilla – a Spanyol Légierő hét C–101-esének  
parádés mutatványa

Mi–24 (NATO-név Hind, azaz Szarvastehén) – szovjet gyilkológép, 
minden idők legrondább helikoptere (országunk két ilyennel 

rendelkezik, felújításra várnak). Az afgán mudzsahedin felkelők 
réme volt anno, a sátán kocsijának nevezték 

Varga Szabolcs őrnagy alig 180–200 km/h sebességgel vonul át 
„griffmadarával” a közönség előtt. Ha a Gripen gázkarját csak 
egy milliméterrel hátrébb húzná, a gép baltaként zuhanna le

súlyt, ebben tökéletes sikert könyvelhetnek el – valóban színes, kiváló 
hétvégi kikapcsolódásban volt része 100 ezernél is több látogatónak.

No de térjünk a lényegre: azok, akik valóban a repülő haditechnika 
miatt mentek a légi bemutatóra, nem maradtak hoppon – a Kecske-
méti Repülőnapokon összesen 142 repülőgép és helikopter vett részt, 
megannyi pontnál számtalan bemutatót láthattunk, tankokat, ágyú-
kat, célzó- és rádióberendezéseket, különböző célfelszerelést minden 
mennyiségben. A babakocsikat toló kismamáktól, a gyerekektől meg 
az önfényképező pocakos turistáktól csak nagyon nehezen lehetett 
megközelíteni a kiállított darabokat. A programból a szervezők nem 
túl burkolt módon kiemelték a SAAB JAS 39-es Gripen gépét, a ma-
gyar légierő büszkeségét. Az esemény attrakciója mindenképp ez a 
gép volt, mely már a kora délelőtti órákban bemutata  képességeit. 
A nézők valódi légi csatát, ún. dogfightot láthattak, a magyar légierő 
öt Gripenje zavarászta egymást Kecskemét felett. A dogfight: vadász-
gépek légi közelharca, az egykori vitézi légiharcok módján a pilóták 
megpróbálnak az ellenséges gép mögé kerülni, biztosítva ezzel a 
legoptimálisabb pozíciót az ellenséges gép (gépágyús) lelövésére. A 
dogfight kifejezés a vietnami háború óta egyre inkább a harci repülés 
vitézi, romantikus korát idézi, a fire and forget (lődd ki és felejtsd el) 
fajtájú rakéták érájában kevésbé mutatkozik rá igény. 

Mindent összevetve, az idei Kecskeméti Repülőnapok rendezvény 
kitűnő osztályzatot érdemel. A buli azonban mindenképp jóval na-
gyobbnak hatott volna, ha megjelennek a nagyfiúk is – ők azonban 
nem jöttek el. Nem volt Kecskeméten sem a tavaly, a batajnicai légi be-
mutatón már megismert amerikai Boeing KC135-ös Stratotanker, sem 
a szovjetek távrepülősztárja, az Ilyushin Il–76-os. Majd legközelebb.

(SzB+LG)

Az 2K12-es, KUB rakétarendszer. A szovjet légelhárítás 
alappillére, a NATO a Gainful (Hasznos) kódnevet ruházta 

rá. 1959-ben tervezték, később legalább félezer lánctalpas 
kilövőjárművet gyártottak hozzá (hazánk légvédelmének egyik 

fontos pillére, nehezen megsemmisíthető, mivel kilövés után 
pillanatok alatt helyet változtat)

Mi is ott voltunk 
– Antonov 26-
tal érkezett a 

szerbiai katonai 
küldöttség 

Kecskemétre. 
A gép egyik 

pilótája kapta 
lencsevégre 

a Jó Pajtás 
munkatársát, 

aki sokszor 
repült már ilyen 

repülőgéppel
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Mit tartogat számodra az iskolaév?

15–25 pont: 
Gratulálunk! A legjobb úton vagy afelé, 
hogy megszerezd mindazt, amire vágysz, 
vagyis elérd azt a tanulmányi eredményt, 
amit célul tűztél ki magad elé. Ez a kategó-
ria azt jelzi, hogy többségében már isme-
red azokat a módszereket, amelyek ered-
ményessé tesznek a suliban, és alkalmazod 
is azokat. Tudod, hogy melyik tantárgyból 
jó már az iskolaév elején tündökölni, hogy 
aztán kicsit lazábban vehesd év közben az 
akadályokat, és melyek azok a tantárgyak, 
melyekből minden órára készülni kell. Foly-
tasd tovább szorgalmasan, és készülj fel 
arra, hogy mindent megszerezhetsz.

26–35 pont: 
A túlnyomó többség eredetileg ebbe a ka-
tegóriába sorolható. Úgy tűnik, te ösztö-
nösen megteszed azt, ami a nagy sikerek 
eléréséhez szükséges – legalábbis időnként. 
Kampányszerűen tanulsz, és ez eddig egész 
jól bevált. Vagyis mindig akkor melegíted a 
széket, ha már nincs más választásod, addig 
viszont kicsit könnyelműen veszed a tanu-
lást. Próbáld meg tudatosítani az ösztönös 
módszereid és konkrét mederbe terelni őket. 
Igyekezz rájönni arra, hogy mit kell tenned 
a teljes siker érdekében, és hogy hogyan ve-
hetnéd rá magad, hogy ezt következetesen 
meg is tedd. Más szóval, hogy ne csak kam-
pányszerűen készülj az órákra.

36–45 pont: 
Nehéz év vár rád. De ne aggódj! Ha nem 
éreznél vágyat a sikerre és a jó bizonyít-
ványra, akkor nem töltötted volna ki a 
tesztet – és a vágyakozás az a biztos alap, 
amelyen a siker nyugszik. Lehetséges, hogy 
neked egy kicsit hosszabb ideig tart majd 
elsajátítani az alapelveket, de képes leszel 
rá. Tehát munkára fel! Kezdj bele minél ha-
marabb az önfejlesztésbe. Pontosabban 
már most, az iskolaév elején csinálj meg 
minden házi feladatot, és készülj az órára. 
Amikor pedig tudod a helyes választ a kér-
désre, ne legyél kishitű, jelentkezz!

