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68. évf., 2014. II. 27., ára 50 dinár 7

● Az internetes világ veszélyei
● Jókai is megtalálható a Wikiszótáron
● Lehet-e belőlem informatikus?
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Az elmúlt harminc év köl-
tői munkájának termé-

séből válogatott egy kötetre 
való gyermekverset Bogdán 
József. Miként előszavában 
megfogalmazza, azt a vilá-
got igyekezett megragadni, 
amelyet a gyermekek látnak, 
amelyet a gyermekek laknak 
be, és amelyből már több-
nyire kiszorulnak a felnőttek, 
ugyanis ez a „gyermeki világ 
tiszta, egyszerű és megbo-
csátó”.

A mai magyar gyermek-
költészetben tapasztalható 
divattal ellentétben Bogdán 
nem a játékosság, a humor és 
a nyelvi lelemény segítségé-
vel igyekszik közelebb jutni 
olvasóihoz, hanem őszinte, 
minden dísz nélkül való, egy-
szerű versnyelvvel. 

Lét-alapkérdéseket, az 
élet és halál, teremtés és 
elmúlás viszonyát vizsgálja 
a költészet eszközeivel, s a 
világ árnyékos oldalának je-
lenségeit, a nincstelenséget, 
magányt, elesettséget, súlyos 
családi és társadalmi prob-

lémákat járja körül: Apám a 
húsgyárban dolgozik. / Azt 
mondják, műszaki felesleg. / 
Tudom már, mi az a romboid. 
/ Valaki azt súgta: szeretlek. 
(…) Ötödik osztályos lány va-
gyok. / Matekból van már egy 
kettesem. / Ötéves kisöcsém 
da-dadog. / Naponta csak 
egyszer étkezem. (Nagyjából 
megvagyunk)

Bogdán József költemé-
nyei, formai sokféleségüknél 
fogva, nehezen rendszerez-
hetők, az egy-egy cikluson 
belüli alkotások is több szem-
pontból eltérőek. A Valaki félt 
helyettem a verseskötet egyik 
legváltozatosabb ciklusa, itt 
ugyanis prózaversek is helyet 
kaptak, amelyek a nyers, szó-
kimondó stílusuk, valamint a 
fekete humort sem nélkülöző 
csattanóik miatt leginkább 
svéd típusú gyermekversekre 
emlékeztetnek. Szülinapomra 
összeröppent / az összerop-
pant család / apraja-nagyja. 
/ Gizi is ott volt, / a nagyfejű. 
/ Miért mondják róla, hogy / 
angolkóros, mikor egy szót / 

sem tud angolul. / De hogy is 
tudhatna… / Nem jár iskolá-
ba. (Az összeroppant család)

A Bíborbogárban olvasha-
tó alkotások zöme gyerme-
kekről szóló felnőtt-verseknek 
tekinthető, ugyanis, bár gyer-
mekhangra íródtak, témáik-
ban többnyire túlmutatnak 
a gyermeki világ határain, a 
sorok között megbúvó, kese-
rű tapasztalatok a társadalom 
felé intézett „jajkiáltások”.

A kötetet az újvidéki Fo-
rum Könyvkiadó adta közre 
2011-ben. Csernik Előd feke-
te-fehér illusztrációi kitűnően 
illenek a verseskötet különös, 
melankolikus hangulatához.

Csík Mónika

Olvass bennünket 
a jövő héten is!

Ezen a héten ismét sok házikedvencről 
küldtetek képet és kísérőszöveget, saj-

nos nem minden kép felel meg a műszaki 
követelményeknek, ezért kénytelenek 
vagyunk figyelmen kívül hagyni. Ez per-
sze mit sem változtat azon a tényen, hogy 
rendkívül sok kedves állat gazdija van olva-
sóink között! Továbbra is várjuk küldemé-
nyeiteket!

Mai számunk címoldalán egy rendkívüli 
munkát láttok, melyet szerzője, Ramóna 
a kínai új év köszöntésére készített, ám aki 
csak meglátta, azt hitte, a farsangi időszakra 
készült. Bárhogy is, remek munka. Gratulá-
lunk hozzá, és úgy döntöttünk, hogy ezentúl 
megjutalmazzuk azoknak a kivételes alkotá-
soknak a szerzőit, akiknek munkája a címol-
dalra kerül. Ramóna nyitja a sort!

Jövő heti számunkban már a kikelet, a 
tavasz jegyében fogant témákkal foglal-
kozunk, nem feledkezünk meg a lányok-
nők napjáról sem, továbbá bekukkantunk 
nyelvrokonainkhoz, de a moziba is, ahol a 
Lego-világ arat egyre nagyobb sikert 3D 
változatban. Olvass bennünket a jövő hé-
ten is!

Laták István

Csiga
Buta csiga, mért hordod
hátadon a házad, 
fognak egy nagy dorongot,
szétzúzzák a hátad.

Meztelen meg ne menjél,
megszúrhat akárki,
vaspáncélba öltözzél,
ha itt akarsz járni!

Helikoptert szerezhetsz,
fogjál bele szöcskét,
repülj a fellegekhez,
mint a kövér lepkék.

Édes mézet falatozz
fönn a fenyvek hegyén,
sürgönyt küldj a társakhoz,
gyertek ti is, öcsém.

Ti szoktatok a szüleitekkel beszélgetni ar-
ról, hogy milyen veszélyek leselkedhet-

nek rátok a virtuális világban? Nem? Nos, a 
szabadkai Széchenyi István Általános Iskola 
hetedikes tanulói bizonyára igen, miután a 
szüleiknek az iskola tartott egy beszámolót 
az internetes világ veszélyeiről. 

A szülőkkel többek között Petrás Teo-
dóra magyartanárnő is beszélgetett. Ki-
derült, hogy a szülők nincsenek pontosan 
tisztában azzal, milyen internetes oldalakat 
látogatnak a gyerekeik, sokszor csak annyit 
tudnak, hogy például a háziolvasmányok-
hoz keresnek információkat, meg hogy a 
Facebook tagjai.

Pedig az internethasználat közben ki-
alakulhat internetfüggőség, játékfüggőség, 
Facebook-függőség. A közösségi oldalakon 
közzétett fényképeket felhasználhatják ille-
téktelen személyek. Ha ismerkednek vala-
kivel interneten keresztül, nem tudni, hogy 
valójában kivel is chatelnek. Van arra is pél-
da, hogy a lányok szívesen mondják, hogy 
idősebbek, évekkel idősebbnek jelölik meg 
magukat a közösségi oldalakon, és ez is ve-
szélyforrás lehet. A fiúk pedig előszeretettel 
látogatják a felnőtteknek szánt tartalmakat 

nyújtó oldalakat. Minderről szó volt a szülői 
értekezleten.

A tanárnő azt is elmondta, hogy amikor 
egy-egy számítógépes játék nagy sláger 
lesz, és szinte mindenki a játék bűvöletébe 
kerül – mint ahogy az a Minecraft-őrület 
esetében is történt –, akkor érezhetően 
romlik az iskolai teljesítmény, romlanak a 
jegyek. Ilyenkor sokszor nem alusszák ki 
magukat a gyerekek, mert éjszakába nyú-
lóan játszanak. Így fáradtak és nem tudnak 
figyelni az órákon. És persze az agresszív 
játékok hatásai is érződnek. A szakembe-
rek felmérései szerint agressziómentes vi-
deojáték ma már szinte nem is létezik. Aki 
pedig naponta több órát is a számítógép 
előtt tölt, azt egyéb veszély is fenyegeti: el-
lustulás, elhízás, fáradékonyság, az izomzat 
leépülése, magas vérnyomás... 

Persze a negatívumok mellett az inter-
net világának pozitívumairól is beszélgettek 
a szülőkkel. Hiszen az internet segítségével 
nagy mennyiségű hasznos információhoz 
is juthatunk nagyon rövid idő alatt. Hasz-
nos dolgokat lehet gyűjteni egy-egy iskolai 
projektumhoz, a tananyaggal kapcsolatban 
is sok érdekes információt lehet találni.

Tápai Renáta

Könyvajánló
Bogdán József: Bíborbogár

Az internetes világ veszélyei
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Ismét egy vidám délutánt szerveztek a ta-
nárok a diákok részére az óbecsei Petőfi 
Sándor iskolában, ugyanis Valentin-napkor 

a tanítás a szerelem jegyében telt. Nemcsak a 
faliújságok tanúskodtak arról, hogy a szerel-
mesek napja van, hanem a szív alakú kalácsok, 
sütik, csokik, melyeket „munka” közben fo-
gyasztottak a tanulók, tanárok. Még engem is 
megkínáltak. A magyarórákon, Benák Erzsébet 
magyartanárnő osztályában Petőfi és Ady sze-
relmes versei kerültek a faliújságra ragasztott 
szívekre, míg Kuszli Angéla magyartanárnőnél 
elkészült Rómeó és Júlia erkélyjelenete, a már 
előre megtervezett vázlat alapján.

Tudtátok, hogy vannak olyan függvények, 
amelyeknek a grafikonja szív alakú? Ha nem, 
most megláthatjátok a képen. A másik külön-
legességet matekórán hallottam: A szerelmes 

binóm négyzetének alkalmazása a Valentin-
nap függvényében. Knežević Svetlana és To-
kić Dóra matektanárnőknek köszönhetően 
kétnyelvű előadás folyt az órán.

Németórára már majdnem kész faliújságot 
hozott be a tanárnő, Márton Ilona, mely tele 
volt szívecskékkel, és sok-sok szép szó szere-
pelt rajta. Például: Ich liebe dich... Du bist die 
Sonne... Du bist der Stern… Du bist die Liebe 
meines Lebens…

Biológiaórán a faliújságon lévő képen lep-
kék röpdöstek, az egymásba fonódó szívek is 

a szerelmet jelképezték. Összefonódtak a szív 
alakú atomok – hallottuk Tóth Zsolt tanár úrtól.

Műszaki órán is elkészült a csupa szív fali-
újság. Az egész osztály ott pózolt mögötte az 
oszival, Pecze Ferenccel.

Nagyszünetben nagy volt a tolongás a do-
boz körül, ahova a szerelmes levelek kerültek, 
hogy a következő szünetben mindenki meg-
kapja a neki címzettet.

Jó móka volt, diák, tanár egyaránt jól érez-
te magát.

Koncz Erzsébet

Nagy volt a tolongás  
a szerelmes doboz körül

Cserkészek regös találkozója Temerinben 
Gyermekzsivajtól volt hangos február derekán 

a temerini Kókai Imre iskola. Itt tartották a Kár-
pát-medencei cserkészek regös találkozóját, amelyen 
vajdasági cserkészcsapatok vettek részt Szabadkáról, 
Csantavérről, Topolyáról, Muzslyáról, Királyhalomról, 
Kispiacról, Horgosról, Szentmihályról és Temerinből. 
A találkozón feledésbe merülő mesterségeket mutat-
tak be és próbáltak ki. Volt népdal- és néptáncoktatás, 
nemezelés, csuhézás, agyagozás, drukkolás, hímzés, 
tojásfestés, húsvéti ajtókopogtató készítés, gyöngyö-
zés fabábukészítés, papírhajtogatás, és mindaz, ami 
régi kultúránkhoz, hagyományainkhoz tartozik. A ta-
lálkozót a Bethlen Gábor Alap támogatta. Képünkön 
a könyvjelzőkészítő csoport Petri Ildikó foglalkozásve-
zetővel és Kantardžić Ágnes szervezővel.

G. B.

A vázlat alapján megelevenedik az erkélyjelenet A szerelmes leveleket egy dobozba gyűjtötték a gyerekek

Készül a függvény, amelynek grafikonja szív alakú Szép, szerelmes versek kerülnek a faliújságra
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Február 11-e nagyon érdekes nap volt 
számomra. Iskolánk tanulói Belgrád-
ba utaztak, mindegyik nyolcadik osz-

tályból egy-egy diák. Köztük voltam én is.
Az egész történet azzal kezdődött, 

hogy múlt csütörtökön matekórára bejött 
az iskola pedagógusa, és megkérdezte, 
el szeretnék-e menni Belgrádba, a szerb 
parlamentbe. Kicsit gondolkodtam, de a 
matektanárnő meg a pedagógus nagyon 
kérdőn nézett rám. Biztosan nem értették, 
hogy min gondolkodom annyit. Végül igent 
mondtam, hogy is ne, amikor ez régi álmom 
volt, mivel érdekel a politika.

A hétvége folyamán meg is beszéltük, 
mikor és honnan indulunk. Megtudtuk, 
hogy az újvidéki József Attila iskolából és 
a veterniki iskolából is jönnek gyerekek. 
Kedden kilenckor indult a minibusz. Mivel 
mi voltunk az utolsó beszállók, a buszban 
szétültettek bennünket. A többség zenét 
hallgatott, néha-néha új keletű szerb nép-
zene is hallatszott, amit mindjárt heves re-
akció követett, és erre kikapcsolták. Volt, aki 
ásítozott, néhányan falatoztak is. Bevallom, 
én nem tudtam enni, mivel nagyon izgatott 
voltam.  

Belgrádba korán érkeztünk meg, így a 
szabad időnket sétával töltöttük. A parla-
mentbe csak 11.30-ra kellett mennünk. Így 
volt időnk reggelizni is. Türelmetlenül vár-
tuk már, hogy indulhassunk. Végre a nagy 
lépcsőkhöz értünk, melyek szép, fehér 
márványból vannak. Az épület több mint 
hetvenéves. Bementünk, és meglepeté-
semre azt láttam, hogy a hallt is ugyanilyen 
márvány borítja, és szép szobrok díszítik. 
Átjutottunk a biztonsági ellenőrzésen, 
majd az útvezetőnk bevezetett bennünket 
egy kis terembe. Lehuppantunk a fotelek-
be. Ezután bejöttek a minisztériumban dol-
gozó emberek is, bemutatkoztak, szépen 
köszöntöttek minket, és elmondták, hogy 
mi a mai nap témája. Kellemesen megle-
pett, hogy ajándékot is kaptunk, méghoz-
zá egy USB-t. 

Kezdődhetett a munka. A minisztérium 
szakemberei kiosztottak nekünk egy füze-
tecskét, melyben a szociális hálózatok is-
kolai használatáról olvashattunk, valamint 
tartalmazta az ezzel kapcsolatos javaslato-
kat és az alapszabályokat. Megtudtuk, hogy 
különféle témaköröket fogunk feldolgozni, 
megvitatni. 

Az első téma arról szólt, hogy az iskolá-
ban és informatikaórán szabad-e használni 
az internetet, azaz rá szabad-e kapcsolódni 
az iskola WiFi hálózatára. Várták a hozzászó-
lásainkat. Kezdetben mindenki szégyenlős 
volt. Pár perc múlva felbátorodtunk, és ha-
marosan sok kezet lehetett látni, mindenki 
szót szeretett volna kérni, s persze nem ma-

radhattak el az egymás véleményére reagá-
ló megjegyzések sem.

Következett a második téma, mely az is-
kolai honlapokról szólt. Ezzel kapcsolatban 
is sok vélemény hangzott el, de az iskolák 
javára. A záradék a két témakörben az volt, 
hogy szabad használni az iskola WiFi-jét, de 
nem szabad informatikaórán facebookozni, 
és az iskolák honlapját rendszeresen kell 
frissíteni. 

A harmadik ponttal kapcsolatban szinte 
mindannyian egyetértettünk: a tanár és a 
tanuló nem lehet barát a Facebookon. 

A negyedik pont így hangzott: „Jelenteni 
kellene-e a tanároknak és az iskola pedagó-
giai szolgálatának, ha a tanulók közül valaki 
egy másik tanulóval kapcsolatosan sértő, 
illetlen stb. tartalmú szöveget, képet tesz 
fel az internetre?” Egyhangúan eldöntöttük, 
hogy igen, fel kellene az ilyen személyeket 
jelenteni, csakhogy ez a valóságban nagyon 
komplikált. Rájöttünk, hogy sokan félnének 
feljelenteni a társukat, legtöbben attól tae-
tanak, hogy majd őket is zaklatni fogják, 
vagy esetleg fizikailag is bántalmazzák. Ek-
kor heves vita kezdődött arról, hogy a felje-
lentő  névtelen maradjon-e, vagy sem. 

Ezután az ötödik téma került sorra, de 
néhány perc múlva bejelentették, hogy egy 
félórás szünet következik. A konferenciate-
rembe mentünk, ahol mindenkit szörppel, 

édességgel, csevappal és kolbásszal kínál-
tak. Az ebédszünet után visszavonultunk 
a termünkbe, és folytattuk a beszélgetést. 
Végül abban egyeztünk meg, hogy azokat 
a tanulókat, akik ilyen tartalmakat tesznek 
fel az internetre, mindenképpen meg kell 
büntetni.

A következő napirendi pont az alapsza-
bályokra vonatkozott, arra, hogy hogyan 
kell használni a közösségi hálózatokat. Ez 
elég gyorsan ment. Majd egy nyomtatványt 
kaptunk, melyen egy történettel ismerked-
hettünk meg, és ezt kellett megvitatnunk. 
A történet lényege az volt, hogy mit tegyen 
valaki, ha rájön, hogy a barátja csúnya dol-
gokat tesz fel az internetre. Fel kell-e jelen-
tenie, vagy hallgassa el a dolgot. Természe-
tesen a végén mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy ha barátról van is szó, akkor is 
fel kell jelenteni. 

A nap végén összefoglaltuk a hallotta-
kat, elbúcsúztunk a házigazdáinktól, majd 
egy sétát tettünk a parlament épületében. 
Megnéztük azt a termet is, ahol a képvise-
lők szoktak ülésezni. Hazafelé már mindenki 
eléggé fáradt volt, és csendben a gondola-
taiba merült. Ez a nap felejthetetlen marad 
számomra, egy nagy élmény, melyről már 
rég álmodoztam.

Sörös Andor, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Élményeim a belgrádi 
képviselőházban

Andor több más kérdés között arról vitázott a szerb parlamentben, hogy a tanulóknak 
rá szabad-e kapcsolódniuk az iskola WiFi hálózatára, lehet-e informatikaórán 

facebookozni, hogyan kell használni a közösségi hálózatokat
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Az ajándékozási szokások-
tól kezdve számos íratlan 
szabály szól arról, hogy 

kell viselkedni. Például, kinek 
kell köszönni, kit hogyan szabad 
megszólítani, kinek kell tiszteletet 
mutatni, hogyan kell viselkedni 
társaságban vagy vendégségben, 
mit illik és mit nem illik csinálni az 
utcán vagy az asztalnál ülve, ho-
gyan kell telefonálni vagy éppen 
egy levelet megírni... Mindezek 
az alapvető illemszabályhoz tar-
tozó szokások a hagyományokból 
erednek, betartásuk nem kötele-
ző, de illik tudni róluk. Különben 
illetlennek, neveletlennek tarta-
nak bennünket, sőt a szüleinket 

okolják, hogy nem tanítottak meg 
bennünket az alapvető viselkedési 
szabályokra sem. 

Rokvić Erzsébet magyartanár-
nőt, az újvidéki Petőfi Sándor isko-
la 8. osztályos tanulóinak osztály-
főnökét arról kérdeztük, mennyire 
foglalkoznak illemtannal vagy ha-
sonló témákkal az iskolában. A 
tanárnő elmondta, amikor csak 
tehetik, a magyar nyelv és iroda-
lom órákon a különféle szövegek 
elemzésekor szólnak a szereplők 
jelleméről is, és így észrevétlenül 
is kitérnek különböző szokásokra, 
viselkedési szabályokra. 

– Többéves tapasztalatom 
alapján azt kell mondanom, hogy 
mindinkább hiányzik az ottho-
ni nevelés. Az ötödikesek közül 
egyeseket például figyelmeztetni 
kell arra is, hogy előbb kopogunk, 
és utána lépünk be az osztályba. A 
folyosón, a szünetekben ajánlatos 
viselkedésekről nem is szólva. Ez 
persze nem vonatkozik minden ta-
nulóra. A gond abban keresendő, 
hogy a szülők mindenáron barát-
kozni szeretnének a gyerekeikkel. 

A gyerekeknek viszont ők kellene, 
hogy megadják az útbaigazítást és 
a felvilágosítást az élet dolgairól. 
Nekik kellene először elbeszélget-
niük a gyerekükkel arról, hogy mit 
lehet, mit nem, mit illik, mit nem, 
és ezt kellene, hogy folytassa a 
tanár. Viszont, ha otthon „túl enge-
dékeny légkörben” nőnek fel, ak-
kor nekünk, tanároknak van több 
dolgunk, és ezért valóban nem 
okolhatók a gyerekek – mondta 
Rokvić Erzsébet.

A tanárnő úgy véli, hogy pol-
gári nevelés órán eredményesen 
foglalkozhatnának ilyen kérdé-
sekkel. Mint mondta, a gyerekek 
tanulékonyak, egy kis intéssel 
hajlamosak elgondolkodni a saját 
viselkedésükön. 

Affelől is érdeklődtünk, mi a 
véleménye arról, hogy egyes ta-
nárok a baráti légkör kialakítása 
miatt tegező viszonyban vannak a 
tanítványaikkal.

– Úgy gondolom, hogy ennek 
több hátránya lehet, mint elő-
nye. Eleinte lehet, hogy egyaránt 
szimpatikus a tanulónak és a ta-
nárnak is a tegeződés, viszont, 
amikor valamilyen fegyelmezési 
problémákkal kell szembesül-
nie a tanárnak, a tegező viszony 
megnehezíti az adott helyzetet, 
és ezt már nagyon nehéz helyes 
mederbe terelni. Akkor is nevet-
hetünk az órákon, ha a diákok 
magáznak, vagy nagy a korkü-
lönbség közöttünk. Tehát lehet 
jó hangulatú az óra, baráti a vi-
szony akkor is, ha magázódunk. 
Úgy érzem, a szülőnek a szülő, 
a tanárnak a tanár szerepét kell 
betöltenie, a gyerekeknek pedig 
a saját korosztályukkal kell barát-
kozniuk. Persze a tanárt is rész-
ben barátként kell, hogy megél-
jék, de tudatosítani kell bennük, 
hogy ki kicsoda – mondta Rokvić 
Erzsébet.   

Mi a véleményük a témáról a 
nyolcadikosoknak? Odafigyelnek-
e arra, hogy kit kell tegezniük és 
kit magázniuk, szoktak-e köszön-
ni, vagy csak észrevétlenül elsurra-
nak az idősek mellett. Mit szólnak 
a tanár és diák közötti tegező vi-
szonyról? 

Sörös Andor: A szüleim elvár-
ják tőlem, hogy az idősebbeket 

magázzam, és én ezt igyekszem 
betartani, főként az iskolában. Bár 
egyik tanárunk megengedi, hogy 
tegezzük, szerintem ez nem jó, 
mert szükség van egyfajta rendre, 
az idősebbek mégis többet átél-
tek, mint mi. 

Kazinci Krisztián: Az időseb-
beknek és tanároknak mindig 
köszönök, különben nem nagyon 
tartom magam a szabályokhoz. 
Otthon a szüleimmel tegező 
viszonyban vagyok, de amikor 
mérgesek, akkor nem. A nagyma-
mámat nem, de a nyolcvanéves 
nagytatámat magázom. Szerin-
tem a tanár és diák közötti tegező 
viszonnyal jobb kommunikációs 
hangulat teremtődik.  

Varga Valentin: A szüleim nem 
szigorúak ebben a kérdésben, de 
arra tanítottak, hogy a barátokat 
és a fiatalokat tegezni kell, az idő-
sebb embereket pedig magázni. 
Ez az általános kultúrához tartozik. 
A nagyszüleimet magázom és a 
tanárokat is, hiszen mégis ők az 
idősebbek, mi pedig fiatalabbak 
vagyunk.

