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Svájci jutalomutazás
A Politikin zabavnik és a Mali zabavnik gyermeklap, a Szerbiai Posta, illetve Szerbia 

elnökének támogatásával az Európa Öröme elnevezésű gyermekrendezvény kí-
sérő rendezvényeként az év elején képzőművészeti pályázatot hirdettek az általános 
iskolás tanulók körében. Erre a pályázatra több mint 30 ezer gyermekmunka érkezett 
be az ország egész területéről. A zsűri a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj iskola most 
már negyedik osztályos tanulójának, Kávai Ritának a munkáját vélte a legszebbnek. Az 
ő rajzát nyomtatják majd a bélyegre, mely e hó folyamán kerül ki a nyomdából.

Rita rajzának köszönve egy háromnapos svájci nyereményutazáson is részt vehetett 
édesanyja kíséretében. Járt Genfben és Lausanne-ben, ahol múzeumokat látogatott 
(elvarázsolta a Természetmúzeum, ahol rengeteg kitömött állat, különböző kagy-
ló, kőzet, drágakő volt), sétált a Genfi-tó partján (melynek vizén nagyon sok hattyú, 
vadkacsa és sirály úszkált), kirakatokban, épületekben gyönyörködött. Felejthetetlen 
élményben volt része.

EMI

Ismét Vándor Bábszínház! Hamarosan sor kerül a Vándor Bábszínház har-
madik bemutatójára. Ez egyelőre zárt körű és 

meghívásos jellegű: a meghívottak egy-egy isko-
la tanárai, tanítói és kiemelt tanulói. Képeinken a 
meghívót és a 2013/2014-es tanévre szóló ajánla-
tot láthatjátok. Az első félévben az illemtan a téma, 
és ezzel összhangban A csillagszemű juhász című 
új előadásukat ajánlják a közönség figyelmébe. A 
második félév elején a már közkedvelt főhőseik, a 
Kiskakas és a Kiskondás utaznak azokra a helyekre, 
ahol még nem láthatták őket és élvezhették kaland-
jaikat, áprilistól viszont a Vándor Bábszínház tervei 
szerint a várva-várt Mátyás király nálunk jár! – azaz 
az igazság vajdasági történetekkel érkezik minden 
helységbe... 

A Vándor Bábszínház szívesen fogadja a felkéré-
seket és meghívásokat!
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Habár már teljes gőzzel folyik a tanítás, 
tanulás, még mindig szívesen gon-
dolunk vissza a nyárra, a gondtalan 

napokra, az utazásokra, a táborokban, a ten-
geren, eltöltött szép élményekre.

Ezúttal az óbecsei Sever Đurkić iskola ta-
nulói, Zapletán Erika tanítványai mesélik el, 
merre jártak, mi mindenre emlékeznek szíve-
sen.  Beszélgetőtársaink: az ötödikes Bozsóki 
Nina, a hatodikos Pál Orsolya, Budai Viktor, 
Pénzes Szabolcs, Karácsonyi Attila, a he-
tedikes Bezeg Bettina, Sulc Boglárka, és a 
nyolcadikos Fehér Zsolt.

Nina már megírta magyarórára az első házi 
feladatot. A fogalmazásában is beszámolt a 
thassosi nyaralásukról.

– A nyáron a családdal Görögországba 
mentünk nyaralni – dicsekszik Nina.  – Mivel 
több családdal utaztunk, sok gyerek is nyaralt 
velünk, így nem unatkoztam. Thassos szige-
tén, egy kis faluban nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Ott láttuk a szirének medencéjét is. 
Szép a márványstrand is, ahol fehér a homok, 
a víz meg olyan tiszta, hogy öt méter mélyre 
is le lehet látni. Nagyon sekély ott a víz, be 
lehet menni legalább 50 méter hosszan, s ak-
kor is csak fél lábszárig érb a víz. Meg persze 
meleg is, és jókat lehetett fürödni, ameddig 
csak a kedvünk tartotta. Sokat szórakoztunk: 
ejtőernyőztünk, az UFO nevű fotelszerűségbe 
kapaszkodtunk, s húzott bennünket a hajó…

Bettína is Görögországban nyaralt a szüle-
ivel.

– Polihronon nyaraltunk az anyukám test-
vérével és családjával – folytatja Bettína az 
élménybeszámolót –, ahol szép homokos a 
strand, a víz meleg. Nekem nagyon tetszett a 
táj, a pálmafák. Tíz napot töltöttünk ott. Sokat 
sétáltunk…

Orsolya a nyáron bejárta fél Európát! A né-
metországi rokonokhoz mentek, de majd ő 
elmondja, hogy még merre jártak.

– Németországba utaztunk a rokonok-
hoz – sorolja Orsolya –, de elmentünk Svájc-
ba is. A Boden-tóhoz is ellátogattunk, ahol 
ered a Rajna folyó. Nagyon szép látvány volt. 
Franciaországban ismerőseinkhez utaztunk, 
akikkel aztán Luxemburgba is átugrottunk. 
Nagyon tetszett Franciaországban a víz-fény-
zene-show (Son et Lumiére), a zene ritmusára 
működő szökőkút. A nevezetességek mellett 

ez tetszett a legjobban. Olyan volt, mintha a 
vízsugár táncolt volna. Aztán Ausztriába men-
tünk, sétáltunk az Alpokban a sétaúton…A 
nyáron látottakat azt hiszem sohasem felej-
tem el.

Boglárkáék a montenegrói tengerparton 
lévő nyaralójukban nyaraltak.

– Anyukám csak három hét szabadságot 
kapott, ezért csak három hetet tölthettünk a 
tengeren – veszi át a szót Boglárka. – Bar és 
Ulcinj között, egy kis faluban van a nyaralónk, 
s nagyon jól éreztem magamat. Vittük a kisku-
tyánkat is, volt mivel játszani a fürdés után… 
A három hét gyorsan elszállt, s aztán itthon is 
jártam úszni a medencére, meg esténként sé-
táltunk, fagyiztunk a barátnőkkel. A szüleim-
mel Magyaroszágra, Mórahalomra, valamint 
Adára is ellátogattunk.

A tévében biztosan láttátok, milyen is a 
túléő tábor. Nos, Viktor ilyen táborban járt a 
nyáron Csobánkán.

 – Az interneten akadtunk rá erre a táborra 
– mondja Viktor –, nincs messze Budapesttől. 
Valójában azért az a neve, hogy túlélő tábor, 
mert azt ettünk, amit fogtunk vagy lőttünk. 
Ugyanis lehetett pecázni, vadászni. Aztán, 
amit elejtettek, a táborvezetők: Szilárd, Ta-
más, Vilmos elkészítették. Megnyúzták a nyu-
lat, majd meg is sütötték. Mi gyűjtöttük össze 
a fát. Nagyon jól éreztem magam ebben a 
táborban, mert mindennap volt valamilyen 
érdekes program, játék, foglalkozás. Ott vol-
tak a petőfisek is, meg hát a magyarországi 
gyerekekkel is megismerkedtem, megbarát-
koztam.

Szabolcs Londonban járt a családjával.
– Rokonokhoz mentünk –,  jelenti ki Sza-

bolcs –, mégpedig repülővel. Múzeumokba 
is ellátogattunk, láttuk a 96 méter magas Big 
Bent. Az  Óratorony a Parlament legismertebb 
épülete és mára London jelképévé vált.  Hatal-
mas, átmérője 7 méter. Hajóztunk a Temzén is. 
Itthon aztán kipihentem az utazás fáradalmait, 
jártam úszni a medencére, pecáztam. Nekem 
nagyon rövid volt a nyár.

Attila nem utazta be fél Európát, de nagyon 
is jól érezte magát a péterrévei falunapon.

– Egy hetet töltöttem Péterrévén, a  keresz-
tanyáméknál  – meséli Attila –, ahova  harkányi 
vendégek is jöttek, mégpedig két nagylány, 
akik táncoltak a műsoron. Meg is ismerkedtem 
velük. A kirakodóvásáron lehetett venni gyön-
gyöt, fülbevalót. A tesóm mindenből vett. Ez-
után Moholra is elutaztam a mamámhoz. Mi-
kor hazajöttem, itt az Újfaluban részt vettem 
én is a fociturnén. Jártam még Mórahalmon is, 
ahol sokat úsztam.

Zsolti szerencsés, hogy ilyen szülei vannak, 
akiknek az a fontos, hogy minél többet lássa-
nak, nem pedig, hogy tíz napig sütkérezzenek 
valamelyik tengerparti üdülőhelyen. Nem ez 
az első alkalom, hogy elmentek világot látni. 
Az idén Prágával ismerkedtek.

 – Tizenkét órát autóztunk, mire odaértünk 
Prágába –  meséli Zsolti. – Nagyon szűk utcái 
vannak, és ami a legrosszabb, mind egyenirá-
nyú. Alig találtuk meg a szállodánkat. Láttuk 
a várat, éppen őrségváltás volt, hasonló, mint 
Londonban. Nevezetessége még a Károly-híd, 
mely egy hosszú sétálóutca. Sokat fényképez-
tem, apukám meg kamerázott. A híres torony-
órát is, ahol óránként jöttek ki a szentek szobrai, 
fejükön a glóriával. A Szent Miklós-templom-
ban láttuk a világ legnagyobb freskóját: 1400 
négyzetméter nagyságú. Láttuk a Eiffel-torony 
hasonmását, melyről lehet látni az ó-  meg az 
újvárost is. Érdekes volt a Tükörmúzeum, ahol 
hol vékonynak, hol kis gömböcnek láthattuk 
magunkat. Elmentünk Franc Kafka szülőhá-
zához is, ahol sok műve van kiállítva. Érdekes 
a Játékmúzeum is, ahol a játékok fejlődését 
mutattják be, s a valamikori játékokat is láthat-
tuk: rongy- és csuhébabákat, rongylabdát… A 
várban, a tanácsteremben megcsodálhattuk a 
fegyvereket, a koronát, jogart, az aranyalmát… 
Éppen olyan volt, mint Londonban.

Szívesen emlékszem a Dunán lévő Ezüst-
tóra, meg Golambóc (Golubac) várára, ahová  
még  ellátogattunk a nyáron.

Koncz Erzsébet

Bejártuk fél Európát
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Huszadik éve rendezik meg a Lu-
dasi-tó partján, Hajdújárás–Nosza 
határában, a természetbe simu-

ló Róka-tanyán a természettábort. Célja, 
hogy az itt táborozó gyerekek megismer-
jék a természetet, környezetüket, de kicsit 
másképp, mint ahogy azt az iskolában te-
hetik. Egy szóval: a helyszínen...

A nyári szünidőben megtartott tábor-
ban persze más szórakozás is volt: külön-
böző kézműves foglalkozások, játékok, 
barangolások, horgászat, kerékpártúrák a 
környék érdekes helyeire. És ami semmi-
képpen nem maradhatott el: a lubickolás 
a Ludasi-tóban, esti tábortűz érdekes tör-
ténetekkel és viccmeséléssel, mindaddig, 
amíg a szúnyogok vagy a táborvezetők 
alvást nem parancsoltak... A Jó Pajtás ki-
csiny csapata is ott járt, közben készítet-
tünk néhány képet, melyeket veletek is 
megosztunk.

FEHÉR Mária
Fotó: LENNERT Géza Csoportkép a tanya épülete előtt

Sisa Ervin (Szabadka)  
és Boros Rómeó (Gunaras)  

éppen vitézi játékokra készül

A Ludasi-tó és környéke, ahogy a térkpész látja

Molnár Emese táborvezető, Dobó Liza és Marián Zorka 
(Budapest) és Ilonka néni, az oktató karmantyúbabákon 

gyakorolják a szövés technikáját

Megérkeztünk a mai kerékpártúráról!

Természettábor a Róka-tanyán
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Pannonia, római tartomány (provincia) 
a Római Birodalom északi részén he-
lyezkedett el. Északról és keletről a Da-

nubius (Duna) határolta, délről Illirycum, míg 
nyugatról Noricum tartomány.

Lakói eredetileg az illírek voltak, akiket 
nyugatról kelta népek igáztak le. Egész Panno-
niát Augustus császár idejében i. e. 12. és  i. e. 
8. között hódították meg a rómaiak. Traianus 
császár alatt Pannoniát két részre, a nyugati, 
Felső-  és a keleti, Alsó-Pannoniára osztották. 
Északon és keleten végig a Duna folyó volt a 
határ, amelyet hosszan erődítményekkel, úgy-
nevezett limesekkel építettek ki. A határ túlol-
dalán barbár népek éltek, északon germánok, 
a Duna–Tisza közén nomád népek, a szarma-
ták. A Duna mentén, az erődökben (castrum) 
állandóan négy római légió (legfőbb katonai 
egység) állomásozott. Így például vidékünkön 
ismert római castrum volt Cusum, a mai Péter-
várad és Kamenica között.

A közigazgatás átalakulásával párhuza-
mosan megváltozott a provinciák kulturális 
és jogi helyzete. A hódítást rendszerint ke-
reskedelmi kapcsolatok előzték meg, ezért 
a római műveltség nem volt ismeretlen már 
a hódítás előtt sem. A hódítás során a pro-
vinciák őslakosságának egy része elpusztult, 
más része rabságba került, a megmaradt rész 
pedig lassan alkalmazkodott az új szokások-
hoz. Pannoniában a római telepesek, főleg 
veteránok (kiszolgált öreg katonák) jelentek 
meg, a kereskedőtelepek megerősödtek, a 
légiók nagy táborokat hoztak létre. A meg-
hódítottak uralkodó osztálya fokozatosan 
átvette a jövevények latin nyelvét, új szoká-
sait, műveltségét. Ezt a folyamatot nevezzük 
romanizálódásnak. Az őslakók eredeti nyelve 
és műveltsége nagyrészt feledésbe merült, 
de egyes elemeit maguk a hódítók is átvet-
ték. A műveltség és az élet romanizálódásá-
val együtt indult meg a provinciák lakóinak 
jogi felemelkedése is.

Az első városokat, ahogy már előzőleg is 
mondtuk, a veteránok csoportos letelepíté-
sével alapították. A veteránoknak kiosztott 
földeket a rabszolgák művelték, míg a benn-
szülött lakosság kisparaszti tulajdonviszonyok 
között élt. A légiós táborok mellett városias 
települések fejlődtek ki, amelyekben az ipari 
és kereskedelmi élet összpontosult. Pannonia 
legjelentősebb városai a következők voltak: 
Emona (Ljubljana), Paetovio (Ptuj), Savaria 

(Szombathely), Scarabantia (Sopron), Siscia 
(Sisak), Alsó-Pannoniában: Aquincum (Óbu-
da), Sopiane (Pécs), Sirmium (Sr. Mitrovica), 
Mursa (Eszék) stb. Mindezekben a városokban 
a római életforma lett úrrá. Meleg fürdők, kör-
színházak, vízvezetékek, hippodromok, temp-
lomok épültek. A lakóházak szintén itáliai min-
tákat követtek az itteni időjárásnak megfelelő 
módosításokkal. Falfestményeik, mozaikpad-
lóik, szobraik is római jellegűek voltak.

A városokban díszes épületek, továbbá a 
nagybirtokosok, az ipari és kereskedelmi válla-
latok tulajdonosainak fényes palotái pompáz-
tak. A keskeny utcákat, sikátorokat csaknem 
eltorlaszolták a bódék és műhelyek, amelyek 
a szegények zsúfolt, egészségtelen bérka-
szárnyáihoz támaszkodtak. A kézművesek, az 
antik proletárok egész életét a megélhetésért 
vívott harc töltötte ki.

Az utcákat úgy ellepték a boltok és mű-
helyek, hogy valósággal megakasztották a 
forgalmat. Egyesek asztalokat helyeztek el a 
gyalogjárón, vagy az utcán állították föl a mű-
helyeiket. Az utcán dolgoztak a borbélyok is. 
Ennek az lett a vége, hogy alig lehetett járni 
bizonyos utcákon. Kocsik nappal nem is köz-
lekedhettek. A gazdagok gyaloghintóval vitet-
ték magukat.

A boltok áruira domborműves cégtáblák 
hívták fel a figyelmet. Az egyik hentesbolt 

domborműves cégtábláján sonkák, szalonnák, 
disznófej, kolbász, karaj, oldalas lóg. A tőkén 
a szakállas hentes bárddal a kezében éppen 
húst darabol, tőle jobbra a mérleg áll. 

Az egyik sirmiumi ötvös és ékszerész üzleté-
ben nyitott lapos dobozokban gyűrűket, drá-
gaköveket, karkötőket, nyakláncokat tartott. 
A borkereskedő magas asztal mögött állt. Az 
asztal lapjába voltak süllyesztve a literes mér-
tékek, ezekbe öntötték a bort, majd a szolga 
alul kinyitotta a csapot, és a vevő edényébe 
eresztette a kívánt mennyiséget.

Nagy forgalmat bonyolítottak le a kéz-
műiparosok üzletei és műhelyei. A nagyobb 
műhelyekben rabszolgák dolgoztak, így kü-
lönösen a pékségekben és a tisztítóüzemek-
ben. Ezekben tisztították és fehérítették az 
ünnepi ruhadarabokat, a tógákat. A tisztítás 
egyike volt a legnehezebb foglalkozásoknak. 
A ruhákat a rabszolgák lúggal, vízzel telt nagy 
dézsákban lábbal taposták. A kádakból kivett 
ruhákat nedvesen, pálcikákkal kiverték, majd 
sündisznósörtésből készített kefékkel dolgoz-
ták meg a szövetet, hogy bolyhos legyen. Vé-
gül keretre feszítették, így simították ki.

Keresett iparosok voltak a borbélyok és 
fodrászok. A gazdagok külön borbély rabszol-
gát tartottak, akit magasabb áron vettek, mint 
amennyi például egy pedagógus rabszolga ára 
volt. Egyedül akkoriban senki sem borotválko-
zott. Akinek nem tellett rabszolgára, a borbély-
üzleteket kereste fel. A borotválkozás nem 
lehetett kellemes művelet, a kinőtt szakállt ak-
kor még nem szappanozták be, hanem meleg  
vízzel mosták meg az arcot, s olyan bronz- vagy 
vasborotvával borotválták, amelynek éle a mai 
borotvakést meg sem közelítette.

A hajápolásnál a kefét nem ismerték, csak 
fésűt használtak. A férfiak katonásan rövidre 
nyírt, homlokba fésült, s ott egyenesre vágott 
frizurát viseltek. A nők nagy gondot fordítot-
tak a hajviseletükre. A fodrászok csigákba sü-
tötték a hajat, és festették is. A császárkorban 
már parókát is készítettek.

Összeállította: Uri Ferenc történész 

Pannonia, római tartomány

Sirmium

Pannonia térképeA dákok behódolása
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Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina fia. 
Még diák volt, amikor bátyja, Esterhá-
zy László elesett a vezekényi csatában 

(1652). Ekkor nagykorúsították, elnyerte fivére 
várkapitányi és főispáni címét, és feleségül vet-
te (hivatalosan csak 1655-ben) unokahúgát, 
Esterházy Orsolyát, amivel egy kézbe került 
az Esterházy-birtokok és a leányági Thurzó-
vagyon jelentős része. Származása és vagyo-
na már fiatalon helyet biztosított számára az 
országos politikában. 1663–1664-ben Zrínyi 
Miklós mellett részt vett a téli hadjáratban, 
1668-tól bányavidéki és Dunán inneni főkapi-
tány, 1679-től belső titkos tanácsos, 1681-től 
nádor és az Aranygyapjas rend tagja.

1682-ben, első felesége halála után fe-
leségül vette Thököly Imre húgát, Thököly 
Évát. 1683–1684-ben részt vett a törökellenes 
harcokban. Kiemelkedő szerepe volt abban, 
hogy az 1687–1688-as pozsonyi országgyű-
lés lemondott a szabad királyválasztás jogá-
ról, biztosítva ezzel a Habsburgok örökletes 
trónutódlását. Az uralkodótól elismerésképp 
birodalmi hercegi címet kapott (1687), melyet 
1712-ben III. Károly örökletessé tett elsőszü-
lött fia ágára. Egész életében következetesen 
Habsburg-párti volt, a török elleni harc esélyét 
a Habsburg-birodalom támogatásában lát-
ta, ugyanakkor törekedett az önálló jogrend 
megőrzésére.

Életének eseményeit írásban és képben is 
dokumentálta. Gyermekkoráról visszaemléke-
zései tájékoztatnak, Zrínyi mellett töltött ka-

tonaéveit saját rajzaival illusztrált művében, a 
Mars Hungaricusban örökítette meg, regens-
burgi útján útinaplót írt. Megfestette magát 
jezsuita színielőadás szereplőjeként a bibliai 
Judit szerepében, esküvője alkalmából elké-
szíttette Benjamin Blockkal saját és felesége 
portréját, a hercegi cím elnyerésekor a fraknói 
vár udvarára saját életnagyságú lovas szobrát 
állíttatta. A rangemelkedése szempontjából 
fontos események emlékére fogadalmi szob-
rokat emelt Fraknón. Számos egyházi építke-
zés fűződik a nevéhez, például a kismartoni 
ferences kolostor (és Esterházy-mauzóleum), a 
boldogasszonyi ferences templom, az ő meg-
rendelésére készült a nagyszombati jezsuita 
templom freskódísze. Élete során összesen 118 
oltárt és szobrot állíttatott. Legfontosabb vilá-
gi építkezése a kismartoni kastély átalakítása 

volt, ahol – többek között – az itáliai szárma-
zású Carpoforo Tencala dolgozott. Szenvedé-
lyesen foglalkoztatta a családi múlt: 1670-ben 
nagyméretű családfát festetett, Trophaeum 
címen pedig rézmetszetes kiadványt szerkesz-
tett (vélt és valós) őseiről. Tervezte egy ma-
gyarországi látképes topográfia kiadását is, ez 
végül nem készült el. Műgyűjtői tevékenysége 
ugyancsak jelentős: kincstárának egy jó része 
máig fennmaradt;  festménykollekciója lett az 
alapja a később híressé vált Esterházy-gyűj-
teménynek. Íróként a kegyességi irodalom 
művelője volt, több művet is szentelt Szűz 
Mária kultuszának. Fennmaradt versein Zrínyi 
hatása érezhető. Több hangszeren játszott, és 
feltehetően ő a szerzője a Harmonia caelestis 
című gyűjtemény (1711) verseinek is.

(B. O.)

Nemzeti évfordulóink

Esterházy Pál herceg
(Kismarton, 1635. szeptember 7. – Kismarton, 1713. március 26.)

