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68. évf., 2014. IV. 3., ára 50 dinár 12

BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET:

Dudás Nikolett
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Olvass 
bennünket 

a jövő héten is!

Néha úgy tűnik, túl gyorsan sza-
lad az idő. Máris a húsvét előtti 

hangulat kerített bennünket hatal-
mába, egyházi berkekben és műve-
lődési eseményeken mind többet 
hallani a készülődésről. A kézmű-
veseket különösen megihletik az 
ünnepnapok. Mi is készülődünk. 
A jövő héten már dupla számmal 
jelentkezünk sok-sok olvasnivalót, 
érdekességet ígérünk nektek.

Addig is várjuk fogalmazásai-
tokat meghirdetett pályázatunkra, 
folytatjuk a fiatal tehetségeinket 
bemutató sorozatot, meginterjú-
voljuk Tolnai Ottó neves írónkat, 
utazunk, zsibongunk, mesélge-
tünk, és mindenekelőtt húsvétra 
készülünk.

A Jó Pajtás szerkesztősége a Magyar Nem-
zeti Tanács támogatásával fogalmazásíró-
pályázatot hirdet a család témájára. Talán 
felesleges ecsetelni, hogy a család elsőrendű 
szerepet tölt be mindannyiunk életében, hogy 
rendkívül fontos a családon belüli megértés, 
békesség, a jó kapcsolat ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat benne.

Mi a magunk módján, egy pályázat meg-
hirdetésével járulhatunk hozzá a család mint 
érték tudatosításához, és fontosságának erő-
sítéséhez. A pályázat címe: Egyszer volt egy 
család. Ez egy olyan cím, melybe sok minden 
belefér, de „főszereplőjének” a ti családotok-
nak kell lennie. Szeretnénk veletek közösen 
keresni és megtalálni a választ a következő 
kérdésekre: milyen szerepet tölt be a család az 
életetekben, miért jó, ha van testvérünk, vagy 
vannak testvéreink, miért tisztelitek a szüleite-
ket, illetve, ha tehetnétek, mit változtatnátok 
meg rajtuk, vajon a nagyszülőkkel, rokonság-
gal hogyan tartjátok a kapcsolatot, ti milyen 

családot szeretnétek egyszer magatoknak... 
Pályázatunk ebben a tanévben, de a követke-
ző tanév első negyedében is nyitva fog állni 
előttetek. 2014. november 10-éig fogadjuk a 
fogalmazásokat, melyeket lapunkban is meg-
jelentetünk. Amennyiben túl sok fogalmazás 
érkezne, válogatáshoz leszünk kénytelen fo-
lyamodni. December elején szakmai zsűri ér-
tékeli a teljesítményt, a legsikeresebb munkák 
szerzőit jutalomban részesítjük. Az ünnepélyes 
díjkiosztót a 2014/15-ös tanév első félévének 
vége előtt, tehát karácsony előtt szervezzük 
meg. Az első három helyezett nyereményét 
még nem árulhatjuk el, ám családi kirándulás, 
könyvajándék biztos lesz közötte. 

Munkáitokat máris küldhetitek a követke-
ző címre: Jó Pajtás (fogalmazásíró-pályázat), 
21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1., vagy a kö-
vetkező e-mail címre: jopajtas.szerk@magyar-
szo.com – a tárgyban kérjük tüntessétek fel: 
pályázat.

Sok sikert kívánunk a megmérettetéshez!

Kistehetségeket, igéretes tehetségeket 
és kiváló tehetségeket díjazott a Vajda-

sági Tehetségsegítő Tanács. Immár második 
éve. A kiemelkedő teljesítményű magyar 
diákok március 14-én a szabadkai régi Vá-
rosháza dísztermében vették át az elismeré-
seket. Az idei felhívásra 152 jelölés érkezett, 
persze a díjat jóval kevesebben kaphatták 
meg. Mi sorra vesszük, bemutatjuk azokat 
az általános iskolásokat, akiket a tanács a 
kistehetségek közé sorolt.

Címlapunkon Dudás Nikolett kishe-
gyesi nyolcadikost látjátok. Neve ismerősen 
cseng mindazoknak, akik a szavalóverse-
nyekre figyelnek, de azoknak is, akik évről 
évre a Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő 
eseményeit követik. A néptánckedvelők a 
Rizgetős és a Szalakóta néptánccsoport tag-
jaként figyelhettek fel rá, valakik az atlétikai 
pályán láthatták futni, vagy épp távolba 
ugrani. Nikolett a tehetségnapon mégis a 
magyar nyelv terén felmutatott eredménye-
ivel érdemelte ki a díjat, ám szinte biztosra 
vesszük, hogy sokoldalúsága hozzájárult ah-
hoz, hogy a sok-sok jelölt közül őt is a díjra 
érdemesnek találják. 