Virc Pamella: Úgy neveltek, 
és a szüleim elvárják tőlem, hogy 
az idősebbeknek köszönjek és 
magázzam őket. Kevés olyan eset 
van, hogy a tanárok megengedik a 
tegeződést, de szerintem ez nem 
is jó. Jobb volna, ha a gyerekek 
tiszteletből magáznák a felnőtte-
ket, mint hogy tegezzék őket. 

Kabók Mellár Angéla
Fotó: Ótos András

Magázzam, vagy tegezzelek?
Viselkedési szokásokról beszélgettünk  

az újvidéki Petőfi Sándor iskola nyolcadikosaival

Rokvić Erzsébet tanárnő szerint 
jobb, ha a tanár és a diák  

nem tegeződik 

Virc Pamella

Kazinci Krisztián

Varga Valentin

Sörös Andor
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Első helyre hozta be a számítástech-
nikust és a számítástechnikai rend-
szeranalitikust egy kutatás, mely 

a jövő foglalkozásait kutatta. A sorban 
nyomban következtek az egészségügyi 
ellátással kapcsolatos területek: a beteg-
ápoló, a gyógytornász, a mozgásszervi te-
rápiával foglalkozó egészségügyi munka-
társ. Ezek szerint igen keresett szakma lesz 
a kozmetikai fogász vagy az allergológus, 
csakúgy, mint az adószakértő, a beruházá-
si és banki tanácsadó, a szakorvos, és így 
tovább. 

A jövő titka, hogy valóban így lesz-e. Az 
mégis biztos, hogy informatikusokra szük-
ség lesz, mert a számítógép az élet minden 
területére betört. 

Tudni kell, hogy a szerteágazó tevé-
kenység miatt az informatika sok ágra 
bomlik. Az informatikus számítógépet 
kezel, szoftvereket használ, munkaszer-
vezéssel kapcsolatos tevékenységet vé-
gez, projektumokat tervez és értékel, in-
formatikai ismereteket alkalmaz, grafikai 
formatervezést végez, tanulmányt készít, 
menedzsmentfeladatokat végez, előkészí-
ti a számítógépes jelfeldolgozó rendszert, 
üzemelteti a távközlési (kommunikációs) 
eszközöket, előkészíti a telekommunikáci-
ós rendszert... 

Hogy a gyakorlatban milyen az infor-
matika, a szabadkai Tippnet internet-
szolgáltató két munkatársát kérdeztük. 
Csakhamar kiderült, hogy Kőszegi Árpád 
és Cseh Árpád villamosmérnöki végzett-
séget szereztek automatika szakon. Tehát 
egyikük sem informatikus végzettségű, de 
talpraesettségüknek, valamint folyamatos 
önképzésüknek, a tanulásnak köszönhe-
tően gond nélkül betöltik az informatikusi 
munkakört. Nem is akármilyen munkakört, 
hiszen a Tippnet igen széles körű számítás-
technikai szolgáltatásokat végez. A két Ár-
pád elsősorban erre hívja fel a figyelmet: az 
informatika széles „terep”, a programozás-
tól kezdve a telepítés, a hálózati karbantar-
tás, a grafikai formatervezés, és sok egyéb 
is ide sorolható.

Az 1996-ban létesített Tippnet alkalma-
zottaiként webapplikációkat fejlesztenek, 
túlnyomórészt sima tartalomkezelősek 
(CMS) a weboldalak. 

Munkájuk előnyéről, hátrányáról a követ-
kezőképp vallottak:

– Előny, hogy változatos a munka. Sok-
szor kihívás elé állít bennünket a feladat, 
megtalálni a legjobb megoldást az adott 
helyzetben. Hátrány viszont, hogy a web-
oldalak készítéséhez manapság már szer-
teágazó tudással kell rendelkezni, 10-15 
évvel ezelőtt elég volt a HTML+ grafikai 
program használata (Corel, Photoshop, 
Illustrator). Ma viszont CSS, JS (+jQuery), 
PHP, mySql az alapkövetelmény. Minden 
téren lépést kell tartani az aktuális újítá-
sokkal, ami folyamatos tanulást, új isme-
retek elsajátítását igényli (autodidakta 
módon).

A gyakorló informatikusokat megkérdez-
tük, kinek ajánlható a szakma, a pályaválasz-
tók mit tartsanak szem előtt, amikor erre a 
népszerű hivatásra szánják magukat?

– Azoknak ajánlható, akik nem ijednek 
meg a kihívásoktól és jó a problémameg-
oldó képességük. Előny persze a tízujjas 
gépelés, sőt ez kifejezetten fontos – állapí-
tották meg a Tippnet munkatársai.

Nagy Magdolna

Hol tanulhatok 
tovább?

A hagyományos villamossági közép-
iskola jó alapot nyújt, és számítógépes 
szakok is nyílnak időről időre magyar 
nyelven Vajdaságban. Szabadkán, Új-
vidéken, Óbecsén, Adán érdemes ér-
deklődni, hogy milyen szakok nyílnak a 
műszaki középiskolában.

A felsőoktatási intézmények közül 
mindenképp figyelmetekbe ajánljuk 
az újvidéki és nagybecskereki műszaki 
egyetemet, valamint a szabadkai Mű-
szaki Főiskolát. Különféle informati-
kán belüli szakok közül választhattok: 
programtervező informatikus, műszaki 
informatika, gazdasági informatika, 
melyek tovább szakosodnak. 

Nem árt, ha…
Amennyiben az informatika vala-

mely ágával foglalkozol, nem árt, ha 
a következő tulajdonságokkal ren-
delkezel: precizitás, türelem, térlátás, 
pontosság, kreativitás, műszaki, ma-
tematikai és esztétikai érzék, logikus 
gondolkodás, fejlődési (tanulási) ké-
pesség, elemző- és együttműködési 
készség.

Pályaválasztók, figyelem!

Érdekel az informatika,  
de legyek-e informatikus?

Kőszegi Árpád és Cseh Árpád a munkahelyén
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Franciaország történetének talán a leg-
zűrzavarosabb időszaka a nagy polgári 
forradalom és a napóleoni háborúk ide-

je. Amikor a francia nép türelme elfogyott és 
fellázadt az abszolutista XVI. Lajos ellen, meg-
kezdődött egy új fejezete nemcsak a francia 
társadalomnak, de Európa társadalmának is. 
Ez egyben az európai forradalmak korszakának 
kezdetét is jelentette. A polgári forradalmi éve-
ket követően Európa-ellenes háború alakult ki, 
amelyben a francia birodalmat egy tehetséges 
hadvezér, Napóleon Bonaparte vezette. 

Napóleon 1769-ben született a korzikai 
Ajaccióban, kisnemesi származású nyolc-
gyemekes családban. Már gyermekkorában 
megmutatkozott harcias és bátor mivolta. A 
katonai pályára készülő fiatalember számára 
a párizsi tűzérségi iskola természetes választás 
volt. Már 16 évesen tűzér hadnagyként kezdett 
bizonyítani. Első komoly sikere az 1793-as an-
gol kézen lévő Toulon várának bevétele. Ekkor 
már dandártábornoki rangot kapott. Újabb 
sikere volt a párizsi királypártiak felkelésének 
elfolytása. Franciaország számára újabb terü-
leteket biztosított az 1797-es campoformói 
békével, amely az itáliai hadjáratának követ-
kezménye volt. A következő évben Egyiptom-
ban harcolt az angol flottával, amelyet a híres 
Horatio Nelson irányított. 

Katonai sikerei lehetővé tették számára, 
hogy a francia sereg mellett átvegye az állam 
irányítását is. 1799-ben államcsínyt hajtott 
végre, megdöntvén a Direktórium hatalmát. 
Három konzul került az ország élére. Mindenki 
számára világos volt, hogy csak idő kérdése, 
mikor kerül ki közülük Napóleon, mint egyet-
len diktátor. Új alkotmányt is hozatott, amely 
szinte korlátlan hatalmat biztosított számá-
ra. Polgári törvénykönyve, a Code Napoleon 
1804-ben jelent meg. Sok ország későbbi 
törvényrendszere is ennek mintájára alapult. 
Az 1804-es év mégis egy sokkal fontosabb 
eseménnyel járt. Kihasználva népszerűségét, 
Napóleon császárrá koronáztatta magát. A 
párizsi Notre-Dame székesegyházban a koro-
názási ünnepségen saját maga tette a fejére a 
császári koronát, amelyet kivett VII. Pius pápa 
kezéből, a jelenlévők nem kis meglepetésére. 

Hatalma nem hagyta hidegen Európa 
uralkodóit. 1805-ben franciaellenes szövet-
ség jött létre, amelyet Ausztria, Oroszország 
és Svédország képeztek. Austerlitzi győzelme 
után szinte egész Itália irányítása alá került. 
Az angolokkal azonban kevésbé bizonyult si-
keresnek. Előbb a híres trafalgári ütközetben 
maradt alul flottája, ismét Nelson tengernagy 
hajóival szemben, majd a későbbi kontinentá-
lis zárlat Nagy-Britannia ellen sem hozta meg 
a várt eredményeket. Az angoloké maradt a 
tengerek feletti uralom. 

Hogy Napóleon nemcsak a csatatéren hú-
zott ravasz lépéseket, bebizonyosodott, ami-
kor első feleségétől, Josephina császárnétól 
elvált, hogy elvehesse a Habsburg I. Ferenc 
leányát, Mária Lujzát. Így akarta javítani a vi-
szonyait Ausztriával. Ami Magyarországot ille-
ti, Napóleon egyetlen csatája Győrnél zajlott 
le 1809-ben.

Európa-szerte azonban hamarosan ellenál-
lás jelentkezett. Napóleon első nagy kudarcát 

1812-ben az oroszországi sikertelen hadjárat 
jelentette. A mintegy félmillió katonából álló 
seregét először a borogyinói ütközetben állí-
tották meg az oroszok Kutuzov tábornok irá-
nyításával. A francia sereg óriási létszáma nem 
jelentett nagy előnyt, mert mélyen behúzódva 
I. Sándor cár birodalmába nagy pusztaság és 
kegyetlen hideg fogadta őket. Az sem jelen-
téktelen, hogy a seregnek majdnem felét nem 
is franciák alkották. Moszkva elfoglalása sem 
jelentett különösebb sikert. A szerencsétlen 
hadjáratból csak minden tizedik katona ért  
vissza Franciaországba. A helyzetet kihasznál-
ták Napóleon ellenfelei. Az oroszok, svédek, 
poroszok, osztrákok és angolok elhatározták, 
hogy együttesen vetnek véget a francia dik-
tátor rémuralmának Európában. 1813 októ-
berében Lipcsénél került sor az egyik legna-
gyobb ütközetre a történelemben, amelyet a 
„népek csatájaként” ismerünk. Napóleon sere-
ge vereséget szenvedett. Hamarosan a franci-
ák uralma alatt lévő területek (Spanyolország, 
a német fejedelemségek, Hollandia) kezdtek 
felszabadulni. 1814-re maga Franciaország az 
európai hatalmak megszállása alá került. Na-
póleont elüldözték Elba szigetére. Hamarosan 
azonban visszatért és ismét nagy tekintélyt 
szerzett. XVIII. Lajos király egy kisebb sereget 
indított ellene, amely meglátva a híres vezért, 
egyszerűen átállt oldalára. Napóleon diadal-
mentesen bevonult Párizsba, és visszavette a 
hatalmat. A „száznapos uralomnak” a waterlooi 
vereség vetett véget. Wellington herceg brit és 
holland katonái, porosz segítséggel vereséget 
mértek a császárra. Ezúttal végleg száműzték 
Szent-Ilona szigetére, ahol 1821-ben halt meg. 

A történelemben az egyik legnagyobb had-
vezérként és császárként maradt meg emléke. 
Párizsban a Diadalív őrzi dicsőségét. Számos 
műalkotás született róla, a híresebbek között 
van Lev Tolsztoj műve, a Háború és béke.

Gyarmati Balázs történész

Napóleon, Európa réme

A waterlooi csata

Napóleon Bonaparte
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Február 27. 
Ákos napja.

Ákos – török eredetű régi magyar 
név. Jelentése: fehér sólyom.

272. február 27. (1742 éve)
Megszületett Nagy Konstantin ró-
mai császár, aki államvallássá tette a 
kereszténységet.
A Nap-kultusz híveként a hét egy 
napját a Nap napjává nyilvánította 
– ez a mi vasárnapunk.

1865. feburár 27.  (149 éve)
Meghalt Jósika Miklós báró, író. 
Népszerűségét történelmi regényei 
hozzák meg számára, melyek közül 
kiemelkedik Abafi című műve.

1913. február 27.  (101 éve)
Megszületett Irwin Shaw, amerikai 
regény- és drámíró, az Oroszlánköly-
kök szerzője. 

1936. február 27. (78 éve)
Meghalt Ivan Petrovics Pavlov szov-
jet fiziológus, aki 1904-ben orvosi 
Nobel-díjat kapott. Az ő nevéhez 
fűződik a feltételes és nem feltételes 
reflexek kutatása (Pavlov kutyája).

1967. február 27. (47 éve)

A Pink Floyd kiadta első kislemezét 
Arnold Layne címmel.

Február 28. 
Elemér, Antónia napja.

Elemér – bizonytalan eredetű régi 
magyar személynév. Régebbi formá-
ja: Ilemer. Mai alakjában Vörösmarty 
Mihály és Jókai Mór újította fel. 
Származtatják a szláv Velimir névből 
(elemeinek jelentése: nagy + béke), 
illetve a germán Elmar névből is (je-
lentése: nemes + híres), de elképzel-
hető, hogy finn eredetű. Jelentése: 
valaminek az eleje, vezetője. 
Antónia – a latin Antonius férfinév 
olasz eredetű női párja.

1000. február 28. (1014 éve)
Finnországban a Kalevala ünnepe.

1066. február 28. (948 éve) 
Nagy Britanniában megnyitották a 
Westminster-apátságot. 

1939. február 28. (75 éve) 
Belgrádban megjelent a Politikin za-
bavnik első száma. 

1940. február 28. (74 éve)
Először közvetítettek kosárlabda-
mérkőzést a televízióban.

1985. február 28. (29 éve) 

Belgrádban megszületett Jelena 
Janković szerb teniszező.

Március 1. 
Albin napja.

Albin – a latin Albinus családnév-
ből ered. Jelentése: fehér. Ezenkívül 
lehet a germán eredetű Alvin alak-
változata is, amelynek jelentése: ne-
mes, tündér, barát.

1817. március 1. (197 éve)
Bernhard Antal technikus, feltaláló 
vízre bocsátotta a Carolina nevű első 
dunai gőzhajót.

1908. március 1. (106 éve)
Megszületett Hegedűs Lajos nyel-
vész, tanár, aki létrehozta az első 
fonetikai laboratóriumot, és az 
általa készített felvételekből meg-
alapította a magyar nyelvjárások 
múzeumát.

1966. március 1. (48 éve)
A Vénusz–3 szovjet űrszonda első-
ként érte el a Vénusz bolygót.

Március 2. 
Lujza napja.

Lujza – francia eredetű név, a Lajos 
férfinév francia megfelelőjének a női 
párjából (Louise) származik. Jelenté-
se: hírnév, háború. Lehetséges, hogy 
latin-germán eredetű, jelentése a 
Lucretius nemzetséghez tartozó.

1817. március 2. (197 éve)

Megszületett Arany János, író, költő, 
műfordító, a Toldi szerzője, Petőfi 
Sándor barátja. Életművével – mely-
ből kiemelkedik a Toldi-trilógia és 
számos balladája – jelentősen hoz-
zájárult a magyar nyelv gazdagítá-
sához.

1939. március 2. (75 éve)
Londonban meghalt Howard Carter 
angol felfedező, aki megtalálta Tu-
tanhamon sírját Egyiptomban.

1949. március 2. (65 éve)
Fort Worthben, Texasban földet ért 
a Lucky Lady II. amerikai B–50-es 
bombázó, miután elsőként sikerült 
megállás nélkül körülrepülnie a vi-
lágot.

1951. március 2. (63 éve)
Megszületett Balázs Ferenc (Fecó), 
az egykori Korál együttes énekese.

Március 3. 
Kornélia napja.

Kornélia – a Kornél férfinév latin 
eredetijének a női párja. Jelentése: 
corneliusi, szarv, somfa.

1847. március 3. (167 éve)
Megszületett Alexander Graham 
Bell, a telefon atyja.

1875. március 3. (139 éve)
Párizsban, az Opéra Comique-ben 
bemutatták Georges Bizet Carmen 
című négyfelvonásos operáját.

Március 4. 
Kázmér, Adrienn napja.

Kázmér – a Kazimír név magyar 
alakváltozata, amely szláv (lengyel) 
eredetű. Elemeinek jelentése: alapít, 
hirdet + béke, békealapító. 
Adrienn – latin, francia eredetű név, 
az Adriána franciás alakja. Jelentése: 
adriai.

1832. március 4. (182 éve)

Párizsban 41 éves korában meghalt 
Jean-Francois Champollion francia 
nyelvész és egyiptológus, aki 1822-
ben a rosette-i kő segítségével meg-
fejtette a hieroglifákat. 1798-ban 
a becsvágyó Bonaparte Napóleon 
tábornok egy tudósokból és írókból 
álló kutatócsoportot is magával vitt 
Egyiptomba, így megkezdődött az 
óegyiptomi kultúra módszeres fel-
tárása. 1799-ben a Nílus deltájában, 
Rosetteben megtalálták azt a követ, 
amelyre V. Ptolemaiosz egyipto-
mi király rendeletét vésték három 
nyelven: egyiptomi hieroglif írással, 
démotikus és görög írással. A lelő-
helyéről elnevezett kő segítségével 
nyílt meg a lehetőség az óegyiptomi 
hieroglif írás évtizedeken át tartó 
megfejtésére.

1942. március 4. (72 éve)
Megszületett Sztevanovity Zorán 
magyarországi énekes.

Március 5. 
Adrián, napja.

Adrián – görög eredetű név. Jelen-
tése: Isten kedveltje vagy Istent ked-
velő, Isten barátja. 

1326. március 5. (688 éve)

Megszületett I. Nagy Lajos magyar 
király (Lengyelország királya is), 
az első európai uralkodó, akinek 
serege nagy győzelmet aratott a 
törökök felett. 1345-ben meghódo-
lásra kényszerítette Horvátországot, 
1358-ban megkapta egész Dalmáci-
át, a szigetekkel együtt. Több hódító 
hadjáratot vezetett a Balkán-félszi-
geten, végül sikerült Szerbiát a va-
zallusává tennie.

1512. március 5. (502 éve)
Megszületett Gerhardus Mercator 
(eredeti nevén: Gerhard Kremer) né-
metalföldi térképész és földrajztu-
dós, aki megalkotta az első modern 
térképet.

1832. március 5. (182 éve)
Belgrádban megkezdte működését 
az első nyomda, az első nyomtatott 
könyv a Sabor istine i nauke címet 
viselte. 

1953. március 5. (61 éve)

A Moszkva melletti Kuncevóban 73 
éves korában meghalt Joszif Vissza-
rionovics Sztálin, a szovjet miniszter-
tanács elnöke, aki 1927-től korlátlan 
hatalmú diktátorként uralkodott a 
Szovjetunióban.

1996. március 5. (18 éve)
Az 1972-es, hatputtonyos tokaji 
aszú elnyerte a világ legjobb fehér-
bora címet.
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Versenyeznek a fák
Február végéig lehet szavazni az európai Év fája versenyben sze-

replő tíz fára, köztük a Magyarországot képviselő gödöllői vac-
korra.

A gödöllői vadkörtefa mellett cseh, bolgár, ír, szlovák, lengyel, 
skót, francia, olasz és walesi fa verseng a címért. Jelenleg a bolgár 
szil előzi meg a magyar vackorfát. Eddig kétszer nyerte magyar fa a 
fődíjat: 2012-ben egy felsőmocsoládi hársfa, 2013-ban pedig az egri 
termálfürdő platánja lett a győztes hét ország jelöltjei közül.

A versenybe elsősorban történetük miatt kerülnek be a fák. A ma-
gyarországi Év fája versenyt 2013. november végén a gödöllői Szent 
István Egyetem botanikus kertjében álló, 18 méter magas és bő 1 
méter törzsátmérőjű vadkörtefa nyerte meg.

Az egyetem botanikus kertjében található, körülbelül 300 éves 
vadkörtefa Magyarország egyik legnagyobb méretű és legidősebb 
fája. A helyi legendák szerint e fa tövében fogalmazta meg Kossuth 

Lajos a függetlenségi nyilatkozatot és Erzsébet királyné is rendsze-
resen ellátogatott a terebélyes vackorhoz, ahol állítólag először látta 
őt Andrássy Gyula gróf. A gödöllőiek a szerelmesek fájaként is emle-
getik a vackorfát.

A gödöllőiek a szerelmesek fájaként emlegetik a vackorfát, 
mert állítólag itt látta meg Andrássy Gyula gróf  

Erzsébet királynét, Sissit

Ha a madarak a tavaszias idő-
járás miatt korábban költe-

nek, már néhány fagyos nap is 
a fiókák tömeges pusztulásához 
vezethet. Orbán Zoltán, a Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület ornitológusa 
szerint a madárvilágnak nagy 
erőpróbát jelent alkalmazkodni 
a klímaváltozás okozta szokat-
lan helyzetekhez: „A madarakra 
egyébként sem a fogcsikorgató 
hideg, a hóval borított rétek, be-
fagyott élővizek jelentik a valódi 
veszélyt, hanem az ideihez ha-
sonló, lagymatag tél, a kiszámít-
hatatlan tavasz pedig az evolúci-
ós léptékben zavart okozhat.”

Az enyhe időben a madarak 
kényelmesebb körülmények 
között, kisebb erőfeszítés árán 
juthatnak táplálékhoz, így a ke-
vésbé életképes egyedek is átvé-
szelhetik a kritikus időszakot. Az 
ornitológus fölhívja a figyelmet, 
hogy ebben az esetben „csökken 
a természetes szelekció hatása, a 

gyengébb génállományú – pél-
dául betegségekre hajlamos 
– egyedek megmaradása pe-
dig hosszú távon káros lehet az 
adott fajra nézve.”

A klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás folyamatának 
egyik látványos példája az idei 
télen itthon maradt, több tucat-
nyi fehér gólya. Ezek a madarak, 
mérlegelve a hosszú repülés 
veszélyeit és a helyben maradás 
kockázatait, egy evolúciós lépést 
téve „felülbírálták” a több ezer 
éve beléjük kódolt vonulási 
parancsot – és végül is „jól dön-
töttek”, mert a természetbarát 
emberek által adott ennivaló a 
mezei pockokkal és egerekkel 
már elegendőnek bizonyult a 
tavasz beköszöntéig.

Orbán Zoltán azt mondja, 
hogy jelenségről van szó: „Valószí-
nűleg ezek a madarak a költözés 
helyett ez év őszén is a maradást 
választják, és példájukat egyre 
több társuk követheti. Úgy gon-

dolom, a folyamatban érintettek 
lehetnek más költöző madárfa-
jok is, például a barátposzáta, a 
házi rozsdafarkú vagy az örvös 

galamb. Az idei télen száznál is 
több madárfaj telelt vidékeinken, 
közöttük több tízezer daru, szere-
csensirály és vadlibafajok.”