Jacob Hoffmann rézmetszete, 1681., a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona

Esterházy 
Pál 

herceg

Fraknó vára ma
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Galócaszaporítók között
Ha jobban utánanézünk a címben em-

lített hal nevének meg eredetének, 
igen érdekes, és mai szemmel nézve 

furcsa dolgokra figyelhetünk fel. Teljes neve: 
dunai galóca. Van ugyan tudományos (latin) 
neve is, de azzal most nem akarunk foglalkoz-
ni. A nevében szereplő „dunai” meghatározás 
nem azt jelenti, hogy a Dunában él, hiszen a 
folyó felénk eső főágában hiába keressük. De a 
Duna vízrendszerében alakult fajjá – valamikor 
igencsak régen –, amikor a folyó még más jel-
legű volt. Manapság csak a mellékfolyókban, 
meg azok mellékfolyóinak mellékfolyóiban 
fordul elő. És kevés van belőle.

A vízszabályozások által élettere beszűkült, 
fogyott, legikább a vízierőművek duzzasztó-
gatjai állták útját, és akadályozták meg abban, 
hogy eljuthasson ívóterületére. Ha egy előlény-
nek nincs módjában szaporodni, akkor elvész. 
A hazánk területén élő galóca is a kihalás pe-
remére sodródott, hiszen a leggazdagabb állo-
mányával rendelkező folyón – a Drinán – élet-
tere két vízierőmű közé szorult. A gátak pedig 
megakadályozták abban, hogy felússzon a fo-
lyónak arra a szakaszára – meg azokba a pata-
kokba –, ahol ívni szokott. Egyre kevesebb volt 
belőle. Előfordult, hogy a galócára szakosodott 
horgászok, akik korábban akár húszat is fogtak 
belőle idényenként, évenként már csak kettőt 
fogtak. És nem is mindannyian.

Ilyenkor csupán egy a teendő. A még 
meglevő szaporodóképes példányokból ki 
kell fogni néhányat; elvégezni szaporításukat; 
ivadékukat ideig-óráig nevelni; utána pedig 
visszaengedni a folyóba. Méghozzá évről 
évre, hosszú időn keresztül. A galóca előfor-
dulásának helyein, a szétszórt peremvizeken 
– elsősorban Ausztriában és Szlovéniában – a 
halszakértők ezt már régen művelik. Három 
éve pedig nálunk is. Esetünkben az az érdekes, 
hogy olyan fiatal halszakértők vették kezükbe 
a dolgot, akik nem is olyan régen még az is-
kolapadokat melegítették. Jelenleg a dunai 
galóca harmadik nemzedékét nevelik mester-
séges körülmények között. Itt azonban álljunk 
meg egy-két mondat erejéig.

Amikor a technológiai fejlődés mindenfé-
leségeivel naponta ostromolt ember a „mes-
terséges” szót hallja, mindenből elege van. A 
galóca esetében – és más halak szaporítása-

kor is – semmi sem mesterséges. Ezt az eljá-
rást helyesen ellenőrzött körülmények között 
történő szaporításnak illik nevezni. Minden 
természetazonos, azzal a különbséggel, hogy 
itt a szakemberek vigyáznak arra, hogy ne 
történjen semmi ártalmas. Kiküszöbölik a be-
tegségeket, a rothadást, nem engednek be 
ikrapusztítókat... És mindent úgy időzítenek 
meg szabályoznak, ahogy a szóban forgó hal 
kívánja természetes körülmények között. Az-
tán amikor az ivadék felnő, és már kiengedhe-
tő, akkor abba a folyóba engedik, ahonnan az 
anyahalak előkerültek. 

Elmondani egyszerű, de hogy mire kell 
vigyázni, mit kell ellenőrzés alatt tartani, és 
mindez meddig tart, annak felsorolása lapunk 
teljes terjedelmében se férne el. Néhány pi-
kantériát azonban nem árt megemlíteni. 

A megtermékenyített galócaikra rendkívül 
kényes szerkezet, egész hónapon át sötétben, 
folyó vízben, mozdulatlanul kell maradnia. 
Aztán a kikelt apróságot két hónapon át órán-
ként kell etetni. Nem lehet nekik odavágni 
két-három napra való kaját, és azt mondani: 
osszátok be! A lombikgalócák – nevezzük őket 
így – iszonyatosan csökönyös fajzatok. Ha a 

falat nem mozog, rá se néznek; ha az etető 
kéz – amelyre számos más faj ivadéka rátanul 
– megjelenik a medence felett, eliszkolnak, és 
a falatra rá se hederítenek... Nehéz velük!

Ezt a csiklandós műveletek sorát nem átjá-
róházban és nem is kirakatban végzik a fiatal 
kutatók, és beavatatlan személyeknek kívül 
tágasabb. Ennek ellenére bennünket been-
gedtek. Nem is egyszer.

Legutóbbi ottjártunk alkalmával már a har-
madik nemzedéket istápolták, és az első nem-
zedék legnagyobb, majdani anyaállomány pél-
dányait etették. Az apróságokból több tízezer 
van, és hamarosan nagy hányadát visszaadják 
a Drinának. A kétéves, harminc-egynéhány 
centis, hozzávetőleg hatvandekásakat pedig 
erre a célra nevelt apró hallal etetik. Mert a 
természetben ilyen falatokkal fognak találkoz-
ni. Hogy az milyen látvány! A galócánál aligha 
akad ádázabb ragadozó, céltudatosabb vadász 
nemcsak a halak világában, hanem általában. 
Villámgyors támadását az emberi szem nem 
tudja követni, a vízben csak egy sötét csíkot lát. 
És a galóca már viszi is a falatot.

A hatalmas anyagalóca alig fér el  
az egyméteres teknőben

Kapkodják az úszó falatokat az idei eresztés öncetisei

Aleksandar Bajić ötvenhetedik napja 
óránként etet 

Ljubomir Pejčić anyagyűjtéskor
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Szeptember 19. 
Vilhelmina, Tódor, Emília, Palóma, 

Mária, Alfréd, Vilma, Szabolcs, 
Tivadar, Jónás, Szilárda és Sebő 

napja.
Vilhelmina: Latin, germán, német ere-
detű név, a Vilhelma továbbképzése. 
Jelentése: erős akaratú, védelmező.
Szabolcs: Magyar eredetű név, Árpád 
fejedelem unokaöccsének és egyben 
utódjának, a második magyar nagyfeje-
delemnek a neve volt. Jelentése: nyest.

1802. IX. 19. (211 éve) 

Megszületett Kossuth Lajos államférfi, 
politikus. A nemzeti függetlenségért, a 
feudális kiváltságok felszámolásáért, s 
a polgári szabadságjogok biztosításért 
vívott 19. századi küzdelem legnagyobb 
alakja volt. 1848. március 17-től ő volt a 
gróf Batthyány Lajos vezette első ma-
gyar felelős kormány pénzügyminiszte-
re, majd 1848 októberétől a Honvédelmi 
Bizottmány elnöke. A Habsburg-ház 
1849. április 14-i trónfosztása után ő lett 
Magyarország kormányzója, ideiglenes 
államfője. Az augusztus 13-i világosi 
fegyverletétel után emigrációba kény-
szerült, de élete végéig harcolt a magyar 
ügyért.

1928. IX. 19. (85 éve) 
Először mutatták be a Mickey Mouse 
című filmet. Az Ub Iwerks által rajzolt 
eredeti Miki egér a Willie a gőzhajó című 
filmben debütált – még drótvékony vég-
tagjai voltak és gonosz jelleme; macská-
kat és nőket kínzott. Későbbi formájában 
kikerekedett és kedvesebb lett.

Szeptember 20. 
Friderika, Fülöp, Zsuzsanna, Frida, 

Euszták, Fausztina és Filippa napja.
Friderika: Német eredetű név, a Fried-
rich férfinév latinosított alakjának a női 
párja. Jelentése: béke, hatalom.
Euszták: Görög, latin eredetű név. Jelen-
tése: dús kalászú, termékeny.

1992. IX. 20. (21 éve) 
A takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja (UNEP) 
szeptember 20-ra meghirdette a takarítá-
si világnapot, amelynek célja a világmé-
retű nagytakarítás. Jelszava: „Gondolkodj 
világméretekben és cselekedjotthon.” Az 
akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től 
szervezik az országos nagytakarítás nap-
ját. Mifelénk (is) a dátumhoz legközelebb 
eső hétvégén a környezet megtisztításá-
ra hívják fel az embereket.

1897. IX. 20. (116 éve) 
Megszületett Tamási Áron Kossuth-díjas 
író, akadémikus. Első novellája 1922-ben 
jelent meg. 1923 és 1926 között az Egye-

sült Államokban élt, írásait folyamatosan 
hazaküldte. Hazatérése után Kolozsváron 
telepedett le, s az erdélyi magyar irodal-
mi és szellemi élet vezető alakja lett. Leg-
nagyobb írói sikerét az Ábel-trilógiával 
aratta. Írásaiban főként a székely falvak 
világát, az erdélyi szegénység életét, a 
megélhetésért az urakkal és a termé-
szettel folytatott küzdelmeit, a székelyek 
ügyességét és furfangos észjárását ábrá-
zolta. Regények mellett színpadi műve-
ket is írt, amelyek közül kiemelkedik az 
Énekes madár című darabja.

Szeptember 21. 
Máté, Mirella, Ildikó, Jónás, Ifigénia, 

Maura és Míra napja.
Máté: Bibliai név, a héber Mattanja név 
rövidített Mattai formájának a görög 
alakjából származik. Jelentése: Jahve 
ajándéka.
Ifigénia: Görög eredetű mitológiai név. 
Jelentése: a hitregebeli mükénei király-
lány nevéből. Más magyarázat szerint 
jelentése: erősnek született.

1984. IX. 21. (29 éve) 

A magyar dráma ünnepe. A Magyar Írók 
Szövetségének kezdeményezésére 1984-
től minden évben szeptember 21-én ün-
neplik a magyar dráma napját, Madách 
Imre Az ember tragédiája című drámája 
1883. szeptember 21-i ősbemutatójának 
tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a 
magyar drámairodalom értékeinek jobb 
megismertetésére és az írók ösztönzése 
újabb alkotások létrehozása.

1791. IX. 21. (222 éve) 
Megszületett gróf Széchenyi István poli-
tikus, író, a „legnagyobb magyar”, a nem-
zeti liberális reformmozgalom kezdemé-
nyezője. Eszméi, működése és hatása 
által a modern, az új Magyarország egyik 
megteremtője volt. Nevéhez a magyar 
gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és 
a sport megreformálása fűződik. Számos 
intézmény névadója, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia alapítója.

Szeptember 22. 
Móric, Ottó, Tamás, Mór és Emerita 

napja.
Móric: Latin eredetű név, a Mauritius 
névből származik, ez pedig a Maurus to-
vábbképzése. Jelentése: mór, szerecsen.
Emerita: Latin eredetű név. Jelentése: 
érdemes, derék.

0. IX. 22. (2013 éve) 

Őszi napéjegyenlőség, a csillagászati ősz 
kezdete. Napéjegyenlőségnek (latinul 

aequinoctium) nevezzük azt, amikor egy 
égitest mindkét féltekéjén a nappal és az 
éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 
90° magasan delel az Egyenlítő felett, 
így a nappal és az éjszaka ezeken a na-
pokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. 
A szeptemberi napéjegyenlőség napja 
szeptember 22. (illetve szeptember 23.). 
Az északi féltekén őszi napéjegyenlőség-
nek, a délin tavaszi napéjegyenlőségnek 
nevezik. A két félgömbön ez a csillagá-
szati ősz, illetve a csillagászati tavasz 
kezdete is egyben.

1991. IX. 22. (22 éve) 
Bryan Adams Everything I Do / I Do It For 
You című dalával 12 héten keresztül ve-
zette az angol slágerlistát. A dal a Robin 
Hood című film betétdala.

Szeptember 23. 
Tekla, Ildikó, Ilona, Ila, Lina, Líviusz és 

Telma napja.
Tekla: Görög eredetű női név. Jelentése: 
Isten dicsősége.
Líviusz: Latin eredetű név. Jelentése: 
ólomszínű, kékes, irigy, rosszakaratú.

1846. IX. 23. (167 éve) 
Felfedezték a Neptunusz bolygót. A bolygót 
először két német csillagász, Johann Gott-
fried Galle és Heinrich d’Arrest regisztrálta. 
A francia tudós, Urbain Le Verrier útmu-
tatását követték, aki az Uránusz keringési 
rendellenességeiből pontosan meghatá-
rozta a zavar okaként feltételezett Neptu-
nusz bolygó helyét. A számítások alapján 
Johann Galle német csillagász 1846. szep-
tember 23-án mindössze félórás kereséssel, 
a jelzett helytől 1 fok távolságra az új boly-
gót meg is találta.  Le Verrier és Galle felfe-
dezése után hoztak nyilvánosságra az an-
gol csillagászok olyan dokumentumokat, 
amelyek szerint John Couch Adams angol 
matematikus már 1845 szeptemberében 
megadta a Neptunusz égi helyét, mind-
össze fél foknyira a Le Verrier megjelölte 
koordinátáktól. A dokumentumok nyomán 
Le Verrier kénytelen volt lemondani a felfe-
dezés elsőbbségéről.

1883. IX. 23. (130 éve) 

Megszületett Gundel Károly magyar 
vendéglős, gasztronómiai szakíró. 1900-
tól Svájc, Németország, Anglia és Fran-
ciaország leghíresebb vendéglőiben 
tanulta a mesterséget. Gasztronómiai 
könyvei a legjobb és legismertebb ilyen 
tárgyú munkák közé tartoznak. Gundel 
Károly étterme az 1939-es a New York-i 
világkiállítás magyar pavilonjának hiva-
talos étterme volt. „A Gundel-vendéglő 
nagyobb, jobb hírverést biztosít Buda-
pest számára, mint egy hajórakomány 
turistaprospektus.” (New York Times)

Szeptember 24. 
Gellért, Mercédesz, Gerda, Mária és 

Grizeldisz napja.
Gellért: Germán eredetű név, a Gerhard, 
Gerhart névből származik. Jelentése: ge-
rely, dárda, erős, kemény.
Mercédesz: Spanyol eredetű női név, 
a Maria de Mercede kifejezésből szár-
mazik. Maga a szó a latin merces (bér) 
szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, 
amelyet a 13. századi Spanyolországban 
a mercedarius szerzetesrend gyűjtött, 
fogságba esett keresztény mórok kivál-
tására. Jelentése: fogolykiváltó.

1046. IX. 24. (967 éve) 
Meghalt Szent Gellért itáliai származású 
szerzetes, az első magyar vértanú. Szent 
István király szolgálatában Imre herceg 
nevelője és a csanádi püspökség meg-
szervezője volt. A pesti révhez közel egy 
lázadó pogány csapat elfogta és megölte. 
Sírjánál csodák és rendkívüli gyógyulások 
történtek. Szent László király kérelmére 
1083. VII. 26-án szentté avatták. Az első 
magyar vértanú emlékét az Erzsébet-híd-
dal szemben, a régi Kelenhegy sziklái kö-
zött álló hatalmas bronzszobor, Jankovics 
Gyula gyönyörű alkotása őrzi. Szent Gellért 
magasra emelt jobbjában a szent keresztet 
tartja a város fölé, ezzel hirdetve, hogy a 
magyarok nemzetsége a kereszt jegyében 
született, és annak oltalma alatt áll.

1945. IX. 24. (68 éve) 
Meghalt Hans Wilhelm Geiger, a Geiger-
féle sugárzásmérő kifejlesztője. A Gei-
ger-számláló a radioaktivitás mértékét 
méri, beleértve a röntgen- és gammasu-
garakat is, egészen pontosan a műszeren 
áthaladó rdioaktív részecskéket. Geiger 
találmányát 1928-ban a szintén német 
fizikus, E. Walther Muller fejlesztette 
tovább, ezért hívják az eszközt gyakran 
Geiger-Müller számlálónak.

Szeptember 25. 
Kende, Eufrozina, Nikolett, Gellért, 
Miklós, Mór, Mikolt, Rikarda, Cézár, 

Kleofás, Kleon, Klió és Sólyom napja.
Kende: Kazár, magyar eredetű név. A 
régi magyar Kündü személynévből szár-
mazik, az ótörök méltóságnévből való, 
Levédiában és Etelközben az ősmagyar 
törzsszövetség fejét nevezték így. 
Nikolett: A görög Nikolaosz (magyarul: 
Miklós) férfinév francia eredetű női vál-
tozata.

2009. IX. 25. (4 éve) 
Meghalt Bujtor István színész, rendező, 
vitorlásversenyző, Bud Spencer magyar 
hangja. Főbb szerepeiből: Stanley Ko-
walski (Williams: A vágy villamosa), Pet-
rucchio (Shakespeare: Makrancos hölgy). 
Legismertebb filmjei: Sándor Mátyás, A 
pogány Madonna, A három testőr Afri-
kában, Fekete gyémántok, A Pendragon 
legenda, A kőszívű ember fiai I–II., Álmo-
dozások kora, Bors I–XV.

1944. IX. 25. (69 éve) 
Megszületett Michael Douglas (teljes ne-
vén: Michael Kirk Douglas) amerikai szí-
nész. Pályafutását a Broadway-n kezdte. 
1962-től David Miller, 1965-től Anthona 
Mann, majd Melville Shavelson asszisz-
tenseként dolgozott. 1969 óta filmezik. 
Szerepeiből: San Francisco utcáin (té-
vésorozat), Kóma, A Kína-szindróma, A 
Nílus gyöngye, Végzetes vonzerő, Elemi 
ösztön, Tőzsdecápák. 

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Szeptember elején a hörcsögök még 
éléskamrájuk feltöltésével vannak el-
foglalva. Magányos állatok lévén a hím 

és a nőstény csak a párosodáskor van együtt, 
egyébként külön-külön föld alatti üregben ta-
nyáznak. A messzire ágazó alagútrendszerből 
nyílnak azok a kamrák, amelyekben egy-egy 
állat akár 15 kilónyi magot, gyökérdarabkákat 
és zöld növényi részeket is felhalmoz. A táplá-
lékot a környékről a pofazacskójában szállítja 
haza. Amikor a kamrához ér, mellső lábaival 
masszírozza ki szájából a kukoricaszemeket és 
az egyéb táplálékot. A hörcsög ugyan téli ál-
mot alszik, ám időnként felébred, ilyenkor jó-
ízűen falatozik az elraktározott élelemből. Az 
ürge téli álma viszont folyamatos. Nem készít 
raktárat, de őszre jócskán meghízik, s amikor 
elzárja üregének a bejáratát, mély álomba me-
rül, amelyből csak tavasszal ébred fel. 

A nyílt területek – legelők és mezőgazda-
sági földek – leggyakoribb rágcsálója a me-
zei pocok. Rendkívül szapora állat. A nőstény 
vemhességi ideje mindössze három hét, s 
késő őszig akár hat-hét alkalommal is fialhat. 
Egyszerre nyolc–tizenkét kölyök is születhet. 
A kicsinyek hihetetlenül gyorsan fejlődnek, 
hiszen háromhetesen már ivarérettek, s a 
nőstények nemsokára már kölyköket hoznak 
a világra. A mezei pocok állománya általában 
három-négyévenként túlszaporodik (gra-
dál). Ilyenkor az őszi legelők és lucernatarlók 

a szitához válnak hasonlóvá a földbe vezető 
rengeteg lyuktól. Ez a kis rágcsáló igen fontos 
tápláléka nagyon sok ragadozónak. Az erdei 
fülesbagoly, az egerészölyv és a vörös vércse 
éppúgy kedveli, mint a menyét és a róka. Po-
cokjárásos években a tyúkok és kacsák  bé-
kében alhatnak, mert a róka a mezőkön van 
elfoglalva.

Ha besötétedés után járunk odakint, vi-
gyünk zseblámpát magunkkal, mert ilyenkor 
is jó néhány állatot láthatunk. A kora őszi idő-
szakban a kertekben és a mezőkön egyaránt 
felbukkanhat a lámpa fényében egy-egy 
barna varangy narancsvörös szeme vagy a 
nála jóval fürgébb mozgású zöld varangy, 
nem kevéssé szép, zöld szivárványhártyája. 
Sötétben keresi zsákmányát az apró termetű 
barna ásóbéka is. Ez az egyetlen hazai békafaj, 
amelynek pupillája függőleges hasítású. Nap-
palra a laza talajba ássa be magát, néha fél 
méternyi mélyre, s ebben hátulsó lábain viselt 
ásósarkantyúi segítik. Csak alkonyat után bújik 
elő, s türelmesen várja, hogy giliszta, csupasz 
csiga, pók vagy rovar kerüljön a közelébe. Ha 
rávilágítunk lámpával, nyomban elássa magát, 
de nem olyan gyorsan, hogy ne vehetnénk 
észre a bőrén a jellegzetes, apró, piros mirigy-
pontokat.

A tágas legelőkön szeptemberben gyak-
ran láthatjuk a nagy póling kisebb-nagyobb 
vonuló csapatait. A távolból egészségesen 

barnának látszó, hosszú, lefelé hajló csőrű ma-
darak tücskökre és sáskákra vadásznak a rövid 
fűben. Ha valamitől megriadva felrepülnek, 
kedves, nyújtott hívogatójukat hallatják. 

Nagyon szép az aranylilék flótázó „tlü-ii 
– tlü-ii” hangja is. A szeptemberi-októberi 
vonulás idején néha nagyobb csapataikat 
is megfigyelhetjük. Többször láttam, amint 
bíbicekkel közösen keresgéltek, de mihelyt 
felrepültek, nyomban elváltak tőlük, s zárt csa-
patban szállva a puszta egy távolabbi pontján 
ereszkedtek le. Októberben jelennek meg az 
észak felől érkező vetési ludak és nagy lilikek 
jól ismert V betűi, de újabban mind gyakrab-
ban társul hozzájuk néhány vörösnyakú lúd is. 
Szerencsés esetben az utóbbi önálló kis csa-
pata is szemünk elé kerül. 

Ha átvágunk egy nagyobb legelőn, bizto-
san felverünk néhány mezei nyulat. Ha meg-
keressük a vackukat, megfigyelhetjük, milyen 
nagy gonddal választják ki a helyét. A tapsifü-
les mindig úgy fekszik, hogy az uralkodó szél-
lel szembe kerüljön, mert így a bundája nem 
borzolódik össze.

Sch. E.