Nikolett az Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskola végzős növendéke, és habár számos 
díjat magáénak mondhat, a tehetségnapi 
elismerésre valóban büszke. Kérésünkre 
elmondta magáról, hogy valóban sok min-
dennel foglalkozik, mert tág az érdeklődési 
köre, és ahol jól érzi magát, ott teljesíteni is 
szeret. Így ragadt le a versmondásnál. Négy 
évvel ezelőtt kezdte az iskolai kereteiben, 

ahol Molnár Krekity Olga foglalkozik a vers-
mondókkal. Sok szép költeményt sajátított 
el, még többet megtanult, ráadásul sok díjat 
szerzett a versmondásnak köszönhetően. 
Szereti a verseket, mégsincs kedvenc költő-
je. Lehet régi, lehet mai a költő, Nikinél az a 
mérvadó, hogy megérintse a vers. Ha igen, 
akkor már szárnyal is.

A versekhez közel áll a népdal, noha azt 
énekelni kell. Niki visszatérő vetélkedője a 
Szólj, síp, szólj!-nak, az idén sem hagyja ki 
a hamarosan sorra kerülő rendezvényt. Az 
énekcsoportok kategóriájában a Kótyonfit-
ty-tyel énekel. Két évvel ezelőtt díjat is sike-
rült hazavinniük az újvidéki döntőről. Borso-
di Patyerek Orsolya vezetésével keményen 
dolgoznak, és mint mondja, mindig a ma-
ximumot adják. A népdal mellett Nikolett a 
néptáncba is korán beleszeretett. A helybeli, 
kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egye-
sületben ropja a táncot, tagja a Rizgetős és 
a Szalakóta csoportnak is.

Azt hittem ezzel felsoroltuk a nem kö-
telező foglalkozásokat, ám kiderült, Niki 
atlétikával is szívesen foglalkozik. Az iskola 
keretében magasugrással, távolugrással és 
futással is próbálkozik. Sőt, a kézilabda sem 
idegen számára, az iskolai csapat tagjaként 
rendre eljutnak a köztársasági versenyig. 
Halász Zoltán és Hajbok Dejan tanároknak 
ezen a téren sokat köszönhet.

És persze ez sem minden. A közel félszáz 
kishegyesi nyolcadikossal Niki is készül a 
kisérettségire. A próbaérettségi nagyon is 
közeleg, nem lehet félvállról venni. A hova 

tovább kérdése azonban még nála is eldön-
tetlen. Lehet, hogy egészségügyi középis-
kolába, lehet, hogy sporttagozatos tehet-
séggondozó gimnáziumba iratkozik. Addig 
is jó időbeosztással igyekszik minden vállalt 
kötelezettségének eleget tenni, és amellett 
barátkozni. Mert a barátkozás nagyon fon-
tos, vallja. A különféle csoportokban is min-
dig az a legjobb, ha jó a hangulat, mindenki 
derűs, barátságos és jóhiszemű. – Nemcsak 
az a fontos, hogy eredményeket érjünk el, 
vagy hogy sok mindent megtanuljunk, ha-
nem az is, hogy jól érezzük magunkat a kö-
zösségben – vallja.

N-a
Címoldali fotó: Ótos András

Ha megérint a vers…
Ismerjük meg tehetségeinket: Dudás Nikolett

Egyszer volt egy család
Felhívás a lapunk fogalmazásíró-pályázatán való részvételre
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Az Egri csillagok Gárdonyi Géza 
1899-től folytatásokban megjelenő, 
majd 1901-ben könyvben is kiadott 

regénye. Az egyik legismertebb magyar 
történelmi regény, amelynek története a 
valóságos, 1552. évi várostrom eseményeit 
és előzményeit dolgozza fel érdekfeszítően 
cselekményes regény formájában. Cselek-
ménye 1533-ban indul, és az 1552-es hatal-
mas túlerővel szembeni egri magyar diadal-
lal zárul. A regény 2005-ben A Nagy Könyv 
elnevezésű országos felmérésen elnyerte 
a Magyarország legkedveltebb regénye cí-
met.

Számunkra is kedves e regény. Az adai 
tanulók azonban az Egri csillagokon kívül 
Gárdonyi verseit is olvasták, ismerik az író 
életútját, sőt még arról is tájékozódtak, 
hogyan láttatta az író Göre Gábor bíró úr 
szemüvegén keresztül a vidéki életet és a 
nagyvilág történéseit. Legalábbis ez derült 
ki a regénynek szentelt vetélkedőn, melyet 
március 17-én tartottak meg.

A rendezvényt Máriás Valéria ma-
gyartanárnő vezette, melynek kezdetén a 
versenyzők egyszerre olvasták fel Dobó es-
küjét: – Esküszöm, hogy a vár és az ország 
védelmére fordítom minden erőmet, min-
den gondolatomat, minden csepp véremet! 
Esküszöm, hogy ott leszek minden veszede-
lemben veletek! Esküszöm, hogy a várat po-
gány kézre nem engedem! Sem a várat, sem 
magamat élve nem adom! Föld úgy fogadja 
be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten ta-
szítson el, ha eskümet meg nem tartanám!