Vannak állatfajok, amelyek-
nek az életmódja az év-

szakok változásával nem mó-
dosul különösebben. Ezeknek 
egy része laza családszerkezet-
ben vagy párosan vészeli át a 
telet. Az előbbire jellemző ma-
gatartást a rókák tanúsítanak, 
amelyeknek körében a hím és 
a szuka állandó párt alkot, és 
a tél második felére eső pár-
zással kezdődően a két szülő 
együtt is marad. A menyétféle 
kisragadozóknál a párkapcso-
lat még szorosabb; nemcsak 
a kölyöknevelést végzik teljes 
egyetértésben, hanem a zord 
téli napokra és a szaporodás 
közti időszakokra is kitartanak 

egymás mellett. Az állatvi-
lágban akadnak örök ma-
gányosok is, mint amilyenek 
a vadmacskák. E ritka raga-
dozók nagyméretű területet 
tartanak, és a hímek meg a 
nőstények az év legnagyobb 
részében külön élek. Mond-
hatni csak párosodáskor ta-
lálkoznak, egyébként mindent 
magányosan csinálnak, és az 
évszaktól függetlenül a hábo-
rítatlan környezetet kedvelik. 
Táplálékuk is olyan jellegű, 
hogy nem kell életmódjukon 
változtatni, ha beköszönt a 
tél. A legtöbb ragadozó madár 
szintén magányosan vészeli át 
a téli hónapokat.

Madarak alkalmazkodása a változó klímához

A fehér gólya rájött, túlélheti a telet akkor is,  
ha nem költözik délre

Magányos állatok

A menyétféléknél  
teljes az egyetértés a hím  

és a nőstény között
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Ha az óceánok legveszélyesebb raga-
dozójára gondolunk, valószínűleg elő-

ször a cápák jutnak eszünkbe. Statisztikai 
szempontból azonban az óceánok egyik 
legprofibb ragadozója nem más, mint az 
apró, aranyos csikóhal, akinek 90 százalékos 
a prédaszerzési esélye, ami azt jelenti, hogy 
vadászatai során 90 százalékban sikerrel 

jár – derült ki a Nature Communications 
folyóiratban megjelent tanulmányból. Ez a 
nagy százalék igazán meglepő, hiszen a csi-
kóhal rettentő lassan úszik (ő a leglassúbb, 
tudósok által felfedezett halfajta), és nem is 
tűnik egy cseppet sem veszélyes állatnak. 
A csikóhalak előszeretettel fogyasztanak 
Copepodákat, vagyis evezőlábú rákokat, 
amik villámgyorsan mozognak, ha közeledő 
ragadozót látnak, így nagyon nehéz őket el-

kapni. A csikóhalaknak viszont éppen lassú, 
szinte észrevétlen mozgásuk teszi lehetővé 
azt, hogy odasettenkedjenek hozzájuk, és 
elkapják őket. A testfelépítésük lehetővé te-
szi, hogy ne kavarják fel a vizet, így a rákok 
még akkor sem veszik észre a rájuk vadászó 
csikóhalakat, ha már közvetlenül mögöttük 
vannak. Amikor elég közel érnek a rákok-
hoz, fejüket nagyon gyorsan előrehajtják, és 
felszippantják az aprócska állatokat.

Wally, a kis mókus sok időt 
tölt legjobb barátjával, 

egy türelmes berni pásztorku-
tyával, aki még azt is eltűri az 
aprócska állatnak, amikor az a 
bundájában akarja elrejteni a 
későbbre szánt makkot.

Néhány érdekes tény a mó-
kusokról:

– Egy mókus agya majdnem 
akkora, mint egy dió.

– Nagyon gyors állatok, a 
sebességük akár a 30 km/órát 
is elérheti.

– Ha veszélyt érez, két lábra 
áll, és mozdulatlanul figyel.

– A mókusoknál nincs mé-
retbeli különbség a hím és a 
nőstény egyedek között.

– Ugrás közben a farkával 
egyensúlyoz. A mókus farká-
nak hossza megegyezik az ál-
lat magasságával.

– A mókus akár egy 30 mé-
teres zuhanást is képes túlélni.

– Cincogással jeleznek egy-
másnak.

– A mókusok lábfején verej-
tékmirigyek találhatók.

– Nem minden mókusfajtá-
nak van pofazacskója.

– Hasonlóan látnak, mint 
a zöld-piros színeket tévesztő 
emberek. Tehát a többi színt 
ugyanúgy el tudják különíteni 
a pirostól és zöldtől, de ezt a 
kettőt nem képesek szétvá-
lasztani.

Miért nem pusztul el a 
hangya, ha a testmagas-

ságának sokszorosáról leesik?
Két okból: mert nagyon kicsi 

és könnyű, és mert a teste sok-
kal primitívebb felépítésű, mint 
mondjuk, az emlősöké. A ro-
varok teste kicsiny, s így az erő 
is kicsiny, amivel földet érnek. 
A rovaroknál jóval nagyobb 
emlősök (az ember is), ha test-
magasságuk többszöröséről 
leesnek, nagy erővel vágódnak 
a földre, súlyosan megsérülhet-
nek, elpusztulhatnak.

Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a rovarok testét rugalmas 
kitinpáncél borítja, míg az em-
ber vékony bőre alatt már ott 
vannak az izmok, a törékeny 

csontok, és nem egy testtájon 
majdnem közvetlenül a bőr 
alatt olyan nemes szervek, 
amelyeknek a hangyában nyo-
mát sem látni. És még valami: 
minél alacsonyabb rendű va-
lamilyen szervezet, annál szí-
vósabb.

Snuffles, az öt hónapos belga juhászku-
tya egy genetikai rendellenességgel 

született, a barátságos kutyusnak két orra 
van. Skóciában, a Dogs Trust Rehoming 
Center nevű állatmenhelyen vigyáznak rá. 
Korábban már négy gazdája is volt, de végül 
egyikük sem tartotta meg. A kutyust senki 
nem akarta befogadni különös kinézete mi-
att, de miután világszerte ismertté vált az 
internetezőknek köszönhetően, rengetegen 
jelentkeztek, hogy magukhoz vennék.

A menhely vezetője elmondta, hogy 
nemcsak Nagy-Britanniából, hanem például 
Amerikából és Dél-Afrikából is megkeresték 
őket olyanok, akik szívesen örökbe fogad-
nák Snufflest, aki egyébként képes az orrait 
külön-külön is mozgatni. Azt is elmondta, 
hogy Snuffles nagyon kedves, emberbarát 
és igazán jószívű, aktív kutya.

A központ munkatársai szerették volna, 
ha a legjobb helyre kerül a kutyus, ezért 
több jelentkezővel is találkoztak. Végül úgy 

döntöttek, hogy egy East Lothianban élő 
családnak adják, ahol hatalmas birtokon 
szaladgálhat, és szerető gazdik vigyáznak 
majd rá. A családfő egyébként azt mondta, 
hogy számára Snuffles a tökéletes kutya, és 
már első találkozásukkor összebarátkoztak.

Az óceánok egyik 
legveszélyesebb ragadozója

Hangya, a túlélőWally éléskamrája

Gazdára talált a kétorrú kutya
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Könyvajánló 
Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg

A könyvet a nagynéném, Miklós Nagy Natália ajánlotta, azzal a céllal, 
hogy jellemvonásokat tanuljak belőle, és figyeljek az élet igazi értékeire. A 
francia író legismertebb regénye, A kis herceg 1943-ban jelent meg. Az álta-
lam olvasott könyvet 1975-ben adta ki Budapesten, 92 oldal terjedelemben 
a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. A könyvet az író eredeti rajzai díszítik, 
melyek egyszerű, mégis nagyon szép, színes képek. Ez a mese egyaránt szól 
a gyermekeknek és felnőtteknek, mivel örök emberi igazságokat és jelle-
meket fest le, s felhívja a figyelmet az igazán fontos értékekre. 

A történet egy repülőkalanddal indul, majd a pilóta, aki maga az író, re-
pülőszerencsétlenséget szenved, és a Szahara magányában találkozik egy 
kisfiúval, aki egy másik bolygóról, a B612-es bolygóról érkezett. A kisfiú el-
indult felfedezni a környező bolygókat. Útjának célja, hogy megpróbálja 
megérteni a felnőttek világát. Hat bolygót látogat meg, ahol hat személlyel 
találkozik, a királlyal, a hiú emberrel, az üzletemberrel, az iszákossal, a lám-
pagyújtogatóval és a geográfussal, és megtanulja, hogyan nem szabad élni. 
Majd találkozik a rókával, aki elmondja neki az élet értelmét, mi szerint az 
életben a legfontosabb a szeretet és, hogy felelősek vagyunk azokért, akiket 
megszelídítettünk. Az első fejezetben máris betekintést nyerhetünk, milyen 
nagy szakadék tátong a gyermekek és felnőttek világa között. Az író elmeséli, 
hogy kisgyerekként rajzolt egy kígyót, egy elefánttal a gyomrában. A kígyó 
kívülről hasonlított egy kalapra. Megmutatta a felnőtteknek, és persze min-
denki csak egy kalapot látott a képen. Az író festői pályafutásának ezzel vége 
is szakadt, és pilóta lett belőle, bejárta a világot, de a rajzát megőrizte, és ha 
valaki értelmesebb emberrel találkozott, elővette a rajzot és megkérdezte, 
hogy szerinte mi van a képen. De a válasz mindig az volt, hogy egy kalap. 
A második fejezetben a kis herceg megérkezik a Földre,  és megkéri az írót, 
hogy rajzoljon neki egy bárányt. Az író azonban a bárány előtt előbb lerajzol-
ja neki az elefántot a kígyóban. A kis herceg felismeri, hogy mit ábrázol a rajz, 
mert a gyermekeknek sokkal nagyobb a képzelőerejük, mint a felnőtteknek. 
A folytatásban kiderül, hogy honnan is jött ez a fiúcska. Az is kiderül, hogy a 
kis hercegnek van egy csodaszép rózsája, melyet gondosan ápol. Végigkö-
vethetjük útját a különböző bolygókon keresztül egészen a Földig. 

Ha végigtekintünk azon, hogy milyen jellemeket sorakoztat fel az író, 
megtudhatjuk, hogy milyennek nem szabad lennünk, valamint mik a má-
sodlagos és mik a fontos dolgok az életben. Először is a mese hőse, a kis 
herceg egy őszinte, nyitott, érdeklődő, tiszta lelkű gyermek. A király egy 
uralkodó típus, aki mindenáron uralkodni akar valamin vagy valakin, még 
akkor is, ha sokszor ő sem tudja megmondani, hogy miért. A hiú ember csak 
saját magával képes törődni, mindenkitől elvárja a dicséretet, ő azonban 
soha senkit nem dicsér meg. Az üzletember állandóan fontoskodik, csak a 
munkájára van ideje. Szerinte minden más lényegtelen. A legfurcsább jel-
lem az iszákos, aki azért iszik, hogy elfelejtse, hogy iszik. A lámpagyújtogató 
egy olyan irányítható emnbertípus, akinek nincs önálló gondolata, nincs 
egyénisége, mindig azt csinálja, amit más mond neki. A geográfus egyfoly-
tában csak az asztala mögött ül és gyűjti az adatokat, ahelyett, hogy tapasz-
talatokat, élményeket szerezne. Egyedül a róka az, aki pozitív szereplőnek 
mutatkozik, és építő jellegű információkat ad a főhősnek. Közben persze 
nem feledkezhetünk meg a róka ravaszságáról sem. A kígyó elbűvölően 
viselkedik, és igyekszik rossz útra téríteni az embereket. 

A meséből megtanulhatjuk, hogy milyen fontos, hogy mindenki tisztán 
tartsa a maga környezetét és bolygóját, hogy érdemes odafigyelnünk a szép 
dolgokra, melyek körülvesznek bennünket, és értékeljük őket, például egy szép 
naplementét. És a legfontosabb üzenete pedig a következő: „Jól csak a szívével 
lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Az idő, amit a ró-
zsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az emberek elfelejtették 
ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azonban nem szabad elfelejtened. 
Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit a megszelídítettél.” 

Gábor Viktória, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Önéletrajz
Nevem Blazsanyik Zsaklina. 2002. március 8-án láttam meg a napvilá-

got. Blazsanyik Csaba és Blazsanyik (Szabó) Mónika elsőszülött lányaként. 
Szenttamáson, a J. J. Zmaj Átalános Iskolában 5. osztályos vagyok. Óbecsén, 
a Petar Konjović zeneiskolában hegedülni tanulok. Ott hegedűre és szolfe-
gyóra járok. Ha felnövök filmrendező szeretnék lenni. Szeretem az állatokat 
is, kedvenc állatom a cica. Ez vagyok én.  

Blazsanyik Zsaklina, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szenttamás 

Kerek a világ
Bőségben táncol
a világ nyáron,
tarka a világ,
akár egy álom.

Utána jön az ősz,
majd a fagyos tél.
Ez az évszak
senkit sem kímél...

Zord szelével,
járja a világot.
Sokaknak bánatot hoz,
fagyott virágot. 

De újra eljő a megváltás,
a tavasz, a megbocsátás.
A bőség újbóli csodája,
az álmok gyönyörű hazája.

Szerda Mária Réka, 7. osztály,  
Zdravko Gložanski iskola, Óbecse

Megbecsüljük az egyének másságát!
Eltűnődve ezen a témán az első gondolatom az, hogy a mai világban az 

emberek csak ítélkeznek, miközben nem segítenek azoknak, akik rászorul-
nak, és valamilyen támogatást igényelnének.

Nagyon sok ember lenézi azokat, vagy előítéletekkel viszonyul azok 
iránt, akik bizonyos formában fogyatékosok, esetleg bőrük színe más, vagy 
másmilyen vallást gyakorolnak. Néhány embertársunk képes arra, hogy 
kiközösítse a másikat azért, mert beteg, vagy nem olyan, mint ő. De az 
ilyenek nem is tudják elképzelni, milyen rossz érzés lehet barátok nélkül, 
bajokkal, gondokkal élni. A betegeket segíteni, támogatni kell, nem pedig 
kinevetni és gúnyolódni rajtuk. A legtöbben a külső kinézet alapján ítélnek, 
pedig a belső sokkal fontosabb. Szerintem a külsőség csak kifogás, a felszín, 
ami általában megtéveszt minket. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor a 
szavaknak súlyuk van. Előbb gondolkozzunk, és csak utána beszéljünk vagy 
ítélkezzünk! Azokra pedig, akik segítenek a rászorultaknak, fel lehet nézni, 
és példát vehetünk tőlük az emberséges magatartásukért. 

Segítsünk a rászorulóknak, a hátrányosabb helyzetűeknek, mert sosem 
tudjuk, hogy mi mikor kerülhetünk hasonló szituációba!

Péter Bernadett, 8. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

A város ébredése
Általában én szoktam legelőször felkelni a családban, Ilyenkor ki szok-

tam menni az erkélyre szétnézni. Ha látom, hogy már kezd világosodni, 
lemegyek és körbesétálok a negyedemben.

A városrészemben ilyenkor kevés ember van ébren, egyik közülük a 
konténerben lábaló roma bácsika. Ő rögtön felébreszt engem is, mivel ittas 
állapotban van (megint vagy még mindig), ebből eredően gyakran felborul 
a szemetessel együtt, melyet cifra, érdekes szókombinációk kísérnek (és 
most nem a „macskarúgjameg”-re gondolok). A pékasszony is felemeli a 
rolót. Kifejezetten látszik rajta, hogy nem ez „az élete állása”, de muszáj volt 
elvállalni, mert még mindig jobb, mint a semmi. 

Ettől eltekintve még minden csendes, és ez a szép ebben az időszakban. 
A beton focipálya a kis kapukkal és a játszótér is egyelőre még üres. Néha 
leülök a hintára és elgondolkozok, hogy miért ideges mindenki, és miért 
nem lehet mindig minden ilyen nyugodt. 

Megtörténik, hogy hirtelen megcsörren egy ablaküveg, mert éppen 
téglát dobtak be rajta, vagy valahonnan pisztolydurranás hallatszik, vagy 
csak egy szimpla vita. Máris felébredt a város. Az autók motorja zúgni kezd, 
mindenki üvölt mindenkivel, az emberek képesek lennének ölni is a pénz 
miatt. 

Ezért gyakran azt gondolom, mennyivel jobb lenne, ha a város örökké 
csak ébredezne, de soha nem ébredne fel. 

Pásztor Kicsi Tamás, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék
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Lila 
Miért búsulsz, te virág 
Susogó erdő mélyén?
Miért nem dalolsz lilán,
Talán az ősztől félsz még?

Hervasztó hidegtől?
Fagytól, hótól, széltől?
Sötétkék színektől?
Pusztulástól, téltől?

Ne búsulj, te virág!
A tél után tavasz.
Zöld az egész világ,
Ha életben maradsz!

Tarts ki! Meglátod majd,
Gyönyörű lesz a látvány,
A bimbó lilán kihajt,
S táncol szellő szárnyán.

Virág Anna, 8. osztály,  
Cseh Károly iskola, Ada

Kék
Kéken hullámzó tenger mélyén,
Partközelben, víznek szélén,
Homok terül el fáradtan,
S néhány betontömb is ott van.

Hullámzó habja a partot mossa,
S a kavicsokat kézen fogva
Húzza a vízbe, gyengéden,
Hogy síkjukban kárt ne tégyen.

A napot tükrözik a hullámnyalábok,
Mely már teljes mértékben elázott,
S fénye szanaszét, 
Terjed a tenger tetején.

Lágyan ringató kékség,
Az égbe végtelenség,
S halkan, csendben szennyezi
Ezt a drága népség. 

Virág Anna, 8. osztály,  
Cseh Károly iskola, Ada

Egy dallam
Hallom a hangot a fülemben, 
Érzem a ritmust a testemben,
Ha egy dallamot meghallok,
Rögtön táncolásra gondolok.

Mi, mi, mi, fá, fá, szó,
Számból e dallam hallható, 
Ének, tánc, mozgás,
Ez kell nekem, nem más!

Az énekórát a gyerekek nagyon élvezik,
Minden erejüket belefektetik,
Hogy lenyűgözzék a tanárt tudásukkal,
És felvidítsák az órát mozgásukkal.

Egy dallam feldobhatja az unalmas napokat,
Felforgathatja a már megírt lapokat,
Most már én sem tudom, hogy miket beszélek,
Ezért a versírás helyett a táncra áttérek.

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

Kire ütöttem
Kezdjük szerintem apuval. Tőle örököltem a humort, erőt, a hajam színét 

és a szép kezem. Most jön anya. Tőle pedig a szemem, az alakomat, az arco-
mat, az orrom, a szájam meg egy kis huncutságot. Tata van a soron. Tőle a 
szép lábam, a gyorsaságot és az álmodozást is. Mamától a kedvességet és 
egy kis szorgalmat. A másik tata is él bennem. Tőle a tehetséget a tánchoz, 
kreativitást és a szókincsemet. Most felsorolom az összes tulajdonságom: 
az említett kreativitás, álmodozás, humor, kedvesség, huncutság, kis szor-
galom – ez vagyok én. S az is biztos, hogy egyszer majd új dolgot adok át 
az utódjaimnak. A rajzolás? Szépen rajzolok, ezt nem örököltem ez velem 
született új tulajdonság, ez a családban senkire sem jellemző. 

Cseh Dávid, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Az én osztályom
Szeptembertől sok minden megváltozott. Ötödikes lettem. Több tan-

tárgy és tanár várt rám, de az osztályom nem változott. 
Mindennap boldogan megyek iskolába, mert tudom, hogy a barátaim 

várnak rám. A négy év alatt nagyon jól megismertük egymást, és látjuk a jó 
és rossz tulajdonságainkat is. Elég elevenek vagyunk. Ha rossz fát teszünk 
a tűzre osztályfőnökünk haragosan utasít bennünket rendre, de mi tudjuk, 
hogy ezt csak azért teszi, mert a javunkat akarja. Szereti a gyerekeket, a jó ta-
nulókat dicséri, a gyengébbeket pedig tanulásra buzdítja. A többi tanár főleg 
ránk, fiúkra pöröl többet, de igazolatlan órát még nem szereztünk. A legtöbb 
panasz mindig Oláh Kristófra van, ő állandóan beleszól a  tanárok mondani-
valójába. Egyik legviccesebb tanuló az osztályban a barátom, Mecserik Krisz-
tián, aki mindenkit meg tud nevettetni. A rengeteg jó tanuló közül én Huszta 
Henriettát említeném, aki szívesen segít nekem és másoknak is. Mellette ülni 
csodás dolog! Ez az osztály jó kis csapat, remélem jóban-rosszban együtt ma-
rad. Huncutok a gyerekek, örülök, hogy közöttük lehetek!

Nagy Roland, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

A boldogság titka
Tíz évvel ezelőtt történt. Elsős gimnazista voltam. Első nap nagyon iz-

gultam. Féltem, hogy mit fognak gondolni rólam az új osztálytársaim, ezért 
a legszebb ruhámban mentem, és a legcsillogóbb ékszereimben. Mikor 
odaértem, a leghátsó padsorba ültem le, egyedül. Szünetben odajöttek az 
osztálytársnőim, és mindenfélét kérdezgettek. Utána dicsérgettek. Olyan 
kedvesek és aranyosak voltak, hogy úgy gondoltam, suli után meghívom 
őket egy pohár jégkására. 

Így is történt. Búcsúzáskor még egy-egy puszit is kaptam tőlük. 
Másnap, mikor odaértem az iskolába, a lányok már alig vártak. Mind-

annyian rám ugrottak. Be volt fonva a hajam, és azt nagyon dicsérgették, 
mondták, hogy nagyon jól áll. Az új sálamat is megdicsérték. Megint na-
gyon aranyosak voltak, ezért gondoltam, elhívom őket egy sütire. Ennek 
nagyon megörültek. 

Ez mindennap így ment. Volt, amikor plázában sétálgattunk, néha kávéz-
gattunk és vásárolgattunk. Igen ám, csakhogy két hónap múlva apukám úgy 
várt haza, hogy fogta a fejét, az asztalon pedig két nagy üveg pálinka volt. Azt 
iszogatta. Megkérdeztem, mi a baj, mire ő félig nevetve, félig sírva azt felelte, 
hogy kirúgták. Berohantam a szobámba. Miután kisírtam magam, kimentem 
a temetőbe anyukám sírjához, és imádkoztam hozzá, beszélgettem vele. Ő 
vigasztalt, hogy minden jó lesz, csak gondolkodjak pozitívan. Ha megtanul-
tam a leckét, megkapom a jutalmat. Ezt akkor még nem értettem. 

Másnap az iskolában mindent elmondtam a barátnőimnek. Simogattak, 
sajnálgattak, de elhidegültek tőlem. 

Egy hét elteltével már nagyon rosszul állt a szénám. Ekkor kezdtem 
megérteni, mire is gondolt anya. Elhatároztam, hogy megváltozom. Bár 
alig volt pénzünk, ami volt is, odaadtam a koldusoknak. A kinőtt ruháimat a 
még nálam is szegényebbnek adományoztam. Az uzsonnámból adtam egy 
nálam is szegényebb lánynak, akivel senki sem barátkozott. Beszélgettem 
a lánnyal, Nórával, legjobb barátnők lettünk. Apukámat felvették élelmi-
szer-eladónak. Bár túl sok pénzünk nem volt, úgy éreztem, ennél több nem 
is kell, hisz mindenem megvan. A boldogság titka nem a pénzben rejlik. 
Akinek sok pénze van, gazdag. De akinek nincs, amije van, azt is megbe-
csüli, no az az igazán boldog. Hiszen a boldogság ingyen van: szeretetet, 
mosolyt, szerelmet nem lehet pénzért vásárolni. 