Értékelés

1.  Tíz vagy annál kevesebb szóban össze tudom foglalni, 
hogy mit akarok az iskolaévtől.

Mindig           Néha          Soha

2.  Pontosan tudom, hogy milyen osztályzatokat szeretnék 
szerezni.

Mindig           Néha          Soha

3. Célok helyett rögeszméim vannak.
Mindig           Néha          Soha

4.  Biztosan tudom, hogy melyik osztálytársaimra 
számíthatok.

Mindig           Néha          Soha

5. A céljaim összhangban állnak az elveimmel.
Mindig           Néha          Soha

6.  Biztos vagyok benne, hogy elképzeléseimet a jövőben 
meg fogom valósítani.

Mindig           Néha          Soha

7. Csak pozitívan gondolok magamra és a céljaimra.
Mindig           Néha          Soha

8.  Úgy gondolom, hogy az általános műveltségem nem 
annyira fontos a boldogulásom érdekében, mint az a 
néhány tantárgy, amelyben különösen jártas vagyok.

Mindig           Néha          Soha

9.  Egy problémához többféle lehetséges megoldást is 
találok.

Mindig           Néha          Soha

10.  A szorgalmam összhangban áll a terveimmel.
Mindig           Néha          Soha

11.  Ötleteimet mindig kipróbálom megbízható barátok 
körében.

Mindig           Néha          Soha

12. Gyorsan döntök.
Mindig           Néha          Soha

13.  Sok időmbe telik, hogy egy döntést visszavonjak vagy 
megváltoztassak.

Mindig          Néha          Soha

14.  Ha a fejembe vettem egy célt, semmi sem téríthet el 
tőle.

Mindig          Néha          Soha

15. Sikerrel használom a megérzéseimet.
Mindig          Néha          Soha

Az, hogy mit tartogat számunkra a jövő, nagyrészt a hozzáállásunkon is múlik. Hogy megtudd, az előtted álló 
iskolaévben mennyire vagy közel terveid megvalósulásához, vizsgáld meg saját előfeltevéseidet! Töltsd ki az 

alábbi tesztet! Minden „mindig” válaszért egy pont, minden „néha” válaszért két pont, és minden „soha” válaszért 
három pont jár.
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„Kedves Bizalmas!
Én egy 13 éves lány vagyok, és szerelmes egy fiúba. A fiú a 
tesóm legjobb barátja, és sokszor találkozunk otthon is. Két 
évvel idősebb nálam. Én nagyon szeretem, de nem tudom iga
zán, hogy ő mit is érez irántam, mert nem tudom mire vélni 
a viselkedését. Elkérte a mobilszámomat, üzeneteket küld, de 
az enyémre nem válaszol. A barátai azt mondják, hogy csak 
szívat, semmi komolyat ne várjak tőle. Kérlek, adj tanácsot, 
mit tegyek!

Szivárvány” 
Válasz:
Kedves Szivárvány!
Úgy látszik, neked sem kellene komolyan venned ezt a fiút, és te 
is nyugodtan szívathatod őt. Próbáld „levegőnek venni”, ignoráld, 
mikor együtt vagytok, tégy úgy, mintha nem is érdekelne. 
Ha SMS-t küld, válaszolj neki, de ne rögtön, legalább 
félórával később. Ha megszólít, nézz a szemébe, és 
mosolyogj. A szakik szerint ez sokszor nyerő hú-
zás. Ha te is ellentmondásosan viselkedsz, ő sem 
tudja majd, hogy te érzel-e valamit iránta, ami 
serkentőleg hathat az érdeklődés felkeltésére. 
Ne engedd, hogy belelásson az érzéseidbe 
olvasson bennük, mint egy nyitott könyvben. 
Feltétlenül barátkoz másokkal is. Ne csak ülj 
és várd, hogy a „barát” rád mosolyogjon. Biz-
tos vagyok benne, hogy egy idő után felbuk-
kan majd egy másik fiú is, aki felgyorsítja majd 
a pulzusodat, és komolyabban veszi az érzései-
det, mint a mostani szimpátiád.

„Kedves Bizi!
Hetedik osztályos lány vagyok.  A nyáron elkezdtem 
járni egy fiúval, aki megcsalt egy másik lánnyal.  
Nem tudom, mitévő legyek. Azt állítja, hogy 
nem tudta, mit csinál, mert kicsit többet 
ivott… Csak sírni tudok miatta. A barátnőim 
azt mondják, hogy felejtsem el. Megpróbál
tam, de nem megy, csak rá gondolok, és az 
öleléseire. Úgy érzem, ha meglátom, min
dent megbocsátok neki. Mit tegyek?
Segíts!

Vérző szív”
Válasz:
Kedves Vérző szívű!
Azt kérdezed, hogy mit tegyél, de a lelked mélyén 
már te is tudod a választ. Erősítsd meg az önbecsülé-
sedet, mert aki egy kicsit is ad magára, nem engedi meg, 
hogy még egyszer ugyanabba a csapdába essen. Ha valóban 
olyan nagyon fontos lennél annak a fiúnak, akkor az alkohol hatá-
sa alatt is rád gondolna, nem ugrana az első éppen mellette lévő 
nő karjaiba. Vérezzen a szíved még egy ideig, hagyd, hogy fájjon, 
mert fájnia kell. Legyél rosszkedvű, sírjl, szidjad, fojtogasd a barát-
nőidet a meséiddel, és nemsokára túlteszed majd magad az első 
csalódáson. A fiút meg hagyd, hogy menjen a maga útján! Biztos, 
hogy van még a közeledben egy-két, sőt több jóravaló, kedves 
fiú, akik között ott van a következő szimpátiád is. Mert lesz még 
néhány. Hidd el.

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves lány vagyok, és szerelmes a legjobb bará
tomba. Eleinte reménykedtem, hogy összejövünk, mert a nyá
ron együtt voltunk egy táborban, de most már nem vagyok 
olyan biztos benne. Kiderült, hogy neki az én barátnőm tet
szik. Azt mondta, hogy mindent megtesz, hogy járjon vele. 
Az utóbbi hetekben, amióta újra itthon vagyunk, állandóan 
a barátnőm körül sündörög, engem meg sem lát. Semmi sem 
olyan, mint régen. Néha úgy érzem, mintha útban volnék 
neki. Úgy döntöttem, hogy visszavonulok. Nem megyek ki, 
ha hívnak, elutasítom a meghívást. Nem tudom, mi lesz most, 
hogy kezdődik az iskola, és mindennap találkozunk. Álandó
an sírhatnékom van. Kérlek, adj tanácsot, mit tegyek, hogy 
velem járjon!