Hét háromtagú csoport mérte össze 
tudását, ezek voltak a: Bornemissza, Szulej-
mán, Várvédők, Páwa, Vitéz, Bormegissza és 
Eger lányai.

A központi iskolásokon kívül a barapar-
tiak is vetélkedtek, sőt még Törökfaluból is 
jöttek versenyzők, Könyves Csilla magyarta-
nárnő tanítványai.

Wass Albert Üzenem haza című versé-
nek fölolvasása után megkezdődött a ve-
télkedő.

Az első kérdésre minden csoport tud-
ta a választ, ehhez az író életrajzát kellett 
ismerni: Mi volt az író eredeti neve, mikor 
született, hol járt iskolába, mi volt az eredeti 
foglalkozása… A második kérdés is tetszett: 
műveiből, verseiből minden csoport kapott 
egy részletet, abból kellett kitalálni, mely 
regényére utal: a Margitszigeten című vers 
– Isten rabjai, Éjjel  a Tiszán – Láthatatlan 
ember, Röggel is égött a gyertya – Göre Gá-
bor…

Hogy az adaiak nemcsak olvasni szeret-
nek, hanem a magyar történelmet is ismerik, 
ezt a következő feladatnál is bizonyították. 
Minden csoport kapott egy sokszorosított 
térképet, mely a Mohácsi vész utáni három 
részre szakadt Magyarországot ábrázolta. 
Be kellett írni a megfelelő helyre: Magyar Ki-
rályság, török hódoltság, Erdélyi Fjedelem-
ség. És beírták. Méghozzá pontosan.

Még mindig a történelmi imereteikre 
volt kíváncsi a versenyvezető, mert a követ-
kező feladatnál képeket és neveket kaptak, 
s ki kellett találni, melyik uralkodó képéhez, 
melyik név illik.

Gergő útja – volt az ötödik forduló témá-
ja. Ismét térképet kaptak a versenyzők, me-
lyen sorrendben meg kellett jelölni, merre 
járt, s nyilakkal jelölni, honnan, hová került. 
Nem volt könnyű! De a vetélkedőknek nem 
okozott különösebb gondot a sorrend: Ke-
resztesfalva, Szigetvár, Buda, Debrecen, 
Gyalu, Isztanbul, Sopron, Eger.

A hatodik fordulóban derült ki: kik kerül-
tek szembe a vár falán, milyen fegyverekkel 
harcoltak a várvédők. Ugye, emlékeztek 
még az ördögkerékre, az asszonyok forró 
levesére, a bombagyártásra és az égő oldal-
szalonnára.

A vetélkedő további fordulói sem voltak 
nehezek. Végül következett az eredmény-
hirdetés: Raffai Klára és Dobrotka Mária 
magyartanárnők segítettek az elbírálásban. 
Eszerint első helyen a Szulejmán csapat 
végzett, a másodikon a Bornemissza és a 
Várvédők osztoztak, harmadik pedig a Bort-
megissza csapat lett. Mindenki elismerő ok-
levelet és könyvet kapott.

Szép vetélkedő volt, gratulálunk az ada-
iaknak!

Koncz Erzsébet

Melyik Gárdonyi-mű jut eszünkbe 
a megadott szöveg alapján?

Ma is a legkedveltebb regény
Az Egri csillagok ismeretében vetélkedtek Adán

A díjazottak és a tanárnők

A győztes csapat képet és nevet egyeztet Gergő útja
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Az elmúlt tanévben az újvidéki Pető-
fi Sándor Általános Iskola és a Jovan 
Jovanović Zmaj Gimnázium diákjai 

érték el a legjobb eredményeket különböző 
sportvetélkedőkön Szerbia-szerte. A sikerért az 
Újvidéki Iskolai Sportszövetség elismerésben 
részesítette a két tanintézményt. Harminchat 
általános és huszonkét középiskola eredménye-
it összegezték, pontozták, mind csapatsportok, 
mind egyéni sporteredmények tekintetében. 
Iskolánk az idén nemcsak városi szinten, ha-
nem az országos mezőnyben is a legeredmé-
nyesebbnek bizonyult. A petőfis tanulók szer-
tornában (két érmet szereztek), atlétikában (két 
érem) és úszásban (4 érem) versenyeztek, őket 
Gubik András, Miro Milanović, Aleksandra 
Janković, Jelena Lončarević és Ljiljana Fi- 
ranji tanárok készítették fel a megméretteté-
sekre. Iskolánk különösen büszke a sikerekre, 
hiszen a petőfis diákok több száz szerbiai iskola 
tanulói közül kerültek ki győztesekként. Isko-
lánk még sok olyan tehetséges, sikeres fiatal 
sportolóval büszkélkedhet, aki iskolán kívül, 
valamilyen sportklubban edz. Közülük a legsi-
keresebb magyar sportolók a nyolcadikos Sulc 
Krisztián (vízilabda), az ötödikes Cvetković 
Jovana (tenisz) és a szintén ötödikes Virc Leo-
nárd (capoeira és gimnasztika).  