Bespájzolás

Hörcsög Ürge

Mezei pocok Aranylile zsákmánnyal

Mezei nyúl
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A gigacica pontosan annyit  
nyom, mint egy három-

éves gyerek.
Ulric a maga 13,6 kilójá-

val még nem a világ legkö-
vérebbje, de közel van hozzá, 
az abszolút rekorder, az ame-
rikai Meow ugyanis 17,6 kiló 
volt. Ám ha minden jól megy, 
a sorrend így is marad, Ulric 
gazdái ugyanis fogyókúrára 
fogták kedvencüket, aki – mint 

kiderült – attól nőtt ilyen szép 
termetesre, hogy már évek óta 
eleszi testvére, Ulla eledelének 
is egy részét.

Ez persze még nem ok az 
ilyen komoly elhízásra, de ha 
tudjuk, hogy Ulric nem valami 
nagy sportoló, ráadásul imád-
ja a jutalomfalatokat, nos, 
akkor minden világossá válik. 

Miutána a gazdik leleplezték 
Ulric és Ulla titkát, fogyókúrára 
fogták az idősebb testvért, és 
remélik, hogy ezzel az életét is 
megmentették.

Annak érdekében, hogy az 
ételrablás ne folytatódhasson, 
Ulla tányérját feltették a kony-
hapultra, ahova Ulric a súlya 
miatt már nem tud felugrani.

Fogyózik Nagy-Britannia 
legkövérebb macskája

A vikunya Dél-Amerikában élő őshonos teveféle, a legkecse-
sebb növényevő patás állat, a 3500 méter feletti füves pusz-

ták lakója.
Az itt élő bennszülöttek, az inkák már évszázadok óta hasz-

nálják a szőrét, mely igen értékes, kötésre kiválóan alkalmas. Fel-
tűnően hosszú, finom és csillogó. Az állat gyapjújából kabátot, 
ruhát, vállkendőt készítenek, mely kiváló hőszigetelést biztosít a 
hőmérséklet ingadozásaival szemben.

Az inkák bevett gyakorlata szerint az állatokat összeterelték, 
gyapjukat lenyírták, majd szabadon engedték őket. Sajnos azon-
ban a spanyol hódítás alatt rendszeresen vadászták őket, így szá-
muk drasztikusan lecsökkent. A későbbi vadvédelmi törvények 
hatására létszámuk lassú gyarapodásnak indult.

Vikunya, a világ legfinomabb 
gyapjának gazdája

A maga húsz centiméterével valóságos óriás, világító rózsaszín 
külsejével pedig igencsak meglepő jelenség az Ausztráliá-

ban felfedezett új csiga. Halvány rózsaszín csigákat már koráb-
ban is láttak az ausztrál Kaputar-hegy környékén, ám mindeddig 
azt hitték, egy, már ismert faj egyik variációjáról van szó. Újabb 
kutatások azonban kimutatták, hogy a rózsaszín tünemény akár 
egészen rikító árnyalatot is ölthet, és valójában egy új fajról van 
szó. Pontos meghatározásán most dolgoznak a szakemberek.

A Kaputar-hegy és környezete egy 10 négyzetkilométeres 
ökológiai fülke. Buja, nedves folt a sivár környéken, ahol az élő-
világ évmilliók óta elszigetelten fejlődik. Ezért alakulhattak ki itt 
olyan egyedi fajok, mint a rózsaszín csiga is.

Feltűnő színe nem épp a legjobb álca az erdő talaján vagy a 
fatörzseken, ám a vörös eukaliptusz levelek közt már igazán bele-
olvad a környezetbe. A szokatlan szín a rejtőzködést szolgálhatja. 
De hogy maradhatott ilyen sokáig rejtve a húsz centiméteresre is 
megnövő állat? Úgy, hogy az édes kis szőrös állatkák kutatása és 
védelme sokkal népszerűbb, mint a gerinctelenek feltérképezése 
– véli Michael Murphy, a területen évtizedek óta szolgálatot telje-
sítő vadőr. Márpedig a szerves anyagok lebontásával a rózsaszín 
csiga és társai sokkal komolyabb szerepet töltenek be az öko-
szisztémában, mint a kétségkívül aranyos koala. Jövőjük azon-
ban bizonytalan, a globális felmelegedés fenyegeti élőhelyüket. 
Elég egy-két fok emelkedés, és a környék kiszárad. Az ausztrál 
kormány nem is késlekedett, veszélyeztetett ökológiai területté 
nyilvánította a Kaputar-hegyet.

Egy zacskó pisztáciát lopott 
egy varjú az egyik kijevi 

belvárosi kávézóból. A madár a 
vendégek szeme láttára csórta 
el a nassolnivalót a pultról.

Olyan gyors volt a tolvaj, 
hogy a kávézó tulajdonosának 
nem sikerült megakadályoznia 
az „akciót”. A vendégek közül 
azonban volt, akinek sikerült 
lefotóznia a „bűnöző” madarat. 
A fotót feltette az internetre, 
ahol a közösségi oldalakon 
terjedt tovább a történet.

„Bűncselekmény szemta-
núi voltak a kijeviek a város 
központjában, egy utcai ká-
véházban. Egy szárnyas tolvaj 
pisztáciát lopott a pultról, 
majd elmenekült a bűntett 

helyszínéről. Legyetek éberek, 
lehet, hogy legközelebb vala-
kinek az autója slusszkulcsát 
viszi el” – kommentálták a 
rendkívüli esetet az egyik kö-
zösségi portálon.

Szárnyas tolvaj csapott le 
a kávézókra

Rikító rózsaszín 
csigát fedeztek fel
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Robin Hoodot olvasva

Házi olvasmánynak kaptuk Mándy Iván Robin Hood című regényét. 
Filmen már sokszor láttam, és kíváncsi voltam, hogy a könyv is olyan 
izgalmas lesz-e, mint a tévében látottak.

A történet a sherwoodi erdő szívében játszódik. Hősünk elveszítette 
a szüleit, a rokonai nem törődtek vele, így hát a maga útját járta. Ha-
mar rájött, hogy környezetét gonosz emberek irányítják. Mivel Robin 
igazságérzete nagyon erős volt, ezért szembeszállt a zsarnokokkal. Sok 
barátra, társra talált, kedvességével maga mellé állította az embereket. 
A szikár termetű fiatalember magabiztosságával a bujdosók élére állt. 
Zöld színű ruhában és sapkában íjjal felszerelkezve tett keresztbe a go-
nosz városbírónak. A társaiért küzdött, de bajba sosem keverte őket. 
A csatákban legjobban az íjjal bánt, de remek kardvívó is volt. Barátait 
az igazságra nevelte, és arra, hogyan védjék meg magukat a gonosz 
emberektől. Játékos versenyeket is rendezett nekik.

Nagyon tetszett a könyv, sok hasonlóságot fedeztem fel benne a 
mai korral. Remélem, a világon élnek Robinhoz hasonló igazságos em-
berek, akik küzdenek a szegény sorsú társainkért. 

Szatmári Viktória, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Pillanatképek

Tükör
Most a tükör néz rám,
És gonosz tűzben ég ám.
A tükörben lévő fiú hozzám beszél,
Ez a gyerek a gonosz világban él?
A tükör nem segít, nem mondja,
Jó neki, hisz nincs semmi gondja.

Gyermekkor
A gyermekkor az idő ködjében elenyészik,
Nagyon sokan nem látják, csak érzik.
A jövő lassan hívogat,
De a múlt őrzi a titkokat.

Part
Én egy kíváncsi kalandor vagyok a tengeren,
Kezem, lábam, fejem és az ész a fegyverem.
A part, tudom, csak engem vár,
És csak sodor, sodor az ár.

Radočaj Ramon, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi
Gyöngy 
Kis kerek ékszer, mely mosolyog, ha rásüt a nap.
Kagyló az otthona, a tenger tündöklő mélyén.
Később engem ékesít, vonzza a tekinteteket.
De vigyázok, el ne törjön, mert az már nem lesz a régi.

Ablak 
Reggel a napfény táncolva lép be rajta,
Bekacag boldogan a bolond világ, így hívogat magához.
Este ijesztő sötétség, sikoltó szelek dörömbölnek rajta.

Torony
Ahonnan mindent látok.
Semmi se bújhat el előle.
Te is lehetsz egy torony, aki kiemelkedik a kicsik közül.
Ezt tudással érheted el.

Dér Krisztina, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Interjú Matula bácsival

Matula bácsit a berekben látogattam meg egy szép őszi napon, ami-
kor Bütyök és Tutajos már elutaztak Budapestre.

A kunyhó mellett üldögélt, pipával a szájában. Csikasz, a hűséges 
pulikutyája már messziről jelezte érkezésemet. Üdvözöltem az öreg 
csőszt, és beszélgetni kezdtünk. 

– Matula bácsi, miért szeret itt a berekben? – érdeklődtem.
– Szeretem a nyugalmat, ami körülvesz, a természet csendjét, hall-

gatom a madarak énekét, ismerek minden fát és bokrot. Jobban szere-
tem ezt a tájat mindennél, és nem cserélném el semmiért. 

– Mire lehet itt halászni és vadászni?
– Ha ügyes vagy, foghatsz itt cigányhalat, csukát, ízletes pontyot és 

keszeget. Minél több fajta akad a horogra, annál ízletesebb a halpap-
rikás. Vadászni csak akkor szabad, ha van engedélyed, mert ez termé-
szetvédelmi terület, és nem lehet csak úgy vaktában lövöldözni.

– Hogyan élt a berekben Bütyök és Tutajos?
– A berekben jó tanítómestere volt a két fiúnak, rengeteg élménnyel 

és tapasztalattal tértek vissza az iskolába, testben és lélekben megerő-
södve.

– Melyik volta fiúk legveszélyesebb kalandja?
– Talán akkor ijesztettek rám a legjobban, amikor csónakázás köz-

ben elkapta őket a jégeső. Szegény Tutajos tüdőgyulladást is kapott, 
ágynak esett, de hála Nancsinak, egykettőre talpra is állt.

– Matula bácsi visszavárja a fiúkat?
– Megbeszéltük, hogy a téli szünidőben visszajönnek a berekbe, ak-

kor téged is szívesen látunk, csatlakozz hozzájuk. 
Matula bácsi kezet rázott velem, és kedvesen bólintott. Örültem a 

meghívásnak, és kíváncsian várom a téli élményt.
Kőműves Kristóf, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér 

Csantavéri alagút

Most a csantavéri alagút történetét szeretném elmondani. 
Ezt a történetet apa mesélte el nekem, neki pedig az ő apja. Szerin-

tem ez az alagút a törökök elleni csata idején épült. Az én nagyapám 
szerint az alagútnak a bejárata a templomnál van, és a mi házunk alatt 
is átfut. Hogy ő ezt honnan tudta? Egyszerű. Az én nagytatám és az 
ő barátja jártak lent. Édesapám így hallotta nagyapámtól. De azt már 
nem mondta meg, hogy hol van pontosan a bejárat. Ha logikusan gon-
dolkozunk, az is meglehet, hogy a megoldás ott van a szemünk előtt. 
Lehet, hogy az is számításba jön, hogy a mi családunk pincéje a megol-
dás. Ezt honnan gondolom? Pontosan a pincénk végénél van egy ásott 
lyuk, ami le van terítve mindenféle zsákokkal, nehéz, rozsdás vasakkal 
és nejlonnal. Én sohasem mertem mindent kiásni, eltenni onnan, mert 
ott néhány mérges fehérpók tanyázik. No meg aztán, ha azokat el is 
tudnám tüntetni, és ha ott az alagút, lehetnek benne koponyák, emberi 
csontvázak stb. Lehet, hogy ez így is van. Ki tudja..., mert egy kicsit ciki 
lehetett oda menni a templomhoz, és ásni. Lehet, hogy több bejárata 
van, mert az egész Csantavér egy csatatér volt, és az is meglehet, hogy 
kincs van lent.

Ennyit szerettem volna elmesélni. Remélem, hogy meg fogjuk talál-
ni a bejáratot, csak azt nem értem, hogy a tatám miért nem árulta el a 
bejárat helyét. Talán azért, hogy más ne tudja meg. Vagy csak apának 
mondta meg, és a szívére kötötte, nem mondja senkinek. Szerintem 
csak a nagytatám és az ő barátja volt lent az alagútban. Vajon ki lesz 
a következő?

És mindez igaz-e?
Januskó Jázmin, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér 
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Játszó gyerekek

Téli szünet?
Játszanék!
Mint hóember a dombon át,
Hallgatnám a gyerekek kacaját.

Tavaszi szünet?
Játszanék!
Mint ezer virág kerten, fán,
Szállnék a szél szárnyán.

Nyári szünet?
Játszanék!
Mint tengerben a halacskák,
Velük együtt úszkálnék.

Őszi szünet?
Játszanék!
Mint a falevélben mormoták,
Nagyszülőkkel az unokák.

Fehér Noémi, 3. osztály,  J. J. Zmaj iskola, Szabadka

A régi vár titka

Van egy régi vár a faluban. A helyén régen palota volt. Sajnos le akar-
ják rombolni, de mi igyekszünk ezt megakadályozni, hiszen ott Károly 
herceg, Emma királylány, William és a mostoha, Katarina élt egykor. 

A vár körül valamikor egy rét volt, tele virágokkal, közepén egy 
kúttal. Abba a kútba esett bele Károly herceg első felesége. Emma és 
William akkoriban még csak kétévesek voltak. Én szobalányként dol-
goztam a palotában. Mikor Emma és William kicsit felcseperedett, jól 
összebarátkoztunk.

Egy nap, miközben söprögettem, megjelent egy ördögféle csúf 
teremtmény. Nagy csodálkozásomra illendően köszönt, majd meg-
kérdezte, van-e lány a palotában. Én erre ijedten beszaladtam, s közöl-
tem a többiekkel a dolgot. A mostoha Katarina rettegett, hogy elviszik 
egyetlen leányát. Hamarosan kopogtatott valaki a palota kapuján. A 
csúf ördög volt az. Azt állította, hogy szobalánynak keres valakit maga 
mellé, valójában azonban azért kellettek neki a fiatal lányok, hogy el 
tudja készíteni a fiatalság forrását. Természetesen nem engedtük be, 
s amikor megunta a várakozást, és elindult, mi követtük. A házához 
érve rémes látvány tárult elénk: félig már elkészült a forrás, ő pedig a 
lányokat mind belelökte. Félelmünkben visszaszaladtunk a palotába. 
Ott már nagyon kerestek minket. 

Másnap is megjelent a gonosz, és elvitt egy kislányt. Mi mentünk 
utána. Amikor az ördög lefeküdt aludni, kiszabadítottuk a lányokat. 
Mire azonban a palotába értünk, Williamet meggyilkolták. Az egész pa-
lota mély gyászba borult, kivéve a boszorkányt, aki a pince alatt élt.

– Nem tetszik ez nekem – mondtam.
– Nekem sem – mondta Emma.
Idővel sikerült sarokba szorítani a boszorkányt, s így bevallotta, hogy 

ő ölte meg Williamet. A király, aki elég öreg volt már, karóba húzatta a 
boszorkányt. Elmentünk az ördög forrásához, s teletöltöttünk egy üve-
get. Az ördögnek parazsat tettünk a nyelvére. A fiatalság vizéből egy 
csepp rácsöppent egy öreg, korhadt fára, s egy gyönyörűszép fiatal 
fűzfa lett belőle. Az öreg királlyal megitattuk az utolsó cseppet, amitől 
olyan lett, mint legénykorában. Végül azonban mind megöregedtek és 
meghaltak. Először az ördög, majd a király és a királyné. 

Emma azonban még mindig él, de csak én tudok róla. Néha felbukkan, 
és együtt kimegyünk a rétre. Ott temették el az ördögöt, a királyt és a ki-
rálynét. Az ördög sírján ez áll: „Itt nyugszik az, akinek a nyelvén parázs ég.”

Szügyi Nikoletta, 6. osztály, Dózsa György iskola, Gunaras

Más bőrében lenni

Egyik este későn aludtam el. Előtte néztem egy szomorú filmet, és 
másnap reggel, amikor anyám kelteni akart, nem tudott felébreszteni.

A lelkem már ébren volt, de a testem aludt. Hiába mondtam anyám-
nak, hogy már felébredtem, nem hallotta. Láthatatlan voltam. Mivel 
szünidő volt, odakinn anyának kellett volna segítkeznem. Én mindent 
megcsináltam, de senki sem vette észre. Később kijött mindenki. Én ott 
csendben ültem, elszórakoztam magamban, és hallottam, mit beszél-
nek. Rólam beszéltek. Először csak a fiúk, aztán már a lányok is. Majd 
a legjobb barátnőm, meg a testvérem is. A szívem majdnem megsza-
kadt, amikor hallottam, miket mondanak rólam, és akkor láttam min-
denki szemében az irántam való utálatot. Megértettem, mit akarnak 
mondani. Azt mondták, hogy nem vagyok közéjük való. 

Csak néztem szomorúan, hogy árulnak el. „Hogy tud egy lélekben 
ennyi fájdalom megférni, mint az enyémben?” – gondoltam. Hiszen ed-
dig viharban vagy napsütésben mindig együtt voltunk. Csak magam-
ban gondolom, igaz-e ez? A fejemben minden emlék gyorsan leper-
gett. Ami szép és jó volt, most eltűnik. Megértettek-e, vajon felfogjátok, 
hogy ez fáj nekem, és megöl engem? A barátságunk egy nagy hazug-
ság volt, amit előttem titkoltak? Mindenki tudta ezt, csak én nem? 
Minden csak hazugság volt? Az arcokról  eltűnt a mosoly. A szívekben, 
lelkekben csata dúlt. A boldogság, a szomorúság, a remény és a félelem 
csatázott. Ne legyen több csata, én nem akarom! Az én szívem mindig 
értetek fog dobogni. Akkor is, ha megsértettetek. Fájni fog sokáig, de 
most már mindegy.

Egy idő múlva már látható voltam. Kimentem újból a barátokhoz. 
Mindenki kérdezte, hogy hol voltam eddig. Tehát az arcomba hazud-
tak, de én tudtam az igazságot. Nem is az a legrosszabb, hogy elveszí-
tettem a barátimat, hanem az, hogy a testvérem is tudott mindenről. 
Ilyen „barátokat” találni fogok mindenhol, de testvért, azt nem. A test-
véremre nem is haragudtam, mert nagyon szeretem őt. De a barátnőt, 
akiről azt hittem, hogy szeret, otthagytam abban a bandában. A gyer-
mekkori barátságot egy másodperc is elronthatja, de visszacsinálni egy 
élet is kevés.

Néha az embernek elég egy nap is, hogy láthatatlan legyen, vagy 
elbújjon valahová, hogy megtudja az igazságot. Ahogyan én csináltam. 
Míg ezt a fogalmazást írtam, azon gondolkodtam, hogy hol találhatok 
igaz barátokat. Rájöttem valamire. Az igazi barátok maguktól jönnek, 
nem kell őket hívni, csak várni kell, és ők majd jönnek. Vagy nem? 

Barna Klaudia, 7. osztály, Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Tündérországban jártam

Egyszer, amikor az erdőben sétáltam, egy nagy fényt vettem észre.
Elindultam felé, és egy óriási kapu állt előttem. Annak a teteje gyé-

mánttal volt berakva, az alján meg színarany csillogott. Amikor kinyílt, 
egy hihetetlen szép város társult a szemem elé, melynek egy nagy palota 
állt a közepén. A házak ezüstből, aranyból, gyémántból és smaragdból 
épültek. Az égen óriási szivárvány húzódott végig, mely százfajta szín-
ben pompázott. A tündérek nem ettek, nem ittak, hanem a szerelem-
ből éltek. Amilyen színű volt a tündérek haja, olyan színű volt a ruhájuk 
is. A palota felé a Vanilia folyó folyt, melyben csokidarabok úszkáltak. 
A kastély két oldalán gyönyörű gyémánttal kirakott torony ékeskedett. 
Maga a kastély aranyból készült, a teteje smaragdból. Bent a palotában 
egy hosszú, piros szőnyeg volt leterítve elém. Amikor elkezdtem menni 
a trón felé, egyszer csak az ágyamban találtam magam.

Mások szerint álmodtam, de én tudom, hogy tényleg Tündérország-
ban jártam.

Török Ádám, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada
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Ha az olvasmányok (Tüskevár, Robin Hood, A kis 
herceg...) meglendítik a képzeletet, az azután sza-

badon szárnyal. Így születnek olyan írások, amilyeneket 
a mai Rügyfakadásban olvashattok. Ezekben varázs-
szemüvegen keresztül néztek szét a világban; átrende-
zitek Tündérországot; bolygótulajdonosok lehettek. Lát-
hatatlanná válva leleplezhetitek barátaitok igazi énjét, 
fölfedezitek a színek szépségét. Megelevenedve a park 
lakói, hogy az embereket becsalogassák a virágok, fák, 
madarak közé. 

A régi vár titokzatossága, és szájhagyomány nyomán 
a csantavéri alagút is mesét sugall. Egy-egy fogalom a 
költészet hangulati és képi elemeibe öltözve, rím és rit-
mus szárnyain repül a pillanatképekbe.

Kívánom, hogy az elkövetkező szürke hétköznapjai-
tokat a képzeletbeli kalandozások tegyék színesebbé. És 
remélem, hogy ha ez az írásaitokban megjelenik, a Rügy-
fakadás olvasóit is jókedvre fogja deríteni.

Tomán Mária

Kedves  
Pajtások!

Varázsszemüveg

Hazafelé menet a szomszéd kutyája mellett elsétálva a távolban 
egy rozsdás kis tárgyra lettem figyelmes.

Ez a tárgy egy piszkos, poros szemüveg volt. Jobban megvizsgálva 
láttam rajta egy karcolást: 1848, Vicces János. Nem tudtam, hogy ez 
mit jelenthetett, de annyira magával ragadott, hogy kénytelen vol-
tam hazahozni. A kerete vékony és régimódi, a lencséje pedig vastag. 
A tárgy szemügyre vétele után megállapítottam, hogy dacára a sok 
évnek, a szemüveg hibátlan állapotban volt. Így hát mi mást tehet-
tem volna, mint hogy felpróbáltam. A lélegzetem majdnem elállt, de 
a székkel együtt a hátraborulást nem úsztam meg. A látvány: egy vi-
lág, amelyben minden fa rügyező, a termés bőséges, a virágok sosem 
hervadnak el, a fű örökké zöld, és a Napot sosem váltja fel a Hold. Az 
álomvilágot sajnos nem sokáig élvezhettem, hiszen valamikor a fárad-
ságos és unalmas tanulásnak is meg kellett valósulnia. Ezt egy érdekes 
edzés és egy izgalmas sorozat megnézése követte. Letusoltam, fogat 
mostam, és a terveim szerint egy jót aludtam volna, de a tudat, hogy 
elképzelhető egy műkincs van az ablakomban, nem hagyott nyugod-
ni. Ezért meg is tekintettem még egyszer a szemüveget, de csak egy 
fénylő papírdarabot találtam a helyén. Szomorúan olvastam: „Az élet 
szép, és nem kell szemüveg, hogy olyannak lásd, amilyennek szeret-
néd.” Kicsit bánkódva, de gyorsan elaludtam, és amikor felébredtem, 
rájöttem, hogy az élet szép, csak vidámnak kell lenni, és reménykedni. 