Isi”
Válasz:

Kedves Isi!
Sajnos nem tehetsz sokat, hisz kiderült, hogy annak 

ellenére, hogy jó barátok vagytok, nem érted do-
bog a szíve, más tetszik neki. Még egy kicsit búsla-
kodj, azután mosdj meg hideg vízben, és mozdulj 
ki mosolyogva. Barátkozz a társaiddal. Legyél 
tevékeny, szervezd meg az életed úgy, hogy ne 
legyen búslakodási üresjáratod. Sétálj, bicajozz, 
jelentkezz a helybeli művelődési egyesület va-

lamelyik szakcsoportjába, népi vagy klasszikus 
táncra stb. Meglátod, nagyon gyorsan sok új isme-

rősre teszel szert, új barátaid is lesznek, és ki tudja, 
lehet, hogy köztük lesz a te igazi nagy szerelmed is, 

akivel kölcsönös lesz a vonzalom.

„Kedves Bizalmas!
Nagy a gondom. A napokban kiderült, hogy a leg

jobb barátnőmmel ugyanabba a fiúba vagyunk 
szerelmesek, aki egy évvel idősebb nálunk. Nem 

merünk odamenni hozzá, és ő is kissé szégyen
lős. Az utóbbi napokban állandóan ott vagyunk 
ahol ő, kísérjük. Volt, hogy felhívtuk telefonon, 
de aztán nem mertünk beleszólni a kagylóba. 
Mit tegyünk, hogy megtudjuk, melyikünk tet
szik neki? Kérlek, segíts!

Celine”
Válasz:

Kedves Celine!
Mielőtt bármit is tennétek, sürgősen változtassa-

tok a viselkedéseteken, mert ha így folytatjátok, félő, 
hogy a fiú elmenekül előletek. Nem hiszem, hogy jól érez-

te magát a bőrében, ha észrevette, hogy ti ketten mindenhol 
ott vagytok ahol ő, hogy össze-összenéztek, kuncogtok, lökdö-
sődtök, amikor meglátjátok. Képzeljétek el, ti mit tennétek, ha 
valaki üldözne benneteket. Jó lenne, ha elgondolkodnátok azon 
is, hogy az utóbbi napokban a fiúzás számotokra egy jó szóra-
kozás volt. Mi történne, ha kiderülne, hogy egyikőtök mégis tet-
szik neki? Mi lenne a következő lépésetek?  Én inkább hagynám, 
hogy az idő megtegye a magáét, és majd kiderül, hogy tetszik-e 
neki valamelyikőtök, vagy éppen egy harmadik lány fogja elvin-
ni a végén a pálmát. Közben barátkozzatok lányokkal, fiúkkal 
egyaránt. 
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Vége a nyárnak, ideje megbarátkozni a 
gondolattal: elkezdődött az új tanév. A 

sulit ne teherként, hanem buliként próbáld 
meg felfogni. Íme néhány tipp az eredmé-
nyes tanuláshoz:

– Mindig tarts rendet az asztalodon! Így 
nemcsak könnyebben találod majd meg a 
cuccaidat, de még kényelmesebben is ta-
nulhatsz.

– Újíts magad körül, tegyél az asztalodra 
kisebb kigészítőket, virágokat, dobozokat, 
díszíts, dekorálj! A lényeg, hogy csak krea-
tívan.

– Vegyél szép, kényelmes írószereket, 
amikkel öröm írni. Meglátod, sokkal na-
gyobb kedved lesz a tanuláshoz.

– Tanulás közben igyál vizet vagy teát, de 
semmilyen más cukros üdítőt!

– Ha órán unatkozol, ne firkáld össze a fü-
zeteidet, könyveidet, mert nem fogsz belő-
lük jó kedvvel tanulni. Ha firkálgatni akarsz, 
tarts egy füzetet külön erre a célra, de a leg-
jobb az, ha figyelsz.

– Ha verset tanulsz, mielőtt elkezdenéd, 
olvasd el párszor, mert akkor jobban rög-
zül.

– Tanulás közben tarts kisebb szüneteket 
(5 percnél egyik se legyen hosszabb), így 
sokkal jobban fog majd az agyad.

– Ne magolj! Mindig keress valamilyen 
összefüggést, akár évszámokról, akár egy 
leckéről legyen szó. Próbáld átgondolni azt, 
amit nem értesz, illetve azt, hogy hol akad-
tál el. Ha szükséges, kérd egy felnőtt segít-
ségét.

– Ne parázz egy dolgozat vagy egy felelés 
előtt. Ha rendesen tanultál, vagy többször 
elolvastad az anyagot, úgyis menni fog.

– Figyelj jobban az órákon, és akkor ott-
hon sokkal gyorsabban meg tudod majd 
tanulni a leckét.

– Este feküdj le minél korábban, hogy 
másnap kipihent legyél az órákon. Fontos, 
hogy 22.00 után már ágyban légy. Ha nem 
tudnál elaludni, igyál egy kis langyos tejet 
mézzel.

– SOSE HAGYD KI A REGGELIT! Manap-
ság hajlamosak vagyunk elfeledkezni erről a 
fontos étkezésről.

Nem árt egy kis rendszert vinni az életed-
be az eredményesebb tanulás érdekében. Jó, 
ha bevezetsz egy napirendet, így nemcsak 
az eredményeid lesznek jobbak, te is jobban 
fogod érezni magad a bőrödben. Tervezd 
meg, hogy hánykor kelsz fel, mikor indulsz 
suliba, ott meddig maradsz tanítás után, mi-
kor indulsz el különórára, mikor mész haza 
stb. Fontos, hogy leírd, mennyi időt fogsz 
tanulásra szánni, és persze ezt tartsd is be. 
Ezenkívül mindenképpen iktass be egy kis 
sportot is az életedbe – ha eddig nem tetted 
volna –,  hetente legalább kétszer. Nem kell 
messzire menni, azt is megteheted, hogy ta-
nulás után kocogsz fél órát, vagy elbiciklizel 
a barátnődhöz/barátodhoz. Hidd el, nagyon 
jó tesz a mozogás, gyorsan kipihened majd 
a tanulás fáradalmait.

A mai világban nagy társadalmi nyomás-
sal kell szembenézniük a kamaszoknak, 

hiszen a média tele van tökéletesnek tűnő 
arcokkal, és ez csak hozzáadódik a felnőtté 
válás terheihez. De ne hagyd, hogy aláássa 
az önbizalmad! Sok módja van annak, hogy 
kihangsúlyozd a természetes szépséged.

Bőrápolási tanácsok
A tiniknek más bőrápolási és sminkelési 

szükségletei vannak, mint egy felnőttnek. 
Hány éves korban kell elkezdenie egy tini-
nek a bőrápolást? A bőrápolásnak igazán 
a kamaszkort megelőző időszakban kell 
elkezdődni, tíz-tizenegy éves korban. A hor-
monok gőzerővel termelődnek, és megje-
lennek a pattanások. Ahogy egyre idősödsz, 
a bőrápolásnak is változnia kell, ha a bőröd 
is változik. Fordíts különös figyelmet arra, 
hogy milyen termékeket használsz!