Sulc Krisztián

A nyolcadikos Sulc Krisztián mindig is na-
gyon szeretett a vízben pancsolni, és kedvelte 
a labdajátékokat is. Kétéves volt, mikor a szülei 
beíratták a Vojvodina Sportközpontba. Ötéves 
volt, mikor bekerült a Vojvodina Vízilabda Klub 
legfiatalabbjainak a csapatába. Az első jelen-
tős mérkőzése 2009-ben volt, és már akkor is a 
nála idősebb korcsoportú gyerekekkel játszott 
együtt. A sikert kemény munkával érte el, min-
dennap jár edzésre, naponta három órát tölt a 
medencében. Minden évben 5-6 tornán vesz 
részt, egy-egy tornán belül általában 4 mérkő-
zésen. A tornákat intenzív előkészületek előzik 
meg, melyekre nemcsak Újvidéken készülnek 
fel, hanem más országokban is. Így volt már 
Görögországban, Franciaországban, Magyaror-
szágon, Boszniában is. Ilyenkor  az ottani játé-
kosoknál vannak elszállásolva, így új barátokra 
tehetnek szert, akik szép programokat szervez-
nek a számukra. Új városokat ismerhetnek 
meg, az ottani emberek szokásait, életmódját. 
Krisztián is vendégül látott már több játékost 

Horvátországból, Franciaországból, Német-
országból, Magyarországról, Boszniából és 
Görögországból. Egy-egy tehetség kibontako-
zásához jó edzőre is szükség van. A csapatnak 
több edzője volt már, Krisztián  az első edzőjére, 
Miroslav Bajinra emlékezik nagy szeretettel és 
Nenad Vasilevskire. A 2014-es év nagy változást 
hozott az életében, átkerült a Duna nevű klub-
ba, itt készül társaival szorgalmasan az európai 
bajnokságra. Eddig 18 aranyérmet szerzett. A 
csapatban a legnehezebb pozíciót tölti be, hát-
só bek, és  két éve  csapatkapitány is.  A legna-
gyobb vágya, hogy pár év múlva bekerüljön az 
országos  válogatottba, és egyszer szerezzenek 
olimpiai érmet.

Cvetković Jovana

Jovana kicsi korában Szabadkán élt egy 
kertes házban. A nap legnagyobb részét  az 
udvaron töltötte, a kedvenc játéka a labda 
volt. Egy alkalommal egy kőműves, aki éppen 
a ház falán végzett valamilyen javításokat, fel-
figyelt a kislányra, és biztatta az édesanyját, 
hogy vezesse el a lánya, Isabegović Sanela  te-
niszklubjába. Jovanának mindjárt megtetszett 
ez a sport, és hamarosan a legtehetségesebb 
teniszezők közé került. Hétéves volt, mikor 
édesanyjával Újvidékre költöztek, beiratko-
zott az Internacional klubba, Bane Jovanović 
lett az edzője, és azóta is sikert sikerre halmoz. 
Eddig 31 serleget szerzett. 

A legfontosabb eredményei: 2012-ben a 
tízévesek csoportjában 8 versenyen vett részt, 
hétszer lett első, és a tízévesek országos baj-
nokságán Versecen második. 

2013-ban szintén a tízévesek korcsoport-
jában  nyolc versenyen vett részt, mindenhol 
első helyezést ért el, kiemelnénk a nyári tarto-
mányi bajnokságot és az országos bajnoksá-
got, ahol szintén első lett. 2013-ban a tizenkét 
évesek korcsoportjában is versenyzett, a leg-
jelentősebb a téli tartományi bajnokság volt, 
ahol harmadik lett. A 2014-es évet már a tizen-
két évesek csoportjában kezdte, jelen pillanat-
ban e korcsoportban a szerbiai ranglistán a 12. 
helyet tölti be.

Amire nagyon büszke: a nemrég városunk-
ban megtartott Davis Kupán, ahol a szerbiai és 
a  svájci válogatott mérte össze erejét, tizen-
hét társával együtt ő is labdaszedő volt. Így 
megismerkedhetett a nagyokkal: Federerrel, 

Zimonjićtyal. Példaképei Ana Ivanović, Novak 
Đoković, az övékéhez hasonló fényes karriert 
szeretne Jovana is. 

Virc Leonárd 

Leonárd  hatéves volt, amikor meglátott 
egy óriásplakátot a városban. Egy érdekes 
szóra lett figyelmes: capoeira, és csupa fehér-
be öltözött fiatalra, akik valamilyen akróbációt 
mutattak be. Felkereste a plakáton feltünte-
tett klubot, megnézett néhány edzést, és el-
döntötte, hogy ő is csatlakozik hozzájuk. Mi is 
a capoeira? A capoeira talán az egyetlen olyan 
sport a világon, ahol nincs igazi nyertese egy 
mérkőzésnek, a lényeg az önismereten, a cso-
porton, a filozófián van. Ezt a harcművészeti 
játékot brazil rabszolgák alakították ki, még a 
16. században. Habár hasonlít a tánchoz, még-
sem az, csak az alaplépések emlékeztetnek 
tánclépésekre. A capoeira sok mindenből áll 
össze, egyszerre találhatóak meg a látványos 
akrobatikus elemek, a komoly erejű rúgások 
és a trükkös lábsöprések.  A tánc, az ének, az 
autentikus brazil hangszereken megszólalta-
tott zene, éneklés  is része a capoeirának, és 
éppen ettől lesz olyan érdekes. 