Ez a szemüveg volt az, ami jó útra térített, és rámutatott arra, hogy 
a mának kell élni, és remélni a szép holnapot.

Fenyvesi Flórián, 6. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Színes vers

Zöld a mező, zöld a táj, 
mint a frissen nőtt fűszál.
Szépen zöldül a fák lombja,
mert a tavasz újjávarázsolta. 

Tele van a világ kékkel,
sok-sok szép vizecskével.
Néha kicsordul a tenger hulláma,
mint a harag mérges árja.

Sárgállik a napsugár,
egyre-egyre fényesebb.
Sok ember kiabál:
„A nap mindennél ékesebb!”

A fekete sötét szín,
mégis sokan szeretik.
A világ esténként
a sötétet keresi.

Milyen színe van a szívnek?
Hát persze hogy piros.
A szerelem lakhelye
mindig barátságos.

Van ám még szín!
Sorolhatnék párat,
de én ezt nem teszem,
mert a szemem rettentően fáradt!

Pámer Bence, Cseh Károly iskola, Ada

Csoda a parkban

Egyszer Karcsú Nelli, a jegenye odaszólt a liliomhoz:
– Liliom, te nem gondoltál arra, hogy jó lenne elmenni a parkból?
– Nem. Miért? Te el szeretnél menni? – kérdezte a liliom.
– Én ugyan nem. Szeretek itt lenni, csak tudod, mostanában keve-

sen sétálnak a parkban.
– Hogy érted? – kérdezte ismét a liliom.
– Nézd, ott ül egy néni a padon. Csak egyetlen anyóka. Senki egyéb. 

A madárházban pedig egy madár sincs.
Elszomorodott Neli is meg a liliom is. Gondolkodtak, mitévők le-

gyenek. Vannak még növénybarátaik, akik szintén szeretnék, hogy sok 
ember járjon a parkba.

– Figyeljetek! – kiáltotta el magát Nelli.
– Fogjunk össze, hívjuk be az embereket a parkba!
– Jó! Rendben! – kiabáltak a növények, mert mindenkinek tetszett 

az ötlet.
Minden növény felöltötte legszebb ruháját, illatát. Szinte ragyogott 

a park. Erre a ragyogásra, s főként az illatra megérkeztek a lepkék, ma-
darak. Énekelni kezdtek. Az ének pedig becsalta a zárt szívű embere-
ket a parkba.

Pár óra múlva megtelt a park. Karcsú Nelli, a jegenye népszerű lett. 
Mindenki őt akarta fényképezni. 

Azóta minden rendben van. A növények örülnek, hogy visszatér-
tek az emberek, Karcsú Nelli is örül, újra csiripelnek a madarak, megint 
olyan, mint régen. Boldogok az emberek. 

Körmödi Valentina, 5. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Óbecse
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Egy név, amelyre képtelenség nem fel-
figyelni, ráadásul nem is művésznév-
ről van szó, a színész ugyanis valóban 

ezen a néven, pontosabban Channing Matt-
hew Tatumként született. Channing viszont 
nemcsak egy hangzatos név. Táncosként és 
modellként kezdte karrierjét, azóta pedig 
számos sikerfilmben láthattuk, például a 
Micsoda srác ez a lány, a G. I. Joe – A kobra 
árnyéka, a Közellenségek című produkci-
ókban, valamint a 21 Jump Street újraér-
telmezésében. Képzelt interjúnk Channing 
Tatummal készült, akinek ír, francia, német 
és indián ősei is vannak. 

– Amikor még fogalmad sem volt róla, 
hogy színész leszel, mi érdekelt legjob-
ban? 

– Nagyon mozgékony srác voltam, és 
rengeteget sportoltam. Érdekelt mindenfé-
le futball, a baseball és a küzdősportok. Ha 
viszont nagyon őszinte akarok lenni, akkor 
legjobban a lányok érdekeltek, és a sportte-
hetségemmel igyekeztem elbűvölni őket. 

– Mégsem lett belőled sportoló? 
– Nem, habár a katolikus középiskola 

után futball szakos főiskolára mentem, de 
nem ment annyira jól, mint ahogyan tervez-
tem. 

– Mit kezdtél magaddal? 
– Kezdetben mindenféle munkát elvál-

laltam, többek között éjjeli klubban dolgoz-
tam, modellkedtem és táncoltam. A szüleim 
persze aggódtak értem, az egészből ők csak 
azt látták, hogy céltalanul sodródom az 
életben. 

– Mi hozott számodra változást? 
– A kétezres évek. Jelentkeztem egy vá-

logatásra, és jól sült el a dolog. Táncosnak 
választottak be Ricky Martin She Bangs vi-
deójába. Egészen jó gázsit kaptam, hama-
rosan pedig a reklámvilág ajtaja is kinyílt 
számomra. Utána pedig elkezdtem modell-
kedni, és úgy tűnt, kiegyensúlyozottabbá 
válik az életem. 

– A szüleid örültek ennek? 
– Örültek, mert korábban nem tudtam, 

mit akarok, sokat kísérleteztem, ide-oda 
csapongtam. Ezek után már némileg biz-
tonságban érezhettem magamat, és hódol-

hattam olyan dolgoknak is, amik valóban 
érdekelnek. 

– Melyek ezek a dolgok? 
– Sok minden: a művészetek, az írás, 

a színészet. Minden, ami felcsigáz. A mo-
dellkedésből kifolyólag sokat utazhattam, 
és sok mindent láthattam kerek nagy vilá-
gunkból. Nem mindenkinek adatik meg ez 
a lehetőség. 

– Hogyan indult a filmes karriered? 
– Epizódszerepet vállaltam a CSI: Miami 

című sorozatban. Rá egy évre pedig, 2005-
ben Samuel L. Jacksonnal játszhattam 
együtt a Carter edző című filmdrámában. 
Innentől nem volt megállás, de az első 
filmjeimben főleg táncosokat formáztam 
meg. A 2006-os Step up-ban egy lázadó 
hiphoptáncost játszok, két év múlva pe-
dig a második részében is megjelentem. 
Később változott a helyzet. 2009. nagyon 
mozgalmas évem volt, ekkor játszottam a 
Közellenségekben, a Bunyóban és a G. I. 

Joe-ba, Dwayne Johnsonnal és Bruce Wil-
lisszel. A múlt évem is jól sikerült, a Magic 
Mike című film erejéig visszatértem a tán-
coláshoz, majd pedig jött a 21 Jump Street, 
amely a nyolcvanas évek ismert sorozatá-
nak a remake-je. Ez a sorozat tette híressé 
Johnny Deppet. 

– Jelenleg mivel foglalkozol? 
– Teljes gőzzel népszerűsítjük Az elnök 

végveszélyben című filmet, de ezt az évet 
számomra a G. I. Joe második része is meg-
pecsételi. 

– Mit tartogatsz a jövő évre? 
– A 21 Jump Street második részét, amely 

teljesen logikusan a 22 Jump Street címet 
kapja. Ezek a filmek már nem pont olyanok, 
mint a sorozat, hangsúlyosabb szerepet kap 
a komédia, épp emiatt örülök annak, hogy 
az új generációk jól fogadták. Ami jó, azt 
nem is kell nagyon megbolygatni, de megé-
ri egy kicsit változtatni rajta. 

L. M. 

Channing 
Tatum
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Vili végre fölállt, nem serényen, csak meg-
adással. Nem lehetett tovább elodázni.

– Van kedve felelni, fiam? – kérdezte 
Novák szelíden, megvakarintva fejét csontvégű 
irónjával.

Mit mondjon erre? Azt nem mondhatja, hogy 
egyáltalán nincsen semmi kedve felelni. Úgyis 
felelnie kell. Lefelé tekintett hát a padon heverő 
könyveire, a számtanra meg a fizikára, melyek 
lapjait babrálgatta, hogy utoljára még erőt kapjon 
tőlük, mint Anteus a földtől. Fejét kissé oldalt haj-
totta. Alig láthatóan vállat vont. Majd így szólt:

– Van.
A tanár örült ennek. Felelni végre kitüntetés. 

De megkérte őt, hogy érthetően jelentse ki eb-
beli készségét:

– Kissé hangosabban.
Vili ismételte:
– Van.
Már készülődött is kifelé, a táblához. Novák 

azonban leintette:
– Csak maradjon a helyén. Mi így is elbeszél-

gethetünk.
Ez lehangolta Vilit. Ő szeretett legalább ki-

menni, kezébe venni a krétát, magasra ugrálva, 
fölkapaszkodva gyorsan törölni a táblát, kisubic-
kolva legutolsó száraz foltocskáját is, érezni, hogy 
ott legalább hasznos izommunkát végez, aminek 
van némi látszatja. Ettől, sajnos, elesett.

– Most ez kibabrál velem – suttogta Vili a fo-
gai között, de ezt nem egészen így mondta.

Novák becsukta könyvecskéjét. Rátekintett.
– Micsoda? – kérdezte szórakozottan. – Önnek 

bizony javítania kell. Egész évben nem nagyon 
iparkodott. Most majd jóváteszünk mindent. 
Ugye, Liszner?

Vili többnyire „kegyelem-elégségessel” csú-
szott át osztályról osztályra Biró Gyurka jóvoltá-
ból, ki az osztályozó konferenciákon kardosko-
dott mellette. Novák is átengedte mindig, egy 
megvető kézlegyintéssel.

(...)
Novák bátorította:
– Kedves fiam, csöppet se féljen. Nem hara-

pom le az orrát. Én még egyetlen diákomat sem 
ettem meg elevenen. Nem tudhatunk mindent. 
Tudásunk véges. Én se tudok mindent. Hát jó. Be-
széljen arról, amiről akar. Akármiről.

Vili komoran állt.
Novák kifelé bámult a viharos délutánra.
– Nincs itt kissé sötét? – szólt. – Jó volna talán 

meggyújtani a lámpát.
Tízen is kiugrottak a padból, hogy a szolgálat-

készség örvén minél nagyobb rendetlenséget okoz-
zanak. A tanár mást gondolt. Leintette őket. Hiszen 
ma úgyse rajzolnak. Csak kicsit eldiskurálnak.

Minthogy Vili a „gazdagság zavarában” semmit 
se tudott választani a dús tananyagból, Novák a 
variatióról, permutatióról, combinatióról, erről a 
bájos elmejátékról csevegett. Vili nem zavarta őt. 
Végül Novák átadta neki a szót, hogy folytassa.

Vili kis tétovázás után ezt mondta:
– Húzunk egy egyenest – bizonyára a táblára 

célozva, az egészséges mozgásra, a kis, üdítő sé-
tára a katedráig.

– Nem bánom – szólt Novák csodálkozva. 
– Húzza meg azt az egyenest. De ne itt. Csak ott. 
Gondolatban.

– Legyen az AB.
– Vagy CD – tódította bosszúsan Novák, ki 

nem szerette a szajkózást.
Vilivel lehetett alkudni: elkapta a szót, mint 

megváltó ötletet.
– Legyen az CD – ismételte.
– Vagy XY – okvetetlenkedett Novák.
Vili megint engedett.
– Vagy XY.
– Mit akar, kérem, most azzal az egyenessel? 

– tört ki Novák. – Minek kell önnek az az egyenes 
a variatiónál? Nem értem önt, nem értem.

Novák nem értette Vilit. Vili sem értette No-
vákot.

Érdekes találkozás.
Zöldy, a csillagász, röhögött.
Vili ezt hebegte:
– Belezavarodtam.
– Mibe zavarodott bele, fiam? Hisz eddig még 

ki se nyitotta a száját.
A tanár másik kérdést ráncigált elő: egy ferde 

síkról szónokolt meg egy reá húzandó merőleges 
egyenesről. Vili az utolsó szavait buzgón vissz-
hangozta, de mikor szabadjára engedte, elné-
mult, tanácstalanul.

Novák, kétségbeesve ennyi értetlenségen, 
föltette magában, hogy mégiscsak megérteti 
vele:

– Nézze, fiam – mondta –, de most jól idefi-
gyeljen, itt van egy ferde sík, idenézzen, ez az 
a ferde sík – és fehér kezével végigszántotta a 
levegőt, aztán fölfelé mutatott –, erre ön innen, 
felülről egy merőlegest húz.

Vili nézte őt s azt gondolta: könnyű neki.
De agyában nem a ferde sík és merőleges 

képe jelent meg, melytől egész lényében ide-
genkedett, csak a hadonászó tanárt látta, mint 
paprikajancsit, az ujjait, arany jegygyűrűjét, meg 
a másikat, melyben karneolkő piroslott. Kevés 
érzéke volt az elvontságok iránt. Mindig csak a 
valóságot fogta föl, mely közvetlenül szeme előtt 
mozgott.

Őszintén szólva nem szerette az öreget. Fő-
képp akkor nem, mikor ily közvetlen volt, s meg 
akarta világítani azt, amit úgyse lehet megvi-
lágítani. Például a labdát emlegette, a diákok 
eme kedvenc játékszerét, a hajítás törvényeinek 

szemléltetésére, vagy a mosolygó, piros almát 
idézte lelki szemei elé, a szabadesés tárgyalásá-
nál. Ezzel az ellenkezőt érte el. Vili nem a para-
bolát kedvelte meg, hanem megutálta a labdát 
is, s nem tanulta meg a szabadesést, inkább le-
mondott teljes életére az alma élvezéséről. Most 
is az motoszkált fejében, mennyivel jobb volna 
gyűrűhintán bukfencet vetni, nyújtón, lengőge-
rendán lógni, bordásfalon fészket csinálni, tizen-
két saslengést kivágni.

– Szóval érti? – vallatta Novák, ki közben meg-
görnyedt, fölegyenesedett, többször mutatva a 
ferdesíkot, a merőlegest, s hogy ne legyen oly 
egyedül, kereste azokat a szemeket, amelyekben, 
akár az övében, az értelem és megismerés villan 
föl, ennek az isteni tudománynak a lángja.

Azok pár szóval megfeleltek. Novák így szólt 
Vilihez:

– Az egész olyan egyszerű.
Vili mérgesen dünnyögte, félhangosan:
– Neked minden olyan egyszerű.
Novák buzdította, hogy kedvet támasszon 

benne:
– És nemcsak egyszerű. Érdekes is.
Vili dörmögött:
– Neked minden érdekes.
Novák tovább próbálta kalauzolni a tudo-

mány ösvényein:
– Hát hagyjuk ezt. Vegyünk egy másik, szintén 

érdekes esetet. A derékszögű paralelepipedont. 
Remélem tudja, hogy mi az. Hogyne tudná – 
szólt, önmagát biztatva, mert nem merte föltéte-
lezni, hogy akadjon oly elvetemült ember, ki ezt 
se tudja. – Tehát a derékszögű paralelepipedon 
élei úgy aránylanak, mint egy aránylik a kettőhöz, 
a háromhoz. Most már az a kérdés, hogy arányla-
nak a köréje írható egyenes henger palástfelüle-
tei? Csak úgy nagyjában mondja el, hogy oldaná 
meg a föladatot. Pár szóval.

Vili erre dühbe jött. Tőle ugyan beszélhettek. 
Fejét széles mellére sunyta, mint akit mélységesen 
megsértettek, s bárhogy faggatták, nem szólt.

Novák lejött a dobogóról, a hetedik pad mellé 
állt, Liszner Vili mellé, hogy baráti jelenlétével erő-
sítse. Néhányszor makogott is valamit Vili, de jobb 
lett volna, ha hallgat, mert minden alkalommal 
újabb titkok kerültek napfényre: kiderült többek 
közt, hogy logaritmust se tudott keresni, hallatlan, 
logaritmust sem, és azt se tudta, hogy mi fán terem 
a köbgyök. Még a régi tananyagot is elfelejtette.

A számtan és fizika tanárja ide-oda sétált, ké-
nyelmesen, mint akinek nem sietős a dolga. Vastag 
cipőtalpa csikorgott a padló gyalulatlan lécein.

Szemügyre vette ezt a fiút. Kurta kabátszá-
rából kibütykösödött a csuklója. Szögletes volt, 

Коsztolányi Dezső

Aranysárkány
(Részlet)
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szánandó. Csuklóján, mind a kettőn, olyan gu-
miszalag feszült, mellyel irodai aktákat szokás  
összeszorítani. Bal kezefejére háromszög volt 
odatetoválva, mint a sziú indiánoknak. Gomblyu-
ka körül, kabátja hajtókáján színes bádogzász-
lócskák, rézgombok, körök díszelegtek, a sport-
egyletek jelvényei, az ő diadalmas zsákmányai.

Novák megkérdezte:
– Mit eszik?
– Nem eszem semmit.
Vili nem is evett semmit, csak úgy motyogott 

mérgében.
– Nyissa ki a száját.
Vili föltárta a száját, mint a cápa. Nem volt 

abban semmi sem. Csak harminckét egészséges, 
fehér, fiatal fog.

– Jól van – szólt Novák –, most csukja be.
Vili becsukta.
Erre Novák csontnyelű irónját zsebkönyvé-

hez ütögette, mély lélegzetet vett, jelezve, hogy 
most következik a tanári prédikáció, melyet a di-
ákok már vártak.

– Liszner, Liszner – kezdte lassan, mély, nem 
kellemetlen hangján. – Mondja csak, micsoda a 
maga édesapja?

Oláh Gyuszi meg volt elégedve. Ő azon a 
délutánon jobban utánozta Novák hangját, mint 
most Novák a sajátját. Mindenkinek eszébe jutott 
ez. Zöldy megint röhögött.

Vili a kérdésre nem válaszolt, mintha nem 
tudná, hogy mi az édesapja, akárcsak a paralele-
pipedont.

Aztán szólt kelletlenül:
– Kereskedő.
– Milyen kereskedő?
Hosszú csönd után, igen halkan:
– Fűszerkereskedő.
Novák ezt természetesen tudta, hiszen náluk 

vásárolt már évek óta. De a feddés ritmusa meg-
követelte a rávezető szókratészi módszert.

– Látja, látja – szólt, mert ilyenkor mindent 
kétszer mondott –, ott a maguk szép, nagy bolt-
jában sok inasra van szükség. Mért nem megy 
inasnak? Nem szégyen az. Aki az eszével nem 
tudja vagy nem akarja megkeresni a kenyerét, az 
keresse meg a két keze becsületes munkájával, 
az arca verejtékével.

Vili csak pislogott vöröslő, sírni készülő sze-
mével, hogy őt, a bajnokot, inasnak küldi. Torkát 
a harag görcse szorongatta.

Novák folytatta:
– Most tavasz van, s künn a mezőn, a szántóföl-

deken, a szőlőkben kezdődnek a munkák, a szán-
tás, kapálás, kötözés. Ehhez sincs kedve? Pedig in-
kább a földet művelné, mint hogy így szomorítsa 
azt az áldott jó édesatyját. Mondja kérem, mivel 
lopja maga az Istennek azt a drága napját?

A formás kis beszéd végéhez közeledett, s az 
utolsó tanulsággal zárult:

– Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Aki nem 
tanul, az...

– Tanultam.
– Tanultam, tanultam – szólt Novák–, könnyű 

azt mondani. Ne tanuljon soha, hanem tudjon. 
Jaj, jaj, Liszner, Liszner.

A „jaj” rosszat jelentett. Novák csak akkor 
használta, mikor fogyni érezte türelmét, s taná-

ri fájdalma jajgatásba csapott. Oláh Gyuszi két 
vonalat húzott könyve szélére, jegyezni kezdte, 
hányszor mondja majd: „jaj”. Egy alkalommal 
ilyen prédikáció alatt huszonhétszer mondta.

Novák áttért a fizikára.
(...)
– Talán a Toricelli-féle űr.
Vili makacsul hallgatott, lelógatva fejét. Kö-

rötte sisteregtek a többiek. Glück Laci kezével-
lábával mutogatta tanítványának, hogy mi az. 
Hangosan súgtak. Novák már ezt se bánta.

Egyszerre fojtott kuncogás hangzott föl a he-
tedik pad körül.

Huszár Bandi a természettan-könyvét Vili felé 
tartotta, mint a ministráns a papnak az evangé-
liumot, hogy olvassa belőle a leckét, de a könyv 
lapján egy arckép volt. Novák Hilda fotográfiája. 
Az a csinos, bájos arcképe, mely kirakatokban is 
látható, s a helyi fényképész szívessége folytán 
nem egy diák birtokába jutott.

Novák a hetedik pad felé hajolva várta a fe-
leletet, de fél szemmel meglátta a fotográfiát, 
mielőtt még eldughatta volna a diák.

Úgy tett, mintha nem vette volna észre. Oda-
szólt indulatosan:

– Ne ízetlenkedjenek. Mit vihognak?
Azzal járni kezdett, izgatottan, le-föl, a padok 

között. Megkerülte a dobogót, újra visszament 
Liszner elé, a hetedik padhoz.

Női nevek voltak ide bevésve, nyíllal átlőtt 
szívek, geometriai idomok, trágár ábrák. Gyűlö-
lettel nézte végig a szamárpadot. Utálta ezeket a 
kormos, fekete kamaszokat, ezeket a kanokat, kik 
nem iskolába valók, csak a levegőt rontják. Egész 
testében reszketett.

És talán tettlegességre is vetemedik, ha meg 
nem pillantja a feléje nyúló kezek sokadalmát, 
melyek nagyujjuk és mutatóujjuk szakadatlan 
mozgatásával kaparászták a levegőt, s szinte orra 
előtt babirkáltak: a diákok törzsüket lehetőleg 
kinyújtva, jobb karjukat támadóan előrefeszítve 
kérezkedtek, hogy ők tudják a Toricelli-féle űrt. 
Ekkor jutott eszébe, hogy mégis mérsékelnie kell 
magát, hiszen ezek csak gyerekek.