Hidratálókrém
Fiatal korban használhatsz egy könnyű 

hidratálót, de ne próbálj erősebb krémeket 
száraz bőrre! Válassz olyan terméket, amit ér-
zékeny bőrre fejlesztettek ki, és ami nem zárja 
el a pórusaidat. Egy erősebb hidratáló valószí-
nűleg nem használ, hanem épp az ellenkező 
hatást fejti ki, és pattanásokat okoz. Próbálj 
meg egy enyhe hidratálókrémet használni na-
ponta egyszer, lefekvés előtt! Bármi, ami ennél 
több, valószínűleg túlzás. Ahelyett, hogy a tel-
jes arcodra kennéd a krémet, használd csak a 
szárazabb részeken, és kerüld a T-vonalat.

Mitesszerek és pattanások
Az akné az elsőszámú bőrápolási probléma 

a tiniknél. Tartsd tisztán az arcodat és a hajadat, 
gyakran mosd meg a kezedet, és tartsd távol az 
arcodtól. Manapság sok termék van a piacon az 
akné megelőzésére és kezelésére, amik sokkal 
hatékonyabbak, mint évekkel ezelőtt.

Sminkelés kamaszoknak
A legtöbb kamaszlány tizenkét-tizen-

három éves kora körül kezd el laza sminket 
viselni, ahogy egyre inkább érdekli őket 
a kinézetük. Tinédzserként olyan sminkre 
van szükséged, ami természetes benyomást 
kelt, és kihangsúlyozza a vonásaidat. Ne 
vidd túlzásba, mert furcsán fogsz kinézni. Az 
iskolában különösen ügyelj a kevés sminkre! 
Próbáld ki, mi illik a legjobban hozzád. Ha 

buliba készülsz, lehet, hogy egy kicsit több 
sminket teszel fel. Dobd fel egy kis csillogás-
sal! Figyelj oda rá, hogy jól eloszlasd az ujja-
iddal vagy egy kozmetikai ecsettel.

Szeplők
Ne próbáld meg elrejteni a szeplőidet. 

Lehet, hogy nem értékeled, de hozzád tar-
toznak. Ha napsütésnek vannak kitéve, a 
szeplők sötétebbek lesznek, tehát „ellenőr-
zés” alatt tarthatod őket, ha kerülöd a napot, 
vagy fényvédőt használsz.

Ajkak
Ha érzéki ajkakat szeretnél, megteszi a 

szájfény. Ha valamilyen színt is szeretnél 
adni neki, mondjuk egy esti sminkhez, pró-
bálj ki egy szép színű rúzst. Mindig legyen 
kéznél ajakír, ha kicserepesedik a szád!

Általános sminktanács
Minden sminkre igaz, hogy az eloszlatás 

a lényeg. Ellenőrizd le a sminkedet a nap-
fényben, ha lehetséges, és ne félj letörölni, 
ha bármit túlzásnak érzel, egy zsebkendő-
vel. Soha ne feküdj le sminkben! Használj 
sminkeltávolítót, illatmentes babatörlő ken-
dőt vagy sima vizet, hogy lemosd. Ha bármi-
kor bőrirritációd lenne, azonnal hagyd abba 
a használatát addig, amíg meg nem tudod, 
mi a gond. Konzultálj a bőrgyógyászoddal a 
mielőbbi gyógyulás érdekében!

Kedvcsináló az új tanévhez

Szépségtippek tiniknek
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Lacival és Attilával kb. hét óra alatt 
– mindvégig autópályán robogva, 
kivéve a Leskovac – Macedón határ 

darabot – értünk Újvidékről Szkopjéba, 
Macedónia fővárosába. Dologügyben men-
tünk: nekik is dolguk volt ott, nekem is, vé-
gül pedig egy közös szereplésünk is volt... 
Szabad programra kevés idő jutott, nézzünk 
hát gyorsan körül a városban, melyben ed-
dig csak egyszer jártam, 1990 januárjában 
– vagyis nagyon régen.

Érdekes, hogy az 1963-as földrengés a 
város túlnyomó részét ledöntötte, az albán 
többségű negyed viszont egyben maradt, 
konzerválva az évszázadokkal ezelőtti török 
kori hangulatot. Bazár, török fürdő, mecsetek 
karcsú tornyai, ha nem is iskolapéldája a kor-
nak, de egy kellemes sétára pont jó. A boltok 
fele aranyat és esküvői ruhát árul, a maradék 
fodrász, hentes, kávézó vagy cipész. Szuve-
nírboltot nem nagyon találtunk, a globális 
turizmus korában ez azért furcsa, valahol mé-
lyen viszont kellemes meglepetés. A földren-
gés után újjáépített város jóval sekélyesebb, 
így jóval könnyebben letudható. Átballagva 
a Vardar felett ívelő kőhídon, az egykori Tito 
térből indul ki minden. A város talán leghíre-
sebb szülöttjére egy alig méterszer méteres 
tábla emlékezik meg a tér egy eldugott sar-
kán – a Teréz anya kultusz itt még csak szo-
lidan pezseg (a szomszédos Albániában vi-
szont virágzik Kalkuttai Szent Teréz kultusza, 
de erről egyszer már írtam a Jó Pajtásban, 
első albániai utam beszámolójában).

Körbe-körbe cementből és vízből öntött 
épületek állnak, annyi dicséret megilleti ter-
vezőjüket, hogy a szűkre szabott kereteken 
belül azért próbáltak némi stílust is vinni a 
betonozásba. Nem mellesleg: a várost le-
romboló földrengés után az egész világból 
óriási mennyiségben érkezett a segítség, 
gyakran olyan formában is, hogy egész 
háztömböket, egyetemeket építettek föl se-
gélyként, a terveket természetesen az épít-
tető (segélyadőó építésze készítette. Ennek 
két következménye lett: a városban meg-
taláható a hatvanas-hetvenes évek szinte 
minden neves és világhírű építészének 
egy-egy remekműve, a második következ-
mény viszont az, hogy ezek a teljesen eltérő 
filozófiát s koncepciót jelképező épületek 
egymás hegyén-hátán néha bizony elég 
bizarrul néznek ki! A város fölé emelkedő 
hegycsúcson dög nagy kereszt fest kvázi 
riói hangulatot a balkáni tájra...