Leonárd a Tajs nevű klubban edz, az 
edzője neve Marko Tajs. Valójában nincsenek 
versenyek, hanem inkább fellépések, me-
lyekből a legtöbb nyáron van, pl. városunk 
központjában vagy a strandon, a brazil napok 
keretében. Mivel Leo nagyon sikeres volt az 
akrobációkban, eldöntötte, hogy beiratkozik  
a Sokolsko društvo nevű sportegyesületbe 
is, ahol szertornával foglalkozik.  Mivel na-
gyon tehetségesnek bizonyult, hamarosan 
elindulhatott a  versenyekre is. A 2012-es év 
meghozta az első sikereket, a vajdasági szintű 
megmérettetésen 2. helyezett lett. Időközben 
az iskolában is elkezdett vele foglalkozni a tor-
natanára, Gubik András. A 2013-as év még si-
keresebb lett, a klubbal vajdasági szinten első 
lett, és a szerbiai döntőn is első helyezést ért 
el. Az iskolai csapattal pedig a községi verse-
nyen lett első, a tartományi versenyen pedig 
második helyezett. A 2014-es év is jól kezdő-
dött, hiszen felkerült a szerbiai legjobbak listá-
jára. Szorgalmasan edz mindkét klubban és az 
iskolai szakcsoportban is, türelmetlenül várja 
az újabb versenyeket. Eddig 9 aranyérmet és 3 
ezüstérmet szerzett.

Rokvić Erzsébet

A kitartás meghozza gyümölcsét
Az újvidéki Petőfi Sándor iskola kivételes sporttehetségei
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Pár évvel ezelőtt egy érdekes videó járta be a világhálót. 
Egy pap reverendában gördeszkázik, és nem is akárho-
gyan. Mutatványokat tanít a gyerekeknek. A videót mára 

több mint egymillió kétszázezer érdeklődő nézte meg. Ez a pap 
bejárta az egész világot gördeszkázva, és hirdetve az Úr igéjét. 
Lendvai Zoltánnak hívják.

Aztán Utcai Róbert plébános úr meghívására a „gördeszkás 
pap” ellátogatott a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolába 
is – jelentik az iskola tanulói. Mint írják, amellett, hogy bemu-
tatta tudományát, azaz a gördeszkázás mesterségét, a sportos 
papokról, pápákról tartott előadást. Rengeteg érdekességet 
hallhattunk például II. János Pál pápa síeléseiről. Vendégül lát-
tuk még Orsos Zoltán plébános urat is, aki elmondta nekünk, 
hogy árvaházban nőtt fel, és onnan szólította szóvivőjének az 
Úr. Teréz anyáról, a szegények szolgálójáról tartott előadásában 
a szeretetre, segítőkészségre és önzetlenségre hívta fel a diákok 
figyelmét.

Az előadások után Lendvai atya újra gördeszkát ragadva szla-
lomozott a tornateremben, különféle deszkáin. Később a diákok 
is kipróbálhatták a deszkázás örömét, vendégünk trükköket ta-
nított nekünk. Tartalmas és érdekes délutánt tölthettünk együtt 
az atyákkal. Megismerhettük Isten szolgálóinak egy másik arcát. 
Reméljük, még sokszor lesz alkalmunk találkozni, beszélgetni és 
gördeszkázni a világhírű „gördeszkás pappal”!

„Gördeszkás pap” a Hunyadiban

Egy keresztény deszka

Utcai Róbert atya is szólt a tanulókhoz Orsos Zoltán atya
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Szorongtok, ha orvoshoz kell menni? 
Viszont, ha a pályaválasztásról van szó, 
mégis megfordul a fejetekben az egész-

ségügy? 
Nem véletlenül. Az egészségügy nehéz 

pálya, de sokan azt tartják szem előtt, hogy 
nagyobb elhelyezkedési lehetőséget ígér, 
mint más szakok. Ráadásul sok orvos, egész-
ségügyi dolgozó elhagyta az országot, így a 
munkaerőpiac mozgása azt a képzetet kelti, 
hogy sok új embert alkalmaznak az egészség-
házak, kórházak. Talán az izgalmas, titokzatos 
műszerek, a fehér köpeny is vonzó. Ám ha fel-
nőtt korotokig kitartotok az ápolás, a gyógyí-
tás mellett, az azt jelenti, hogy nagy bennetek 
a segítőkészség, és a világ egyik legnehezebb 
és legnemesebb pályája mellett kötelezitek el 
magatokat.