– Tudja – noszogatta Vilit – vagy nem tudja?
Vili alig hallhatóan nyögte:
– A Toricelli-féle űr.
De beérte a címmel, mást nem mondott, 

megint lecsuklott a feje.

Novák most rátámadt.
– Igen, az a maga fejében van.
Hatalmas kacagás harsant föl.
– Csönd legyen – mondta Novák.
Ezt a sikerült élcet több ízben alkalmazta, sok 

diákjára, egy előkelő növendékére is, ki évekkel 
ezelőtt járt ide, s azóta államtitkárságig vitte föl, 
és kezében az ünnepi serleggel beszédeket szo-
kott mondani egy igen előkelő kaszinóban. Senki 
se vette rossz néven. Vili azonban, ki eddig csak 
görnyedezett, fejét dacosan fölszegte, s magából 
kikelve kiáltotta feléje:

– Na.
– Mit morog?
– Azt, hogy ne tessék engem nevetségessé 

tenni, tanár úr. Nem bírom. Nem bírom.
És látszott rajta, hogy nem bírja.
Novák ordított:
– Szemtelen.
– Nem vagyok szemtelen.
– Bikfic.
– Nem vagyok bikfic.
– Melák.
– Nem vagyok melák.
Mindenkiben megfagyott a vér. Zöldy se mert 

már röhögni.
Ilyen jelenetek azelőtt sohase fordultak elő 

Nováknál, legfölebb Fórisnál. A tanár homloká-
hoz kapott. Így még nem vesztette el egyensú-
lyát. A szívek viharosan dobogtak. Ebeczky Dezső 
rosszallóan csóválta fejét, Vilire tekintve, mint 
örök tanárpárti.

Vili most kiegyenesedett. Novák eléje állt. Fél 
fejjel magasabb volt a tanítványa.

– Óriás - csúfolta Novák és végignézte –, Achil-
les. Csak a tudása is ekkora volna. Hústorony.

– Ezt ne mondja nekem a tanár úr.
– Micsoda alak. Micsoda nagy alak. Szégyellje 

magát.
Vili fátyolos hangon kiabált:
– Ne tessék engem bosszantani – és fenyege-

tően eléje feszült.
– Tessék? Azt hiszi, talán félek magától? Nem 

félek. Ön akar érett lenni? Éretlen. Leülhet. Vé-
geztünk.

Vili úgy ült le, hogy a pad belenyekkent.
(...)

Ismét egy nagyon ismert regény – hatodikban, nyolcadikban is olvastok belőle részleteket, 
házi olvasmány a középiskolában –, Kosztolányi Dezső Aranysárkány (1925) című regénye 
szerepel mai rovatunkban. Művét Kosztolányi 1932-ben átdolgozta, megírta rövidített, ifjúsági 
változatát. Szakmai körök megegyező véleménye szerint ezt a változatot azonban „nem sza-
bad” tanítani az iskolában, mert az eredeti műből csak egy fiúgimnáziumról szóló (ma érdek-
telen!) történet maradt, amelyben egy bukott diák súlyos elégtételt vesz tanárán (egy másik 
bukott diákkal együtt megveri), aminek következtében Novák Antal öngyilkosságot követ el. Az 
ifjúsági változatból kimarad Novák lánya, Hilda szerelmének és szökésének története is, amely 
nélkül a tanár tettei (öngyilkossága sem) teljesen motiváltak.

Ti most az eredeti regényből olvashattok részleteket, méghozzá legtöbbet vitatott epizódját: 
amikor a rossz tanulót, Liszner Vilit megszégyeníti tanára. A diák, aki majd az érettségin is meg-
bukik, Novákot okolja kudarcáért, és bosszút áll.

Olvassátok el ezt a részletet! Ti hogyan érzitek, értelmezitek: ki itt az áldozat? Hogyan visel-
kedik a tanár? Hogyan reagál Liszner Vili? Szerintem nagyon izgalmas téma. Folytassunk róla 
diskurzust a Gyöngyhalász oldalain!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Ez a nyár kétségkívül a trióké volt, ami azért lássuk be, eléggé 
rendhagyó. Visszatekintőnkben megnézzük, mit hallgattunk 
a nyáron, mely számok és előadók uralták a listákat, amikor 

épp tetőzött a kánikula. 
A szakemberek szerint a zeneszámok fontos szerepet játszhatnak 

az életünkben. Különösen igaz ez a nyári slágerekre, amelyek szinte 
megpecsételik a nyarunkat, azok után pedig bármikor meghalljuk 
ezeket a dalokat, a nyár jut eszünkbe. Most megnézzük tehát, mely 
zeneszámok juttatják eszünkbe – akár sok-sok év múlva is – 2013 
legmelegebb napjait. Érdekes módon, a nyár három nagy világslá-
gerét három alkalmi trió jegyzi.

Get Lucky

A francia zenetörténet elmúlt tizenöt évének legsikeresebb ze-
nei exportcikke, a Daft Punk májusban jelentette meg negyedik, 
Random Access Memories című stúdiólemezét, több mint nyolc év-
vel a legutóbbi, a Human After All után. A duó az albumot beharan-
gozó Get Lucky című dallal eddigi pályafutása legnagyobb sikerét 
érte el. A szerzemény Pharrell Williams Virginia Beach-i énekessel 
és Nile Rodgers New York-i gitárossal készült, akik nemcsak közre-
működnek benne, hanem a komponálásból is kivették a részüket. A 
leginkább tavasszal és kora nyáron hódító Get Lucky akkora sikert 
ért el, hogy úgy tűnt, a nyár legnagyobb, túlszárnyalhatatlan sláge-
re lesz. Azután viszont még egy szám a fülünkbe mászott, és onnan 
aztán nem lehetett kiűzni. 

Blurred Lines

A Get Lucky-t végül is Robin Thicke-nek sikerült túlszárnyalnia. 
Ez azért is meglepő, mivel a Los Angeles-i énekes korábban az 
amerikai és a brit dallistán sem szerepelt a tízes mezőnyben, kivéve 

debütáló dalával, a 2002-es When I Get You Alone-val, amely való-
jában Beethoven egyik szerzeményének újraértelmezése. A kezdeti 
siker után viszont Robin csak diszkrétem tündökölt, a nagy áttörés 
pedig az idén nyáron jött össze. Robin július végén – a címadó felvé-
tel sikere révén az eredeti tervekkel ellentétben korábban – kiadott 
Blurred Lines című stúdiólemeze már a hatodik a sorban. A címadó 
szerzemény a Get Luckyhoz hasonlóan két társszerzővel és közre-
működővel készült: ismételten Pharrell Williamsszel és T. I. atlantai 
rapperrel. A Blurred Lines a nyár legmeghatározóbb slágere lett, és 
szinte biztosra vehető, hogy 2013 legsikeresebb dalaként vonul be 
a zenetörténetbe. Ami még nagyon érdekes, hogy ezzel Pharrell 
Williams lett a nyár legmeghatározóbb előadója, hiszen mindkét 
zeneszámot jegyzi.  

Wake Me Up!

Az idei nyár még egy fülbemászó, toplistákat ostromló zene-
számot adott, szintén egy triótól. Avicii svéd lemezlovas-producer 
– akárcsak a Daft Punk – egy énekessel és egy gitárossal: a kalifor-
niai Aloe Blacc-kel és Mike Einzigerrel, az Incubus rockzenekar tag-
jával komponálta és rögzítette a Wake Me Up! című szerzeményét. 
Ez lett a nagy nyár végi sláger, hiszen Avicii ezzel harangozta be a 
napokban megjelenő True című első stúdióalbumát. 

Avicii tehát újdonságnak számít a zenevilágban. Mindössze hat 
éve zenél, de máris a világ legjobb lemezlovasai között tartják szá-
mon. A svéd srác huszonhárom évesen ért a csúcsra, de útja koránt-
sem volt zökkenőmentes. Tizenhét éves korában még úgymond 
szórakozásból pakolgatta egymásra a dalokat, a saját kisszobájában 
alakította ki a stúdióját. Avicii saját példájából kiindulva gyakran 
hangoztatja, hogy nem kell milliókat befektetni ahhoz, hogy va-
laki elkezdjen zenével foglalkozni. Neki elég volt néhány szoftver, 
a többi a kitartáson múlott, hogy megtanulja kezelni a rendszert, 
valamint a kreativitáson. Hozzáteszi viszont, hogy azért nem árta-
nak a  jó barátok sem, ő is a haverjainak mutogatta először a mixeit, 
ők pedig egyre intenzívebben biztatták, hogy töltse fel a zenéket 
a netre. A többi szinte zenetörténelem, Tiësto felfigyelt Aviciire, és 
rögtön meghívta, hogy legyen az egyik legmenőbb ibizai partihely 
rezidense. Avicii élt a lehetőséggel, és a siker sem maradt el. Wake 
Me Up című zeneszáma, valójában a gyökerekhez való visszatérés, 
legalábbis a lemezlovas szerint. A szám kapcsán azt osztotta meg 
rajongóival, hogy ahhoz a hangzásvilághoz tért vissza, amit régeb-
ben hallgatott, mert igazán újat csak a régivel együtt érdemes al-
kotni. 

Összeállította. L. M.

A triókat szerettük
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Saját magát is legyőzte
Calvin Harris még áprilisban állított fel rekordot a brit listán, 

majd rekordját saját maga döntötte meg. Korábban hét fel-
vétellel Michael Jackson járt az élen. A skót dalszerző-producer 
lett ezek után az első, aki egy nagylemezről nyolc zeneszámmal 
szerepelt a brit rangsor tízes mezőnyében. Calvin Harris viszont a 
kilencedikkel is bejutott, az Ayah Marar jordán énekesnővel ké-
szült Thinking About You szerzeményével. A zenész tavaly ősszel 
forgalomba került 18 Months című harmadik stúdióalbumáról az 
Egyesült Királyságban a Rihannával készült We Found Love, a Flo-
rence Welchcsel létrehozott Sweet Nothing volt listavezető. Négy 
szerzeménye került második helyre, a Kelisszel előadott Bounce, 
a Feel So Close, a Ne-Yóval készült Let’s Go és az Example-vel 
megálmodott We’ll Be Coming Back. A késői albumkiadás jócs-
kán hozzájárult a rekordhoz, a korong tulajdonképpen most sem 
számít öregnek, és elképzelhető, hogy még egy dalt lemásolnak 
róla. A megjelenés óta a Tinie Tempah-val készült Drinking from 
the Bottle, és az Ellie Gouldinggal készült I Need Your Love is fel-
került a listára. 

Cordozar Calvin Broadus Jr., 
azaz Snoop Dogg hivata-

los sajtóközleményben közölte 
a nagyvilággal, hogy legutóbbi 
jamaicai utazásán, Bob Marley 
tiszteletére átkeresztelkedett 
Snoop Lionra, helyi rasztafári 
szertartás keretében. Innentől 
kezdve tehát hivatalosan is ez a 
neve. A rapper azt is megerősí-
tette, hogy ez nemcsak egysze-
ri hóbort nála, innentől kezdve 
valóban Snoop Lion néven 
működik, és a reggae-zenének 
adja át magát. Állítólag azért 
szánta rá magát erre a lépésre, 
mert megcsömörlött a raptől, 
és már nem talált benne sem-
mi izgalmas kihívást. Kijelenté-
sének nyomatékot adott a tény 
is, hogy legújabb slágere, a La 
La La már egy igazi reggae-
szám. Snoop Reincarnated 
(Reinkarnálódva) címmel do-
kumentumfilmet is forgatott a 
karib-tengeri szigetországban, 

és azt is elárulta, hogy meg-
győződése szerint ő az újjászü-
letett Bob Marley, míg mások 
szerint teljesen elment az esze. 
Snoop korábban is hódolt a 
névváltoztatás hóbortjának. 
Karrierje elején, az 1990-es 
években Snoop Doggy Dogg-
ként tűnt fel. A Doggy később 
eltűnt, viszont előszeretettel 
aggatott magára különféle be-
ceneveket. Kedvence a Dogg-
father volt.

Valóságshow-ból filmbe 
A Transformers 4, illetve a sorozat újabb epizódjához egészen 

érdekes módon zajlott a casting. Eddig is köztudott volt, 
hogy a Transformers negyedik része kötődik majd Kínához, hi-
szen két ottani nagy sztár is leszerződött a filmre, de ráadásként 
újabb négy szereplő csatlakozott a stábhoz. Ennek érdekessége 
viszont, hogy szerepüket egy másik műsornak köszönhetik. Ők 
nyerték meg azt a bizonyos valóságshow-t, amely győzteseinek 
egyik nyereménye volt, hogy bekerülhettek a filmbe. Az érdeklő-
dés egyébként hatalmas volt: hetvenezren jelentkeztek az április-
ban indult műsorba. 

Újabb csillag a sétányon
Vin Diesel amerikai színész csillagának is szorítottak helyet Hol-

lywoodban. A színész valóban rengeteg széles körben ismert 
filmben villogtatta meg tehetségét. Ezek például a Ryan közlegény 
megmentése, a Halálos iramban, az xXx, a Pitch Black stb. A színész 
általában igazi keményfiúkat  alakít, de azért a drámai szerepek sem 
állnak tőle távol. Több mint húsz éve egyengeti karrierjét, és ennek 
tiszteletére kapta meg a 2504. csillagot a Hírességek sétányán. Az 
átadón a színész elmesélte az egybegyűlteknek, hogy miután ti-
zenhét évesen még New York menőbb helyein volt kidobóember, 
megtiszteltetésnek veszi, hogy harminc évvel később csillagot kap. 
Vin Diesel következő filmje, a Riddick mostanában került a mozik-
ba, de a Halálos iramban 7. részén is dolgozik már, amit várhatóan 
a jövő év júliusában láthatnak a rajongói.

Snoop, az oroszlán
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Sokan nem is tudják, mennyi veszély 
leselkedik rájuk, miközben kedvenc 
közösségi oldalukat használják. Renge-

teg mindent elárulnak magukról, nyílttá teszik 
fiókjukat, és ezáltal bűnözők támadásainak te-
szik ki magukat. De lehet az akár egy irigy ba-
rát, egy megsértődött egykori szerelem, vagy 
akár üzleti megfontolás is, amiért érdemes 
megszerezni Facebook fiókod jelszavát! Fon-
tos, hogy tudd, mit tehetsz ez ellen és hogyan. 
Éppen ezért szedtük össze neked a legfonto-
sabb beállításokat!

Facebook biztonsági tipp No 1.
Törekedj arra, hogy Profil képed mindig 

kisfelbontású kép legyen. Így nem tudnak ide-
genek használható fotókat szerezni rólad. 

Facebook biztonsági tipp No 2.
A Beállításokon belül az Adatvédelemnél 

és a posztolások alkalmával ellenőrizd, hogy 
kik láthatják az általad megosztott informáci-
ókat és tartalmakat.

Facebook biztonsági tipp No 3.
Bármit is osztasz meg a Facebookon, 

mindig állítsd be, hogy csak az „Ismerősök” 

láthassák azt, legyenek azok akár fényképek, 
közétett albumok, videók. Az elérhetőségeid 
(email cím, telefonszám) láthatóságát „Csak 
én” opcióra váltsd (ha megadod), soha ne 
tedd közzé az e-mail címed és telefonszámod 
a Facebookon. 

Facebook biztonsági tipp No 4.
Beállítások  Adatvédelem  Ki találhat 

rám?  Keresők találati listájában megjelen-
jen a te idővonalad – ezt lehetőség szerint 
kapcsold ki. Kivételt képezhet az a felhaszná-
ló, aki üzleti célokra, mint tanácsadó akarja 
használni Facebook oldalát. Ezeknek az em-
bereknek is inkább a céges oldal létrehozását 
javasoljuk! 

Facebook biztonsági tipp No 5.
Állítsd be a következőt: Beállítások  Biz-

tonság  Biztonságos böngészés bekapcsol-
va, ahogy a Bejelentkezési értesítők is.

Facebook biztonsági tipp No 6.
Ne kattints gyanús kapcsolatokra, linkre, 

idegen URL-re, mint például a http://ow.in és 
hasonló URL-ekre, mind csalást és kártevőve-
szélyt rejtenek magukban!

Facebook biztonsági tipp No 7.
Ne kattints, olyan linkre, mely hivatkozást 

kínál a Facebook bejelentkezési oldalra. Ezért 
mindig a https://www.facebook.com címről 
lépj be profilodhoz. Gyakori az olyan jelszó-
lopás, melyben a felhasználót átirányítják egy 
oldalra, ahol minden leütést mentenek, így 
megszerzik a belépési e-mailhez tartozó jel-
szavadat is!

Facebook biztonsági tipp No 8.
Ne használj olyan alkalmazást és szoftvert, 

amely nem hivatalos Facebook alkalmazás, és 
mégis be tudsz jelentkezni róla a Facebook 
oldalra. Ezért a közösségi oldalra csak a Face-

book hivatalos alkalmazásairól lépj be. Nem 
kell azonban minden olyan alkalmazástól tar-
tanod, amit egy cég vagy egy rajongói oldal 
indít, és bizonyos jogokat kér tőled, pl. a posz-
toláshoz. A közhiedelemmel ellentétben nem 
minden ilyen program adathalász program, ha 
nem használod ezeket, sok jó játékélménytől 
vagy nyereménytől esel el! 

Facebook biztonsági tipp No 9.
Soha ne add ki senkinek a jelszavadat, és 

ne hagyd ott a géped úgy, hogy nem lépsz ki a 
Facebook oldalról! Bármilyen hihetetlen: erre 
sokan nem ügyelnek, de gondoljunk bele, ha 
valaki hozzáfér a fiókunkhoz, olyan, mintha a 
nevünkben beszélgethetne ismerőseinkkel…

Facebook biztonsági tipp No 10.
Ne használj könnyen kitalálható jelszava-

kat! A testvéred, szerelmed, kutyád, macskád 
neve lesz az első, amit kipróbálnak azok, akik 
fel akarják törni a fiókodat. Ezekenkívül is nyil-
ván vannak olyan szavak, adatok, melyek jel-
lemzőek rád. Ezeket ne használd! Biztos találsz 
olyan egyszerűen megjegyezhető szót, amit 
esetleg egy szintén megjegyezhető számmal 
kombinálsz, és máris sokkal nehezebben lesz 
kitalálható a jelszód! 

(PCW)

Tíz alapvető biztonsági tipp 
Facebook felhasználók számára



Jó
 P

aj
tá

s, 
26

. s
zá

m
, 2

01
3.

 sz
ep

te
m

be
r 1

9.
�1

Élt egyszer egy király és egy királyné.  
Hosszú éveken át vártak hiába egy gyer-
mekre, míg végül a sors megajándékozta 

őket egy kislánnyal, akit Aimée-nek neveztek el.
A királyi pár boldogsága azonban nem 

tartott sokáig, mert egy nap a hajó, amin a 
kisbaba is utazott, kettétörött egy viharban, és 
elsüllyedt. A csecsemőt megóvta az ég, és egy 
távoli parton kivetette magából a tenger. Egy 
ogre talált rá, aki éppen a feleségével sétált. S 
bár az ogrék általában megeszik a gyerekeket, 
a kislány láttán úgy döntöttek, hogy inkább 
maguk felnevelik, mert később jó feleség lehet 
az egyik fiuk számára. Aimée mellé egy erdei 
tündért fogadtak fel dadának.

Eközben a kislány szülei kétségbeesetten 
kutattak Aimée után. Teltek-múltak az évek, 
de sehol sem bukkantak a nyomára. Tizenöt 
év után már úgy érezték, nincs remény, és le-
mondtak arról, hogy gyermeküket valaha is 
megtalálják. A király ekkor üzent bátyjának, 
hogy küldje el hozzájuk a legderekabb fiát, 
mert belőle lesz a trónörökös. A király fivére 
pedig útnak is indította a középső fiát.

Aimée időközben szép lánnyá cseperedett. 
Az egyik ogre ifjú beleszeretett, de a lány nem 
tudta viszonozni a vonzalmát, mert már a gon-
dolat is elrettentette, hogy egy ogre felesége 
legyen. Kedvenc időtöltése volt, hogy a ten-
gerpartot járt a vihar után, és a vízből kisodort 
állatokat visszahajította a vízbe, hogy megvéd-
je őket az ogréktól. Egy nap, mikor a parton sé-
tált, egy ájult férfira bukkant. Megmentette az 
életét, miközben fogalma sem volt arról, hogy 
ez az ember valójában az unokafivére, s nem 
is tudtak egymással szót váltani, mert Aimée 
nem beszélte az emberek nyelvét. Azt viszont 
sikerült megértetnie az ifjúval, hogy veszély-
ben van, és el kell bújnia egy barlangban. A 
lány titokban mindennap ételt és italt vitt a 
fiúnak, és egy idő után nagyon megkedvelte. 
Hogy kimutassa barátságát, egy medált aján-
dékozott neki. A kis ékszerbe bele volt karcolva 
a neve, s a fiú rádöbbent, hogy ez a lány nem 
más, mint unokahúga, Aimée hercegnő.

Egy nap a fiatal ogre, aki nagyon szerette 
a lányt, úgy döntött, ideje összeházasodniuk. 
A lány halálra rémülten rohant a herceghez, 
hogy nála vigasztalódjon. Mikor visszatért az 
ogrékhoz, útközben megsértette a lábát egy 
tüskével, és nem tudott lábra állni. A herceg 
nem értette, hogy a lány miért nem látogatja 
meg, ahogy korábban mindig tette, ezért fel-
kerekedett, hogy megkeresse. De alig bújt elő 
a barlangból, az ogrék észrevették, és elkapták. 
Aimée teljesen kétségbeesett, nem tudta, ho-
gyan védhetné meg a herceget attól, hogy a 
szörnyek gyomrában végezze.

Aztán mégis kigondolt egy tervet. Az ogrék 
minden este, mielőtt nyugovóra tértek, arany-
koronát tettek a fejükre. A hercegnő levette az 
egyik kis ogre fejéről a koronát, és a herceg fejére 
rakta. Mikor a nagy ogre felébredt, megragadta 
a kis ogrét, s minthogy nem volt a fején a korona, 
azt hitte a herceg az, és megette. Aimée a követ-
kező éjjel ugyanígy mentette meg unokafivére 
életét, ezúttal az emberevő óriásnő ébredt fel, s 
a férfi helyett az egyik kis ogrét falta fel.