A bazár: keleti hangulat – tisztasággal 
vegyítve. A félbe vágott birkák üvegfal mö-
gött lógnak, a hűtőpult azonban még itt is 
kimarad. Hatalmas, szebbnél szebb zöldsé-
gek döbbentően olcsón, fűszerek, ételek, a 

Bit Pazar nevű piac önálló programként is 
megáll a lábán.

Enni mindenképpen érdemes, több ok-
ból is. Elsődlegesen azért, mert jó a koszt, 
másrészt pedig még nekünk is nagyon 
olcsón adják. Feltekert lángos sonkadarab-
kákkal töltve ötven eurocentért ajándék, de 
étteremben sem kell sokat fukarkodni. Étel-
lel, itallal, árfolyamveszteséggel, beépített 
átveréssel két fő részére nyolc euróért enni 
magáért beszél. Autentikusnak mondott 
macedón kaja; kerámiatálban főtt bab, ke-
bab, sült paprika, lepény, Alexandria bor.

Utóbbi is erősen a görögök által favori-
zált Nagy Sándorra hajaz, szítva ezzel nem 

kevés feszültséget a Macedón állam és a gö-
rög macedón tartomány közt, azon izmoz-
va, hogy akkor kit is illet a történelmi név. 
Persze a fő gond nem a bor, sokkal inkább 
az államnév és a szimbólumok jelentik a vö-
rös posztót. Affér az albánokkal is lehetne, 
a 35%-os jelenlét már szinte kiemeli őket a 
kisebbség kategóriából, még sincs veszély 
egyelőre; Albániával a területi szuverenitás 
kérdését előrelátóan lezsírozták.

Több napra nem érdemes Skopjét beter-
vezni, egy bőven elég rá, de egy transzbalká-
ni túra, vagy – mint esetünkben: hivatalos út 
– keretében feltétlenül érdemes megnézni. 

(LG)

Szkopje
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Skandináv rejtvény (24.)
A 110 éve született magyar származású angol filmrendező és producer 1919-ben emigrált.  

A világ egyik leghíresebb filmrendezője és producere lett.  
Rejtvényünkben nevét és 1919-ben rendezett filmjének címét rejtettük el

Betűrejtvények

Keresztrejtvény
– Ma lett ötéves a fiam.
– Gratulálok! Mondd, elvittétek már az állatkertbe? 
(A választ megtudod a rejtvényből.)
Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 9. Angol fiúnév, 

10. Belga folyó, 11. Peca betűi, 12. Ragadozó hal, 13. Lócse-
mege, 15. Oltani kezdi, 16. Halasztgat, 17. Tomán László, 18. 
Női név, 19. Jemeni kikötő, 20. Küzdelem, 23. Ka, ..., 24. Til-
tószó, 26. Jószívű, 27. Az óra egyik hangja, 28. Elhányódó, 
32. Szöglet.

Függőleges sorok: 2. Egy, németül, 3. H. M. 4. A búza is 
ez, 5. Angol mértékegység, 6. Kalász betűi, 7. H. C. 8. Gyógy-
szertár, szerbül, 9. A válasz befejező része, 13. Hitelesít (ék. 
h.), 14. Az ábécé kezdete, 16. Meggyőződés, 21. Ének, 22. 
Tartozik, 25. Mögé ellentéte, 27. Lakoma (ék. f.), 29. K. R. 30. 
A földre, 31. Szerb igen.

G
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+
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T
=  S         ULÁST
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1 2 3

2

1

LILIOMFÉLE
BÁCSKAI 
HELYSÉG 400

NÉVELŐ

NORD

ÉNEKES-
MADÁR

AUSZTRIA
OLASZ-
ORSZÁG

500

BELGIUM

A 3. 
SZEMÉLY

SZÉN

ÁLLAT ALÁ 
TÉRÍTETT 
SZALMA

EME

101
MÁLTA

KÖTŐSZÓ

MAGYAR TÁV-
IRATI IRODA
RÉGEN ÉLT 

ROKON

ZÉRÓ

SZERB 
ELÖLJÁRÓ

Y. K.

PANAMA 
RÉSZE

MARIKA

EGY
ÉSZAK

ÁFA 
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REAL ...
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TELEVÍZIÓ
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ILOK ELEJE
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KIS PATAK
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50
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ZŐÚT

MESSZIRE

NOS BETŰI

A. E.
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VALAMIT 

NÉPSZERŰSÍ-
TŐ HIRDETÉS

ÁRKOT 
ÁS (ÉK. F.)
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Keresztrejtvény
Minden ember annyit ér, 

amennyit tud.
Betűrejtvények

1. bizonyítvány, 2. szünidő,  
3. nyaralás, 4. pihenés
Az elrejtett hatodik

Liszt
Minikeresztrejtvény

zsemle
Játék a betűkkel

Mikszáth
Betűkerék

állatkert

Regényhős
Bogáncs

Óriásrejtvény
Karinthy Frigyes, Tanár úr 
kérem, Így írtok ti, Magya-
rázom a bizonyítványom, 

Görbe tükör 
A 21. skandináv rejtvény 

megfejtése:
LILIOMTÁTIKA,  

MÁLYVA, KUTYATEJ LESKEL 
A TÁJBA, BÍBORBAN DÍSZLIK 

A RÓZSA

Kicsi sarok

Kakukktojás
1

MADRID
HÁGA

BROKKOLI
BELGRÁD
BRÜSSZEL

2
HÁRFA

GORDONKA
CITERA
GITÁR
LANT

Mind a két oszlopban van egy olyan fogalom,  
amely valamilyen szempontból nem illik oda,  

azaz kakukktojás. Melyik az, és miért?

a)  . J T . C S . N . Ő
b)  . S . T . L . T . R .

c)  . É . E . R . V .
d)  . R S . A . V .

Pótold a hiányzó betűket úgy, hogy minden sorban  
értelmes szó alakuljon ki.

Egy pont egy betű

Mozaikrejtvény

V

O

K

A C A

K Ő

Á A

T A

K K

P

T O L

Ö Z É

S Z

N A I

E M

O T

M A

I Z

R T E

T O L

S U R

I R A

K A C

Ó T L

Ö L

O R

A N

E L Ő

R S

L E T

Ó K

N A

R A N

N

S I N
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I D E

D O N

K Ö T

E K E

K I

A 22–23. szám megfejtései

Körszámtan

A számok egy bizo-
nyos logika szerint 
követik egymást.