Gyógyítás, orvoslás azóta van, amióta 
van fájdalom és betegség. Testünk bizony 
törékeny, sérülékeny. Végtelenül bonyolult, 
csodás „szerkezete” könnyen elromlik, kopik, 
fárad. Ezt próbálták „javítgatni” az emberiség 
első gyógyítói, és ez ellen küzdesz majd te is, 
ha orvos, nővér, ápoló leszel. De hogyan?

Egykor a gyógyítást a varázsló, a sámán, a 
pap végezte, és legfontosabb eszköze a mágia, 
a ráolvasás, az ima volt. Mára épp a ló túlsó ol-
dalára esett át az orvostudomány: bonyolult 
műszerekkel kutatja a fizikai testet, de sokszor 
nem számol azzal, amit a műszerek nem ér-
zékelnek. A kolozsvári Napsugár összeállítása 
szerint az orvostudomány, mint minden em-
beri tanulás, megfigyelésen alapszik. Őseink 
megfigyelték, hogy az állatok is gyógyítják 
magukat. Az ókori egyiptomiak például a vízi-
lótól tanulták az érvágást. A víziló hegyes nád-
szállal fölsebzi combjának visszerét, és miután 
a vérvesztés folytán rosszulléte megszűnt, se-
bét iszappal tapasztja be. Ha a régészek nem 
találtak volna szabályosan meglékelt, és be-
forrott koponyákat a Kárpát-medencében és 

Afrikában, a mai agysebészek el sem hinnék, 
hogy „kollégáik” 6500 évvel ezelőtt sikerrel 
végezték a koponyalékelést. A beteg nemcsak 
túlélte a műtétet, hanem szellemi képességei 
sem változtak.

A középkor szigorú egyházi tilalmai az 
orvostudományt is gúzsba kötötték. Az óko-
ri eredmények feledésbe merültek, a gyó-
gyításban a tudás helyére babonák serege 
telepedett. Kevés orvos (Párizsban például 
mindössze kilenc működött), korlátozott tu-
dással hogyan fékezhette volna meg a piszok 
és a tömegnyomor okozta sokféle betegsé-
get? Egész városok néptelenedtek el a járvá-
nyok miatt. Bár a mikroszkópot már 1600 körül 
felfedezték, még 250 év kellett ahhoz, hogy a 
francia Louis Pasteur bebizonyítsa: a fertőző 
betegségeket szabad szemmel nem látható 
élőlények, mikroorganizmusok okozzák, ezért 
a betegségek elleni küzdelem legfontosabb 
fegyvere a fertőtlenítés. Pasteur ki is dolgozta 
ennek egyik módszerét, amelyet róla neveztek 
el pasztőrözésnek. A szülészeti gyakorlatba a 
fertőtlenítést egy magyar orvos, Semmelweis 
Ignác vezette be, akit ezért az anyák megmen-
tőjeként tisztelnek. Nem is oly régen milliók 
haltak meg azokban a fertőző betegségekben, 
amelyek ellen most már védőoltással védeke-
zünk. A kínai és indiai orvosok már 2500 évvel 

ezelőtt rájöttek arra, hogy az orr nyálkahár-
tyájába bedörzsölt himlős váladéktól kialakul 
egy kis enyhe lefolyású himlő, amely védetté 
tesz a betegség halálosan súlyos formájával 
szemben. A 18. század végén egy vidéki angol 
orvos, Edward Jenner bebizonyította, hogy 
a tehénhimlős oltás meggátolja a hólyagos 
himlő kialakulását. Innen, a latin tehén (vac-
ca) szóból származik a védőoltás nemzetközi 
neve, a vakcína. Régen a sebészeti teendőket 
a felcserek és borbélyok végezték. Csupán a 
19. század óta követelik meg a sebészektől, 
hogy orvosi diplomával rendelkezzenek.

Orvosként alapos tudásra van szükség, 
mert a világ legbonyolultabb „gépezetét”, az 
emberi szervezetet kell „javítgatni”. Szükség 
van nagyfokú felelősségérzetre és bátorságra, 
mert a legnagyobb kincsért, az életért felel 
a szakma elkötelezettje. Kell a bölcsesség is, 
továbbá erő és türelem, mert a szenvedőnek 
sem ereje, sem türelme nincs elég. Nem hagy-
ható ki az igaz emberség sem, mert az orvos-
nak egyformán gondoskodnia kell „koldusról 
és királyfiról”; de legfőképpen együttérzés, 
biztató szeretet kell, mert erre a gyógyszernél 
is nagyobb szüksége van a betegnek.

Pályaválasztók, figyelem!

Orvos, nővér, ápoló legyek?

Vércukorszintmérés

Tudtad-e?
Az első magyar orvosi egyetemet 

1769-ben alapították meg Kolozsváron.

Hol tanulhattok 
tovább?