A hercegnőnek eszébe jutott, hogy az og-
réknak van egy varázspálcája, amivel annak 
idején megidézték az erdei tündért. A lány a 
pálca segítségével elérte, hogy emberi nyel-
ven tudjon megszólalni, és végre beszélhessen 
a herceggel. Az ifjú tüstént elmesélte neki, 
hogy ő az eltűnt Aimée hercegnő, s a lány ab-
ban a pillanatban elhatározta, hogy elszökik az 
ogréktól. Volt az ogréknak egy tevéjük, felültek 
a hátára, és útnak indultak. A lány tudta, hogy 
az ogrék észrevennék az eltűnésüket, ezért el-
varázsolt egy babszemet, hogy az válaszoljon 
helyette, ha az ogrék kérdeznek tőle valamit.

Egy kis ideig sikerült megtéveszteni őket, 
de végül az óriásnő észrevette, hogy a lány és a 
herceg eltűntek. Felkapta hát az ura a hétmér-
földes csizmáját, és azzal eredt a nyomukba. 
Mikor a hercegnő észrevette, hogy az óriás 
követi őket, a varázspálcával a herceget csó-
nakká változtatta, a tevét tóvá, önmagát pedig 
révésszé. Az ogrét sikerült becsapni, csalódot-
tan tért haza a feleségéhez. De az asszony ala-
posan leszidta, hogyan lehetett ilyen ostoba, 
hogy hagyta magát rászedni. Elmondta az urá-
nak, hogy a lány magához vette a varázspálcát, 
és bármilyen varázslatra képes, így az ogre 
megint elindult utánuk, hogy megtalálja őket.

De Aimée újra észrevette, s mielőtt odaért 
volna hozzájuk, a herceget festménnyé változ-
tatta, a tevét egy oszloppá, önmagát meg egy 
törpévé. Az ogre nem ismerte fel őket, és nem 
is gyanakodott, ellenben sikerült alaposan 
összezavarni, és csüggedten haza is ment.

Az ogre felesége most már alaposan feldü-
hödött, és úgy döntött, ő maga megy a szöke-

vények után. A hercegnő hamar átváltoztatta 
a herceget egy narancsfává, a tevét elrejtette 
egy kis dobozba, belőle meg egy kis méhecs-
ke lett. Mikor a dühös ogre asszony odaért, a 
hercegnő addig csipkedte, míg az meg nem 
futamodott. Így menekültek meg egy nagy ve-
szedelemtől, de ismét bajba kerültek. Arra járt 
ugyanis néhány utazó, akik magukkal vitték a 
varázspálcát, s anélkül sem a hercegnő, sem a 
herceg nem tudott visszaváltozni.

Élt arra egy királylány, aki nagyon szeretett 
abban az erdőben barangolni, ahol történe-
tesen a narancsfa is állt. A lányt elbűvölte a 
fa szépsége, és mindenáron szerette volna ki-
ásatni, hogy elültesse a saját kertjében. Aimée 
azonban szörnyen féltékeny volt a királylányra, 
ezért valahányszor a fa közelébe akart menni, 
folyton megcsípte. Ilyenkor a herceg és Aimée 
mindig összevesztek, de aztán hamar ki is bé-
kültek. A királylány hiába próbált a fa közelébe 
menni, a méhecske sosem hagyta. A lány ek-
kor, hogy megvédje magát a méhtől, letört egy 
ágat a narancsfáról, és meglepetten látta, hogy 
vér folyik belőle. A királylány nagyon megijedt, 
és mikor találkozott egy tündérrel az erdőben, 
mesélt neki az elvarázsolt fáról. A tündér vissza-
változtatta a narancsfát herceggé, aki arra kér-
te a tündért, hogy a méhecskének is segítsen, 
hogy újra emberi alakot ölthessen. A tündér 
teljesítette a kívánságot.

Aimée és a herceg megköszönték a király-
lány és a tündér segítségét, majd együtt haza-
utaztak a hercegnő szüleihez, és hamarosan 
összeházasodtak.

Madame d’Aulnoy meséje

A méhecske és a narancsfa
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KOS

Úgy tűnik, sokkal nagyobb tehet-
séged van valamihez, mint ahogy ed-
dig gondoltad. Dolgozz sokat ezen az 
elkövetkezendőkben, mert még sokra 
viheted. Telis-tele vagy energiával. Hasz-
nosítsd! Igen jó hatással lehetsz azokra, 
akiknek nehezen megy a tanévkezdet.

BIKA

Igencsak kezdesz rákattanni egy bi-
zonyos témára. Nincs ezen semmi szé-
gyellnivaló, sőt, nyugodtan mutasd meg 
a világnak! Ki tudja, mi sül ki belőle... 
Minden gondolatod leköti valami, ami 
igazából csak terhet jelent a számodra. 
Töprengj rajta nyugodtan, de magad is 
rájössz majd, hogy jobban jársz, ha ap-
ránként elfelejted.

IKREK

Ideje nekilátnod valamihez, amit már 
régóta halogatsz. De ne ugorj egyből 
fejest a mély vízbe, inkább gondold jól 
végig a dolgot, nehogy elölről kelljen kez-
dened! Szuper ötletekkel van tele a fejed, 
már csak a gyakorlatba kéne átültetned 
őket. Ha halogatod, akkor sosem lesz be-
lőlük semmi, úgyhogy munkára fel!

RÁK

Ha határozott elképzelésed van va-
lamivel kapcsolatban, ne engedj belőle 
egy centit sem. Tartsd magad az elveid-
hez, mert könnyen pórul járhatsz. Légy 
résen, mert valaki, aki közel áll hozzád, 
visszaélhet a bizalmaddal. Fontold meg 
jól, kivel mit osztasz meg, különben na-
gyot koppanhatsz a végén.

OROSZLÁN

Ne töprengj túl sokat azon, hogy mi 
vár rád. Végre megpihenhetsz egy kicsit, 
és élvezheted az életet. Jelenleg van mit 
élvezned. Előreléptél valamiben, viszont 
nem állhatsz le. Szusszanj egy kicsit, 
mielőtt továbblépsz, de ne sokáig tét-
lenkedj.

SZŰZ

Igencsak ki tudod akasztani a kör-
nyezeted egy-két ötleteddel, néha még 
sportot is űzöl belőle... De most kivé-
telesen jobb lenne, ha inkább az össz-
hangon dolgoznál. Ne aggódj, ez múló 
állapot. 

MÉRLEG
Ne pörögj túl sokat az apróságokon! 

Nyugodtan dőlj hátra, és ábrándozz az 
előtted álló egy évről. Rengeteget hozhatsz 
ki belőle, csupán kitartónak kell lenned. A 
legtöbben csak vállat rándítanak, amíg te 
szinte teljesen padlót fogsz egy bizonyos 
dologtól. Ne fújd fel ennyire, hiszen pikk-
pakk meg tudod oldani.

SKORPIÓ
Jobban jársz, ha kicsit meghúzod magad. 

A tanárok mindenáron rá akarnak szállni va-
lakire, akivel példálózhatnak a héten. Jobb, 
ha nem te leszel az. Bármit csinálsz, azonnal 
neked ugrik valaki, úgyhogy jól teszed, ha 
kicsit kimaradsz a reflektorfényből, és vissza-
húzódsz egy időre.

NYILAS
Akármennyire is nehezedre esik örül-

ni az új tanévnek, erőltesd meg magad és 
mosolyogj! Meg fogsz lepődni mennyi jó 
dolog történik veled, ha jó a hozzáállásod. 
Most kipróbálhatod, mennyit lendíthet a 
napodon a pozitív hozzáállás. Ezt a hetet 
máshogy úgysem tudod átvészelni, ezért 
mosolyogj, és hódítsd meg a világot!

BAK
Ne vedd félvállról a dolgokat! Végezd el 

a teendőidet az elvárásoknak megfelelően, 
különben csak nehezíted a dolgod. Fogakat 
összeszorítani, és hajrá! Nem várt kihívások-
kal kell szembenézned, de semmi olyannal 
nem lesz dolgod, amit nem tudnál meg-
oldani. Ne ijedj meg, higgy magadban, és 
minden rendben lesz!

VÍZÖNTŐ
Úgy tűnik, divatot teremtesz – már megint! 

Azonban számolj vele, hogy időbe fog telni, 
amíg a környezeted is megérti, mi a jó abban, 
amit csinálsz. Totálisan lenyűgöz valami, olyan-
nyira, hogy szinte teljesen megfeledkezel a 
valóságról. Azért legalább fél lábbal próbálj a 
földön maradni, nehogy orra ess!

HALAK
Tanév elején nemcsak a diákok, a taná-

rok is nehézkesen lendülnek bele a mun-
kába. Tegyél meg minden tőled telhetőt, 
hogy ne hergeld fel őket, úgyis te húzod 
a rövidebbet... Bármilyen erős ellenféllel is 
kerülsz szembe, fontos, hogy bármi áron is 
kiállj magadért. Védd meg az igazad, ha el-
ismerést szeretnél kivívni magadnak.
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Június 15-én, szombaton Komáromban megtartották a VI. Kaszás 
Attila Versmondó Fesztivált. A csantavéri Hunyadi János Általános 

Iskolát Horvát Réka, Kecsenovics Kitti és jómagam, Capár Ákos kép-
viseltük. 

Pénteken délelőtt indultunk a hosszú útra. Már az utazás is jó volt, 
hiszen megálltunk fagyizni Magyarország leghíresebb cukrászdájá-
ban. Hatórás utazás után érkeztünk Komáromba. A szállásunk egy 
középiskolai kollégiumban volt. Vacsorázni pedig egy közeli étterem-
be mentünk. A verseny szombaton reggel Kaszás Attila szobrának 
megkoszorúzásával kezdődött. Minden versenyző két verssel érke-
zett a versenyre. Nagyon izgultunk, mielőtt elszavaltuk a verseinket, 
de ennek ellenére sikerült a legjobb tudásunk szerint elmondani. 
A legjobbak a délutáni döntőbe kerültek, ahol a szakmai zsűri újra 
meghallgatta őket, és odaítélte a fődíjat és a különdíjakat. A díjkiosz-
tó ünnepség után vacsorázni mentünk, és fáradtan dőltünk az ágyba. 
Vasárnap reggeli után indultunk haza. Természetesen most is megáll-
tunk fagyizni! 

Délután értünk haza, és ezzel véget ért ez a csodálatos komáromi 
kirándulás.

Capár Ákos, 6. a osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Komáromban jártunk

A nyári szünetben sok izgalmas dolog történt velem. De a 
legizgalmasabb az volt, mikor elmentünk Görögországba, 

Polihronóra. 
Legtöbb időt a strandon töltöttünk. Esténként fagyiztunk. Az 

egyik nap játékot is kaptam. Voltunk étteremben is. Én giroszt 
ettem. A harmadik este az öcsémmel kacsatalpakat és búvár-
szemüveget kaptunk, amivel búvárkodni lehet. Másnap reggel 
azonnal kipróbáltuk. Az utolsó nap megjöttek a mamáék. A nagyi 
hozott süteményt, ami nagyon jólesett. 

Losonczi Miklós, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Az idén a nyári szünet izgalmasan kezdődött. Júniusban Zen-
tára mentünk, a Mosolytenger fesztiválra. Amíg anyu fo-

nalból polipokat készített a gyerekeknek, addig én a tesóimmal 
garasokat gyűjtöttem. A garasokat célbadobálásokkal lehetett 
összegyűjteni, és aztán elkölteni trambulinozásra vagy fagyira. 
Nagyon szép és érdekes volt a napunk. Késő este hullafáradtan 
érkeztünk haza.

Ezek után hol az egyik, hol a másik nagyimnál vendégesked-
tem.

Júliusban nagyon meleg volt, amit otthon, a medencében fü-
rödve élveztem. 

Augusztusban keresztelőre és lakodalomba mentünk. A szü-
net utolsó hetében Kyránál aludtam, ami nagyon jó volt.

Jól éreztem magam.
Kovács Szuzana, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Velem sok minden történt a nyáron. Sokat voltam a nagyszü-
leimmel. A kelebiai mamáméknál született három nyuszi, 

nagyon aranyosak. A padéi mamámnál pedig két kiskutya. Az 
egyiket tanítgattam, és nyakörvet tettem a nyakára.  Kis idő múl-
va már mellettem sétált az utcán.

Egy-két hétvégén fürdeni voltunk. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Sokat ugráltunk és csúzdáztunk a barátommal. 

Voltam két táborban. Nagyon jó volt mindkettő. Megünnepel-
tük a szülinapomat. Tízéves lettem. Néhányan felköszöntöttek. 
Anyukámtól és apukámtól ajándékot is kaptam. 

A szünet végén elmentünk Magyarországra, Szegedre egy 
napra. Jól éreztük magunkat. Sokat sétáltunk és fagyiztunk.

Gyorsan elmúlt a nyár. Küszöbön az ősz, és vele az iskola is.
Miskolci Helga, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Visszapillantás 
a nyári szünidőre

Sipraga Lúna
4. osztálj,
J. J. Zmaj iskola
Szabadka

Sztantity
Barbara

4. osztály
J. J. Zmaj iskola

Szabadka
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12–16 pont: Kevély primadonna
Szeszélyes hercegkisasszonyként viselkedsz 
a randikon, hogy lássák a srácok, milyen 
különleges személlyel van dolguk. Sírba 
viszed a pincéreket, ha nem részesülsz 
ötcsillagos kiszolgálásban. Persze klassz 
érzés lehet, ha valakit agyonsztárolnak, te 
viszont kissé túlzásba viszed a dolgot. Aki 
úgy viselkedik, mintha körülötte forogna a 
világ, attól lassan elfordulnak az emberek, 
és képtelen lesz a normális kapcsolatterem-
tésre. Nem attól leszel figyelemreméltó, ha 
folyton azt hangoztatod, milyen nagysze-
rű vagy. Aki igazán magabiztos, másokat 
is hagy érvényesülni. Úgyhogy, amikor a 
barátnőd legközelebb a sikerein lelkesedik, 
próbáld megállni, hogy a saját dolgaidra 
tereld a szót. Tanács: ha megismerkedsz 
valakivel, tegyél fel neki három kérdést, 
hogy kiderüljön, mi a közös érdeklődési 
területetek.

6–11 pont: Belevaló csajszi
Magabiztos, varázslatosan izgalmas lány 
vagy, nem véletlen, hogy ezt nem igyekszel 
folyvást mások tudomására hozni. Persze 
kiteszel magadért a tanáraid előtt, és meg-
próbálod levenni a lábáról a párod baráta-
it, de sosem annyira, hogy mindenki mást 
a háttérbe szoríts. Mivel jól érzed magad 
a bőrödben, nem látod szükségét annak, 
hogy mindenki mást letarolj, ha be aka-
rod bizonyítani, mennyit érsz. Ha például 
a fodrászod kanárisárgára festi a hajad, 
feljogosítva érzed magad, hogy megkérd a 
hiba korrigálására, de azért nem förmedsz 
rá. Akkor sem tombolsz, ha a srácok nem 
fordítják rád száztíz százalékig a figyel-
müket. Te aztán ismered a módját, hogyan 
nyűgözd le a környezeted.

0–5 pont: Szánalmas szolgalélek
Azonnali önbizalom-serkentő vitaminkú-
rára van szükséged. Talán jobb volna, ha 
nem hagynád, hogy a kedvesed az orrod 
előtt flörtöljön a barátnőddel. Miért nem 
állsz a sarkadra? Úgy látszik, nem tudod 
feltárni a valódat, és képtelen vagy kinyil-
vánítani az elvárásaidat, mivel nincs meg 
hozzá a kellő önbizalmad. Szedd össze 
magad, s próbáld meg reklámozni a jó 
tulajdonságaidat. Képzeld magadról azt, 
hogy valami márkás termék vagy: tedd 
látványossá az előnyeidet, és ismerd fel, 
milyen igényeknek felelnek meg. Lehet, 
hogy hihetetlenül okos tanácsokat tudsz 
osztogatni a barátaidnak, kiváló spor-
toló vagy, esetleg ahhoz értesz, hogyan 
kell fergeteges bulikat rendezni. Ha tehát 
ilyesmire terelődik a szó a társaságban, 
ne fukarkodj az észrevételeiddel. Amint  
összeszedsz magadnak egy kis önbizal-
mat, mindjárt helyére tudsz majd tenni 
bárkit, aki nem bánik veled megfelelően.

Értékelés

Beképzelt vagy?
Azt hiszed, mindenki hasra esik tőled? Vagy éppenséggel 

úgy érzed, fabatkát sem érsz? Mindjárt megtudod, hányadán 
állsz magaddal. Ragadj papírt, s írd fel a válaszaid betűjelét!

1.  Kávézni mész a pároddal. Miközben felszolgálják az italt, 
nekiáll cseverészni a mobilján. Mit teszel?
a)  Nyugodtan üldögélsz tovább, várod, hogy végre befejezze a 

beszélgetést. (0 pont)
b)  Merőn nézed, amíg le nem teszi a telefont, majd 

szemrehányást teszel neki. (2 pont)
c) Odainted a pincért, és rendelsz még egy italt. (1 pont)

2. Sosem indulsz el hazulról anélkül, hogy:
a)  Rendesen kisminkelnéd magad, belőnéd a frizud, és 

ellenőriznéd a körömlakkodat. (2 pont)
b)  Szájfénnyel kikennéd magad, és napszemüveg mögé bújnál. 

(1 pont)
c) Fogat mosnál. (0 pont)

3.  Milyen gyakran fordul veled elő, hogy a vendéglőben 
visszaküldöd az ételt, vagy újracsináltatnád a frizurád?
a)  Igen gyakran, és olyankor jelenetet is rendezel. Miért is érnéd 

be silányabb minőséggel? (2 pont)
b) Alig. Nem akarsz senkit sem megsérteni. (0 pont)
c)  Csak olyankor, ha teljesen mást kértél, mint amit kapsz.  

(1 pont)
4.  Első alkalommal buliztok a kedvesed haverjaival (meg azok 

barátnőivel). Mit viselsz?
a) Lezser nadrágot és garbót. (0 pont)
b)  A legszebb ruhakölteményedet. A srácok nyilván kifekszenek 

majd, a csajaik meg hadd sápítozzanak. (2 pont)
c)  Valami szép, de nem túl feltűnő cuccot, például egy farmert 

csini trikóval. (1 pont)

5.  A suli előtt várod a párodat, amikor észreveszed, hogy épp 
egy bájos osztálytársával beszélget. Mit teszel?
a)  Kedvesen bemutatkozol a lánynak, azután tapintatosan jelzed, 

hogy akár mehetnétek is. (1 pont)
b)  Halkan odaköszönsz nekik, aztán türelmesen várakozol, míg el 

nem búcsúznak egymástól. (0 pont)
c)  Rá se hederítesz a csajra, a srácba pedig belekarolsz, mintha 

jeleznéd: „Kopás kisanyám!” (2 pont)
6.  Hogyan vélekedsz Jennifer Lopez fenomenális bevásároló-

körútjairól?
a)  Álmaid netovábbja az ilyesmi. Már csak ezért is szívesen lépnél 

Jen nyomdokaiba. (2 pont)
b) Néha kicsit túlzásba viszi. (1 pont)
c) Őrültség! (0 pont)

7.  Rosszul sikerült egy fontos dolgozat. Hogyan közlöd a hírt a 
barátaiddal?
a)  Sorra felhívod őket, hogy elpanaszold, micsoda balszerencse 

ért. (0 pont)
b)  Bevallod, hogy le vagy sújtva, ugyanakkor bizonygatod, hogy 

sokkal jobb eredményre számítasz a közeljövőben. (1 pont)
c)  Úgy teszel, mintha meg lennél elégedve az osztályzattal.  

(2 pont)
8.  A barátnőd izgatottan meséli, micsoda fantasztikus ruhát 

kapott. Hogyan reagálsz?
a) Elkezdesz érdeklődni a részletek iránt. (1 pont)
b)  Együtt örülsz vele, aztán fokozatosan a saját dolgaidra tereled 

a szót. (2 pont)
c) Kissé elcsüggedsz, amiért neked nincs ilyen cuccod. (0 pont)
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok, és már egy ideje az elalvással van 
gondom. Az iskola miatt általában már 10 órakor le kell feküd-
nöm, de sehogy sem tudok elaludni. Forgolódok az ágyamban, 
nem találom a helyemet, millió gondolat cikázik az agyamban. 
Már a meleg tej ivását is megpróbáltam, de nem segített, hogy ki-
kapcsolódjon az agyam, és elaludjak. Kérlek, segíts! Mit 
tegyek, hogy időben el tudjak aludni, mert reggel, 
amikor felkelek, hulla fáradt vagyok.

Álomtündér”
Válasz:
Kedves Álomtündér!
Úgy látszik, az Álomtündéreknek is néha gond-
juk van az elalvással és az álmatlansággal, 
ugyanúgy, mint a serdülők nagy részének. Sok 
minden közrejátszhat az elalvási gondoknál. 
Okozhatja a feszültség, a stressz, a szorongás, 
amit az egyén a nap folyamán megél, de a féle-
lem érzése is megbújhat a háttérben. Hogy mitől 
vagyunk feszültek, miért szorongunk, félünk, em-
bere válogatja: iskola, tanulás, osztályzatok, szere-
lem, barátság, családi gondok, és még sorolhatnánk. 
De a környezeti ingerek is hozzájárulhatnak az elalvási és 
alvási gondokhoz. Mivel a megfelelő, pihentető alvás 
testi-lelki egészségünk egyik motorja, fontos, hogy 
ezen a téren is rendben legyen az életünk. 
 A külső vagy belső forrásból érkező ingerek az 
éberségi szint általános növekedését indíthat-
ják meg az agyban (ún. arousal). A felszálló 
retikuláris aktiváló rendszer (ARAS) az alvás és 
az ébrenlét ritmusos változását szabályozza. 
(Ha érdekel a téma, nézd meg az ábrát, de a 
lexikonokban is utánanézhetsz.)  Például, ha 
állandóan működik a számítógép vagy a tévé-
készülék, CD-lejátszó vagy más zenegép, folya-
matosan serkentő ingereket küld a hallási, látási, 
kinesztetikus (testmozgással kapcsolatos) érzékelé-
sen keresztül az agyban lévő területeknek. Ha éhesek, 
szomjasak vagyunk, vagy fáj valami, szintén éberebbek 
vagyunk, gondunk lehet az elalvással.