198

66

63 21

3

6

18

Az üres rácsba rakd be a rejtvénydarabkákat úgy, hogy egy 
kitöltött rejtvény alakuljon ki. A középső oszlopban egy Tisza-parti 

helységnévnek kell kialakulnia.
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Óriásrejtvény

2

A HÚGOM 
IS EZ

NUMERO

FEHÉRJE

DÉL-
AMERIKAI 
FŐVÁROS
NŐI NÉV

LETÉTBE 
HELYEZETT 

PÉNZ

DÜH 
FORDÍTVA 

SUGÁR

MEG-
GYŐZŐDÉS

Á. V. 

IZZÓ

MITIKUS 
KIRÁLY 

MÁR NEM 
VAGYOK 

SZOMJAS

SAVANYÚ-
BOR (ÉK. H.)

NÉVELŐ

NEM LÁT

HAZA

NOÉ 
HEGYE

DÉL

PARADI-
CSOM AUSZTRIA

KERSZTÜL

EZ
1000

VALAKI 
ANGOLUL

TOKA 
EGYNEMŰI

RANG- 
JELZŐ

A MÚLT IDŐ 
JELE

1 R

NEM LÁT

3

4

B. Y. 

LOVAS- 
BEMUTATÓ

VATIKÁN

ATMOSZ-
FÉRA

ITÁLIA

GERMÁN 
ISTEN 
FÉREG 
RÉSZE

Y. A. 

ILYEN KERT 
IS VAN

FORDÍTVA 
ÉRTI

NÉVTELEN 
ALÁÍRÁSA 

ÉVSZAK

IDOM

GYÜMÖLCS

KIS
PATAK

BETŰHÍJÁN 
HAMVAD

ILYEN HÁZ 
IS VAN

NÉPIESEN 
AD

HÖLGY

OROSZ 
FOLYÓ

LÉTEZIK

ELLOP

ÍGY IS, 
ÚGY IS

5

ÉJFÉLIG

5

BÓR
INTETT 

EGYNEMŰI

999

NEM IDE

ÖREG

KÁRÓ- 
KATONA

NYIT 
BETŰI

TÖRÖK-
ORSZÁG

EGYFAJTA 
MARGARIN

KRÓM

BÁCSKAI 
VÁROS

LEÁS BETŰI

ÉSZAK

NÉMET 
ÍRÓ

TAVAKBAN 
ÉLŐ RÓZSA

HÁZI-SZÁR-
NYAS

FORDÍTVA 
IPAROS
LÓRÁN 
LENKE

UGYAN!

N. N. M. 

KÉTES!
Á. E. N.

PARAN-
CSOLÓ

A. O.

ÜGYETLEN

I. A. K.

KIS EMMA

ELBESZÉLŐ 
KÖLTÉSZET

MÁS 
NÉZETET 

VALLÓ

GÉPKOCSI 
RÖVIDÍTVE

LEDÉR 
PÁRATLANAI

49

EGY

SZELLE-
MESSÉG

RÁK 
BETŰI

RAVASZ 
LÁSZLÓ

LEJTŐS

ÉSZAK

TYÚK 
NÉPIESEN

SPANYOL 
HAJÓHAD 

VOLT

HATVÁNY...

KULA 
KÖZEPE

TÁN 
BETŰI

NAIV 
EGYNEMŰI

KORTYOL-
HAT

KELET

HOZZÁ-
SZOKTAT AZ 

ÚJ VISZO-
NYOKHOZ

KÉN

RÉGI 
FEGYVER

KÉR BETŰI

T. M. N.

EURÓPAI 
FŐVÁROS

EZ

NEHÉZFÉM

DEHOGY

ÁSKÁLÓ- 
DÁSOK

5

NÉVELŐ
GYOMOS

VÉGE 
NÉMETÜL

MAGAM

ZÉRÓ
NORD

NITROGÉN

KUTYA

NEM 
BECSÜLETES 

FELVILLAN

50

NÉMET 
RUDOLF

MÁSOLÓ-
PAPÍR

ÉNEKES 
KÖSZÖNTŐ

L. H.

HOZZÁFOG 
FORDÍTVA

ZÁSZLÓ 
TESZI

EURÓPAI 
FŐVÁROS

FORDÍTVA 
HANGSZER 

(ÉK. H.)
FÉRFINÉV

RÁGCSÁLÓ 
ÁLLAT

KÖTŐSZÓ

HCl

A FÉRJEM 
ANYJA 
(ÉK. H.) 
RAJZ

SZERBÜL LE

DÉL

A magyar költészet egyik legnagyobb formaművésze.  
Gyermekversei már klasszikussá váltak.  

Neve és több versének címe szerepel rejtvényünkben. 

Jó
 ta

nulást!

Óriásrejtvény
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Apró dolgokkal is sokat tehetsz a környezetünkért. Ezek 
közé tartozik az is, hogy az osztályteremben milyen esz-

közöket használsz, mire és mivel írsz, miből tanulsz!

Ceruzák
Használj olyan ceruzákat, melyek újrahasznosított anya-

gokból készültek, és a csomagolásuk is környezetbarát. Ren-
geteg használhatatlannak tűnő dologból lehet ceruzát készí-
teni – bútorokból, régi pénzből vagy használt papírból is.

Tollak
Használj újratölthető tollakat! Szinte ugyanannyiba kerül-

nek, mint a kidobható fajták. Sajnos sokan az újratölthető tol-
lakat is kidobják, ahelyett, hogy újra használnák, ezért neked 
is érdemes a kifogyott tollaidat alaposan megnézned, mielőtt 
a kukába dobnád őket. A legtöbb toll nem könnyen lebomló 
anyagból készül, ezért érdemes környezetbarátabb fajtákat 
venned – szerencsére egyre több ilyen tollat is gyártanak már. 
Az amerikaiak évente 1,6 milliárd tollat használnak – ha eze-
ket egymás mellé raknák, ez 25-ször érné végig a Csendes-
óceán Los Angelestől Tokióig tartó partszakaszait.

Tankönyvek
Vásároljatok használt tankönyvetek, majd ti is adjátok to-

vább őket használat után, hogy mások is tanulhassanak belő-
lük. Ezzel pénzt takaríthatsz meg, illetve kereshetsz is.

Hozzávalók:
– színes csomagolópapír vagy újságok-

ból kivágott képek, poszterek
– kottapapír
– színes virágok, betűk
– színes filctollak, ceruzák
– hobbyragasztó
– fehér tapéta vagy vastagabb egyszínű 

papír
– különböző füzetek.

Eszközök: olló, vonalzó.

 Vidám füzetborítók elkészítése:
1. A fehér tapétából vágj ki a füzet nagy-

ságánál kétujjnyival nagyobb papírt. Cso-
magold be a füzetet.