Romić Márta, 8. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka  
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Adáról legutóbb sok könyvajánló írás érkezett. Közülük 
ma a hetedikes Gábor Viktória fogalmazása (Antoine de Saint 
Exupéry: A kis herceg című regényének ismertetése) került a Rü-
gyfakadásba, két okból is. Egyrészt a fogalmazás iskolapéldája 
a könyvismertetésnek hetedikes tollából (a könyv adatai, a mű 
változatos cselekménye, a szereplők jellemzésének megfigye-
lése, a mű üzenete), ráadásul Viktória fogalmazási készsége is 
példamutató, olvasótoborzó. Másrészt követendő példa a kis 
herceg pozitív viszonyulása környezetéhez, nyitottsága a jó be-
fogadására, felelősségérzete, segítőkészsége. 

Örömmel mondhatom, hogy a Rügyfakadás munkatársai 
között nagyon sokan egyetértenek a kis herceg felfogásával. 
Ezeknek az írásai közül válogattam ma. Ők valahányan más-
más módon nyilatkoznak meg. Romić Márta és Gyenes Laura 
élménybe ágyazza gondolatait. Péter Bernadett és Dér Adrián 
elmélkedő írásban fejti ki véleményét az emberek viselkedéséről, 
egymáshoz való viszonyulásáról. Önvizsgálatot gyakorolt Cseh 
Dávid és Jenován Flórián. Dávid írásának érdekessége, hogy 
az önvizsgálathoz a genetikát/örökléstant is segítségül hívta, 
és a géneknek köszönhetően fogalmazásában a családfa is ki-
rajzolódik. Persze az öröklött tulajdonságokat gyakorlattal kell 
fejleszteni. Például, ha valakinek a fogalmazáshoz van tehetsé-
ge, szépirodalmi művek olvasásával gyarapíthatja szókincsét, 
fejlesztheti kifejezőkészségét, ötletességét. Szerintem ezáltal 
sikerült Pásztor Kicsi Tamásnak is saját élményvilágába az 
újvidéki környezetbe transzponálni Tóth Árpád: Körúti hajnal 
című versét. 

Az e heti postával érkezett írásokat a következőknek köszö-
nöm: 

Ada: Árpási Petra (3 írás), Bajusz Réka (2 írás), Cvitkó István, 
Kitli Tamara, Koós Enikő, Kovács Virág, Kubina Molli, Mészáros 
Fanni, Németh V. Zsóka, Tóbiás Alexandra, Torma Balázs, Tor-
más Tamás, Vastag Nikolett, Véber Amarilla és Vuletić Viktor, 
Könyvajánlót küldött: Gábor Viktória (3), Lajkó Csenge (3), Mik-
lós Tímea (3), Pálfi Paula (3) és Szűgyi Levente (3).

Bácskertes: Csernai Panna, Kiss Gábor, Kujundzsity Klaudia, 
Bezdán: Bauer Kira,
Királyhalom: Dancsó Dániel,
Muzslya: Bajtai Anna,
Óbecse: Zdravko Gložanski iskola: Szerda Mária Réka és Tu-

fegdžić Dávid, 
Szaján: Jenován Flórián és Süli Evelin,
Újvidék, Petőfi Sándor iskola: Cvetković Jovana, Hamad 

Ászim, Pásztor Kicsi Tamás, Pataki Tifani, Tolvaj Krisztina és Virc 
Leonárd. 

Olvassatok sokat, és írjatok a Rügyfakadásnak!
Tomán Mária

Kedves Pajtások!
Ilyennek látom magam 

(Egy kamasz vallomása)

Hát igen. Az önértékelés, az nem a legjobb dolog a világon. Mint minden 
kamasznak, nekem is vannak hiányosságaim és problémáim. Most pedig ezeket 
osztom meg veletek, ha már ezt a feladatot kaptam. 

Sokszor elgondolkodok rajta, hogy egyes dolgok miért éppen úgy vannak, 
ahogy. Miért is nézek én ki úgy, ahogy? Például mért ilyen nagy a lábam, és 
mért perdülnek visszafelé az újjaim? A fene se tudja, ilyen és kész. Mint minden 
velem egykorú fiatalnak, nekem sem tetszenek a pattanások, az meg főként 
nem, hogy engem sem kímélnek. Ugyanakkor azt mondják a felnőttek, hogy 
az anno volt mindenkinek, majd kinőjük. Feltételezzük, hogy hiszek nekik. Az 
iskolában is sokan azt hiszik, hogy kényes és beképzelt vagyok, de ők engem 
hidegen hagynak. Én olyan vagyok, amilyen. Azt ajánlom mindenkinek, hogy 
legyen önbizalma, és ne adjon mindenki véleményére. 

Én ilyennek látom magam, és örülök, hogy vannak emberek, akik így is sze-
retnek és megbecsülnek.

Jenován Flórián, 7. osztály, Móra Károly iskola, Szaján

Jótékonyság
Egyik utazásom alkalmával az autóban ülve láttam a városi sétatéren egy 

fura öregembert. Annak ellenére, hogy életemben először láttam, nagyon fura 
embernek tartottam. Megmutattam a szüleimnek is az autóból, de nekik semmi 
furcsa nem volt rajta. 

Egy másik utazás alkalmával megint ott, megint abban az időben ácsorgott a 
bácsika. A kedvenc csokoládéimat árulta. Megint egy fura dolog. Vajon honnan 
tudja, hogy mely csokik a kedvenceim? – gondoltam magamban. Aztán egy 
reggel azon töprengtem, hogy vajon elmenjek-e megkérdezni, hogy hívják, ki 
ő, és persze, honnan tudja, melyik csoki a kedvencem. Nem sokáig töprengtem, 
felhúztam a csukám, felugrottam a biciklimre, és elindultam. Sokáig tekertem, 
jól ki is fáradtam, mégis úgy gondoltam, hogy megérte. 

Amikor odaértem, rossz előérzetem volt, ám hamar kiderült, hogy miért. 
Azért, mert az öreg nem volt ott. Nagy szomorúsággal indultam haza. De nem 
adtam fel, másnap megint felpattantam a biciklire. Most nem volt semmilyen 
előérzetem. Egy idősebb néni állt ott, ahol az öregúr szokott.

– Jó napot! Maga ismeri a bácsikát, aki itt szokott árulni, ahol maga most? 
– kérdeztem bizalommal.

– Szervusz! Igen, ismerem. Ő a férjem.
– Köszönöm szépen. És most meg tudná nekem mondani, hogy mikor talá-

lom itt megint a bácsit?
– Szombaton ő fog árulni. Majd megmondom, hogy kerested. De megmon-

dod nekem, hogy hívnak.
– Persze, én Bea vagyok. Köszönöm szépen. Viszlát!
– Szervusz!
Most már boldogan mentem haza, mert tudtam, szombaton végre találkoz-

hatok vele. A szüleim csodálkozva nézték, hogy miért vagyok olyan boldog.
Aztán szombaton reggel úgy kiugrottam az ágyból, mintha kidobott volna. 

Nagyon kíváncsi voltam már. Felültem a biciklimre, és letekertem a sétatérre. 
Már messziről láttam, hogy ott van. Nagyon izgultam. 

Először nem is tudtam, hogy mit kérdezzek tőle, talán tolakodásnak tűnne, 
ha azt kérdezném, ki ő. Elindultam feléje. Kicsit hebegve, de elkezdtem:

– Jó napot! Szeretnék két Milkát és egy Fazon csokit.
– Szervusz, mindjárt... százötven dinár lesz.
– Köszönöm szépen! Elmondaná nekem, hogy miért pont az én kedvenc 

csokijaimat árulja?
– Persze, de én azt nem tudtam, hogy ezek a kedvenceid, hanem csak ezeket 

a csokikat viszik a legjobban. Amennyit keresek ezeken a csokoládékon, azt az 
árvaháznak, az árva gyerekeknek adom.

Nagyon meghatódtam a válasz hallatán. Elkezdtem gondolkodni, mert ez 
nagyon meglepő volt. Egész mást gondoltam róla. Azt hittem, hogy nagyon 
szegény, és így keresi a pénzt a kenyérre. 

Amikor hétfőn az iskolába mentem, rögtön el kellett mesélnem ezt a lányok-
nak. Ők is alig hittek a fülüknek. A szüleimnek is elmondtam.

Megbeszéltük a szüleimmel, hogy ezentúl mindig ott vesszük a csokikat. A 
barátnőmmel is  folyton oda járunk. A bácsi nagyon kedves, és örül, hogy egyre 
többet tud adományozni az árváknak. Egy vasárnap elmentünk a barátnőim-
mel az árvákhoz sok-sok ajándékkal. Nagyon boldogok voltunk.

Gyenes Laura,  8. osztály, Gunaras 

Szinház az egész világ
Az emberi élet egy színjáték. Tele jó vagy rossz felvonásokkal. 

Gyermekfejjel is láttam már több ilyen szituációt. 
Sokszor nincs is arra szükség, hogy megjátszuk magunkat, még-

is más oldalunkat mutatjuk, mint kellene. Amint kilépünk az utcára, 
máris magunkra öltünk egy maszkot. Valószínűleg a megfelelni vá-
gyás hajt minket. Sokszor nem akarunk megbántani senkit, és kény-
szerből azt tesszük, amit elvárnak tőlünk. Egy idő után fárasztóvá 
válik az egész színjátszás. Úgy gondoljuk, hogy többé nem teszünk 
ilyet, de ez nem sokáig tart. Kiállunk az igazunkért, de aztán arra le-
szünk figyelmesek, hogy rajtunk a maszk, és azt mondjuk, tesszük, 
amit elvárnak tőlünk. Gyermekkorunkban még őszinték vagyunk, 
ahogy viszont idősebbek leszünk, a maszk vastagabbá válik rajtunk. 
Minél több szituációba keveredünk, az élet több porondján kell meg-
felelnünk. Másként viselkedünk a bartoknál, otthon, iskolában, Igaz-
ság szerint nekem nem nagyon tetszik ez a színházi világ. 

Szeretném, ha az emberiség egyszer levetné az álarcokat és kosz-
tümöket, és egy teljes napig őszintén viselkednénk. Lenne mit látni!

Dér Adrián, 7. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya
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Egy amerikai színész, akinek pályafutá-
sa előtt értetlenül állnak a filmelem-
zők. A hetvenes évek közepén táncos 

produkciókkal kezdte, humoros alkotások-
kal folytatta, majd a gengszter- és akciófil-
meknél kötött ki, miközben mindvégig a 
fellegekbe vágyott. Olykor rossz döntéseket 
hozott, karrierje mégis virágzik. Képzelt in-
terjúnk John Travoltával készült. 

– Régen a fiúgyermekek általában az 
apjuk nyomdokaiba léptek. Ez rólad is 
elmondható? 

– Nem éppen. Ez egy fura dolog. Apám 
rögbijátékos volt, anyám színész-énekes. Ha 
viszont a tánc mint testmozgás, összehoz-
ható a sporttal, akkor valamennyire igen. 
Ami engemet jobban vonzott, az persze a 
színészet. Ezzel szerencsére nem lógtam ki 
a sorból, öt idősebb testvérem is így volt 
ezzel. Bizony, mi egy szép, nagy, olasz és 
ír gyökerekkel rendelkező család voltunk, 
nagy reményekkel és álmokkal. Olykor tény-
leg a fellegekben jártam.  

–  Kezdetben miről álmodoztál? 
– Táncos karrierről. Hatévesen már 

táncórákat vettem a legendás Gene Kelly 
testvérétől, Fred Kellytől. A színészettel ko-
molyabban csak tíz évvel később kezdtem 
el foglalkozni. Eleinte tévéműsorokban és 
horrorokban jelentem meg, mint például a 
Stephen King regénye nyomán készült Car-
rie-ben, amelynek nemrég csinálták meg 
újabb verzióját. Ennyi év után éreztem némi 
nosztalgiát. 

– Hogyan indult be a filmes karriered? 
– Véletlenül, és egy jó nagy adag mázli-

val. A hetvenes évek közepe táján Allan Carr 
producer régebb óta sikertelenül keresett 
férfi főszereplőt a Grease-hez. Egy napon a 
szállodai szobájának a tévéjében meglátott 
egy tévésorozatban. Azonnal felhívta a film 
másik producerét, Robert Stigwoodot, hogy 
kapcsoljon az adott csatornára. A személyes 
találkozás is sikeresen alakult, és három film-
re szóló szerződést kötöttek velem. Ez lett a 
zenés-táncos Szombat esti láz, a Grease és 
az Életben maradni. 

– Úgy tudjuk, a nyolcvanas években 
mérsékeltebb sikerrel jártál. Hogyan él-
ted meg ezt az időszakot? 

– Azt mondják, hibát követtem el, amiért 
nem vállaltam el az Amerikai dzsigoló és a 
Tiszt és úriember szerepét, mert ezek hozták 
hírnévhez Richard Gere-t. Szerintem min-
dennek megvan a miértje. Az Urban cow-
boy 1980-ban jelent meg, itt Debra Winger 
volt a partnerem. Egyesek szerint ez a film 
hozta divatba Amerikában is a mexikói me-
chanikus bikákat. Ez azért nem semmi. Éles 
változást viszont azért hozott ez a dekád, 
mert ekkor mutatkoztam meg igazán a ko-
médiákban, a Nicsak, ki beszél? című trilógi-
ában, ami viszont nagy siker lett. 

– Mi hozott számodra még nagy vál-
tozást? 

– A kilencvenes években újabb időszá-
mítás kezdődött számomra, méghozzá a 

Ponyvaregénnyel. Ekkortól ugyanis ismét 
alkalmam nyílt egy új oldalamat megmutat-
ni, és szerintem nagyon jó az, ha egy színész 
több oldalát is megvillanthatja. Ha visszané-
zem a filmjeim listáját, elégedettnek mond-
hatom magamat. A Ponyvaregénnyel új 
kanyart vettem, ezt követte a Broken Arrow 
és a Face Off. Nagyszerű az, ha egy színész 
képes előhozni a sötétebb, keményebb, tra-
gikusabb énjét is. Ez történt velem is, és a ju-
talom nem maradt el. Élvezem ezt csinálni, 
még akkor is, ha így árnyaltabb a karrierem, 
mert attól még rendkívül gazdag. 

– Milyen rendező Tarantino? Miben 
különbözik más rendezőktől, akikkel 
dolgoztál? 

– Tarantino talán jobban szabadjára 
engedi a színészeket. Ugyanakkor éberen 
figyeli, mit csinálnak, és azonnal korrigálja, 
ha valami nem tetszik neki. 

– Olykor még mindig a fellegekben 
jársz? 

– Ezt most már szó szerint teszem. Az ég 
megszállottja vagyok, és nagyon szeretek 
repülni. Ez a szenvedélyem, akárcsak Ja-
mesnek, a Nicsak, ki beszél? című filmben. 
Privát pilóta engedélyem van és repülőm 
is, úgyhogy, amikor csak tudom, a felhőket 
szelem. 

L. M. 

John Travolta
Képzelt interjú
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I. 
Fűszerkereskedés  

a «kék macskához.»

A Duna mentében fekszik egy közép nagy-
ságú, fél-magyar, fél-német városka. Valódi 
neve nem hajtván semmit a dologra, költött 
nevet adunk neki. Költött neve pedig legyen 
ezennel Alörs, – minthogy ily nevű helység, a 
régi viharos időkből, legtöbb találtatik hazánk-
ban. A városka nem sok nevezetességgel bír. 
Annak bizony nincs – sem múzeuma, sem nem-
zeti szinháza, sem gázvilágítása, sem szobrai, 
– mely utóbbiak különben Pestnek sem lévén, 
mit is kerestek volna azok ily kis városkában? 
hol az érdemes tanács nagy bölcsen elhatáro-
zá, miszerint az éjjeli kivilágítások fölöslegesek, 
miután a becsületes embernek télen hétkor, 
nyárban pedig kilencz órakor – otthon a helye! 
vagabundok, korhelyek és tolvajok kedvéért 
pedig ostobaság volna kivilágítani a várost!! A 
kisvárosi hatóságok sokszor elmések!

Nevezetessége tehát a fenn tisztelt város-
kának nincs. Legfölebb egy polgári ház benne 
a nevezetesség; az is csak azért az, mert azon 
polgári ház körül forog e hosszú történet. 
(Azért mondom pedig hosszú történetnek, 
hogy készítsem hozzá a szerkesztőt vagy ki-
adót, kik néha mint a tűzi fát, öl számra szokták 
venni a kéziratot!)

Azon – bennünket érdeklő polgár család 
fejének neve: Johann Goldbach.

Nem tehetek róla, hogy nincs magyar neve! 
Hanem az nem is tesz semmit, mert ő azért 
mégis olyan jó magyar volt, mint más akárki; 
mint ilyenre, számos példa van hazánkban.

Johann Goldbach jól rendezett s jól is jöve-
delmező fűszerkereskedéssel bírt a «kék macs-
kához» czímezve. Arról sem tehetek, hogy ezek 
a kereskedők mind olyan különczök, s boltczí-
mekül a legbizarabb, természetellenes dolgo-
kat választják, mint: arany elefánt, zöld kakas, 
arany szarvas stb. A kereskedők ezen mesés 
csodaállatai is bizonyosan ott teremnek, hol az 
Eszterházyak griffjei! – Miért is nem használnak 
inkább alkalomszerű czimereket? mint teszem: 
– divatkereskedés a – fényüzésnél! – hogy már 
e borzasztó szó láttára is visszaijednének a leá-
nyos apák! Vagy továbbá ilyenfélét; – topán- és 
czipőraktár a – rossz kövezethez! – lámpake-
reskedés a – budai sötétséghez! – férfiszabó a 
– rongyos proletárhoz! – kávéház a – czikóriá-
hoz! – bormérés a – szomjas torokhoz! – Ezek 
legalább léteznek az életben!

Azonban hagyjuk abban! ily badar dol-
gokat kötet számra tudnék összeírni, hanem 

azért mégsem jönnénk rá, hogy vajjon micso-
da család is hát azon Goldbach-család, melyről 
beszélni akarunk, s melynek vagyon jól rende-
zett füszerkereskedése a kék macskához!

Goldbach János negyven éves, nős, két 
gyermek atyja: hajlandó az elhízásra, haja sző-
ke, szeme kék; visel bajuszt, szakált és vastag 
pisze orrt. Karaktere: jámborság, szelidség s 
nejének papucskormánya alatti görnyedezés. 
Foglalkozása: reggeltől délig, kereskedelmi 
ügyek, délben ebéd, ebéd után a kávéházban 
fekete kávé, mellé egy szám Allgemeine, utána 
egy partie à la guerre, rá egy pohárka gyönge 
kömény-víz, rendesen kiöblögetvén utána szá-
ját, hogy madame Goldbach meg ne érezze 
rajta; ezek után egy futó pillantás a boltba, on-
nan be a család körébe társalgás végett; este 
vacsora után lefekvés és egyéb dolgok.

Ez – futólagosan rajzolt képe Goldbach úr 
életének. S most menjünk a részletekre; kiván-
ván magamnak elegendő erőt a muzsámtól, 
hogy ne váljak unalmassá, – az Úrtól pedig 
elegendő erőt a jámbor olvasóknak, hogy az 
olvasásba belé ne fáradjanak!

A kék macskához czímzett fűszeres bolt, 
húsz év óta áll már jó renoméban, az említett 
kis városka főpiaczán. A kereskedés nem volt 
egyedül az ő tulajdona. Vala neki kompanis-
tája is, kit rendkívüli éles ész, csinos külső s 
nagy kereskedelmi talentommal áldott meg a 
természet. Ez volt leghivebb barátja a jó Gold-
bachnak. Barátja, tanácsadója, ügyvezetője, 
titkára és társa, kinek ügyessége és szorgalma 

mellett, csakhamar örvendetes virágzásnak in-
dult a kék macska. Hogy el ne felejtsem, – hiv-
ták a derék kompagnont Zsellye Bertalannak.

Goldbachnak volt egy igen-igen szép fele-
sége, ki halálba szerette férjét: – és Zsellye Ber-
talant ki nem állhatta.

Zsellye Bertalant ez nagyon búsítá. Gold-
bachnénak vele éreztetett ellenszenve és csí-
pőssége miatt nem egyszer akart már viszonyt 
szakítani a jó Goldbachchal. De a jó Goldbach 
sohasem akart tudni róla.

– Már megint megy az eszed, Bertuskám? 
– szólt egy napon társához, a fűszerészhez. 
– Lásd, ez az én feleségem jó asszony volna 
máskép, hanem olyan bolondos szeszélyei 
vannak. Már engem csak szeret, imád, s tudod 
mégis hogy velem is mennyire érezteti szeszé-
lyeit. Azt gondolná a világ, hogy papucs alatt 
vagyok. Pedig én csak gyöngédségből hajtom 
meg fejemet. Hiszen ha akarnám, bátran dohá-
nyozhatnám is előtte; de nem teszem, mert a 
füst a mellére hat. Ha akarnám, ihatnám bort 
is, a mennyi kell; de nem teszem, mert nem 
állhatja a bor szagát. A burnótozással is csak 
irántai gyöngédségből hagytam fel. Pedig ő 
sohasem mondta. Hanem mert magam is be-
láttam, hogy a burnót – fi donc – valami utála-
tos dolog! Oh én sok mindent elkövethetnék, 
ha akarnék! de nem akarok. Megtilthatnám azt 
is, hogy veled tovább is éreztesse ellenszenvét. 
De ládd édes Bertuskám, mikor az mind csak 
női szeszély. Fel se vedd. Majd eszére tér. Az 
volna még hátra, hogy e miatt ily virágzó és 
renomirt kereskedést mint a miénk, ketté sza-
kítsuk.

– Igen, de ha terhére vagyok nődnek.
– Ej: asszonynak a kereskedésbe semmi 

szólása.
– S ha mégis - - - -
– Semmi mégis! Rá se nézz.
– Végre még a számadásoknál is gyanusíta-

ni fog.
– Ah, szeretném látni. De már ki ennyire 

megsértené az én barátomat, annak csaku-
gyan megmutatnám, ki az úr a háznál! Bizo-
nyos lehetsz benne, hogy akkor tüstént - -

– Ugyan mit csinálnál?
– Tüstént behoznám ismét a pipákat a ház-

hoz, s füstölnék az orra alá mint egy basa; s 
tömném magamba a burnótot, hogy megpuk-
kadna mérgében! szóval, minden kigondol-
ható vexaturát elővennék boszantására. Még 
bort is innám!

Bertalan úr elmosolyodott a jó Goldbach e 
nemes felhevülésén, de nem szólt semmit töb-
bet, mely annyit jelente, hogy a viszony felbon-
tása újra elhalasztatott.

Beöthy László sírja a budapesti  
Kerepesi temetőben

Beöthy László

GOLDBACH & COMP. FŰSZERKERESKEDÉSE 
„A KÉK MACSKÁHOZ”

(Részlet)
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E pillanatban kis fiú lépett a két kereskedő-
társ szobájába. Mintegy tíz éves lehetett. Gyö-
nyörű, kedves teremtés; lágy, szőke haja olyan 
volt mint az arany, s leomlott egészen vállaira. 
Oldaláról piros szíjon rezes kard csüngött le: 
lábacskáit pedig réz sarkantyús piros csizma 
boritá. A kis fiú, mindőn belépett, egyszerre 
katonás állásba vágta magát Goldbach előtt, s 
meglehetős lármás hangon így szóla hozzá:

– Apám! azt üzente mama, hogy nekem 
tüstént végy egy paripát! még pedig olyant, 
a mi szalad is – meg eszik is, mert másforma 
nem kell!

A két kereskedőtárs összenézett. A jó Gold-
bach szemeiből csak úgy szivárgott ki az apai 
öröm. Mintha mondta volna: – büszke vagyok 
ez eleven, e tüzes, e katonának termett gyer-
meknek apja lehetni!!... – Aztán olyan szánó te-
kintettel fordult a még nőtlen kompanistához, 
mintha mondta volna: – lásd bohó, miért nem 
házasodol? most neked is lehetnének ilyen 
örömeid!...