Ahhoz, hogy csökkenjen az éberségi állapot, az izmoknak el kell 
lazulniuk, a hallási és látási ingereket le kell csökkenteni (csend, 
félhomály vagy sötétség), lélegzz egyenletesen stb., és biztosan 
hamarosan elnyom az álom. Ugyanúgy jót tesz, ha este nem nézel 
valamilyen izgalmas vagy félelemkeltő filmet, inkább az ágyadban 
olvasol valamit. A koffeintartalmú italok fogyasztását is el kellene 

hagyni már estefelé, mert azok is izgatóan hatnak az ideg-
rendszerre. Lefekvés előtt a jógából lopott lazító gyakor-

latok is hozzásegíthetnek a jobb alváshoz, pihenéshez. 
Ha kedvenc italod a tej, akkor egy kanál mézzel segít 

az álomvilágba való utazásban.  És persze, amit nem 
szabad kihagyni, az a rendszeresség, következetes-
ség és a kitartás. Ha egyik este korábban, a másik 
este később van a lefekvés ideje, vagy mások a kö-
rülményei, biztos, hogy továbbra is gondod lesz az 
elalvással. Végül még a bárányszámlálás is számí-
tásba jöhet. Remélem, ezt nem kell magyaráznom, 

hogyan is megy. Ha az elalvási gondok egy hónap-
nál tovább is fennállnak, és napközben koncentráci-

ós és figyelemzavar, tanulási gondok, a fáradtság tü-
netei jelentkeznek, feltétlenül orvoshoz kell fordulnod,  

mert ha hosszú időn keresztül küzdünk velük más, szervi 
betegségek is kialakulhatnak.

„Kedves Bizalmas!
Kérlek, segíts, hogyan hívjam fel magamra a szim-

pátiám figyelmét! Mit tegyek?!
Help!

Kékfestő”
Válasz:
Kedves Tanácstalan!
Ismerkedéskor általában első és alapvető lépés 
a tekintetek találkozása, ezt követi a „szemezés”. 

Ilyen módon ismerkedjetek. A szemkapcsolat, a 
szemezés a kommunikáció művészete. Megosztom 

veled az én kedvenc útmutatómat, amelynek a Sze-
mezés, kezdőknek címet adtam.

Így szól:
1. Ha megtetszik egy fiú, ne menj oda hozzá rögtön! Várj, míg 

egy kicsit jobban megismeritek egymást.
2. Állj meg úgy, hogy a fiú lásson téged.
3. Titkon ellenőrizd le, hogy a te irányodba néz-e. Ha tetszel neki, 
biztos, hogy többször is feléd fordítja az arcát minden alkalommal, 
amikor meglát.
 Most jön a neheze!
4. Türelmesnek kell lenned! Ha elkapkodod, megijed, és messze 
elfut tőled. Ha túl gyorsan reagálsz, elveszítheti a bátorságát. (Ne 
feledd, az ő számára is minden új, és ő is kételyekkel, félelmekkel, 
szorongással telve áll előtted.)
5. Ha beszédbe szeretnél elegyedni vele, hosszabb ideig tartsd rajta 
a tekintetedet, nézd (ne bámuld!), és mosolyogj rá. Ha szerencséd 
van, ez elég lesz ahhoz, hogy megtegye az első lépést, és odajöjjön 
hozzád.
6. Ha nem úgy viselkedik veled, ahogy te szeretnéd, adj neki esélyt, 
ne dobd el egyből, mert lehet, hogy csak egy kicsit szégyenlős, ha 
másra nem tud nézni, csak a tornacipő orrára.
És végül, a 7. „parancsolat”, úgy viselkedj vele, ahogyan te is sze-
retnéd, hogy veled viselkedjenek. Azt nyútsd neki, amit te is kapni 
szeretnél!
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Évekkel ezelőtt órákat töltöttünk a MySpa-
ce-en, az Iwiwen, vagy csak MSN-ezéssel. 

Manapság ezek helyét szinte teljesen átvette 
a Facebook, a Twitter, amikkel szintén felfog-
hatatlanul sok időt töltünk. De vajon tényleg 
függők vagyunk-e?

Ezt szerencsére könnyen eldönthetjük, ha 
a függőség jeleire világítunk rá a következő 
kérdések megválaszolásával. Jellemzőek rád 
a következő tünetek?
1.  Ha otthon hagyod az okostelefonodat, el-

veszettnek és magányosnak érzed magad, 
amiért nem tudod ellenőrizni a Facebooko-
dat vagy frissíteni a Twitteredet.

2.  Naponta hússzor ellenőrzöd a Facebook 
fiókodat.

3.  Ha nincs válasz vagy reakció az utolsó blog-
bejegyzésre 12 órán belül, mérhetetlenül 
szomorú leszel.

4.  Ha elutazol valahova a laptop nélkül, hiány-
érzeted van.

5.  Több közösségi médiás alkalmazásod van 
az iPhone-odon, mint más típusú alkalma-
zások.

6.  Képes lennél 24 órát sorban állni a legújabb 
kütyü premierjén, csak azért, hogy nagyobb 
képernyőn frissíthesd a Facebookodat.

7. Több online barátod van, mint valódi.
8. Tweetelsz a mobilodon, miközben sétálsz.
9.  Hamarabb bejelentkezel reggel a Faceboo-

kodra, mint hogy fogat mosnál.
10.  Ellenőrzöd a Facebookod és a Twittered 

az ágyból, miután már „lefeküdtél”.
Arra a kérdésre, hogy melyik a leginkább 

közösségi médiafüggő ország a világon, a ha-
vonta átlagosan közösségi oldalakon töltött 
idő szerint az ausztráliaiak állhatnak a dobo-
gó élére, őket másodikként követik a britek, 
Olaszország a harmadik, míg az USA a negye-
dik helyen áll, az ötödik spanyolok előtt.

És milyenek a te közösségi oldalakhoz 
kapcsolódó szokásaid?

A gondolatoknak, éppúgy, mint a kimon-
dott szónak, hatalma van. Gondolataid 

meghatározzák életedet, energiahullámai 
visszahatnak rád, rólad pedig a környezetedre 
sugározzák fényüket. Hogy életigenlő, mások 
által is kedvelt, pozitív kisugárzású ember vál-
jék belőled, tudatosítsd magadban a pozitív 
létszemlélet alapelemeit.

Minden úgy jó, ahogy van. Ez nem azt je-
lenti persze, hogy nem veszünk tudomást a 
nehézségekről, hogy szőnyeg alá kell söpörni 
a problémáinkat, hanem, hogy elfogadjuk a 
kialakult nehéz helyzetet, hiszen az csupán a 
felszín, a látszat. A pozitívan gondolkodó em-
ber képes a felszín alá hatolni, s felismerni a 
nehézség mögött húzódó, számára hasznos, 
kihívást jelentő, pozitív valóságot. Higgadtan, 
humorral telve sokkal könnyebb átvészelni a 
nehezebb időket.

Pozitív érzés
A gyűlölködő, haragos ember tudattala-

nul is taszítja a többieket, negatív energiákat 
sugároz a környezete felé. Ha mégoly nagyon 
dühös is vagy valakire, igyekezz kiegyensú-
lyozott maradni, hiszen ne feledd, a negatív 
energiák visszahatnak rád is. 

Senki sem jobb vagy rosszabb a másik em-
bernél. Csak mindenkinek más feladata van. 
Létünket 95 százalékban a belső képek és ér-

zelmek határozzák meg. Ezért fontos, hogy a 
képzelet segítségével pozitívvá alakítsd saját 
belső világodat. Színezd kedved szerint éle-
ted kifestőkönyvét, ne engedd, hogy egy-egy 
kudarc vagy mások rosszindulata sötétre fes-
se a fölötted ragyogó eget.

Pozitív akarat
Az akarat hatalmas teremtő energia. Tö-

rekedj céljaid megvalósítására, de soha ne 
mások kára árán érj célt.

Pozitív beszéd
Sokan állandóan beszélnek, mégsem 

mondanak semmit. Másokról pletykálnak, 
vagy csak lelki szemétládának használják tü-
relmes hallgatóságukat. Tanulj meg hallgatni! 
Lehet, hogy valamelyik barátodnak éppen 
arra van szüksége, hogy valaki türelmesen 
végighallgassa, nem pedig „bölcs” tanácsokra 
vágyik. Bátoríts, vigasztalj, de ne légy kéret-
len tanácsadó.

Pozitív cselekvés
Légy kedves, türelmes, segítőkész! Bármit 

teszel, légy tudatos, cselekedj felelősséggel, 
mértékletesen. A cselekvés mindig mozgás: 
lendítsd mozgásba magadat és másokat is, 
hogy ne uralkodhasson el rajtad a tétlenség, 
az unalom.

Pozitív élet
Ha pozitívan élsz, valóban élsz. Tartalom-

mal, vidámsággal töltsd meg a napjaidat. Az 
életet, a napokat nem lenne szabad tétován 
tengetni: alakítsd, vezesd úgy, ahogy szá-
modra a legtöbb örömöt hozza. Kapcsolata-
idban törekedj a harmóniára, és tanulj meg 
örülni az egészen apró dolgoknak is.

Kamaszként gyakran lehetsz éhes, és 
az étkezések között is folyamatosan 

rágcsálnál. Az iskolában sem árt az ener-
gia, ám az ételkínálat általában nem túl 
bőséges, és pláne nem egészséges. Vidd 
magaddal a saját egészséges és finom 
nassolnivalódat!

Íme néhány egyszerű és olcsón elké-
szíthető nasi, amely értékes táplálék a 
kamaszok szervezetének.

Zöldség, gyümölcs
A legegyszerűbb egy finom almát 

vagy körtét enni tízóraira vagy ebéd 
után. Persze a csoki és a sós keksz csá-
bítóbban hangzik, de mindenképpen 
kerüljön egy-egy idénygyümölcs is a 
táskádba. A szendvicsbe pedig érdemes 
becsempészni egy szelet paprikát vagy 
paradicsomot, uborkát.

Muffin másképp
Nemcsak nassolnivalónak, hanem 

reggelire is kiválóak a muffinok. Cso-
koládé vagy karamell helyet azonban 
ízesítsd őket mandulával, mogyoróval 
vagy aszalt gyümölcsökkel.

Házi diákcsemege
Vásárolj a piacon idénygyümölcsö-

ket és magvakat. Otthon keverd össze 
őket egy nagy tálban, reggelente pedig 
kis dobozkákba csomagolva remekül 
belefér bármilyen táskába. Ez egy sok-
kal gazdaságosabb megoldás, mint ha 
a boltban vennéd a diákcsemegét, így 
ráadásul a saját ízélsednek megfelelően 
állíthatod össze.

Müzliszelet
A boltban kapható müzliszeletek 

megtévesztőek lehetnek, hiszen ren-
geteg hozzáadott cukor van bennük. 
Nem nagy munka otthon összeütni egy 
finom müzliszeletet. Az alapja általában 
zabpehely, dió vagy egyéb magvak. 
Kedvünkre ízesítsük aszalt gyümölcsök-
kel, étcsokoládéval vagy kókuszresze-
lékkel. Az interneten rengeteg receptet 
találhatsz.

Vigyél 
nassolnivalót 

a suliba!

Gondolkodj pozitívan!

Függsz a közösségi oldalaktól?
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Kolozsvár (románul 1974-ig Cluj, azóta 
Cluj-Napoca) város Romániában. Er-
dély történelmi központja és legjelen-

tősebb városa. Az egykori Kolozs vármegye, 
ma Kolozs megye székhelye. Az Európai Unió 
96. legnépesebb városa. Két színházával, két 
operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intéz-
ményével és számos középiskolájával az or-
szág fontos kulturális központja.

Egyike volt annak a hét erődített városnak, 
amelyekről Erdély német nevét (Siebenbür-
gen) kapta. Híres ezenkívül Mátyás király és 
Bocskai István fejedelem szülővárosaként, il-
letve az unitárius vallás bölcsőjeként. Számos 
műemléke közül a legnevezetesebbek a Szent 
Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás-
szobrával, a Farkas utcai református templom, 
illetve a Bánffy-palota.

A 179,5 km2-nyi területű város Kolozs 
megye székhelye. Nagyváradtól 152 km-re 
délkeletre, a történelmi Erdély szívében, az 
Erdélyi-középhegység és az Erdélyi-medence 
közötti területen helyezkedik el. A Kis-Sza-
mos és a Nádas-patak völgyében található, 
de egyes városnegyedei átnyúlnak a szomszé-
dos patakok (Kajántó-patak, Borháncs-patak) 
völgyébe is. Három oldalról dombok veszik 
körül, amelyeknek magassága 500 és 825 mé-
ter között van.

Az emberi település nyomai a kőkorszakig 
követhetők. Ebben a régióban a legrégebbi, 
neolitikumból származó leleteket ugyancsak 
a város környékén találtak. A római kor mély 
nyomokat hagyott a város fejlődésében, a régi 
római castrum virágzó várossá alakult. Római 
neve Napoca, ennek emlékére kapta a város 
1974-ben a Cluj-Napoca nevet. A népvándor-
lás századai után, a 10. és 11. század forduló-
ján a régi Napoca helyén, a jelenlegi Óváros 
területén keletkezett a középkori ispánsági 
vár. A Kolozsvár nevű, szerény katonai erődít-
mény körül magát a várost a szász telepesek 
(úgynevezett hospesek, azaz vendégek) a 13. 
században kezdték felépíteni. 1270-ben V. Ist-
ván király a települést az erdélyi püspöknek 
adta, de 1316-ban újból királyi várossá emel-
te. Falai a 15. században épültek. Kolozsvárott 
született 1443. február 23-án Mátyás király.

A Bánffy-palota Kolozsvár főterén álló ba-
rokk épület, a mai Kolozsvári Művészeti Mú-
zeum székhelye. 1774–1786 között Johann 
Eberhard Blaumann böblingeni származású 
kőfaragó és építész tervei alapján készült 
Bánffy György, Erdély kormányzója számára.

A palota egy 66×48 méteres négyszöget 
tölt ki, belső udvara négyzet alakú, oldalai-
nak hossza 26 méter. Fő homlokzata különös 
gonddal kiképezett, középen négytengelyes 
erkély, alatta hármas tagozatú főkapu nyílik. A 
homlokzat attikáján mitológiai istenszobrok és 
a griffes Bánffy-címer látható. A palota bővel-
kedett magas rangú vendégekben: 1817-ben 
a gubernátor az Erdélybe látogató I. Ferenc 
császárt és feleségét, Karolina Augusztát fo-
gadta, de vendégeskedett itt Miksa főherceg 
is. A palotában kétszer járt Ferenc József csá-
szár és király, 1852-ben és 1887-ben.

Kolozsvár főtere a Belváros központja, 
ez volt a középkori városfallal övezett város 
piactere. Eredeti neve Nagypiac volt, s csak 
1869-től vált hivatalossá a Főtér megjelölés. 
A kolozsvári Főtér szabályos, tágas négyszöge 
századok óta tanúja a város mindennapi éle-
tének, eseményeinek. Központi fekvésére jel-
lemző, hogy máig is alig lehet úgy közlekedni 
a városban, hogy ne kelljen áthaladni rajta. 

A térből messze kimagaslik a legrégibb 
épület, a Szent Mihály-templom, amely a 14. 
század óta uralja a teret. A tér épületei a 15. 
századtól a 19. századig minden fontosabb 
építkezési stílus jegyeit megőrizték.

A Főtér nyugati házsorán található a város 
egyik legrégebbi gótikus lakóépülete, a kato-
likus plébániaház. Belső udvarában 1996-tól 
Szervátiusz Jenő szobrászművész állandó kiállí-
tása látható. A nyugati sor kiemelkedő épületei 
a Jósika-palota, amelyet az első emeleti erkélyt 
tartó négy oszlopa miatt Lábasházként emle-
getnek a kolozsváriak, a Rhédey-palota, amely-
nek Jókai úti hátsó szárnyán márvány emlék-
tábla hirdeti, hogy itt tartotta első előadásait 
az 1792-ben megalakult Erdélyi Magyar Nemes 
Színjátszó Társaság. A ház Főtér felőli homlok-

zatán a Rhédey-címer és Rhédey János koronás 
monogramja látható. A Főtérre csak sarkaival 
tekint be a Pákey Lajos tervei szerint felépített 
és 1895 decemberében megnyitott New York. 
Ebben a szállodában hajdanán számos író, köl-
tő és művész lakott, köztük Jókai Mór is, Kolozs-
váron tett látogatásai során.

Mátyás király szülőháza Kolozsvár legré-
gebbi emeletes háza, jelenleg a Művészeti 
Egyetem épülete.

A ház az 1440-es években Méhfi Jakab 
jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, nála 
szállt meg, valahányszor Kolozsváron járt 
Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János felesége. Itt 
hozta világra 1443. február 23-án (szülőházi 
emléktáblájának felirata szerint március 27-
én) fiát, Mátyást, aki 17 évvel később Magyar-
ország királya lett.

A ház fennmaradását a különböző kivált-
ságok biztosították, 1467. szeptember 28-án 
Mátyás király minden adó alól felmentette a 
házat. Ez egy olyan kiváltság volt, ami rendkí-
vül értékessé tette az épületet, és biztosította 
aránylag változatlan fennmaradását.

Azóta természetesen több átalakításon is 
átment a gótikus épület, ma csupán az utca 
felőli rész őrzi eredeti kinézetét.

1887-ben I. Ferenc József adományt tett, 
hogy illő módon emléktáblával jelöljék meg 
a házat.

A Mátyás-szoborcsoportot ünnepélyes 
keretek között 1902. október 12-én avatták 
fel Kolozsvár főterén, amelynek összhangját 
a város legnagyobb szülöttének, Mátyás ki-
rálynak a szobra teszi teljessé. A Szent-Mihály 
templom déli homlokzata elé, a Pákey Lajos 
tervezte talapzatra felállított szoborcsoport 
Fadrusz János legkiemelkedőbb alkotása, Ko-
lozsvár szimbóluma.

A szoborcsoport már első látásra is fensé-
ges hatást kelt. A győztesen bevonuló, hadai 
fölött szemlét tartó Mátyás királyt ábrázolja, 
aki teljes páncélzatba öltözve a kengyelben 
áll, két kézzel fogott kardját a ló hátán pihen-
teti, fejét győzelmi babérkoszorú díszíti. A szo-
bor alsó talapzatára állított négy vitéz hódoló 
gesztussal áll a király előtt. 

M.T.–ÚMKÚ 
Fotók: Lennert G.

Kolozsvár

Mátyás szobra... ...és szülőháza
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Skandináv rejtvény (26.)
Százötvenöt éve született a 19. századi magyar történeti szobrászat legnagyobb alakja. 

Rejtvényünkben megtalálod a nevét, egyik alkotását és a város nevét,  
ahol az fel van állítva.

Betűrejtvények

Keresztrejtvény
Vízszintes sorok: 1. Vonuló szárnyasok, 8. Nobélium 

vegyjele, 9. Szintén, 10. Esterházy Péter, 11. Lantán, 12. Ilyen 
kutak is vannak, 16. Egyfajta fecske, 18. Kóla egynemű be-
tűi, 19. Jogi betűi keverve, 20. Utca franciául (ék. f. ), 21. Mer 
betűi, 23. Vevőt keres rá, 26. Igen olaszul, 28. Omszk folyója, 
29. Germánium vegyjele, 31. Nemzete, 32. Kötőszó.

Függőleges sorok: 2. Rajz, 3. Kímélő étrend, 4. Kis Osz-
kár, 5. Kecskebeszéd, 6. Becézett szülő, 7. Forma, 8. Szep-
tember 23-án van az őszi..., 13. Ilion, 14. Fiatal (ék. h.), 15. 
Azonnal, fordítva, 17. Ilyen rádió is van, 20. Vés, 22. Rágcsál-
nivaló becézve, 24. Farmermárka, 25. Az egyik napszak, 27. 
Férfiruhadarab, 30. Kertet művel.

ÁR              GY
SZS

O                    E 
AD

ATNS             M
1 2 3

B
ŐS    ÖS

Ű

4

L 501

2

1 M

EGY

3

HÖMPÖLY-
GŐ TÖMEG

UGYAN!

KELET 

KÖLTÖZŐ-
MADÁR

FEJETLEN 
BOGÁR

YPSZILON

LILA VIRÁGÚ 
NÖVÉNY

KÉN

IGEN 
SZERBÜL

-..., -RE

LEKVÁR 
(ÉK. H.)

NÉVELŐ

KI SZERBÜL

EGYFAJTA 
IGE

CIPÉSZSZER-
SZÁM

50

A MEGTETT 
ÚT

VAN 
FIZETÉSE

500

FORDÍTVA 
ÁS-E

FOHÁSZ

KETTŐZVE 
JÁTÉK

IMA UTÁN 
MONDJUK

TÁBLAKÉP

SZERB 
ELÖLJÁRÓ

SZŐLŐ-
INDA

49

NÉMET 
FOLYÓ BETŰI

C. Y.

AZ ELSŐ 
FÁBÓL VOLT

TEMPUS

HANG- 
TALANSÁG

A FELSŐ FOK 
JELE

NEVETŐ 
(ÉK. H.)

ÉSZAK-
AMERIKA

X, Y, ...

BELGRÁD

DEHOGY!

AZ ÁBÉCÉ 
ELSŐ BETŰI

NORD

ŐRLŐ-
ÜZEM

FRANCIA-
ORSZÁG

NEMES-
GÁZ

DÉLBEN 
PIHEN

TEÁZUNK 
BELŐLE

URÁN

NAPSZAK

HÁBORGAT

BRIT

ÁBELKA

NAGY- 
HATALOM

NULLA

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31

32
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Berakós rejtvény
– Nem akarom becsomagolni.

Betűrejtvények
1. nevelőnő, 2. Hübele Balázs, 3. páni félelem, 4. barátfüle

Keresztszavak
Vízszintesen: morális, tornyos, odatoló

Függőleges sorok: forraló, szántás, folyosó
Szóbetoldó

lak
Körszámtan

10 – az első számból kivonunk 4-et, az így kapott számhoz 
hozzáadunk 5-öt, és így folytatjuk

Játék a betűkkel
Vízszintesen: dák, ara, lap; akó, pár, ara; láp, ára, tud

Függőlegesen: dal, ára, kap; apa, kár, óra; lát, áru, pad
Kitöltőcske

torna
A 24. skandináv rejtvény megfejtése:

ALEXANDER KORDA, A NAGYMAMA
Könyvjutalmat kap:

SULC DORKA, BÁCSKERTES

Kicsi sarok

Miniberakós

Keresztszavak

A 25. szám megfejtései

Betűpótlás

Pótold a hiányzó 
betűket úgy, hogy 

vízszintesen és füg-
gőlegesen is értelmes 
szavak alakuljanak ki. 

Szótagolva

– Mondjon egy hosszú szót, Jean!
– Gumi.
– Ez magának hosszú?
– 
(A poén a rejtvényben.)