2. Filctollal egy fehér lapra felírhatod a 
neved, az osztályt és a tantárgyat, de ha van 
nyomtatód, ki si nyomtathatod a címkét a 
füzetre.

3. Hobbyragasztóval ragassz fel a tan-
tárgyhoz kapcsolódó képeket a füzet elejére 
és hátuljára.

4. Tartósabbá teheted a szép csomago-
lást, ha átlátszó, öntapadós fóliával vonod 
be a füzetet.

5. Régi képes naptárakba vagy újságok 
posztereibe is csomagolhatod a füzeteidet.

6. Ha zenei tehetség vagy, imádsz éne-
kelni, csomagold kottapapírba a füzeteket.

Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és házsorok között,
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.

Az osztály újra összegyűlt,
– a napsütötte sok gyerek –,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
ki erre járt, ki arra volt,
a sok emlék szinte dalolt.

Szép volt a Nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás,
ott rezdül a hangjukba’ még
a nagy élmény: a  nyaralás.
Ízelgetik a tegnapot,
a sok jót, mit a nyár adott.

Csipognak, mint a madarak,
zsibong tőlük a tanterem.
De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
és megkezdődik a tanév.

Kreatív ötletek 

Vidám füzetborítók

Zölden  
az osztályteremben

Szinetár György 

Szeptemberi csengetés
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– Szóval, elvezeted Dávidot egy fagyira –  
Mit akarsz ezzel elérni?

– Akkor kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs rendben vele, 
amikor megette a főztömet.

Drága tankönyvek

Mórickával beszélget az anyukája:
– Figyelj, Móricka, megvettem neked az 

iskolához a tankönyveket. Nagyon drágák vol-
tak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk!

Erre Móricka:
– Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok!

Beteg pilóta
Utasok ülnek a repülőn, egyszer csak a pi-

lóta hangja hallatszik a hangosbeszélőből:
– Hölgyeim és uraim, itt a pilóta beszél. Van 

önök között orvos? Kérem, fáradjon a pilóta-
fülkébe.

Egy orvos feláll és bemegy a fülkébe. Né-
hány perc múlva újra a hangosbeszélő, ám 
most az orvos hangja hallatszik:

– Kedves utasaink! Van önök között pilóta?

Vírushordozó
A katonaságnál rászól a közkatonára a fe-

lettese:
– Menjen a konyhára krumplit pucolni!
– Nem mehetek kérem, vírushordozó va-

gyok!
– Nem érdekel, azt majd más széthordja 

maga helyett...

Virágárus
Rámenős utcai virágárus csalogatja a ve-

vőt:
– Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lep-

je meg vele a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen egy csokrot, és ünnepelje 

meg, hogy ilyen szerencsés!

Szenilis
– Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?
– ???
– Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat.

Sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes szülőatyja, Sir Arthur Co-
nan Doyle egyszer Franciaországban töltötte 
nyári szabadságát. Amikor hazafelé utazott, 
Párizsban beszállt egy bérkocsiba.

– Hová vihetem, Mr. Doyle? – kérdezte a 
kocsis.

– Találkoztunk már valamikor, hogy tudja a 
nevem? – kérdezte a meghökkent író.

– Nem, uram még sosem. Viszont olvastam 
az újságban, hogy Marseillesben töltötte a sza-
badságát, és hát ez az a hely, ahol a Marseilles-
ből érkezők szoktak kocsit fogni. A napbarní-
tott bőre azt sugallta, hogy éppen vakációról 
tér haza. A ruhája alapján egyből látni, hogy 
angol, és nem francia. Ezeket a részinformáci-
ókat összerakva végül arra a következtetésre 
jutottam, hogy ön csakis Sir Arthur Conan 
Doyle lehet.

– Ez fantasztikus. Ön olyan vaslogikával 
rendelkezik, mint az általam kitalált Sherlock 
Holmes! – lelkendezett az író.

– Ugyan, ez azért túlzás – szerénykedett a 
taxis. – Az is sokat segített, hogy az egyik bő-
röndjén ott volt a neve.

Riasztó
Két taxis beszélget:
– A te kocsidban van riasztó?
– Csak ha benne ül az anyósom.

Felezés
Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnő:
– Pistike, ha a nagymamád félbevág egy 

szelet húst, mennyi lesz belőle?
– Kettő – feleli Pistike.
– Remek! És ha azt is félbevágja?
– Négy.
– Kitűnő. És ha azt is?
– Nyolc.
– Igen. És ha még azt is félbevágja?
– Fasírt!

Benne van

– Mondj egy olyan szót, amiben benne van 
a Titanic!

– ???
– Óceán.

Zöld csuhás szerzetes
– Hogy hívják a zöld csuhás szerzetest?
– ???
– Környezetbarát.

Epsom Derby
Bill és Joe megáll egy kocsma előtt, amely-

nek kerítésénél egy gyönyörű fekete paripa 
legel.

– Ugyan kié lehet ez a szép ló? – töpreng 
Bill.

– A kocsmárosé vagyok, uram – szólal meg 
a ló. – Ott van bennt a kocsmában.

– Te, izé... ez a ló beszél? – dadog ijedten 
Bill.

– Persze uram! – horkant a ló. – Sőt, tavaly 
én nyertem meg az Epsomi Derbyt.

Bill lelkendezve rohan be a kocsmároshoz:
– Uram, adja el nekem a lovát. Bármit meg-

adok érte.
– Minek magának az a ló? – kérdi az egyik 

vendég.
– Hagyd csak! – legyint a kocsmáros. – Az 

a hazug állat biztosan neki is bemesélte, hogy 
tavaly ő nyerte meg az Epsom Derbyt.

Kanyar
Egy éles kanyar után, kormánykerékkel a 

kezében, egy pasas lóg a fán.
Rendőr:
– Nem látta kérem a táblát?
– De igen.
– És mi volt rajta?
– Ez a ház eladó...
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Magas bírság

Egy zsebtolvaj a bíróságon az ítéletre vár. 
A bíró kihirdeti:

– Vádlottat bűnösnek találtam többrend-
beli lopás elkövetésében. A bírság húszezer 
dinár.

Erre feláll a vádlott ügyvédje:
– Tisztelt bíró úr, védencemnek most csak 

mindössze tízezer dinárja van, de ha adnak 
neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan 
előteremti a többit is.

Gyors taxi
Egy nő nagyon siet, ezért hív egy taxit. 

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

– Ember, teljesen megőrült? – kapkod leve-
gő után az utas.

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

A Porsche és a betonfal
– Mi lesz a Porsche-ból, ha 200-zal neki-

megy egy betonfalnak?
– ???
– Por se!