A fiú ezalatt folytatá:
– Nos? lesz paripa apám? vagy nem lesz? 

mert különben - - -
Goldbach majd kibújt apai örömében a bő-

réből. Tetszett neki ez a katonás hang. Mintha 
mondta volna: – teringette, minő talpraesett 
egyenruhás polgára lesz ebből a városnak! 
(Goldbach maga is az volt, egyenruhás polgár; 
viselvén zöld frakkot, zöld nadrágot és zöld 
forgóval pofoncsapott kalapot és őrmesteri 
rangot a vadászszázadnál.)

– Nos, mi történnék különben, ha például 
nem vennék neked paripát? – kérdé enyelegve 
az apa, mialatt leült, s a fiút két térdére ülteté.

– Akkor nem fogom ma este születésed 
napjára elmondani azt a szép verset, melyre 
Bertalan bácsi tanított,

Goldbach mosolyogva, mintegy hálás tekin-
tettel nézett a komoly kompanistára. – Mennyi 
barátság! mennyi gyöngéd figyelem! gondolá 
magában, s azzal ismét a fiúhoz fordult.

– S te tanultál valami szép verset születé-
sem napjára, kis fiacskám?

– Igen; hanem azt nem szabad neked előre 
megmondanom. – Aztán - -

– Nos?
– Mama is készített valamit számodra. Szép, 

aranybojtos házi sipkát, óratokot, selyem pa-
pucsot; meg azután Betti is, sok-sok-sok min-
denfélét. Hanem ezt nem szabad tudnod!

– Oh aranyos gyermekem te! szólt az apa, 
félre simítván a fiúcska aranyló fürteit. – De-
hogy nem veszek én neked paripát!

– Olyant, a mi szalad?
– Olyant.
– Hanem Bettinek nem lesz szabad ráülni?
– Pfuj! ki látta, hogy kis leány lóra ülne?!
A fiú leugrott ezzel apja térdéről, s lármá-

sabban mint jött, – rohant el.
– Hollá! csakhogy Bettinek nem lesz szabad 

ráülni paripámra!
A kereskedőtársak magokra maradtak. Az 

egyik szótlanul, komolyan, a másik csordultig 
keblében az apai örömökkel.

– Nos, Bertalan kollega, – kezdé szünet után 
a kereskedő. Ilyesmit látva, megjön-e már egy-
szer a te kedved is házasodni?

– Alig hiszem.
– Lásd, azért nem szeret téged a felesé-

gem is, mert valódi nőgyűlölő vagy. Hanem 
várj csak; hiszen tudom, megkedveltetem én 
még veled a fehérnépet. Ma születésem napja 
lévén, egy kis családi ünnep lesz a háznál. Itt 
lesz többek közt Holdburg Fanni is, – tudod, 
az a szép özvegy, az oly jó szerencsével bukott 
Holdburg fiatal özvegye. Csak te csapd neki 
a szépet! azt mondják, nagyon hajlékony. Be 
szép pár válnék belőletek. Teringette, ma lesz 
a napja, hogy összeboskózlak benneteket. Ma 
ugyis igen jó kedvem van. Két butella bordóit 
is rendeltem már az ünnepély emelésére... Ha-
nem nem a magunkféle bordóiból ám, – tevé 
utána tréfásan; – tudod, a mienk nem valódi; 
azzal nem sok becsületet vallanánk... Azonkí-
vül két butella franczia pezsgőről is van gon-
doskodva. Szereted te a pezsgőt? Oh mert én 
imádom! Két pohár belőle, engem valódi hős-
sé tesz. Úrnapkor is, midőn kirukkolok száza-
dommal az ünnepélyre, magamra sem veszem 
addig az uniformist, míg két pohárral abból 
a hosszúnyakúból fel nem hajtok. Hanem az-
tán akkor kell megnézni Goldbach őrmestert. 
Hogy tartja magát! hogy villámlik a szeme! 
teringette, nem vagyok utolsó legény a glé-
dában! Majd meglásd Bertus, rád is minő ha-
tással lesz az a jó pezsgő! Hanem akkor aztán 
csak neki, előre! ostrom alá a szép özvegyet! 
ne tágíts! mindig előre! majd én is segítek! én 
fogom pillantásaimmal tudtodra adni, hogy 
most mit mondj, most meg mit tégy, - - - mert 
néha tenni is kell ám, teringette: üres szavak-
kal nem sokra megyünk a nőknél, kivált ha 
valamely nő már özvegy asszony is! Teringette, 
kolléga, be nagy hiba benned, hogy te csak a 
könyvvitelhez értesz oly kitünőleg, s az asszo-
nyokkal pedig nem tudsz bánni! No de hiszen 
majd beléjösz te is. Ma lesz az első próba. Csak 
ma viseld magadat ügyesen, mert minden az 
első benyomástól függ! Tehát számolhatok 
reád, hogy ma vendégem leendesz?

– Ments fel kérlek; lásd, mikor nekem oly 
teher a nők társasága, – szólt lanyhán a kom-
pagnon.

– Itt van la! már megint teher! S miért volna 
az teher?

– Mert én ügyetlen vagyok, s nők között 
szótalan.

– Ej lárifári! nincsen könnyebb mint azon 
segíteni. Mindjárt adok én neked leczkét kollé-
ga, csak nyisd ki jól a füled. Tanultam én már a 
te genied után a kereskedelmi dolgokban, mi-
ért nem fogadhatnál el te is tőlem pár leczkét a 
szerelem ügyében? Az nem szégyen. Először is 
tehát, a kiválasztottad megszólítod - - -

– Igen; de ez az átkozott megszólítás a bök-
kenő! Mit mondjak neki?

– Az nagyon könnyű. Azt mondod, a mi 
eszedbe jut.

– Bah! Leghamarabb jutnak eszembe a ke-
reskedelmi czikkek. A czikória ára fölebb ment, 
a rio-janerói kávé lejebb szállt, mult héten 
nyolczvan darab czitromunk rothadásnak in-
dult, s ebből veszteségünk, darabját per 3 kr. 
számítva, lesz - -

– Hagyd el kollégám, mert már kiveszesz 
türelmemből! - - Hogy te már nem tudsz 
egyebet a könyvvitelnél! Tüstént megbuktál, 
mihelyt hölgyek előtt czikóriáról és rothadt 
czitromról beszélsz. Még ez utóbbit valamely 
ártatlan liba magára is vehetné mint hason-
latot. - - Mégis ha virágkereskedő volnál, s 
beszélnél kaméliákról, rododondákról, kék 
ibolyáról, s ilyenkor mindig hozzá tennéd, 
hogy épen oly virulók, oly szépek mint ön, 
asszonyom! Ah, de rothadt czitrom! - - - Vagy 
volnál divatkelme árus, s beszélnél selyemről, 
bársonyról, és szépen oda alkalmaznád, hogy 
az épen most érkezett selyem olyan, mint 
imádottad haja, a bársony pedig mint annak 
bőre, – lágy, puha, fehér! – Ah, de rothadt czit-
rom! - - Kollega, kétségbe kell esnem, hogy 
valaha hív szeretőt találhass!

– Én magam is ezért akarok kimaradni a höl-
gyektől, – mondá kedvetlenül a kompanista.

– Sőt ellenkezőleg, épen azért kell társasá-
gukban részt venned, hogy beléokulj! Punk-
tum! meg kell jelenned. A bordóit nem hozat-
tam hiába, s a két palaczk pezsgő magamnak 
sok, a szép Holdburg özvegynek pedig szépte-
vőre van szüksége. S most megyek és mindjárt 
megmondom feleségemnek, hogy téged is 
megnyertelek a családi ünnepélyre.

Egy elfeledett író, Beöthy László (1826–1857) elfeledett regénye, a Goldbach & comp. fű-
szerkereskedése „A Kék macskához” (1858 – bátyja, Beöthy Zsigmond jelentette meg összes 
műveit) képezi mai rovatunk témáját. A mai irodalomtörténeti gondolkodás, pl. Imre László 
a Műfajok létformája XIX. századi epikánkban (1996) című műfajmonográfiájában a poszt-
romantikus magyar regények sorában tartja számon – Nagy Ignác Magyar titkok (1844–45) 
és Kúthy Lajos Hazai rejtelmek (1846–47) című alkotásai mellett. Ezeket is megismerhetitek a 
következő hetekben.

Miért posztromantikus? Mert úgy viszi tovább az Eötvös Józsefttől, Jókai Mórtól örökölt el-
beszélői hagyományt, hogy lebontja annak sémáit és eljárásait – a nagyromantika eszköztárát 
az irónia hangjával kezeli.

Jó olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Téli mese 
Készítheted a zsebkendődet! 

A mozik már javában elkezdték vetíteni a februári hónap nagy ro-
mantikus alkotásának számító Téli mesét. Sokak szerint ez a film 

tökéletesen hozzájárulhat egy randi sikerességéhez, hiszen megköze-
lítőleg két szívmelengető órát hoz nézőinek. Megtekintése után úgy 
érezhetjük, hogy nem is olyan szörnyű ez a világ, csak hinni kell a jó-
ságban és szeretetben. Amit még egyes kritikusok a film javára írnak, 
hogy mindennek ellenére mégsem egy tipikus, nyálas hollywoodi kli-
séhalmazra számíthatunk. A Téli mesét Akiva Goldsman rendezte Mark 
Helprin története alapján.

A film egyik főszereplője Colin Farrell nem egy tipikus hősszerelmes 
karakter. Az általa megformált Peter Lake ugyanis messze nem egy ma-
kulátlan szőke herceg, a rosszfiú is fellelhető benne. A film másik fősze-
replője, Rusell Crowe persze a gonoszok oldalát erősíti, a tőle elvárható 
stílusban, de még akkor sem lehet gyűlölni, ha megpróbálja megaka-
dályozni a csodát. 

Az alakítások mellett dicsérik a rendezést és a látványvilágot is, ame-
lyeket szintén a mértéktartás jellemez, hiszen a film mesemivolta elle-
nére sem giccses. Azután persze akadnak olyanok is, akik mindennek az 
ellenkezőjét állítják. Neked, kedves olvasó, legyen saját véleményed, de 
előtte nézd meg a filmet. 

Transzcendens 
Pattogatott kukorica, a feszült pillanatok megéléséhez! 

Sokakat meglepett Johnny Depp új filmje, a Transzcendens. A vissza-
vonulását is fontolgató színész a sok maszkos alkotás után egy sci-fi, 

dráma, akcióthrillerrel elemeket tartalmazó tudományos-fantasztikus 

filmmel jelentkezik. Ezúttal Depp egy tudóst alakít, aki ellen merényle-
tet követnek el, de mielőtt meghal, tudatát átmentik saját számítógé-
pes rendszerébe. Ez azonban nem lesz túl jó hatással a személyiségére. 
A bonyodalmat ugyanis az így kifejlesztett szuperintelligens és öntu-
datos számítógépe radikális szellemi fejlődése, és az ezzel kéz a kézben 
járó hatalmi törekvései adják meg. A film rendezője Wally Pfister. A be-
mutatóra azonban kicsit várni kell, vélhetően április második feléig. 

Superman vs. Batman 
Itt már csak a türelem marad! 

A két szuperhősről szóló szuperprodukciónak egyelőre még címe 
sincs. A Warner Bross korábban szerette volna elkészíteni, a körül-

mények azonban közbeszóltak, így a bemutató dátumát is 2016-ra tol-
ták. Ehhez a filmhez tehát türelem kell. Egyelőre az előkészületei zajla-
nak. A rendezői székbe Zack Snyder ül majd, és habár több színész neve 
is felröppent, most már egy véglegesnek látszó színészgárda alakult ki. 
Supermanként Henry Caville-t láthatjuk, Ben Affleck lesz Batman, Lois 
Lane pedig Amy Adams. A filmkedvelők körében két színész neve és 
az általuk megformált karakterek adtak okot spekulációra. Ismét képbe 
kerül Superman régi ellensége, Lex Luthor, akit Jesse Eisenberg alakít 
majd. Egyes kritikusok kételkednek abban, hogy Jesse megfelelő lenne 
erre a szerepre, még akkor is, ha már bizonyított más filmekben, pél-
dául a Közösségi hálóban. A rendező azonban hisz benne, akárcsak a 
rábízott karakterben. Zack Snyder szerint 1940-es bemutatkozása óta 
Lex Luthor a legintelligensebb, legismertebb ellenfele Supermannek, 
de mégsem egy sztereotipikus főgonosz. Bonyolult, okos figura, ér-
dekes alak, azon kevés halandók egyike, akik eséllyel szállnak szembe 
Supermannel – állítja a rendező, aki arról is biztosította a közönséget, 
hogy Jesse jól játssza majd el ezt a karaktert. 

A másik színész, Bruce Wayne hű komornyikja Alfred bőrébe bújik 
majd, ő pedig nem más, mint Jeremy Irons. A rendező vele kapcsolat-
ban is biztos a döntésében, mint mondta, bízik Jeremy színészi nagysá-
gában és filmes tapasztalatában. 

A két szuperhősről készített film miatt tehát máris nagy nyomás ne-
hezedik a rendezőre. Egy olyan tipikus alkotásról van szó, amelyik vagy 
jól sikerül, vagy rosszul. 

Összeállította: L. M. 

Készítheted a pattogatott kukoricát! 
Néhány filmújdonságra hívjuk fel a figyelmedet. Szükség szerint  

a következőket ajánljuk hozzájuk: zsebkendő, pattogatott kukorica, türelem...
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Nem lustálkodik 
a Blink 182

Úgy tűnik, a Blink 182 gondol a rajongóira. Mark Hoppus éne-
kes-basszusgitáros tavaly nyáron tett először említést a Blink 

182 új nagylemezéről, azonban egy kis időnek még el kellett tel-
nie ahhoz, hogy az együttestagok stúdióba vonuljanak. Nemrég 
viszont Mark a saját internetes oldalán is bemutatta a zenekar új 
demóit. Ez pedig azt jelenti, hogy szinte biztosra vehetjük: ké-
szülőben az új lemez, amely az ígéretek szerint a legpörgősebb 
pop-punk számokat tartalmazza majd. Ha hihetünk a bejelenté-
seknek, akkor a lemez augusztusban már meg is jelenik.

Fejenként egyeurós kárté-
rítést nyert Michael Jack-

son öt rajongója egy francia 
bíróságon, mivel saját meg-
fogalmazásuk szerint, érzelmi 
sérülést szenvedtek a pop-
sztár halála miatt. Az orleansi 
bíróság szerint öt rajongó 
bizonyítottan érzelmi káro-
kat szenvedett. Az ügy so-
rán egyébként harmincnégy 
rajongó perelte be Jackson 
kezelőorvosát, akit 2011-ben 
ítéltek el gondatlanságból el-
követett emberölés miatt. Dr. 
Conrad Murray két évet töl-
tött le négyéves börtönbün-
tetéséből, amit azért kapott, 
mert túladagolta az énekes-
nek rendszeresen adott, mű-
téti eljárásoknál használatos 
altatót.

Az öt panaszos – kettő 
Franciaországból, kettő Svájc-
ból és egy Belgiumból – a fran-
cia székhelyű Michael Jack-
son rajongói club tagja volt. 

Ügyvédjük szerint szemtanúk 
segítésével és orvosi igazo-
lásokkal bizonyították a lelki 
sérüléseiket. 

Úgy tudni ez az első eset a 
világon, hogy egy popsztárral 
kapcsolatos érzelmi kár fogal-
mát elismerték, továbbá az is, 
hogy a rajongók szenvedése-
it komolyan vette a törvény, 
még akkor is, ha közben a 
nevetség tárgyává váltak. Az 
ügyvéd arról is beszélt, hogy a 
kártérítés szimbolikus, a felpe-
resek nem szándékozzák be-
hajtani a fejenkénti egy eurót 
Conrad Murraytől, csupán egy 
céljuk van: tiszteletüket tenni 
Michael Jackson Los Angeles-i 
sírjánál, amit a nyilvánosságtól 
elzárva őriznek.

Pókember a Földet 
menti, de tényleg

A WWF, a világ talán legnagyobb civil természetvédelmi 
szervezete, különleges segítségre talált: egyik legsikere-

sebb mozgalmuk, az Earth Hour, azaz a Föld Órája nagykövete 
az idén a Pókember lesz. A március végén sorra kerülő kör-
nyezetvédelmi eseményt ugyanis A csodálatos Pókember 2. 
sztárjai: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx és a filmet 
rendező Marc Webb népszerűsítik. Az Earth Hour Blue mozga-
lom célja, hogy minél több magánember, közösség és cég tá-
mogassa a világ jövőjéért végzett, szuperhőshöz méltó munkát. 
       Pókember és társai segítségével madagaszkári családok új-
fajta, energiatakarékos tűzhelyhez juthatnak; a Fülöp-szigeteken 
élők környezeti ártalmaknak ellenálló üvegszálas csónakokat 
építhetnek; átalakulhat a Dél-Afrikai Köztársaságban található 
Table Mountain Nemzeti Park is; Marc Webb segítségével a ve-
szélyeztetett indonéziai vadállatokat védő vadőrök kapnak jobb 
felszerelést. A Föld Órája százmilliókhoz jut el: a világ 154 orszá-
gának hétezer települése válik részévé valamilyen módon. Jamie 
Foxx szerint ez az esemény nagyobb annál, minthogy lekapcsol-
juk egy órára a villanyt. 

És hogy bebizonyítsák, nemcsak üres beszéd az egész: A cso-
dálatos Pókember 2-t a Columbia Pictures környezetvédő mód-
szerekkel készítette, erre pedig ez idáig nem volt példa ekkora 
mértékben, a filmgyártó történetében. 

Sting musicalt írt
A Broadwayen mutatják be Sting hajógyárról írt musicaljét. 

A The Last Ship, illetve Utolsó hajó című darabot az énekes 
saját gyermekkora inspirálta. Sting szülővárosában, az angliai 
Tyne and Wear megyében található Wallsendben játszódó tör-
ténet főhőse Gideon Fletcher, aki otthagyja a hajóépítői életet, 
hogy világot lásson. Miután tizennégy évvel később hazatér, azt 
tapasztalja, hogy a várost a gazdasági összeomlás fenyegeti, de 
egy közösség a nehézségek ellenére sem hagyja magát. 

Az előadás a Neil Simon Theatre-ben debütál szeptember 30-
án. A szereposztásban feltűnik a New York-i színházvilág sztárja, 
Michael Esper, valamint Rachel Tucker ír énekes és színésznő. 
Szerepel benne továbbá Jimmy Nail is, akiről Sting korábban azt 
mondta: bátorságot adott neki, hogy folytassa a projektet, ami-
kor ő úgy érezte inkább leállna vele. Az előadás zenéjét tartalma-
zó album már megjelent Sting neve alatt, The Good Ship címen. 
A musicalt Joe Mantello rendezi, aki két Tony-díjat nyert, az As-
sassins musicalért és a Take Me Out című előadásért. 

Egyeurós 
kártérítés
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– Naponta 620 millióan keresik fel.
– A Google holnapja 88 nyelven érhető 

el, közte van a latin, sőt, a Star Trek filmekből 
ismert klingon is.

– A Google név a „googol” félrebetű-
zéséből ered, ami a 10 századik hatványának 
elnevezése a matematikában. 

– Nemrég előfordult, hogy a Google 
néhány fontos szolgáltatása leállt 5 percre. 
A globális internetforgalom 40 százalékkal 
zuhant ez alatt az idő alatt. 

– A kereső alatt megjelenő I’m Feeling 
Lucky gombot alig használja valaki, mégis 
megtartja a Google, mert a kutatások alap-
ján javítja a felhasználói élményt. Pedig a 
becslések szerint éves szinten 100 millió 
dollárnyi hirdetési bevételt veszít a Google 
miatta. 

– Az emberiség történetében az írott 
művek összesen 50 petabyte (1 petabyte = 
1 millió gigabyte) adatot tesznek ki, míg a 
Google-n napi szinten 20 petabyte-nyi adat 
megy keresztül. 

– A Google első szervere 1996-ban 40 GB 
tárhellyel rendelkezett (ami kevesebb, mint 
most egy iPhone mérete) és a háza legó-
építőkockákból volt kirakva. 

– Az első „doodle” (a Google állandóan 
változó, grafikus logója, ami általában egy 
eseményre vagy évfordulóra emlékezteti 
a felhasználókat) egyfajta „out of office” 

üzenet volt. 1998-ban Larry Page és Sergey 
Brin egy hétvégét a nevadai Burning Man 
fesztiválon töltött, aminek alkalmából egy 
grafikával ellátott logóval tudatták a fel-
használóikkal, hogy nem lesznek elérhetők 
néhány napig az esetlegesen felmerülő 
technikai problémák megoldására. 

– A Google 200 kecskét bérel 
főhadiszállásán arra a célra, hogy rendben 
tartsák a füvet és a bokrokat, mert ez nem-
csak környezetvédelmi szempontból jobb, 
de „aranyosabbak is, mint a fűnyírók” a cég 
magyarázata szerint.

– A Google kutyabarát cég, egyes dol-
gozók még az irodába is magukkal vihetik 

házi kedvenceiket, viszont a macskákat már 
nem látják szívesen az alapítók. A vállalat in-
doklása, hogy a Google „egy kutyás cég”. 

–  A cég ételekkel és italokkal is ellátja 
dolgozóit. Nemcsak a napi három étkezés 
biztosított a Googleplexen, de kávék és nas-
solnivalók is. A társaság elve, hogy egyik 
dolgozónak se kelljen 100 méternél többet 
megtennie az ételért. Jó hír, hogy edzőterem 
is a dolgozók rendelkezésére áll, így, aki ag-
gódik az alakjáért, a felesleges kalóriákat 
akár azonnal le is dolgozhatja. 

– A cég főhadiszállásán van egy saját 
T-Rex csontváz, amit nem messze a 
Googleplextől találtak a sivatagban.

Egy, az újságírók védelmére alakult, New 
York-i székhelyű független nemzetközi 

bizottság szerint a következő tíz ország az, 
ahol a leginkább korlátozzák az internet 
használatát: 

1. Észak-Korea. A kormány minden 
honlapot ellenőriz. A lakosság 4 százaléka 
fér hozzá az internethez. 

2. Burma. A hatóságok szűrik az elek-
tronikus levelezést, és blokkolják az olyan 
csoportok elérését, amelyek leleplezik 
az emberi jogok megsértését vagy nem 
értenek egyet a kormánnyal. 

3. Kuba. A világháló csak a kormány által 
ellenőrzött „belépő pontokon” érhető el. Az 
online tevékenységet figyelik IP-cím blokko-
lással, kulcsszavas szűréssel és a böngészési 
előzmények ellenőrzésével. 

4. Szaúd-Arábia. Mintegy 400 ezer ol-
dalt blokkoltak, köztük mindegyiket, amely-

en a királyság hitével összeegyeztethetetlen 
módon vitattak meg politikai, társadalmi 
vagy vallási kérdéseket.

5. Irán. A bloggereknek regisztráltat-
niuk kell magukat a művészeti és kulturá-
lis minisztériumban. Akik kifejezik ellen-
kezésüket az országot irányító muzulmán 
papokkal, azokat zaklatják és bebörtönzik. 

6. Kína. Kínának van a legmerevebb 
cenzorprogramja a világon. A kormány-
zat szűri a kereséseket, blokkolja a honla-
pokat vagy törli a rajtuk található „kényes” 
tartalmakat, átirányítja a keresést Tajvan 
függetlenségéről vagy a Tienanmen téri 
mészárlásról a kommunista párt számára 
kedvező témákra. 