Ha a gyógyítás az életcélod, de nincs 
türelmed, lehetőséged oly sok évig ta-
nulni, hogy orvos váljék belőled, légy 
asszisztens, nővér, ápoló, műtős, mentős, 
laboráns. Orvostudományi Kar Újvidéken 
van, de sokan tanulnak Belgrádban vagy 
Szegeden is. Középfokú egészségügyi ok-
tatás van Zentán, Nagybecskereken, Sza-
badkán, Újvidéken és Zomborban.

A budapesti Semmelweis Egyetem szimulációs laborjában szinte minden igazi,  
csak a páciens nem

Az újvidéki Orvostudományi Kar 
bejárata
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„Inkább kietlennek szeretném látni Itáliát, inkább szeretném, hogy a 
palotái romba dőljenek, semhogy reszketni lássam a vandálok pálcája 
alatt.” (Giuseppe Garibaldi)

Az ókori világban a Római Birodalom volt a leghatalmasabb. A 19. 
század elején az olasz nemzeti mozgalom vezetői erre a dicső múltra 
hivatkoztak. Giuseppe Mazzini és Camillo Cavour gróf mellett az egy-
séges olasz állam létrejöttéhez Giuseppe Garibaldi járult hozzá a leg-
nagyobb mértékben. 

Garibaldi egyike volt azoknak a híres szabadságharcosoknak, akik 
még fegyverrel a kezükben rohamoztak a csatamezőn az első sorok-
ban. Nem a politikában és tárgyalásokban, hanem saját fegyverében 
és katonáiban bízott. Igazi katonalélek volt, aki végigjárta a harctereket 
Európa- és világszerte. 

1807-ben született Nizzában, szerény kereskedőcsaládban. Már 
kiskorában megmutatkozott hősi lelke és rátermettsége. Fiatalként 
több olasz városban megfordult: Genovában, Livornóban, Nápolyban, 
Rómában, amely teljesen elkápráztatta... Mint olasz hazafit, bántotta 
nemzetének széttagoltsága, ugyanis az olasz térségek ekkor több kis 
államocskára voltak osztva. Hamar rájött, hogy sokan kortársai közül 
is hasonlóan gondolkodnak. Felvette a kapcsolatot kortársával, Mazzi-
nivel, belépett a Giovine Italia (Ifjú Olaszország) szervezetbe. Meggyő-
ződéses köztársaságpárti. Garibaldi egy egységes olasz államról álmo-
dott, Róma központtal. Az olasz térségek egyes részei azonban idegen 
uralom alatt voltak. A szabadségszeretete nem csupán az olaszokhoz 
fűződött. Európán kívül is sokat harcolt maréknyi seregeivel, Francia-
országban, Tuniszban, Brazíliában, Uruguayban... 1836-ban Brazíliában 
sok olasz kivándorlót gyűjtött maga köré. Az Uruguay és Argentina kö-
zötti háborúban Manuel Rosas argentín diktátor seregei ellen harcolt a 
montevideói oldalon, és érdemeiért uruguayi tábornoknak nevezték ki. 
A kinevezéseketet és dijakat rendszeresen visszautasította, hangoztat-
va, hogy nem a jutalomért, hanem a szabadságért harcol. 

Speranza (Remény) nevű hajójával visszatért Európába. Bekapcso-
lódott az olaszországi eseményekbe. Vörösinges alakulatai híressé és 
legendássá váltak. Garibaldiról az a hiedelem járta, hogy minden ütkö-
zet után leveti ingét, és kirázza belőle a golyókat. 1849-ben részt vett 
Rómának a Nápolyi Királyság seregeitől való védelmében. 

Később ismét Amerikába ment, majd Peruba, ahonnan még Kínáig is 
többször elhajózott. Mindenütt ismerték, és nagy dicsőséggel fogadták. 

1854-ben visszatért hazájába. Az olasz egység kiharcolását Pie-
montban látta, ezért vezérőrnagyként belépett a piemonti seregbe. Az 

alpesi vadászok vezéreként sok magyar katona is szolgálata alatt állt. 
1859-ben a francia-piemonti koalíció megkezdte a harcot Ausztriával, 
és még ugyanezen évben hat észak-itáliai államnak sikerült egyesülnie. 
A döntő győzelmet június 24-én érték el a solferinói csatában, és Fe-
renc József császár fegyverszünetet kért. A július 12-i villafrancai béke 
azonban egy lépés volt hátrafelé az olaszok számára. Lombardia ugyan 
felszabadult az osztrák uralom alól, de azok megtartották Velencét. Ami 
talán még jobban fájt Garibaldinak, hogy Nizza és Savoya a franciáké 
lett. Emiatt azzal vádolta Cavourt, hogy saját hazájában idegenné vált. 