Füstölő autó
Egy rendőr megállít egy fickót, aki egy na-

gyon rozoga, füstölő autót vezet:
– Uram, ugye nem akarja erre a roncsra azt 

mondani, hogy autó?
– Nem, nem, semmiképpen, hiszen akkor 

jogosítványra is szükségem lenne!

A pénztárgép kinyitása

Szőke nő a kollegájának:
– Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet?
– Nyomd meg a C-t!
– Lacccccci, hogy kell kinyitni?

Internet
– Miért van a szőke nő monitorján cipő-

nyom?
– Mert megpróbált fellépni az internetre.

Csattanás
– Jean! Mi volt ez a csattanás?
– Egy autó bekanyarodott a garázsba.
– De hát nálunk nincs is garázs!
– Hát ez volt a csattanás!

Nyugdíjaskedvezmény
– Jegyeket, bérleteket kérem!
– Én már elmúltam hetvenéves.
– Tudja ezt valamivel igazolni?
– Persze. Ha fiatalabb lennék, fellökném 

magát és elszaladnék.

Gyanús autós
A rendőr megállít egy gyanús autóst:
– Jó napot kívánok, kérném a jogosítvá-

nyát!
– Micsoda? De hiszen már vagy fél éve ma-

guknál van!

Tegnapi leves
A vándor már két napja nagyon éhes, ami-

kor végre meglát egy régi kis viskót. Bekopog, 
és kérdi az öregasszonyt, aki ajtót nyit neki:

– Öreganyám! Szegény vándor vagyok, na-
gyon éhes, nincs egy kis étel a számomra?

– Fiam, tegnapi leves jó lesz?
– Persze öreganyám! Nagyon köszönöm!
– Akkor gyere vissza holnap!

Női vezető

– Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, 
ezen a héten már az ötödik gyalogost üti el!

– Miért, mennyit lehet?

Éjszakai pilóta
Repülőgép közeledik éjszaka a repülőtér 

felé. A pilóta elhatározza, hogy megtréfálja a 
tornyot, és eltorzított hangon szól a mikrofon-
ba:

– Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere lekap-

csolja a leszállópálya fényeit, és visszaszól:
– Te meg találd ki, hogy hol vagy...

Texas vs. Ausztrália
Egy texasi farmer elmegy egy barátját meg-

látogatni Ausztráliába. A barátja körbevezeti a 
birtokon. Kiérnek egy nagy mezőre. A texasi 
farmer megjegyzi:

– Szép nagy mező ez, de nálunk, Texasban 
kétszer ekkorák vannak!

Bemennek egy hatalmas istállóba, a texasi 
ismét megszólal:

– Látom, szép teheneid vannak, de nálunk, 
Texasban kétszer ekkorák a tehenek!

Az ausztrál kicsit zokon veszi a nagyzolást, 
ezért szótlanul indulnak vissza a házhoz, ami-
kor egy csoport kenguru ugrál el mellettük. A 
texasi döbbenten megkérdi:

– Úristen, ezek meg mik voltak?
Az ausztrál félvállról:
– Miért csodálkozol, nálatok Texasban nin-

csenek szöcskék?

Repülőgéprabló
A repülőgép kapitánya a hangosbeszélőn 

szól az utasokhoz:
– Hölgyeim és uraim! Van egy rossz és egy 

jó hírem. A rossz hír az, hogy egy géprabló ke-
rítette hatalmába a repülőgépünket. A jó hír 
az, hogy a Bahamákra akar menni.
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A múlt tanév utolsó előtti napján 
történt, hogy a Forum Könyvkiadó 
könyvbusza és a Létünk folyóirat 

megérkezett, illetve bemutatót tartott két 
helyszínen: a szenttamási Gion Nándor 
Emlékházban, illetve az óbecsei Than Em-
lékházban. Mindkettő csodálatos helye a 
kultúra és a tudományok népszerűsítésé-
nek, az ismeretek közvetítésének. A szent-
tamási Gion-ház az író emlékezetének és 
kultuszának fenntartó/teremtő helye, míg 
az óbecsei emlékház a Than-fivérek örök-
ségét ápoló szellemi műhely. Ez utóbbi-
ban a művész- és tudós testvérpár (Mór 
festőművész, Károly pedig tudós, akade-
mikus volt – de polihisztorok, azaz több 
diszciplínával foglalkozók mindketten) 
munkásságát bemutató dokumentumok 
mellett interaktív játékok várják az érdek-
lődőket.

Mindkét helyszínen volt a rendezvény-
nek gyermek-, illetve felnőtt közönséget 
megszólító része: a Forum Könyvkiadó 
könyvbusza a vajdasági magyar könyvki-
adók kiadványait kínálta olvasásra és meg-
vásárlásra. Különösen Szenttamáson von-
zott sok érdeklődőt. A gyerekek izgalmas 

foglalkozás, játék keretében kerültek közel 
az ismereteket közvetítő könyvhöz.

Ugyanezeken a helyszíneken bemutatko-
zott a Létünk tudományos folyóirat, illetve 
bemutatták (dr. Bence Erika, dr. Horváth Futó 
Hargita, dr. Németh Ferenc egyetemi tanárok 
és Romoda Renáta, a Magyar Tanszék halla-
tója) a Priče iz Keglovićeve ulice (Keglovics 
utcai történetek) című Gion Nándor szerb 
nyelvre átültetett novelláinak válogatását 
tartalmazó könyvet (Forum – Gion Nándor 

Emlékház, 2012). Szenttamáson megszólalt a 
fordításkötet három szerzője is: Munyin Szo-
kola Erika, Đorđević Ilona és Romoda Renáta. 
Mindhárman a másik nyelv elsajátításának és 
e tudás lehetőségei kamatoztatásának élmé-
nyéről szóltak. Szó esett emellett Pechán Jó-
zsef művészetéről Németh Ferenc előadásá-
ban, illetve az arany több tudományt, illetve 
az emberélet sok területét érintő (aranyláz, 
alkímia, bölcsek köve keresése, film és iroda-
lom stb.) szerepéről Romoda Renáta kutatási 
beszámolója révén.

A Than Emlékházban a folyóirat és a 
könyvek mellett sokan voltak kíváncsiak a 
tudomány törvényszerűségeire is, amit az 
interaktív szerkezetek mutatnak be.
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Könyvbusz, folyóirat- és könyvbemutató

A Létünk és a Keglovics utcai történetek Szenttamáson és Óbecsén

Poszterünkön  
Lady Gaga, akiről –  

Marina Abramovićtyal 
közös projektje nyomán – 

sokat beszéltek a nyáron...