7. Szíria. Letartóztatják a bloggereket, 
akik „veszélyeztetik a nemzeti egységet”. 
Az internetes kávézókban mindenkit fel-
szólítanak a személyazonossága igazolá-

sára, felírják a használat idejét, és jelentik a 
hatóságoknak. 

8. Tunézia. Az internetes szolgáltatók-
nak jelenteniük kell a kormánynak az összes 
blogger IP címét és személyes adatait. Min-
den forgalom központi hálózaton megy át. 
A kormány minden feltett tartalmat szűr, és 
figyelemmel követi az e-maileket. 

9. Vietnam. A kommunista párt megköve-
teli a Yahoo-tól, a Google-tól és a Microsofttól 
minden blogger adatainak elárulását, aki az 
ő platformjukat használja. Blokkolják a kor-
mányt bíráló oldalakat, akárcsak azokat, ame-
lyek a demokráciáért, az emberi jogokért és a 
vallásszabadságért küzdenek. 

10. Türkmenisztán. Az egyetlen inter-
netszolgáltató a kormány. Sok hely elérését 
akadályozza, és figyeli az összes fiókot a 
Gmail, a Yahoo és a Hotmail esetében.

Ahol durván korlátozzák 
az internet használatát

Meghökkentő tények a Google-ról
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Azt a nyughatatlan méhecskét, ame-
lyikről ezt a történetet írom, én már az 
ősszel is ismertem...

Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő 
méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint 
gubbaszkodott a dérverte őszirózsákon, mi-
kor minden testvérkéje aludt már odabent a 
jó meleg kaptárban.

– Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint 
a többi – döngicsélte a hullatag virágbokrok-
nak.

– Egyik fülemüle szótól a másik fülemüle 
szóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka.

Bizony az őszirózsák is elmentek már mind 
aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még 
mindig kint bujócskázott a zörgő kórók közt. 
Utoljára is két öreg méhecskének kellett be-
karoltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy 
viaszágyba és a fejéhez tettek egy kis mézes 
fazekat:

– Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha 
megszomjazol álmodban – mondták neki, 
azzal nyugodalmas jóéjszakát kívántak, be-
csukták a kaptár ajtaját és eltették magukat 
holnapra.

Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tava-
szig, de biz a nyughatatlan méhecske nagyon 
hamar fölébresztette őket. Hányta-vetette 
magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, 
utoljára fölkelt és panaszos zümmögéssel 
csetlett-botlott a sötétben.

– Hát téged mi lelt? – riadtak föl álmukból 
az öreg méhek.

– Én már kialudtam magam – motoszkált a 
nyughatatlan méhecske az ajtó körül.

– Azt hiszem, régen reggel van már.
Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóha-

sadékon és azt mondták, még csak most van 
éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, 
mert még csak karácsony felé járt az idő s az 
jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában.

– Mindegy az, én már nem vagyok álmos 
– veregette össze a szárnyait a nyughatatlan 
méhecske és kereste a kilincset.

Az öreg méhek megint csak visszabújtatták 
az ágyába és álommézet kentek a szemére.

– Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez 
leragasztja a szemét – takargatták be a virág-
szirom-paplannal és maguk is álomnak adták 
a fejüket.

Egy-két órát aludt is a nyughatatlan mé-
hecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában 
és aranyos napsugárban csillogtatta a szár-
nyait.

Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett 
és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az 
álommézet a szeméről, mert egyszerre megint 
fölneszelt az ágyban.

– Fülemüle szót hallottam – osont ki az 
ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az 
ajtóhoz.

Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a 
tél. Hó lepte, jeges eső verte s akkora nyílás 
támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske 
szépen ki bírt csisszanni.

– Én vagyok a legfrissebb – döngicsélte 
kevélyen, és repült egyenesen az ibolyacsár-
dába. Az ibolyacsárda azonban még csukva 
volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt 
a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül és 
szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert 
nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált 
az országúton.

– Kalács, kalács, kalács – kiabálta örvendez-
ve, ha egy szem elhullott magot talált.

– Zümm-zümm-zümm-zümm, jobb benn, 
mint künn – szomorkodott el a nyughatat-
lan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt  
vissza a kasba.

Szundikált is egy kicsikét, de megint nyug-
hatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, 
hogy a napsugár besüt a hasadékon.

– De már ennek a fele se álom – készülő-
dött fel a nyughatatlan méhecske, s megint ki-
ment szerencsét próbálni. Nagy siettében rá is 

taposott a testvérkéire, de azok még csak meg 
se rebbentek, olyan mélyen aludtak.

– A legkisebb a legfrissebb – dongott ki 
a nyíláson s most már nem szomorodott el, 
ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a 
szárnyát s röpítette egyenesen a cseresznye-
virág-csárdába. Ott pedig szívesen fogadták, 
mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből 
kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony 
sorba kóstolta valamennyit.

Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt 
vele.

– Majd megmutatom én, ki a legény a csár-
dában! – szálldosott egyik ágról a másikra.

S bizonyosan meg is mutatta volna, ha a 
nagy dúskálódás közben egyszerre valami hi-
deg csöpp nem hull a homlokára.

– Nini, ki hajigálódzik itten? – tekintett föl 
a méhecske s nagyon elcsodálkozott, mikor 
látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull 
az égből.

Az ám, csakhogy azok az égi virágszirmok 
hidegek voltak és ráfagytak a gyönge szárnyá-
ra. Tél apó visszafordult az ég pereméről és ha-
ragosan rázta a szakállából a sűrű havat. Nem 
bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy 
rázta is a szárnyát s utoljára megdermedve 
hullott le a földre.

– A legkisebb a legoktalanabb – ezt döngi-
csélte utoljára.

Jó szerencse, hogy én éppen akkor men-
tem végig a kerten és kiszabadítottam a hóból 
a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a 
szárnyát, beletettem egy pohárba s most itt 
élesztgetem a napon. Ha föléled, visszaeresz-
tem a testvérkéihez.

De előbb megígértettem vele, hogy soha 
többet az életben nem nyugtalankodik éjsza-
kának idején.

Móra Ferenc

A nyughatatlan méhecske
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Nem kevesebb mint 21 évvel ezelőtt 
készült a Jég veled! című szimpatikus 
amerikai vígjáték, melynek hősei a te-

let, a havat hírből sem ismerő Közép-Amerika-i 
jamaicaiak voltak. Ezek a „megtántoríthatatlan 
sportolók” már csak a sötét bőrszínűk miatt is 
gyanús járgányba (bob, sajátos sportszánkó) 
ülnek, és mindenre elszántan versenyeznek. 
Négyes bobban indulnak a Calgaryban ren-
dezett téli olimpián is, álmuk valóra válik, így 
igazán jól szórakozik a film nézőközönsége. 

Részben ennek a filmnek köszönhető, hogy 
a jamaicai bobcsapat később valóban indult 
az olimpián, az idén részt vett az oroszországi 
Szocsiban megrendezett olimpiánis, és még-
ha jeles eredményt nem is értek el, ők lettek a 
rendezvény kedvencei. 

Kiderítettük, hogy a karibi ország bobosai 
valóban ott voltak 1988-ban Calgaryban, az-
tán 94-ben, 98-ban és 2002-ben is részt vettek 

a téli olimpián. Szocsi előtt az interneten gyűj-
tötték a pénzt, hogy indulhassanak a játéko-
kon, de ez sem volt akadály a népszerű fekete-
sárga-zöldeknek, egykettőre összegyűjtötték 
a rávalót. Most már csapathimnuszuk is van, 
reggae-szerű dallal, szimpatikus klippel, amit 
rengetegen megnéztek az interneten. 

A XXII. téli olimpiai játékok vasárnap feje-
ződött be. A magyar sportolók részére min-
den bizonnyal az marad a legemlékezetesebb, 
hogy Miklós Edit erdélyi származású alpesi 
síző szuper óriásműlesiklásban minden idők 
legjobb magyar olimpiai eredményét érte el, 
miután a 16. helyen végzett, Berecz Anna pe-
dig a szintén kiváló 21. helyet szerezte meg. 
Miklós Edit lesiklási eredménye rekordnak 
számított, mivel eddig a magyar sísportban 
senkinek sem sikerült egyéniben ilyen jó ered-
ményt elérnie olimpián. Az Alaszkában tanuló 
Berecz Anna szintén teljesítette a pályát, és a 
21. helyen végzett a 39 fős mezőnyben. Csak-
hogy ez az állapot nem tartott sokáig, mert két 
nappal később Miklós Edit a lesiklás döntőjé-
ben felülmúlta saját eredményét: 7. lett a lesik-
lás döntőjében, ahol két olimpiai bajnokot is 

hirdettek. Ezzel minden idők legjobb magyar 
helyezését érte el alpesi síben. 

Az utolsó olimpiai napokon aztán végre a 
szerbiai küldöttségnek is volt oka némi öröm-
re, hisz Nevena Ignjatović 29. volt az óriásmű-
lesiklás első futamában, amivel jogot szerzett 
a második futamra. Végül még javított is he-
lyezésén, és a 28. helyen fejezte be a versenyt, 
s ezzel Szerbia legsikeresebb sportolója lett az 
olimpián.

Jég veled!
Vasárnap befejeződött a XXII. téli olimpia Szocsiban

Szocsi kabaláit az interneten választották ki a szavazók. A legtöbb szavazatot  
a hópárduc (28%) kapta, majd a jegesmedve (18%) és a nyúl (16%) következett.  

A szervezők szerint a trió a győzelmi dobogó három fokát jelképezi

Nem annyira közismert, hogy Ma-
gyarország a szocsi olimpián még mindig 
rekorder egy kategóriában: nincs még 
egy olyan ország, amelynek ennyi spor-
tolója vett részt téli és nyári olimpián is. 
Összesen százhuszonnyolc olyan sporto-
ló állt rajthoz az olimpiák történetében, 
akik sportágat váltottak, és a váltás után 
is részt vettek az olimpián. A lista élén 
Szocsiban még biztosan Magyarország 
áll, a belgáknak és az amerikaiaknak tíz-
tíz, az osztrákoknak nyolc ilyen sportoló-
juk volt.

A filmvásznon kezdődött  
a jamaicai bobtörténelem?  

A képen a Jég veled! című film főhősei

S ez már Szocsi:  
a jamaicaiak versenyszáma

Miklós Edit a célban. Igazán van mit ünnepelni!
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A szabadkai J. J. Zmaj iskola Gyermek-
szövetsége Bálint-napi jelmezbált 

szervezett az alsós tanulóknak. A belépő va-
lamilyen édesség volt, amit a sérült gyerme-
keknek juttatnak el. A bulin a negyedikesek, 
vagyis mi a harmadikosokkal együtt táncol-
tunk. Nagyon jól éreztük magunkat – írják az 
iskola 4. c osztályának tanulói.

Garázsmosoly
Ha megnézzük ezt a mosolygós házikót, azt mondhatjuk, 

hogy sem különösebb fantázia sem kézügyesség nem kel-
lett hozzá. Mégis, így egyszerűségében is, nagyon szimpatikus. 
Feltehetőleg garázsként használják, és nemrég újrafestették. 
A sárga-piros kombináció és a mosolyra húzott száj valósággal 
megfiatalította. Az arra járókat bizonyosan felvidítja. Hogy hol ta-
láltuk? Nem kellett messzire menni, Verbászon bukkantunk rá.

Bálint-napi jelmezbál Szabadkán

Remek hírrel szolgálhatunk: a Jókai Mór összes műveiben sze-
replő régies, népies és idegen szavak jelentései felkerültek a 

WikiSzótár.hu lapjaira. Mivel nemcsak Jókai, hanem korának többi 
írója is ezt a nyelvezetet használta, ezért a klasszikus irodalom ol-
vasása sokkal könnyebb lesz, és nem kell sok szótárban keresgélni 
a szavakat.

A 19. századi irodalom jellemzője a rendkívül nagy szókincs, és 
az idegen szavak gyakori használata. Nemcsak az akkori hivatalos la-
tin és német nyelvet, hanem a francia, görög, angol, szlovák, román, 
orosz és török szavakat is gyakran használták, nem is beszélve a né-
pies szavakról, valamint az azóta elavult szavak sokaságáról.

Ez több mint ötezer új szót jelent a szótárban. Ezzel együtt már 
több mint 65 000 címszó, azaz kb. 250 000 jelentés olvasható a hon-
lapon.

Most pedig egy kis nyelvi érdekesség. Következzen néhány vicces 
szó, amelyek nem akarják betartani a szabályokat. Mert nyilvánvaló, 
hogy a többes számmal valami baj van...

Ha többes számban a sátor sátrak, akkor a vándor vándrak?
Ha a madár madarak, akkor a csatár csatarak!

Ha a több hó havak, akkor sok só: savak?
Ha a kenyér kenyerek, és az egér egerek,  

akkor a vezér vezerek. 
Ha több szó szavak, akkor sok ló lavak? 

De ha a ló mégis lovak, akkor a tó tovak?
Hogyha a ház házak, akkor a gáz gázak?
De ha a gáz gázok, akkor a váz vázok...

Ha a hajból lesz hajak, akkor a bajból bajak.
De ha a baj bajok, akkor a vaj vajok?

Jókai is megtalálható a Wikiszótáron
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Ha a legtöbb az a válasz:
Gratulálunk! A növényeid aztán tényleg nem panaszkodhatnak, ott-
honodban igazán jó helyet találtál nekik. Válaszaidból az is jól látszik, 
hogy örömödet leled a virágok gondozásában, és nemcsak addig 
gyönyörködsz bennük, amíg szépek és virágoznak. Ha továbbra is így 
bánsz velük, meglátod, meghálálják majd a gondoskodást.

Ha a legtöbb a b válasz:
Válaszaidból egyértelműen kiderül, hogy szereted a növényeket, ám 
úgy tűnik, ápolásukra mégsem fordítasz kellő figyelmet. Ha azt sze-
retnéd, hogy zöldjeid egészséges és csodálatos szirmokkal vegyenek 
körül, nézz pontosan utána, mely növénynek milyenek az igényei. Ha 
nem vagy benne biztos, kérj segítséget!

Ha a legtöbb a c válasz:
Nem mondható rólad, hogy odafigyelsz zöld kedvenceidre. Pedig hidd 
el, nemcsak a növényeidnek kedveznél egy kis törődéssel, a közérzeted 
is jobb lenne, ha egészséges virágok vennének körül. Érdemes volna 
közelebbről is megismerned a őket! Ne tétovázz, inkább kedveskedj 
nekik!

Értékelés

Gondot viselsz 
a növényeidről?

Mennyire viselsz gondot  
a szobanövényekről? A teszt kitöltésével 

megtudhatod, hogy érzik magukat  
a növényeid

1. Milyen gyakran adsz vizet szobanövényeidnek?
a) Mindegyiket vízigénye szerint öntözöm.
b) Hetente egyszer.
c) Amikor éppen eszembe jut.

2. Milyen gyakran tápoldatozod a virágokat?
a) Mindegyiket igénye szerint.
b) A locsolások alkalmával.
c) Még soha eszembe sem jutott!

3. Hová teszed a zöldjeidet?
a) Mindig igyekszem megtalálni nekik a legjobb helyet.
b)  Ha látom, hogy a helyükön nem érzik jól magukat, új helyet 

keresek nekik.
c) Legfőbb szempont az elhelyezésnél, hogy jól mutassanak.

4. Hogyan tartod télen a növényeidet?
a)  Figyelek a hőmérsékleti igényeikre, így számukra a legjobb 

helyet keresem meg.
b) Törekszem az állandó hőmérséklet fenntartására.
c) Magasabb hőfokra állítom a fűtést, hogy meg ne fázzanak.

5. Mikor ültetted át a növényeket?
a) Kevesebb mint egy éve.
b) Több mint egy éve.
c) Már nem is emlékszem.

Kos

Egyszerűen képtelen vagy egyvalamire koncentrálni, főleg, ha 
apró részletekről van szó. Próbálj meg nagy vonalakban gondol-
kodni, így valamivel előrébb jutsz.

Bika
Heves érzelmi viharokat élsz át, és ez kissé meglátszik a teljesít-

ményeden is. Mielőbb beszéld ki magadból a dolgot, hogy újra a 
legjobb formádat hozhasd!

Ikrek
Rengeteg kérdés merül fel benned, de szerencsére könnyedén 

megtalálod azokat az embereket, akik meg tudják válaszolni őket. 
Csupán kommunikálnod kell!

Rák
Ha nem nyitod ki a szád, nem is számíthatsz segítségre.  

Amennyiben szükséged van valakire – legyen tanár vagy diák – je-
lezned kell felé!

Oroszlán
Gyakran hasznodra válik, ha nem veszed fel, amit a környeze-

ted mond, de nem árt figyelmesnek lenned. Sosem tudhatod, ki 
az, aki éppen a segítségedre lehet.

Szűz
Elképesztően jó problémamegoldó képességgel rendelkezel, 

ami most nagy hasznodra válik. Bármilyen akadállyal is találd ma-
gad szembe, pikk-pakk lerendezed!

Mérleg

Leterheltnek érzed magad, és semmi kedved társaságban len-
ni. Ezt sajnos nem úszhatod meg, arról viszont gondoskodj, hogy 
elég időt szánj magadra a szabad idődben!

Skorpió

Rengeteg segítséget kapsz a környezetedtől. Ne felejtsd el 
meghálálni nekik. Légy figyelmes, nyitott, és ahogy tudod, viszo-
nozd a kedvességet!

Nyilas
Rendkívül fel vagy töltődve, szinte alig tudod levezetni az ener-

giád. Fordítsd figyelmed a kötelességeidre, és meglátod, nagyobb 
fejlődést érsz el, mint valaha!

Bak
Ha valamilyen kutatómunkát kell végezned, tökéletes az időzí-

tés, mert szokatlanul ügyesen szerzed meg a legkülönfélébb infor-
mációkat. Szívd magadba a tudást!

Vízöntő
Nehezedre esik másokkal együtt dolgozni, de nem lesz más 

választásod, ha mégis erre kerül a sor. Légy nagyon figyelmes és 
óvatos, amikor beszélgetsz az emberekkel!

Halak
Túlságosan szigorú vagy magaddal. Ne tedd: csak tedd a dol-

god és higgy magadban! Nagyon ügyes vagy, meglátod, meg is 
kapod a neked járó elismerést. Csak lazán!

Horoszkóp
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„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy nyolcadik osztályos lány vagyok. A legnagyobb gondom az 
utóbbi időben, hogy nagyon nehezen tudok elaludni, habár reggel 
korábban kell kelnem, mert délelőttös vagyok. Sokáig forgolódok az 
ágyamban, néha még éjfél után sem jön álom a szememre. Már szá-
moltam a birkákat is, ahogyan azt anyukám tanácsolta, de nem lett 
belőle alvás. Kérlek, segíts, mert állandóan fáradt vagyok, és félek, 
hogy egyszer egy unalmasabb órán el is fogok aludni.

Bizi Bizzi”
Válasz:
Kedves Nyolcadikos!
Úgy látom, nagyon is jól ráéreztél, hogy valamit tenned kell az alvásod-
dal kapcsolatosan, hiszen tudományosan is alátámasztott tény, hogy 
az alvásnak fontos szerepe van a testi és a lelki egészség 
megőrzésében. Azok például, akik hosszabb ideig nem 
alusszák ki magukat, egyebek között a következő 
tüneteket is észlelhetik magukon: pl. idegesek, 
szoronganak, csökken az ellenálló képességük, 
ezért gyakran náthásak, hideglelést kapnak, a 
szájuk szélén, herpeszhólyagocskák jelennek 
meg. Lassabb, ügyetlenebb lesz a mozgá-
suk, botladoznak, nekimennek dolgoknak, 
elesnek, sérüléseket szenvednek a min-
dennapi életben. Az észlelésük sem töké-
letes. Például, ha cseng a mobiljuk, csak 
hosszú percek után kapcsolnak, hogy az 
ő telefonjuk jelez; feledékenyek, nehezen 
tudják megjegyezni a tanulnivalót stb. Sőt 
azt is megállapították, hogy, akik kevesebbet 
alszanak napi 6 óra hosszánál, többszörösen 
hajlamosak a depresszióra. Feltételezem, hogy 
nem a pacsirtatípushoz (a korán fekvők, korán 
kelők tábora), hanem a baglyok közé tartozol (azok, 
akik éjszaka éberebbek, sokáig fenn vannak, nappal vi-
szont hosszabb ideig alszanak), és így még nehezebb 
a helyzeted. Bárhogyan is legyen, neked a suliban, 
a tanítás ideje alatt kell a maximumot nyújtanod, 
az pedig sokszor délelőtt van. Néhány alapvető 
változtatást kell az eddigi életedbe kieszkö-
zölnöd. Az egyik dolog, hogy este 9 után ne 
számítógépezz, mert a monitor villódzó ké-
pei felturbózzák az éberségért felelős agy-
központodat. A tévézés is hasonló hatással 
van, ezért azt 23 órakor jó lenne kikapcsol-
ni. A legjobb, ha nincs is tévékészülék a szo-
bában, ahol alszol. Ha mégsem szeretnéd 
kilakoltatni, akkor a kikapcsolását követő-
en a távirányítót tartsad jó távol magadtól, 
hogy ne ess kísértésbe. A mobiltelefon sem 
kellene, hogy kéz-, illetve ágyközelben legyen. 
Ha ébresztőóraként is használod, az ágyadtól 
távolabb tedd le. Esténként vegyél meleg fürdőt, 
hogy ellazuljanak az izmaid, és ha csak módod van 
rá, mindig kb. ugyanabban az időben térj nyugovóra. Hogy 
megszabadulj a fejedben kavargó gondolatoktól, lefekvés előtt jegyezd le 
őket a naplódba vagy blogodba. Ha ez sem segít, melegíts egy pohár tejet, 
tegyél bele egy kanál mézet, vagy főzz magadnak nyugtató hatású teát, pl. 
a kamilla, a levendula és a citromfű is igen hatásos tud lenni. És ne feledd, 
mindez csak akkor használ, ha te is akarod.

„Kedves Bizalmas sorok!
Nyolcadikos lány vagyok, és az én gondom egy fiúval kapcsolatos. 
Tavaly a nyári szünetben szerelmes voltam belé. Mindent megtet-
tem, hogy felfigyeljen rám, és az enyém legyen, de nem jöttünk  

össze. A téli szünetben összefutottunk egy bulin, és azóta állandó-
an jár utánam, sehova sem mehetek el, hogy ne legyen ott, és csak 
bámul rám. Ez nem is lenne olyan nagy probléma, ha a fiúm, akivel 
elkezdtem járni, nem veszekedne velem miatta. Azt mondta, hogy 
megveri, amit én nem engedek meg. Hogyan tudassam vele, hogy 
hagyjon békén, mert sokszor félek is, amikor meglátom, és nem sze-
retném, hogy miattam bajba kerüljön. Kérlek, segíts!

Várom a nyarat”
Válasz:
Kedves Tanácstalan!
Biztos, hogy nem érzed magad jól a saját bőrödben, ha „üldözőbe” vett 
valaki, de hiszem, hogy a rossz érzés mellett meghúzódik egy kis öröm 
is, hogy: „Lám, lám, fontos vagyok neki.”  A legnagyobb gondot számod-
ra, inkább a fiúd féltékenykedése jelenti, meg a bosszúság, hogy most 

állandóan ott van, amikor neked már új szimpátiád, szerelmed van, 
akkor meg, amikor kellett volna…!