Vízszintes sorok: 1. A vicc poénja, 4. Olasz tűzhányó, 5. Lassú 
mozgású, 6. Ivásra alkalmas.

Függőleges sorok: 1. A levest meghagytam, 2. Szavazatgyűjtő 
láda, 5. Fordítva rakás.

Szótagolva írd be a válaszokat.

ANTAL, ENDRE, KINGA, MÁRIA, TERÉZ

Rakd be a fenti neveket a rejtvényrácsba, olyan sorrendben, 
hogy a kiemelt oszlopban egy tantárgy neve alakuljon ki.

1.  S Z . R . T . L . S
2.  D . . R . Z . S

Pótold a hiányzó magánhangzókat. Ha sikerül, akkor két őszi 
munkának a nevét kapod eredményül.

Betűpótlás

D M I

A I S

R N K

D H S

Á O O

R L K

A L K O Z Á S

E L E E T É K

E L T A CS O L

1
NEM

2
UR AM

3
DE

4
ET NA NYÚJT

TEM
5

LOM HA

6
MEG I HA TÓ

A A

A Á

E Á

E E

É Ő

Ö Ö

Ü E

Írj oszloponként  
azonos mássalhangzókat 

az üres mezőkbe úgy, 
hogy értelmes szavak 

alakuljanak ki.
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Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat,
Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat!
Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat.
Légy a vendégünk, légy az emlékünk,
Ünnepeljük meg az új találkozást…

Hallhattuk az Illés együttes szép dalát  augusztus 30-án a vidám 
tanévnyitó ünnepségen, az óbecsei Petőfi Sándor iskolában. Ek-
kor üdvözölték egymást a diákok, majd a negyedikesek,Turzai 

Valéria és Háin Tünde tanító néni tanítványai felelevenítették a vakáci-
ós élményeiket. Ha a vakáció el is múlott, a jókedvük megmaradt. Vidá-
man jelenítették meg az ő és ó betűk kalandjait, s Demjén Ferenc:  De 
nehéz az iskolatáska című dalát énekelték, táncoltak... 

Mindannyian szeretjük hűséges folyónkat, a Tiszát, s a felsősök egy 
csokorra való róla szóló népdalt énekeltek el.

A műsor után a tanító nénik léptek a színpadra: Tufegdžić Mónika, 
Máté Ágota, Simin Daniela, Cseszák Bezeg Julianna és Vender Drenka, s 
egyenként szólították föl a leendő kis tanítványaikat.

A pedagógus, Horváth Lídia szólt néhány kedves szót a leendő  kis 
elsősökhöz, s elmondták, hogy a játszás mellett ezentúl komoly munka 
vár rájuk: megtanulnak majd írni, olvasni, számolni…Végül boldog tan-
évkezdést kívánt nekik.

Majd az igazgató, Szűcs Budai Engelbert is köszöntötte a vendé-
geket, a szülőket, a nyolcadikosokat, akiknek az idén már pályát kell 
választaniuk… Külön szólt a kis elsősökhöz: – Mától kezdve előttetek 
is mindennap kitárul a Petőfi Sándor iskola kapuja. Idősebb társaitok-
kal együtt kívánjuk, hogy öröm legyen számotokra a játék és a tanulás. 
Minden tanulónak sikeres és örömteli tanévet kívánunk! Végül Kuszli 
Angéla magyartanárnő tanítványa, Bagi Natália elszavalta Aranyos Sz. 
Attila Kisiskolások köszöntője című versét.

 Itt az idő, kicsi gyermek,
iskolánkban szépen köszöntelek.
Itt az idő, kicsi gyermek,
vedd magadhoz tollad, könyved!
Ne félj és ne ijedj meg,
a tanítók nem esznek meg!
Este nézd meg a mesédet,
holnapra készítsd elő könyveidet!
Reggelente korán kelj,
az iskolában tanulni kell!
Tanulj szépen, játékosan,
fejlődj, gyarapodj okosan!
Kis játékodat elhozhatod,
de ígérd meg, az órán nem mutogatod!
Tanulj szépen, kitartással,
bírj az írással-olvasással!
Az idő múlását észre se veszed,
már tudod számolni a tízeseket! 

Végezetül a Magyar Nemzeti Tanács ajándékcsomagja mellett a kis 
elsősök  az óbecsei önkormányzat ajándékát, a láthatósági mellényt is 
átvehették Ferenci Galgó Andreától, aki szintén kifejezte jókívánságait. 

K. E.

Újra itt van, újra itt van…

A főiskolások a Tiszáról szóló népdalokat énekeltek

A kis elsősök a tanító nénikkel és Szűcs Budai Engelbert igazgatóval 

A negyedikesek tánca

Bagi Natália verssel köszönti az elsősöket



Jó
 P

aj
tá

s, 
26

. s
zá

m
, 2

01
3.

 sz
ep

te
m

be
r 1

9.
�1

Az ősz beköszönte a gyerekek számára 
az iskolakezdést, ezzel együtt a ba-

rátokkal való újratalálkozást is jelenti. De 
tudod-e, hogy nem mindenhol van ősz? És 
tudod-e, hogy ez az évszak mit jelent az élő-
világ számára?

Mik az évszakok?
Hazánk a mérsékelt égövön helyezkedik 

el, ahol jellemző a négy évszak váltakozása. 
Évszaknak az időjárás olyan hosszabb, cikli-
kus periódusait nevezzük, amelyek rendsze-
resen, hasonló jellemzőkkel térnek vissza. 
Ezek a ciklusok jól megkülönböztethetőek 
más tipikus időjárási időszakoktól. Égövün-
kön a tavasz, a nyár, az ősz és a tél ilyen idő-
járási szakaszok. A trópusi és szubtrópusi 
területeken nem különböznek egymástól 
ilyen markánsan az évszakok.

Az őszi hónapok
Az ősz hónapjai a szeptember, az ok-

tóber és a november. A nyári napfordulót 
követően (június 21.) fokozatosan rövidül-
nek a nappalok. Augusztus végétől az idő 
is hűvösebbre fordul. Közeledik a tél, és erre 
az óriási változásra az egész élővilágnak fel 
kell készülnie. A hideg közeledte sok állat 
számára a költözést jelenti, hiszen vannak 
olyanok, akik a hideg ellen úgy védekeznek, 
hogy ezt az időszakot más területen töltik 
(például a vándormadarak), de előfordulnak 
olyanok is, akik téli álommal (például a med-
vék) vészelik át ezt az időszakot.

Miért válnak meg 
lombkoronájuktól a fák ősszel?
A fák a vízből és a levegőből a napfény 

segítségével fontos építő- és tápanyagokat 
termelnek a leveleikben. Télen, amikor a víz 
megfagy a talajban is, a fák gyökerei nem 

tudnak elég vizet felvenni. A lombos fák 
azért, hogy nehogy szomjan haljanak, úgy 
vészelik át a telet, hogy lombkoronájukat 
ledobják. Mivel a fák takarékos élőlények, 
mielőtt ősszel ledobják levéldíszüket, a le-
velektől elvonják a valóban fontos alkotó-
részeket, hogy elraktározzák azokat. Ezeket 
az anyagokat a fa nem tudja a fotoszintézis 
során előállítani. Ilyen elem például a mag-
nézium, amit a klorofill (ez adja a falevél 
zöld színét) tartalmaz. Ez bomlik le ősszel, és 
ennek hiányát látjuk ilyenkor. Ezért – a lát-
szattal ellentétben – nem sárgává válnak a 
levelek, hanem csak a zöld szín vonódik ki 
belőlük. Tulajdonképpeni építőanyagát, a 
cellulózt és néhány sárga és piros színező-
anyagot tavasszal könnyedén újraépíti a fa 
levelén keresztül, ezért ősszel a zöld eltűné-
se után ezek a színek tűnnek elő, és adják az 
őszi táj semmihez nem hasonlítható színka-
valkádját.

Körtés-csokis 
süti

Finomabbnál finomabb körték kelletik 
magukat, lágyak, lédúsak, önmagukban 

is tökéletesek. Íme egy finom csokis-körtés 
sütemény, amit legfeljebb 10 perc alatt össze  
lehet dobni.

Hozzávalók: 4 nagyobb puha körte, 12 
dkg liszt, 12 dkg cukor, 2,5 dkg (2 ek) kakaó, 
1 tk sütőpor, 1/4 tk szódabikarbóna, 15 dkg 
puha vaj, 2 tk vaníliaaroma, 2 tojás.

Elkészítés 
A körtéket meghámozzuk, megfosztjuk 

magházuktól, felszeleteljük, és legyezősze-
rűen elrendezzük egy kb. 26 cm átmérőjű, 
kör alakú formában (kapcsos forma nem 
alkalmas a célra, mert a gyümölcs leve ki-
folyhat belőle).

A többi hozzávalót multimixerben össze-
dolgozzuk, és a körtére kenjük.

200 fokon 20–25 percig sütjük, az alsó rá-
cson. Amikor megsült, kiborítjuk, úgy, hogy 
a körték legyenek fenlül.

Ha ősszel kisétálunk a kertbe vagy a pi-
acra, a gyümölcsök széles választéká-

ban sokszor eltűnik egy régi társunk, a kör-
te. Pedig ez nagy baj, mert amellett, hogy 
nagyon ízletes csemege, egy sor egészség-
ügyi problémára is megoldást kínál. Ismer-
kedjünk meg egy kicsit közelebbről az ősz 
egyik királyával, a körtével.

Körte-történet
A körte az egyik legrégebb óta ter-

mesztett gyümölcsünk. A krónikák már 
időszámításunk előtt 3000-ből is említenek 
körtéket.

Homérosz például az istenek ajándéká-
nak nevezi a körtét, és magasztalja annak 
gyógyító tulajdonságait. A mitológiai tör-
ténet szerint Zeusz egyik fiát, Tantaloszt 
gonosz tettei miatt büntetésből az alvi-
lágba száműzték, és gaztetteit egy körtefa 
alatt kellett meggyónnia. Amikor éhes volt, 
a feje fölött lógó gyümölcsökért nyúlt, az 
ágak azonban visszahúzódtak, így mindig 
éhes maradt.

A rómaiak korában már negyven külön-
böző fajtát termesztettek: a zöldtől a sár-
gán és a barnán át a pirosig terjedő színei-
vel a körte ma is az egyik legváltozatosabb 
színű gyümölcsünk, alakja a hosszúkás, alul 
szélesedő, tipikus körtealaktól az almához 
hasonló kerekdedig terjed.

Fajták
A körtéknek számtalan fajtáját ismerjük 

az egyszerű vadkörtétől, vagyis a vackortól 
kezdve, az ízes és lédús császárkörtén át 
egészen a díszkörték szépséges egyedeiig.

Vitaminok
A-, B1-, B2- és C-vitamin-tartalma ma-

gas, emellett foszfor, vas, jód, kálium, mag-
nézium és kalcium is nagy mennyiségben 
található benne. Ennek is köszönheti, hogy 
igen sok problémát lehet általa orvosolni.

Szépségápolás
Mint a legtöbb gyümölcs, a körte is al-

kalmas arra, hogy arcpakolást készíts a se-
gítségével. A bőröd biztosan meg fogja há-
lálni, hiszen ennek a gyümölcsnek magas 
a vitamin- és az ásványianyag-tartalma. A 
tápanyagok felszívódásának köszönhető-
en a bőr felfrissül.

A körtét nagyon sokféleképpen lehet 
felhasználni. Persze nem kell mindenáron 
lekvárt főzni belőle. Sokszor az is csodála-
tos, ha csak ücsörgünk a hulló, színes le-
velek között, és élvezettel majszolunk egy 
édes, lédús körtét.

Itt van az ősz, itt van újra

Őszi csemegénk, a körte
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– Egy ritka állapota van, úgy hívják: jó egészség. Őszintén szólva, 
nem tudom hogyan kezelni...

– Ezt úgy nevezik: olvasás. Az emberek így installálnak  
új szoftvert az agyukba.

Autóvizsga
Barátok egymás között:
– Hogy sikerült az autóvezetői vizsgád?
– Nem tudom, mert amikor kijöttem a 

kórházból, a vizsgabiztos még nem tért ma-
gához.

Szőkék
Egy szöszi szalad be idegesen a benzinku-

tashoz.
– Kérem segítsen, bezártam az autóm, és 

benne hagytam a kulcsot, mit csináljak?
A kutas kérdezi: 
– Nem maradt egy kicsit lehúzva az egyik 

ablak?
– De igen! – válaszol a szöszi.
– Jól van. Itt van egy drót, az ablakrésen be-

dugva próbálja felhúzni az ablakzáró gombot!
– Maga egy angyal – mondja a szöszi, és a 

dróttal a kezében kimegy az autójához.
Tíz perc múlva egy férfi jön be a helyiség-

be, vigyorogva.
– Mi történt? – kérdezi a kutas.
– Nem fogja elhinni – mondja a férfi. – Egy 

szőke próbálja kinyitni az autó ajtaját egy 
dróttal.

– Na ja, ez mindenkivel megtörténhet – vá-
laszol a kutas.

– Igen, de egy másik szőke nő meg benn ül a 
kocsiban, és irányítja azt, amelyik a drótot bedug-
ta a résen: „Kicsit jobbra..., túl sok... most balra...”

Villamoson
A villamoson egy idős néni megszólít egy 

gyereket:
– Nem akarod átadni a helyedet, kisfiam?
– Nem!
– Miért?
– Mert a múltkor is átadtam, és egy nálam 

sokkal fiatalabb gyereket ültettek a helyemre.

Recept
Az egyik gyógyszertárban óriási robbanás 

történt. Kijöttek a tűzoltók, a mentők, a kör-
nyékbeliek is odasereglettek.

Az épületből füst és korom szállt ki, az 
összetört üvegajtón kitámolygott a patikus 
megfeketedett köpenyében.

Odalépett egy idős nénihez, aki ijedten 
ácsorgott a bejárat mellett:

– Kérjen egy új receptet az orvosától, de 
mondja meg neki, hogy ne kézzel írja, hanem 
nyomtassa ki!

Szemészeten
– Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem 

jól látok távolra.
– Jöjjön ide az ablakhoz, és mondja meg, 

mit lát.
– A Napot.
– Akkor mondja már meg nekem, hová a 

fenébe akar maga ettől messzebbre látni?

Hiúság
Egy lány elmegy a paphoz gyónni:
– Vétkeztem, atyám, mégpedig a hiúság 

bűnébe estem. Naponta többször is megbá-
mulom magam a tükörben, és azt mondom 
magamnak, hogy milyen gyönyörű vagyok.

A pap erre felnéz, majd azt mondja:
– Lányom, ez nem bűn, inkább tévedés.

Aranyhal vagy kutya?
Egy baráti társaságban vita alakul ki arról, 

milyen állatot érdemes tartani a lakásban.
Valaki megjegyzi:
– Mindenesetre sokkal okosabb aranyhalat 

tartani a házban, mint kutyát.
– Igazán? – vág vissza egy kutyatartó. 

– Próbáltál te már egy aranyhalat ráuszítani a 
betörőre?

Ezer dinár
A kisfiú az anyukájához:
– Anyu, adsz 1000 dinárt?
– Mire, kisfiam?
– Mire hármat számolok!

Okos kutya
Móricka dicsekszik az osztálytársainak.
– Nekem van a környéken a legokosabb 

kutyám!
– Ne mondd! Ugyan miért?
– Azért, mert ha azt mondom, hogy: „Csu-

tak! Idejössz, vagy nem!”
Abban a pillanatban idejön, vagy nem.

Beteg
A körzeti rendelőben cseng a telefon:
– Kérem, nagyon rosszul érzem magam. Ki 

tudnának küldeni egy orvost a lakásomra?
– Sajnos már késő van. Fáradjon talán be 

személyesen.
– Az lehetetlen. Lázas vagyok, és jártányi 

erőm sincs.
– Kérem, mi nem sürgetjük. Jöjjön el, ha 

jobban lesz!

Névadás
A szőke nő bemegy a hivatalba.
– Jó napot! A kisfiamnak szeretnék nevet 

adni!
– Jó napot! Persze, üljön le! Mi lesz a kicsi 

neve?
– Suttogó.
– Dehát asszonyom, ilyen név nincsen, de 

ha ragaszkodik hozzá...
– Igen, nagyon szeretném.
Bejegyzik a nevet. A szöszi hazamegy. Mesé-

li a férjének, hogy a gyerek neve Suttogó lesz. 
Erre a férj:
– Te hülye! Én Lehelt mondtam!
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– Ne szeletelje fel a pizzát. A diétám szerint csak egy darabot 
ehetek.

– Persze hogy nem akarja felhívni a volt pasidat.  
Ez egy okostelefon.

Orvosnál
– Doktor úr, fáj a jobb térdem.
– Hiába, ez már a korral jár.
– De doktor úr, a bal térdem ugyanannyi 

idős, mégsem fáj.

Kérdés-felelet
– Hogy hívják az elromlott buszt? 
– ???
– Rombusz.
– Hogy hívják a kínai kötéltáncost?
– ???
– Teng Leng Leesik.

– Mi áll a világot járt ember sírkövén?
– ???
– Itt még nem jártam.

Cipőpaszta
Egy férfi érdeklődik a vegyesboltban:
– Cipőpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen cipőre?
– Negyvenkettesre.

Felvételi
Kovács tizedes vizsgázik a rendőrtiszti főis-

kolán. Így szól a felvételiztető:
– Kovács tizedes, húzzon egyet!
– Húúú.

A rendőr és a ló
Lovat akar venni a rendőr.
– Mennyire bírja az iramot ez a ló? – kérdezi 

a kupecet.
– Nagyon! Ha felül rá, akár tíz kilométert is 

rohan anélkül, hogy egyszer is megállna.
– Ez nem jó nekem – mondja a rendőr. 

– Ugyanis én hat kilométerre lakom, és akkor 
mindennap gyalogolhatnék vissza négy kilo-
métert.

Jó gazda

A városi ember vesz vidéken egy darab 
földet, és elkezd gazdálkodni. Átmegy a szom-
széd paraszthoz, és vesz nála 100 csibét. Egy 
hét múlva megint átmegy, és vesz megint szá-
zat. A harmadik héten megint.

– Jól mehet a gazdaság, ha ilyen ütemben 
fejleszti – így a paraszt.

– Épp ellenkezőleg – válaszol a városi em-
ber. – De sajnos nem tudok rájönni, mi a baj. 
Lehet, hogy túl sűrűn, vagy talán túl mélyre 
ültetem őket?

Nagy telek
Az újgazdag dicsekszik a barátjának:
– Képzeld, vettem egy akkora telket, hogy 

autóval fél napig tart, míg körbejárom.
Mire a másik vállrándítva:
– Aha. Nekem is volt olyan autóm...

Patkó
A turista betéved egy falusi kovácsműhely-

be, épp akkor készül el az új patkó, de még 
meleg.

Mire a turista: 
– Megnézhetem ezt a patkót?
– Hát persze.
A turista fel is veszi, de abban a pillanatban 

el is dobja, mert forró.
Mire a kovács: 
– Mi van, meleg volt?
– Nem, én ilyen gyorsan tudok patkót nézni!

Skóték
A skót meg a fia kirándulni mennek. A bú-

csúzásnál mondja a feleség:
– Aztán ne felejtsd el levenni a gyerekről a 

szemüveget, ha nincs semmi látnivaló!

Hajón

A tengeri hajón egy nő kétségbeesetten 
megy oda a kapitányhoz.

– Elfelejtettem a kabinom számát!
– Legalább arra emlékszik, hogy merre volt 

a kabin?
– Hát nem. De arra igen, hogy az ablakom 

egy világítótoronyra nézett.

Nyelvtanóra
A tanár magyarázza a tagadást.
– A magyarban a kétszeresen negatív állí-

tás negatív. Az angolban viszont a kétszeresen 
negatív állítás pozitív. Nincs azonban olyan 
nyelv, ahol kétszeresen pozitív állítás negatív 
lenne.

Mire hátulról egy hang:
– Aha, persze.

Barátnők
Két barátnő beszélget:
– Nagyon csinos ez a ruhád, vetted?
– A huszonötödik születésnapomra kap-

tam.
– Jé... És még mindig divatos?

Igazgató és beosztott
– Két dologra nagyon kényes vagyok 

– mondja az igazgató az új beosztottnak.
– Az egyik a tisztaság. Meg is kérdezem: 

alaposan megtisztította a cipőjét a bejárat 
előtti lábtörlőn?

– Természetesen, igazgató úr – igyekszik jó 
pontot szerezni az új munkatárs.

– A másik dolog, ami még fontosabb ná-
lam, az az őszinteség. Úgyhogy nem árt, ha 
tudja, hogy az ajtó előtt nincs lábtörlő.
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Az idén nem mentünk nyaralni, ezért 
nem is hittem volna, hogy nagyon 

érdekes élményekben lesz részem.
Óbecsére utaztunk véndégségbe. Régi 

barátainkat,  Annát és Lackót látogattuk 
meg. A nagyszüleiknél voltunk. 

A teraszon sátoroztunk. Éjjel a sátorban 
aludtunk. Első nap elmentünk Aracsra, 
megnéztük a pusztatemplomot. Lackóval, 

ahova csak tudtunk, felmásztunk. Hazafelé 
több helyen letértünk a műútról, és föld-
utakon közlekedtünk. Mindenki szeretett 
volna egy állatot látni, és meg is jelentek.  
    Másnap az üres lóversenypályán nyom-
tuk a gázpedált. Persze azért Laci bácsi 
szigorúan figyelt ránk. Délután a Dunđers-

ki-kastélyba kirándultunk. Lehetett lova-
golni, felmentünk a toronyba, megnéztük 
a termeket, a struccot, még a kápolna 
harangját is meghúztuk, igaz nem volt 
szabad. 

Este tábortüzet raktunk, sütögettünk, 
és mi készítettük a svédasztalt. Mindenki-
nek tetszett a sült kolbász és a virsli.  

Zámbó Illés, 6. osztály, Bácskertes 

A bulgáriai Svisov város-
kában meghirdetett nemzet-
közi rajzpályázaton sikere-
sen szerepeltek a szabadkai 
EmArt Műhely növendékei. 

Nađa Čajkaš 2. díjas, Korsós 
Karolina 3. díjas lett, míg David 
Rudić Vranić, Ivana Parčetić és 
Leona Rogić oklevelet kapott. 

EMI

Földutakon

Karolina Nađa

A gyerek és a kutya 
– Karolina karca

Boszorkány
– Nađa alkotása