Úgy gondolom, hogy ebben az esetben is az őszinteség 
hozná a legtöbb hasznot. Ha módod van rá, hívd meg egy 

teára, kólára, és mondd el neki, hogyan is állnak a dolgok, 
hogy már nem úgy érzel iránta, mint régen, és zavar a 
viselkedése. Kéred meg, hogy tartsa magát távol tőled, 
mert már másik fiút szeretsz. Remélhetőleg el is fogad-
ja, hogy nincs nálad esélye, és továbbáll. Ha észreveszi, 
hogy rá sem hederítesz, nem mérgelődsz, hogy állan-
dóan a közeledben van, maga is be fogja látni, hogy 
tovább kell lépnie.

„Kedves Bizi!
Én egy hetedikes lány vagyok. Van egy barátnőm, aki-

vel kiskorunktól együtt vagyunk. A gondom az, hogy 
ő fejlettebb nálam, szerintem szebb is. Őt az iskolában 

mindenki szereti, engem meg észre sem vesznek. Ez engem 
zavar, habár tudom, hogy nem kellene magamat csúnyának, 

soványnak, laposnak tartanom. Rájöttem, hogy a fiúkat csak 
a nagy mellek érdeklik, amim nekem nincsen. Van egy fiú, aki 

évek óta tetszik, sajnos ő is a barátnőm körül legyeskedik. 
Nem szeretnék féltékeny lenni rá, de néha legszívesebben 

a fenébe kívánom. Ilyenkor utálatoskodok is vele. Mit te-
gyek, hogy rám is felfigyeljenek?

B. Queen”
Válasz:
Kedves Barátnő!
Nem tudom, hogy megvigasztal-e, de tény, hogy 
serdülőkorban vagy és sok mindent, önmagadat is 
sötéten látod, csúnyábbnak éled meg magadat, mint 
amilyen valójában vagy. Persze az is benne van a já-

tékban, hogy „a szomszéd kertjében mindig zöldebb a 
fű”.  Valldd be, hogy irigy vagy a barátnődre, amiért rá 

irányul a fiúk figyelme. Ugyanakkor nem tudhatod, hogy 
ők mit is éreznek ezzel kapcsolatban. Szerintem nem él-

vezik olyan nagyon a másik nem figyelmét, ahogyan azt te 
elképzeled. Amit a magad érdekében megtehetsz, az az, hogy 

átgondolod a viselkedésedet a társaiddal szemben. Ha állan-
dóan goromba, durcás voltál, igyekezz megváltozni, mert a kedves, 

segítőkész, vidám, derűs személyeket jobban kedvelik a társaságban. 
Hogy jobban érezzed magad a bőrödben, jó hatással lenne a rendsze-
res mozgás, sportolás. Keress magadnak olyan mozgásformát, amely-
ben örömöd leled, például a tánc: a néptánc, jazz, klasszikus és latin 
táncok közül válogathatsz. Manapság igen populáris a zumba, az aero-
bik, pilates stb. is. De bármilyen más rendszeres testmozgás is jót tesz, 
mert ilyenkor a szerveztünkben örömhormonok termelődnek, ezért 
boldogabbak vagyunk, és akkor a külső kinézésre gyakorolt hatásról 
még nem is szóltam. Ha kilépünk a négy fal közül, sok új ismeretség, 
barátság is születik, és egészében megváltozik az életünk. Hajrá!
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Legtöbben tinédzserkorukban vesz-
nek először cigarettát a kezükbe. 

Íme néhány, számodra eddig valószínű-
leg ismeretlen adat a cigarettázásról. A 
döntés ezután már a te felelősséged!

1. A dohányosok közel 70 százaléka 
azt kívánja, bárcsak le tudna szokni a 
cigiről.

2. A rendszeresen cigarettázó fiata-
lok háromszor olyan gyakran köhögnek, 
krákognak, mint nem dohányzó társaik.

3. A dohányzás rákot, szív- és érrend-
szeri problémákat, agyvérzést és a tüdő 
megbetegedéseit okozhatja. 

4. A cigaretta egyik legfőbb alkotóré-
sze, a nikotin, MÉREG!

5. A nikotin függőséget okoz.  
6. A dohányzás miatt gyengébbnek, 

erőtlenebbnek érzed magad, mivel csök-
ken a szívbe jutó oxigén mennyisége. 

7. A cigarettázás csökkenti a kifino-
mult ízlelést, szaglást, így sokkal kevés-
bé érzed majd a virágok illatát vagy a 
fagyi ízét. 

8. A dohányfüst a nemdohányzókat 
is károsítja. 

9. A cigaretta rengeteg káros vegyi 
anyagot tartalmaz, például a WC-tisztí-

tókban is használatos ammóniát, a kipu-
fogógázban lévő szén-monoxidot, és a 
patkányirtásra használt arzént. 

10. A tinik nagy százaléka (kb. 70 
százaléka) nem cigizik. Ha ifjú éveidben 
nem állsz be a dohányosok sorába, ki-
sebb eséllyel leszel valaha is cigaretta-
függő.

Ha már hallottál ezekről, ne feledkezz 
meg róluk akkor sem, amikor te vagy a 
körülötted élő barátok, rokonok akarnak 
rágyújtani. Lehet, hogy őket már nem 
tudod megváltoztatni, de a saját életed-
del kapcsolatos döntés a te kezedben 
van!

Jön egy helyes srác, aki tetszik. Odalép, 
hozzád szól, és bumm, te tiszta vörös le-

szel.
Kellemetlen és irányíthatatlan jelenség 

ez, főleg a fontos pillanatokban. Bizonyára 
esélytelen, hogy ezt kivédd, de ha megtu-
dod, hogy honnan ered, talán sikerül leplez-
ni kicsit.

Mitől pirulunk?
Néha az ember kénytelen kelletlen el-

pirul. Leginkább akkor, amikor nem kéne. 
Sokat töprengtek a tudósok azon, hogy mi 
válthatja ki ezt a jelenséget. Egyesek szerint 
azért pirulunk el, mert valami rosszat csi-
náltunk, és félünk a lebukástól vagy elszé-
gyelljük magunkat valamiért. Az idegesség 
ugyanúgy kiválthat vörösödést, mint a po-
zitív érzelmek kimutatása (a már fent emlí-
tett „megszólít a fiú” példa kapcsán). Amikor 
kellemetlen helyzetbe hoznak minket, a 
leglátványosabban mutatjuk ki feszélye-
zettségünket, szintén elpirulással. Előfordul 
azonban az a súlyos verzió is, amikor önér-
tékelési gondjaid miatt pirulsz el. Amikor azt 

hiszed, hogy nem vagy elég jó, elég szép, és 
amit csinálsz, az is hibás. 

Az, hogy miért éppen így és miért éppen 
itt jelenik meg ez az irányíthatatlan jelenség, 
nagyon egyszerű. Az arcunkban az erek sű-
rűbben helyezkednek el és szélesebbek is, 
mint testünk egyéb bőrfelületén, emellett 
közelebb is vannak a bőrfelszínhez. Ezért 
bármilyen hatás éri az embert fizikálisan 
vagy lelkileg, rögtön itt válik a leglátványo-
sabbá, hogy addigi nyugodt helyzetünk át-
alakult.

Hogyan tehetsz ellene?
Légy magabiztos!
Amikor a barátaid mondjuk arról beszél-

getnek, hogy ki kivel randizott már, te pedig 
még soha, nem kell ezt szégyellned. Egy 
ilyen dolog nem kell, hogy kifogjon rajtad, 
és emiatt ne érezd magad kellemetlenül, hi-
szen ami késik, nem múlik.

Légy határozott!
Ha magadban eldöntöd, hogy nem fogsz 

elpirulni, és ezt nem görcsös szorongással, 
hanem tudatos magabiztossággal éred el, 

nyert ügyed van. Ezt a taktikát a tanítási 
órán ugyanúgy fel tudod használni, mint a 
barátaid vagy egy tetszetős srác körében.

Légy nyugodt!
Amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy „el 

kell pirulnod”, mert a természet úgy akarja, 
először is próbálj megnyugodni. Ne inge-
reld magad, ne foglalkozz a környezeteddel! 
Lélegezz nyugodtan, és engedd le a vállad, 
miközben kifújod a levegőt! Hunyd le a sze-
med egy pillanatra, és tisztázd magadban, 
hogy te igen is magabiztosan állsz most itt! 
Hidd el, menni fog!

Miért nincs 
a nőknek 

ádámcsutkájuk?
Az ádámcsutka az emberi gégében található 

kidudorodás, ami porcból épül fel. Ha pon-
tosítani akarunk, pajzsporcnak nevezzük ezt a 
részt, ugyanis a pajzsmirigy felső részének jobb 
oldalán található. Ez nemcsak a férfiaknál alakul 
ki, hanem a nőknél is. 

Tudtad?
A nőknek és a férfiaknak is van pajzsporcuk, 

vagy ahogy tetszik, ádámcsutkájuk. A serdülő-
korig körülbelül ugyanakkora a mérete mindkét 
nem esetében. A fiúknál azonban pubertáskor-
ban a megnövekedett tesztoszteronszint követ-
keztében a pajzsporc jelentősebb mértékben 
növekszik.

Honnan ered  
az ádámcsutka elnevezés?

A legtöbb ember úgy tudja, az elnevezés 
onnan ered, hogy az Édenkertben Ádám torkán 
akadt a tiltott gyümölcs. Ezzel a hiedelemmel 
azonban az a probléma, hogy néhány héber tu-
dós úgy gondolja, a tiltott gyümölcs gránátalma 
volt. A Korán pedig azt állítja, hogy banán volt.

Akár alma, gránátalma vagy banán volt a til-
tott gyümölcs, mindenesetre az biztos, hogy Éva 
jól megrágta, mielőtt lenyelte.

Győzd le a pirulást

Hogy okosan tudj dönteni
Néhány tény a dohányzásról
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A szokottnál korábban kezdődött meg 
a tavaszi virágünnep az Alcsúti Arbo-
rétumban, ahol teljes pompájában 

nyílik a hóvirág. Hol van Alcsút? Amióta inter-
net-hozzáférés van szinte minden házban, ta-
lán nem is nehéz rábukkanni. Persze eláruljuk: 
Székesfehérvártól északra, alig 35 kilométerre, 
Budapesttől pedig nyugatra található ez a 
meglehetősen kis település, mely arról híres-
nevezetes, hogy hatalmas kiterjedésű parkja 
van. Ezt a parkot arborétumnak nevezik, ami 
olyan botanikus kertet jelent, melyben főleg 
fákat, cserjéket láthatunk, ahol nagyokat lehet 
sétálni, és gyönyörködni a természet gazdag-
ságában, változatosságában. A világon sok 
arborétumot létesítettek, s ezek a helyek a 
növények egyfajta védelmezőhelyeivé váltak. 
Szépségük miatt sokan felkeresik őket. 

Alcsútra mostanság a hóvirág miatt utaz-
nak sokan, már csak azért is, mert itt található 
Magyarország legnagyobb egybefüggő hó-
virágszőnyege. Ez a korai virág az arborétum 
több pontján megjelenik, két és fél hektáron, 
hét hóvirágfaj 24 fajtája található meg. A telet 
űző fehér kis virág elnevezése Benkő József 
(1740–1814) botanikustól származik, ő hívta 
először hóvirágnak a latin Galanthust.

Az Alcsúti Arborétum Magyarország lege-
redetibb angolparkja, 1820-as telepítése Jó-
zsef nádor nevéhez fűződik. Ő volt az ország 
nádora, az első Habsburg, aki Magyarorszá-
gon letelepedve birtokot szerzett, az ő leszár-
mazottjait nevezzük a Habsburgok magyar 
ágának.

A kastély parkja ma több mint 40 hek-
táros, növényritkaságok egész sorát rejtő 
arborétumnak ad helyet, s a természet után 
vágyakozóknak nyújt kellemes kikapcsoló-
dást. József nádor a parkban 300 növényfajt 
honosított meg, tehát bőven akad látnivaló 
a hóvirág mellett is. A parkban található a ná-
dor pompás klasszicista kastélya, mely Pollach 
Mihály tervei alapján épült. Megépítésekor 
Magyarország egyik legnagyobb klasszicista 
kastélya volt. A körülötte húzódó angolparkot 
a schönbrunni kertépítőmesterrel Tost Károly 
tervezte. Az épület egykori szárnyához épített 
istállóból kialakított kápolna ma is áll. A park 
pálmaházát Ybl Miklós tervei alapján építették 
fel, melynek már csak a maradványai láthatók, 
valamint épségben megmaradtak a régi an-
golpark építményei, a Babaház, a Gloriette és 
a Medveház.

Az Alcsúti Arborétum növényzete a 19. 
századi növénytelepítés eredményeként ma 
is egy 540 fajból álló fás növénygyűjtemény. 
A legszebb és legidősebb példányai között 
platánok, török mogyorók, tulipánok, vas-
fák, vérbükkök, mocsárciprusok, jegenyefe-
nyők, és japánakácok találhatók, de értékes a 
hárs,- juhar-, tölgy- és gesztenye-fajok gyűj-
teménye is. Egyedülálló értéket képvisel a 24 
törzset nevelő óriástuja, a zuhatagos bükk, 
a héttörzsű török mogyoró, a közeli Csaplári 
erdőben Magyarország legidősebb, 170 éves 
libanoni cédrusa.

Minden évszakban kellemes körbesétálni 
a madárdaltól hangos, hatalmas fákkal sze-
gélyezett, kényelmes sétautakon az egykori 
főhercegi kertet, mely minden évszakban 
más-más arculatát mutatja. A kora tavasszal 
nyíló hatalmas hóvirágmező egyedülálló. 
Szentiván-éj környékén, június hónapban 
egyedi látványosság a Szentjánosbogártánc. 
Különleges esti sétában lehet részük az ide 
látogatóknak, miközben ezernyi fénylő zöld 
„lámpás” röpköd körülöttük.

A hóvirág ünnepe Alcsúton

Néhány 
hóvirágfajta

A levantei hóvirág levelei sötétzöldek, 
eleinte szárölelők, majd megnyúlva csó-
nakosak. Természetes elterjedési területe 
a Földközi-tenger keleti partján, Levante 
hegyvidékei: Jordánia, Libanon, Szíria, 
Izrael, Törökország.

A kikeleti hóvirág közismert, virágai-
nak törékeny eleganciája a kitartást és 
a reményt jelképezi. Közép- és Délkelet- 
Európa üde erdőterületein honos.

A krími vagy redőslevelű hóvirág Dél-
Ukrajnából, a Krímből és a romániai Dob-
rudzsából származik, míg a bizánci hóvi-
rág Törökország északnyugati részében 
honos.

Mit láthatunk még?
Márciusban a hóvirágmező-látványos-

ságon kívül, az ibolya virágzása is megte-
kinthető az Alcsúti Arborétumban. Ebben 
az időszakban előfordul még a pázsitvio-
la, bórlevél, kökörcsin, kislevelű meténg, 
a fák illatosak, élénkek, a téli hónapok 
után üdítően hatnak a kirándulókra. Ek-
kor élénkül meg a madárvilág élete, és 
felharsan a hímek versenyző dala is.

Világító szentjánosbogarak

Az egykori Habsburg-kastély maradványa
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Skandináv rejtvény (7.)
Rejtvényünkben Dél-Szerbia közkedvelt téli üdülőhelyének 

nevét rejtettük el.

Betűrejtvények
1
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ÁÁÁ  OS

FÉL 
ÖT!

TUDATOS 
TÖREKVÉS

HANG- 
JEGYEIM

NÉVELŐ

NEM HALL

HÉTVÉG
DEHOGY!

ZÉRÓ

OLASZ- 
ORSZÁG

NYAKBA-
VALÓ
TÉLI 

CSAPADÉK
AAAA

ELÖL  
MEGY A…

-…, -RE CS

ILYEN A RÉGI 
SZALONNA

HALASZT-
GAT

MEGHATÓD-
VA, HALKAN 

MONDJA
KIS NIKOLETT

KÖZLEKEDÉ-
SI ÚTVONAL 

(ÉK. H.)

NŐI NÉV

CSONT…

OXIGÉN

KÉN

ÓCSKA, KOPOTT, 
NÉPIESEN

KELETI
FÉRFINÉV

KÁZUS

R. I. D.

BIZTAT 
EGYNEMŰI

AZ EGYIK 
IDŐ

BELGRÁD 
HEGYE
SPORT- 

MEZ

FOTEL 
TARTOZÉKA

1001

EGY BÁCSKAI 
VÁROSBAN
A MÚLT IDŐ 

JELE

SUGÁR

SZÖVETSÉG

JAPÁN 
FŐVÁROSA

KELET PANCSOVA

HAVAS 
SZÉLVIHAR
SPANYOL 
HAJÓHAD

ELEMZÉS

EGY

KAMAT 
RÉSZE

GÁRDONYI 
GÉZA 

NŐALAKJA

KARCSÚ 
TÖRÖK 

TORONY
CSÍK

FOSZFOR

S

A

M

U

Berakós rejtvény
– Halló, rendőrség? Jöjjenek ki azonnal, mert egy betö-

rő van a házamban! 
– Hogy hívják?
– …
A csattanót a rejtvényben olvashatod, ha berakod a 

szavakat, betűhalmazokat az ábrába.

Kétbetűsek: GB, LT, MI, OÁ, TC.
Hárombetűsek: EKE, MÁZ, OBD, RÁZ, RIM, RKR, RRO, ULK.
Négybetűsek: AMÁL, ÁKOS, CSŰR, ÖLEB, ÖNTŐ, NADO, SAMU, 

URAI.
Ötbetűsek: EMESE, SZÉRŰ, ZSARU.
Hatbetűsek: BRASSÓ, ECSERI, GÓTIKA, TENGER, TORKOS.
Hétbetűs: ASZALOM.
Tizenegy betűs: TÖRÖKORSZÁG.
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Berakós rejtvény
Én nem, de a szüleim igen.

Betűrejtvények
1. Robaj, 2. Félelem, 3. Felszínes, 4. Elfogy

Ki a hatodik?
Liszt

Szólás lóugrásban
Nem eszik olyan forrón a kását.

Az 5. skandináv rejtvény megfejtése
Valentin-nap, a szerelmesek napja.

Ámor, Erosz, Cupidó és Vénusz.
Könyvjutalmat kap

Salamon Ákos, Szenttamás

A 6. szám megfejtései

A Ó

A T

Kicsi sarok

Z A Ó S

C I T A

Keress olyan szót, amelynek beillesztésével mind a hat sorban  
értelmes szavak alakulnak ki.

Lóugrásban

E M Ó

R T

A K A

F A L

D Z

J Ö R

O L I

M D

A R O

A rejtvényt a lóugrás szabályai szerint fejtsd!

1 2 3

1 2 3

4 5

6 7

8

9

Vízszintes sorok: 1. Farsangkor kerül az asztalra, 4. Ááá, 5. 
Hangtalan zene, 6. Megbízás, utasítás szerbül, 8. Fekete-ten-
geri félszigetről való, 9. Jók betűi. 
Függőleges sorok: 1. A vízszintes egy folytatása, 2. Szándé-
kozó, 3. Ivás előtt érezzük, 7. A harisnyán is lehet, népiesen.

Minirejtvény

Ha jól fejtetted meg a rejtvényt, egy farsangi csemege  
nevét kapod.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1. K

2. Mely személy

3. Csekély

4. Borul

5. Lakmározik

6. Bögre

7. Kitervel

8. Befesti  

a falat

9. Téged  

választott

A meghatározások segítségével töltsd ki az ábrát. Minden szó  
tartalmazza az előző rövidebb szó összes betűjét, és annál mindig 

egy betűvel többet. 

Szóbetoldó

S Z A Y O K

K I A N A K

TAROK

AMODA

KÉREM

RÉGEN

ZENÉL

VÉREB

SUGÁR

TELEL

Anagramma

 A szavak betűiből alkoss új, értelmes szavakat.  
A kiemelt oszlopban egy farsangi menet nevének kell szerepelnie.

Fokról fokra
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Mgr. Takács Izabellával, a szabadkai 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

tanársegédjével, az ötödikes nyelvtankönyv 
társszerzőjével beszélgettem.

– Hogyan került sor arra, hogy tan-
könyvet írjon?

– A tankönyvírás óriási feladat és fele-
lőség. Ezt igazán az tudhatja, aki már részt 
vett ilyen munkában. Több száz pedagógus 
és több ezer gyerek veszi nap mint nap kéz-
be a tankönyvet, és mint tudjuk, mindenki 
„ízlésének” nem felelhetünk meg. Ezt a fe-
lelőséget is vállalja a tankönyv írója. Ettől 
mégis nagyobb teher, hogy egy (vagy akár 
több) generáció tanul a Tankönyvkiadó 
könyveiből. 

– Amikor felkértek a könyv megírására 
általános iskolai magyartanárként dolgoz-
tam a szabadkai Széchenyi István iskolában. 
Meglepetésként és egyben megtiszteltetés-
ként is ért a feladat. Valószínű, hogy nem 
véletlenszerűen jött a felkérés, hiszen köz-
ben magiszteri tanulmányaimat folytattam 
Újvidéken, valamint a felkérést megelőzően 
részt vettem egy féléves továbbképzésen, 
szintén Újvidéken.

– Milyen tankönyvet írt?
– Rajsli Ilonával igyekeztünk olyan tan-

könyvet írni, amely a tanulók meglévő tu-
dására építkezik, az úgynevezett induktív 
módszerrel késztetni a diákokat az egye-
di példákból a definíciók megalkotására. 
Reményeink szerint így könnyebb azokat 
megjegyezni. A fejezetek utáni összegzések 
is a tanulók megsegítését szolgálják. Célunk 
egy jó tankönyv megírása volt.

– Hogyan írták a könyvet Rajsli Ilona 
tanárnővel?

– Számomra ez egy nagy élmény volt. 
Rajsli Ilona tanárnőt e-mailezéseink során 
ismertem meg közelebbről, és csak szépet 
tudok róla mondani. Naponta több levelet 
váltva, minden feladatot, elméleti kérdést 
megbeszélve, egymást erősítve haladtunk 
lapról lapra. Éjszakákba nyúlóan gyötrőd-
tünk egy-egy kérdésen, de mindig az lebe-
gett előttünk, hogy olyan könyvet szeret-
nénk a gyerekek kezébe adni, amilyet ők is 
szeretnek. Reméljük, hogy ez sikerült.

– A gyerekei tanultak-e a könyvéből? 
Milyen volt a véleményük róla?

– Ezt a kérdést talán nekik kellene felten-
ni. A tanár gyereke mindig másként látja a 

dolgokat. Ők annyit észleltek, hogy az any-
jukat szinte nélkülözniük kellett hónapokon 
át, mert alig jött elő a dolgozószobából… 
Véleményem szerint pedig az anya számuk-
ra többet jelent, mint a könyv. Engem pedig 
elsősorban az motivált, hogy a gyermeke-
kért tehetek valamit, az ő jövőjükért, a mi-
nőségesebb oktatásukért. 

Zámbó Illés, 6. osztály,  
József Attila iskola, Bácskertes

Olyan könyvet kell a gyerekek kezébe adni,  
amilyet ők is szeretnének

Az idén a Vajdasági Magyar Cserkészszö-
vetség Csantavéren tartja a cserkészek 

világnapját. Különleges alkalom ez a cserké-
szek számára, minden cserkészcsapat Muzs-
lyától Szabadkáig és Temerintől Horgosig a 
csantavéri találkozóra készül. A találkozót, 
vagyis ezt a bizonyos világnapot a cserkészet 
megalapítójának szülinapja alkalmából ren-
dezzük, néhány nap késéssel, 2014. március 
1-jén. (Február 22-én van Robert Baden-Po-
well születésnapja.)

Az idei világnap annyiban különbözik a 
többitől, hogy lesz egy nyitott programunk 
is, egy misénk, amelyre a csantavéri gyere-
keket, fiatalokat és minden más érdeklődőt 
várunk. A mise 11.30-kor kezdődik a Páduai 
Szent Antal-templomban. Szeretettel várunk 
mindenkit! Ezzel a misével szeretnénk üzen-
ni a csantavérieknek, hogy szeptembertől 
újra csapatot indítunk a faluban. Aki úgy érzi, 
vannak vezetői képességei, az csatlakozzon 
hozzánk!

Íme egy kis ismertető Robert Baden-Po-
wellről, a cserkészet megalapítójáról.

Bi-Pi (beceneve) 1857. február 22-én szü-
letett Londonban egy sokgyerekes lelkész, 
teológiatanár családjában. Teljes nevét, a 
Robert Stephenson Smyth Baden-Powellt 
családja történelmi nevezetességű szemé-
lyiségeitől örökölte, anyai nagyapja ugyanis 
John Smyth, Erzsébet királynő jeles kapitánya 
volt, akit „a királynő kalózaként” is emlegettek. 
Keresztapja, Robert Stephenson a mozdony-
készítő George Stephenson fia volt. Három-
éves korában vesztette el édesapját, az árván 
maradt hét gyereket édesanyjuk nevelte fel, s 

korántsem rosszul, hiszen valamennyi gyerek 
sikeres életpályát futott be. Robert már gyer-
mekkorában kitűnt életrevalóságával, kitartá-
sával, természetszeretetével. Négy bátyjával 
gyalogtúrákat, hajóutakat tett, vadászott, 
járta a természetet. Tizenkilenc évesen lett 
hivatásos katonatiszt, alhadnagy a gyarmati 
Indiában. 1883-ban alig huszonhat évesen 
már százados, 1884-ben Afrikában Zuluföl-
det térképezi, utána Málta kormányzójának 
szárnysegédje. 1899-ben Dél-Afrikában a búr 
háború tevékeny résztvevője. Egész Anglia 
ünnepli a fiatal katonatisztet. Hazavezényelik, 

és ekkor tapasztalja meg, mekkora a különb-
ség a természetközelben, veszélyeknek kitett 
körülmények között működő katonaság és az 
anyaországi között. Tekintélye van, könyveit 
főként a fiatalok olvassák. Írni kezdi új művét, 
a Scouting for Boysot. Közben megszervezi a 
történelem első cserkésztáborát, 1907 nyarán 
huszonnégy fiúval táborozni megy Brown-
sea szigetére. Sikere óriási, sorra alakulnak a 
cserkészőrsök és -csapatok, mi több, nemcsak 
Angliában (Magyarország első csapata Nagy-
becskereken alakul meg). 1908. január 24-én 
Londonban kihirdetheti a cserkészmozgalom 
megalakulását. 1910-ben már 11 ezren tevé-
kenykednek csak Angliában, és a cserkészet 
világmozgalommá válik. Az altábornagyot, 
mert ekkorra ismét előléptetik, VII. Edward 
az új mozgalom irányítására kéri fel. Elvál-
lalja a tisztséget, 1912-ben világ körüli úton 
szemlézi a világ cserkészcsapatait, és minde-
nütt tomboló lelkesedéssel fogadják. Igaz, a 
világháború visszaveti a cserkésztestvériség 
ügyét, de 1920-ban Londonban találkozhat-
nak a világ cserkészei az első nemzetközi cser-
késztalálkozón, ahol augusztus 6-án a világ 
főcserkészévé kiáltják ki. Itt 27 ország 8000 
cserkésze találkozott, s ettől kezdve rendsze-
ressé válnak az ilyen találkozók. (1933-ban 
Gödöllőn, Magyarországon is megszervezik.) 
Ez idő tájt a tábornok felesége megalapítja 
a lánycserkészetet. Bi-Pi 1937-ben Kenyában 
telepedik le feleségével, a főcserkész ott hal 
meg 1941. január 8-án.

Összeállította: Szabó Hunor

Cserkésztalálkozó lesz Csantavéren

Bi-Pi, a cserkészet megalapítója



Jó
 P

aj
tá

s, 
7.

 sz
ám

, 2
01

4.
 fe

br
uá

r 2
7.

�1

Természetesen a kutyatartást kizárólag 
azoknak ajánljuk, akik megfelelő ottho-

ni körülményekkel (lehetőség szerint kertes 
házzal, de minimum tágas térrel) és meg-
felelő felelősségérzettel rendelkeznek. Ha 
viszont már a családoddal együtt eldöntöt-
tétek, hogy kutyust visztek haza, a legjobb, 
ha az örökbefogadást választjátok. 

Megmentheted egy kutya életét
A sintérek tízesével, adott esetben szá-

zasával fogják be a gazdátlan kutyusokat. 
Ezeket az állatokat általában igyekszenek 
gazdához juttatni, ha viszont pár héten-
hónapon belül senki sem jelentkezik értük, 
sorsuk sajnos az örök álom. 

Nem támogatod a „kutyagyárat”
Egyes trendi kutyafajták esetében hatal-

mas kutyafarmok jönnek létre világszerte, 

ahol számos esetben borzalmas körülmé-
nyek között élnek az állatok. Nagy biznisz 
divatos ölebeket szaporítani rossz körülmé-
nyek között, ezresével, de egy helyes kis bo-
zontos blöki ugyanúgy életre szóló társunk 
lehet.

Felelősséget tanulsz
Persze már akkor is átértékelődik az éle-

ted, ha kutyát kapsz, de pláne komoly leckét 
kapsz felelősségtudatból, ha örökbefoga-
dott ebről van szó. Feltétel nélküli szeretet, 
elfogadás, fegyelem... 

Az állatmenhelyeken többnyire 
minden kutya megkapja  

az oltásokat
A drága kutyákat rendszerint a gazdinak 

kell beoltatnia, és persze a sterilizálás is rá 

vár: ez pedig rengeteg pénzbe kerülhet. 
A menhelyeken a szakemberek ezeket a 
feladatokat elvégzik, hiszen fontos, hogy 
egészséges kutyák kerüljenek a családok-
hoz.

A kutyus kiváló házőrző
Hihetetlen, de egyes kistestű kutyusok 

sokkal jobb házőrzők, mint a nagyok. Ráa-
dásul a kapu/ajtó mögött senki sem hallja, 
hogy éppen egy kétméteres állat vagy egy 
kisebb keverék eb ugat...

A leghűségesebb állat a kutya 
A macska, mint tudjuk, a házhoz és az 

ételhez ragaszkodik, míg a kutya a gazdáját 
bárhova követi, és akár élete árán is meg-
védi. Ha a halál torkából mentetted ki az 
állatot, még hűségesebb lesz, mint egyéb-
ként.

A kérdés jogos, hiszen fo-
guk az állatoknak is van, 

mégis csak az ember mos fo-
gat. Nagyon sok olyan ételt 
eszünk, ami édes vagy cukor 
alapanyagú. Ezek maradékai 
megtapadnak a fogak között, 
megerjednek, és a keletkezett 
savak feloldják a fogzománcot. 
A fog kilyukad. Azért kell sok-
szor és alaposan fogat mosni, 
hogy az ilyesfajta ételek (főleg 
a cukor!) írmagja is kikerüljön 
a szájból. A fog arra való, hogy 
rágjunk vele. De eleget rág-e 
az emberek jó része? Ahelyett 
hogy rágna, majszol. Még gye-
rekek között is akad olyan, aki 
nem eszi meg a kenyér héját, 
mert az kemény. Ha a hús kicsit 
rágósabb a szokottnál, vagyis 
ha nem omlik szét a szájban, 
az ember sokszor otthagyja, 
nem tudván, hogy fogazata 
ellen követ el gyilkos merény-
letet. A fog ugyanis élő valami: 
a gyökerét áthálózzák a vére-
rek, és ideg fut benne végig, 
egészen a koronáig. A vérerek 
csak akkor frissítik fel a fog 
állományát, ha a rágás követ-

keztében összenyomódnak és 
kitágulnak, ha masszírozzák 
őket! Nem is szólva a természe-
tes fogkefékről, amiket ritkán 
vagy sohasem használnak az 
emberek! Minden kemény és 
rostos étel ilyen. A gyümölcs, 
a káposzta, a retek, a papri-
ka fogat is mos. Ha már nem 
tudsz lemondani a cukorkáról, 
legalább egyél utána almát! Az 
erőteljes és alapos rágás nem-
csak a foggyökereknek áldás, 
nemcsak a fog koronáját tisz-
títja, hanem a nyálmirigyeket 
is fokozott működésre készteti. 
A nyálban emésztőanyagok 
vannak. Na mármost, ha valaki 
alaposan rág és jócskán eszik 
rostos ételeket, elég, ha kétszer 
mos fogat naponta: reggel fel-
keléskor, de még jobb reggeli 
után, este pedig vacsora után, 
lefekvés előtt.

A mosoly az egyik legfonto-
sabb jelzés, amit egymás-

nak adhatunk. Ez jelzi, hogy 
szeretjük, tiszteljük, elfogadjuk 
a másikat, megmutatja szándé-
kaink tisztaságát, jóindulatun-
kat, kedvességünket. Mosolyt 
kapni is jó érzés, közelebb hoz-
za egymáshoz az embereket, 
boldogabbá teszi őket.

Ennek ellenére kevés a mo-
soly. A buszon az emberek kö-
zönyösek, a boltban az eladó 
többé-kevésbé udvariasan, de 
szomorú ábrázattal szolgál ki, 
komor a könyvtáros, az orvos 
és a postás is.

Sokszor mosolytalanok va-
gyunk saját családunkban is. A 
munka, a háztartás, a minden-
napi küszködés során elfelejt-
jük, hogy mosolyogni jó!

Mosolyogni jó!
– A mosoly nemcsak azt 

hangolja jó kedvre, aki kapja, 
hanem azt is, aki adja.

– Aki mosolyt ad, az kapni 
is fog.

– Egy mosollyal veszekedé-
seket csitíthatunk le, sírást ál-
líthatunk el, vitákat oldhatunk 
meg.

– A mosoly javítja önbizal-
munkat, magabiztosságun-
kat.

– Aki mosolyog, azt jobban 
szeretik, azzal szívesebben be-
szélgetnek.

– Akire mosolyognak, az 
megnyílik, szívesebben beszél 
magáról, élményeiről.

Éppen ezért mától a jelszó: 
Mosolyogj!

Érdemes örökbe fogadni 
egy kutyát

Mosolyogj! Miért is kell 
fogat mosni?
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Azt ne!

– Ha, mondjuk, két autód lenne, az egyiket 
nekem adnád? – kérdezi a skót kisfiú a báty-
ját.

– Igen.
– És ha két nadrágod lenne?
– Azt ne kérdezd, mert abból tényleg kettő 

van!

Múzeumban
Kovács véletlenül fellök a múzeumban egy 

vázát, s az természetesen összetörik.
– Szent Isten! Az a tizenharmadik század-

ból való váza volt! – kiált fel a teremőr.
– Huuu!. – sóhajt fel Kovács megkönnyeb-

bülten. – Már megijedtem, hogy vadonatúj 
volt!

Nem érti
– Pityu panaszkodik a barátjának:
– Nem értem a szüleimet!
– Miért?
– Ha rosszalkodom, apu dühös lesz. Ha 

nem csinálok semmit, anyu rögtön megméri 
a lázam!

Hírnév
– Minek köszönheti Kolumbusz a hírnevét? 

– kérdezi a tanár Gyurkától.
– Annak az egyszerű ténynek – mondja a 

gyerek –, hogy Amerika addig még nem volt 
felfedezve...

Logikus
– Jancsi! A te dolgozatod hibátlan, de szó-

ról szóra megegyezik Pistáéval. Milyen követ-
keztetést vonsz le ebből?

– Azt tanárnő, hogy Pista dolgozata is tel-
jesen hibátlan!

Vendéglőben

– Pincér, ez a csirke csupa csont és bőr! 
– mondja a vendég.

– Ha parancsolja, hozom a tollát is!

Úgyis megkapja
– Jóska, vidd el ezt a csomagot az állomás-

ra!
– Melyik vonathoz?
– Teljesen mindegy. A férjem úgyis meg-

kapja, mert az elveszett tárgyak osztályán 
dolgozik!

Majd reggel
Éjfél után két órakor csöngetnek a gyógy-

szertárban. A gyógyszerész nagy nehezen ki-
csoszog, s álmosan megkérdezi:

– Mire van szüksége?
– Kérek C-vitamint!
– Hallatlan! – méltatlankodik a gyógysze-

rész. – Nem ért volna rá holnap reggel?
– Jó, hogy mondja. Majd eljövök reggel!

Eltévedt
A hajón egy nő ijedten szalad egyik tenge-

részhez:
– Segítsen, kérem! Elfelejtettem a kabinom 

számát.
– Nem tetszik emlékezni, hogy merre volt 

a kabin?
– Arra már nem, de azt láttam, hogy az ab-

laka egy világítótoronyra nézett!

Jean-vicc
– Vettem egy új cipőt, Jean, de csak néhány 

nap múlva vehetem fel.
– Miért, uram?
– Mert azt mondta az elárusítónő, hogy az 

első napokban szorítani fog!

Fő a reklám!

Kovács odaszól az étteremben a pincér-
hez:

– No, barátom, ma nem nagyon erőltették 
meg magukat ezzel a húsadaggal! Tegnap 
sokkal nagyobbat kaptam.

Mire a pincér:
– Tegnap biztosan az ablaknál ült, uram.
– Igen, de miért fontos ez?
– Tudja, az ablaknál ülő vendégeknek min-

dig nagyobb adagot szolgálunk fel a reklám 
miatt.

Ügyes vadász
Két vadász beszélget:
– A múltkor egy lövéssel megsebesítettem 

egy vaddisznó lábát és fülét! – dicsekszik az 
egyik.

– Lehetetlen! Egy lövéssel? – hitetlenkedik 
a másik.

– Igen. Éppen akkor vettem célba, amikor 
vakarta a fülét!

Csak így tovább!
Véget ért a bokszmeccs első menete.
– Nos, mutatkoznak már az ellenfelemen a 

gyöngülés jelei? – kérdezi az egyik bokszoló az 
edzőjét.

– Azt nem mondhatnám! De ajánlom, hogy 
a következő menetben továbbra is üss mindig 
nagy erővel a feje mellé, a huzatban biztos le-
gyengül.

Kedves vendégek
– Hol vannak a szüleid? – kérdezik a ven-

dégek Pistit.
– Elmentek itthonról – válaszol a gyerek.
– Mikor?
– Amikor meglátták az ablakból, hogy ma-

guk jönnek.

– Brühühü! Én kiskutyát akartam! – Ezt azért mégiscsak túlzásnak tartom, édes fiam!
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Jól felelt

– Palkó, mondj egy olyan madarat, amely-
nek van szárnya, mégsem tud repülni!

– Bontott csirke!

Mit várt?
Egy tengerparti szállodában panaszkodik 

a vendég:
– Két egér kergetőzik a szobámban!
– Miért csodálkozik? Ezért a pénzért mit 

várt, talán bikaviadalt? – szól vissza a portás.

Megjegyezte
A vonat étkezőkocsijában egy férfi alapo-

san felönt a garatra, és nem talál vissza a he-
lyére. A jegykezelő készségesen segíteni akar 
neki.

– Nem emlékszik semmire, amiről felismer-
hetné a fülkét? – kérdezi.

– Várjon csak! Most jut eszembe: az ablak 
előtt rét volt, és a réten tehenek legelésztek!

Még nem tudja
Az elmegyógyintézetben egy ápolt sorra 

írja a leveleket. Az orvos megkérdezi tőle:
– Kinek írja ezt a sok levelet?
– Magamnak – válaszol a beteg.
– És mi van bennük?
– Honnan tudjam? Még nem kaptam meg 

őket!

Paradicsomos káposzta
– Fiacskám, edd meg a paradicsomos ká-

posztát! – könyörög Döncikének a mamája.
– De anyu, mondtam már, hogy utálom a 

paradicsomos káposztát!
– Gondold azt, hogy ez a kedvenc ételed!
– Nem gondolhatnám inkább azt, hogy 

már rég megettem?

Gyerekcsere

A rosszalkodó Jancsikát korholják a szülei, 
majd megfenyegetik, hogy ha tovább csinta-
lankodik, elcserélik egy jó gyerekért.

– Azt szeretném én látni! – mondja Jancsi-
ka.

– Miért?
– Ki lesz bolond rossz gyerekért jót adni?

Névtelen kistestvér
Pirinek kistestvére születik. A szomszéd 

néni megkérdezi a kislányt:
– Mi a neve a kistestvérednek?
– Még nem tudjuk. Annyit sír, hogy egy sza-

vát sem lehet érteni...

Hadititok
Nehéz ládát cipelnek a katonák. Arra megy 

egy öreg néni, és megkérdezi:
– Mit cipelnek, fiúk?
– Hadititok, néni!
– És nagyon nehéz?
– Hogyne lenne nehéz – mondják a kato-

nák –, mikor tele van lőszerrel!

Okoskodás
– Anyu! Tudod, miért olyan piszkos a föld? 

– kérdezi Karcsika.
– Nem tudom.
– Mert mindenki azon jár!

Honnan tudja?
– Misi, te vagy a világ legrosszabb gyereke! 

– csattan föl a mama a fiú egyik csínytevése 
után.

A gyerek rávigyorog:
– Honnan tudod, anyu? Ismered a világ  

összes gyerekét?

Minek a kutya?

Pisti azon töpreng, vajon miért viszi az apja 
mindig magával a kutyát, amikor vadászni 
megy. Meg is kérdezi egyszer:

– Apu, miért viszed magaddal a vadászatra 
a kutyát? Csak nem félsz a nyulaktól?

Először falun
Rudi először van falun a nagybátyjánál. 

Csodálkozva nézi a kérődző teheneket.
– Ugye, szép állatok? – kérdezi tőle a nagy-

bátyja.
– Szépek, szépek, de úgy gondolom, ren-

geteg pénzt költhetsz a tehenek számára rá-
gógumira...

Uzsonna
Jenci uzsonát kér a nővérétől.
– Itt egy szelet finom, friss kenyér – kínálja 

Juli.
– Nekem nem kell puszta kenyér – durcás-

kodik Jenci.
– Folyton válogatsz! – mondja a nővére. 

– Ha neked nem kell, megcsinálom szendvics-
nek, és megeszem magam...

Téves volt
– Máskor órákig beszélgetsz, most meg 

már negyedóra után letetted a kagylót. Mi tör-
tént, drágám? – kérdezi gúnyolódva Kovács a 
feleségétől.

– Téves számot tárcsáztam – válaszol Ko-
vácsné.

Börtönben
A börtönőr izgatottan rohan az igazgatóhoz:
– Igazgató úr, a 110-es cellából megszökött 

a rab!
– Na végre! – sóhajt fel az igazgató. – Már 

teljesen az idegeimre ment a reszelőjének a 
nyikorgása...

– Elnézést, nem hagytam itt véletlenül az ejtõernyõmet?– Már értem, miért volt olyan drága a föld körüli utazás!



Jó
 P

aj
tá

s, 
7.

 sz
ám

, 2
01

4.
 fe

br
uá

r 2
7.

��

CIP –  Katalogizacija u 
publikaciji 
Biblioteka 
Matice srpske, 
Novi Sad

82+79(02.053.2)

ISSN 0350–9141

COBIS.SR-ID 
16225794

Vajdaság 
Autonóm Tartomány 

kormánya

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

n Megjelenik a tanévben minden csütörtökön n Első szám: 1947. január 1. n Alapító (laptulajdonos): Magyar Nemzeti Tanács n Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 21000 Novi Sad,  
Vojvode Mišića 1., Szerbia n A Kft. igazgatója: Ökrész Rozália n A Magyar Szó napilap főszerkesztője: Varjú Márta n A Jó Pajtás hetilap és a Mézeskalács havilap felelős szerkesztője: Nagy Magdolna n 
Tördelés és grafikai szerkesztés: Buzás Mihály n Lektor: Buzogány Kardos Julianna n Állandó külmunkatársak: Bence Erika, Bori Mária, Farkas Ilona, Gyarmati Krisztina, Koncz Erzsébet, Lukács Melinda, 
Tomán Mária n Telefon: +381/21/ 475-400-8 (csak telefon) n Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza n Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft. terjesztőosztálya, telefon/fax: 021/557-
304, e-mail: (csak lapterjesztési ügyekben) plasman@magyarszo.com n Dinárfolyószámla: 160-920019-57 Banka Intesa Novi Sad (feltüntetni: Jó Pajtás előfizetésre!) n Előfizetés egy évre (kb. 38–42 szám) 
2000 dinár (csak belföldi kézbesítéssel) n Előfizetés egy évre (külföldre): a postaköltség változásának függvényében (érdeklődni e-mailben) n Készül a Magyar Szó Kft. FORUM Nyomdájában, Újvidéken n  
A nyomtatásért felel: Berta Zoltán igazgató n Jó Pajtás az interneten:  http://www.tippnet.rs/jopajtas n jopajtas.szerk@magyarszo.com 67

 év
es

 a 
Jó

 P
aj

tá
s

Va
jd

as
ág

i m
ag

ya
r g

ye
rm

ek
la

p

Útlevéllel a szomszédos 
országokba

Érdekes természetóránk volt. A földrajzi részből tanultakat ismételtük – játé-
kosan. Az órára mindenkinek el kellett készítenie az útlevelét, ami fontos ré-

sze volt a játéknak. A tancsi négy vámost jelölt ki. Elsőnek azok lehettek e funk-
ción, akik az utolsó ellenőrzőre csillagos ötöst kaptak. A vámosok választották 
ki, hogy mely Szerbiával szomszédos ország határán dolgoznak majd. Ezek: Ma-
gyarország, Románia, Bosznia és Hercegovina és Horvátország lettek. Az osztály 
többi tagja turista volt. A határon csak úgy lehetett átlépni, ha a kártyákon lévő 
három kérdésre pontosan válaszoltunk. Akik tudták a választ, útlevelükbe pe-
csétet kaptak. Óra végéig szerepcserére is sor került. Nagyon élveztük a játékot!

Dékány Máté, Miskolci Helga és Savović Mila, 4. c
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Noha a tavalyi esztendőhöz viszonyítva 
sokkal kevesebb gyermek jelent meg, 

nem szakadt meg az idén sem a több mint 
két évtizedes hagyományra visszatekintő 
hertelendyfalvi farsangi vigasság. A vojlo-
vitzi gyerkőcök rendezték a mulatozást, és 
vendégeket is fogadtak: a torontálvásár-
helyi magyar tannyelvű hatodikosok tízfős 
osztályát. A két település diákjainak barát-
kozása egy nemrégi budapesti kirándulás 
alkalmával alapozódott meg. A hertelendy-
falvi tizenévesek: Auróra, Karolina, Teodóra, 
Emília, Tijana, Marina, Dani, Iván és Dávid 
ügyeltek, hogy változatos legyen a prog-
ram, és mindenkinek jusson jelmez, a kis 

óvodásoknak, az iskolásoknak is. Több mint 
negyven jelmezt biztosítottak az álarcos/
jelmezes mulatságra, melyet a Tamási Áron 
Székely-Magyar Művelődési Egyesület és a 
Hertelendyfalvi Református Egyházközség 
segített. Standokat állítottak fel, majd áruba 
bocsátották kézimunkáikat, melyek elkészí-
tésébe a falubeli óvodások is besegítettek. 
Mint megtudtuk, a befolyt pénzösszeget a 
tavaszi vendégszerepléseikre fordítják.

M. I.
Fotó: Nagy Mária, Martinek Imre

Farsang Hertelendyfalván

Barátkoznak a hertelendyfalvi és torontálvásárhelyi gyerekek 
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