Garibaldi nevéhez fűződik a szicíliai partraszállás vezetése. A híres 
„marsalai ezer”, kicsi, de hősies sereg valóságos katonai bravúrokat 
hajtott végre, a helyi lakosság támogatásával. A Calatafimininél aratott 
győzelemnek magyar vonatkozása is van, sok magyar katona vesztette 
itt életét, köztük Tüköry ezredes is. Garibaldi a szigetet felszabadította 
a Nápolyi királyságtól, amelynek uralkodója a Bourbon-házi II. Ferenc 
király volt, és Szicília új urává vált. Hozzácsatolta Itáliához, és Viktor 
Emanuel hatalma alá helyezte. Időközben a piemonti seregek is hadat 
üzentek a Pápai Államnak. Az Olasz Királyságot 1861. március 17-én  ki-
áltották ki Torinóban. Velencét csak később, az 1866-os osztrákellenes 
háború folyamán csatolták hozzá. 1870-ben a francia csapatok Rómát 
is elhagyták. A Pápai Állam jóval később, a két világháború közötti idő-
szakban ismerte el az olasz államhoz való tartozást. 

Garibaldi fiaival, Menottivel és Ricciottival az 1870-es francia–po-
rosz háborúban is részt vett. Annak ellenére, hogy a poroszok sikert 
értek el, és 1871-ben Versaillesban kikiáltották a Német Császárságot, 
Garibaldiék mégis hősiesen mutatkoztak meg ebben a háborúban, és 
még francia tábornokként is megmaradt emlékezete. 

Garibaldi Caprera szigetén halt meg 1882-ben, ahová gyakran elvo-
nult, ha gondjai voltak. Olaszország ekkor már erős európai hatalomként 
a Német Császársággal és az Osztrák–Magyar Monarchiával megalkotta 
a központi hatalmak szövetségét. Garibaldi elsősorban katona volt, had-
vezér, tengerész, de élete folyamán tanított is, írt is, sőt gyertyakészítés-
sel is foglalkozott. Emlékét rengeteg legenda, népdal, vers és szobor őrzi, 
világszerte. 

Gyarmati Balázs történész 

Híres szabadságharcosok

Garibaldi, a szabadság olasz hőse

Giuseppe Garibaldi

Olaszország a 19. század első felében
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Április 3. 

Buda napja.
Buda: Régi magyar személynév. Ke-
resztnévként a 19. században újítot-
ták fel. Eredete vitás. Lehet a helység 
neve. Más magyarázat szerint a szláv 
Budimir személynévből származik. 
E név elemeinek a jelentése: lenni 
+ béke.

1897. április 3. (117 éve)
Meghalt Johannes Brahms német 
zeneszerző (Rekviem, Magyar tán-
cok)

1941. április 3. (73 éve)
Budapesten 61 éves korában főbe 
lőtte magát gróf Teleki Pál miniszter-
elnök és földrajztudós, mert felelős-
nek érezte magát azért, amiért nem 
tudta megakadályozni Magyaror-
szág részvételét a Jugoszlávia elleni 
támadásban.

1961. április 3. (53 éve)
Megszületett Eddie Murphy, ere-
deti nevén Edward Regan Murphy 
amerikai színész, komikus, producer 
(Beverly Hills-i zsaru, Bölcsek kövére, 
Dr. Dolittle).

Április 4. 
Izidor napja.

Izidor: Görög eredetű név. Jelenté-
se: Ízisz (egyiptomi istennő) ajándé-
ka.

1883. április 4. (131 éve)
Megszületett Juhász Gyula költő, 
tanár. A 20. század első felében 
Magyarország egyik legismertebb 
költője volt. Első versei a Szegedi 
Naplóban jelentek meg. Versei álta-
lában rövidek, zárt kompozíciójúak. 
Ismertebb műei: Milyen volt..., Anna 
minden (Anna-versek), Tiszai csönd, 
Magyar táj, magyar ecsettel (tájver-
sek).

1929. április 4. (85 éve)
Meghalt Karl Friedrich Benz német 
mérnök, a világ első autójának meg-
alkotója.

1968. április 4. (46 éve)

Memphisben merénylet áldozata 
lett Martin Luther King Jr., amerikai 
polgárjogi harcos.

Április 5. 
Vince, Teodóra napja.

Vince: A Vincentius latin név rövi-
düléséből származó Vince győztest, 
győzedelmest jelent. 
Teodóra: görög, német eredetű 
név, a Teodor férfinév női párja. Je-
lentése: Isten ajándéka.

1908. április 5. (106 éve)
Megszületett Herbert von Karajan 
osztrák karmester, a huszadik század 
egyik legnagyobb karmestere.

1912. április 5. (97 éve)
Megszületett Örkény István író. 
Legismertebb műve a Tóték és az 
Egyperces novellák című gyűjte-
mény.

1944. április 5. (70 éve)

Megszületett Martonyi János dip-
lomata, ügyvéd, egyetemi tanár, 
Magyarország jelenlegi külügymi-
nisztere.

1946. április 5. (68 éve)
Megszületett Bródy János szövegíró, 
zeneszerző, énekes.

Április 6. 
Bíborka, Taksony napja.

Bíborka: Régi magyar női név. A 
bíbor közszó jelentése az Árpád-kor-
ban: finom lenszövet. A drága kelme 
nevét az úrnők bóknévként, a szö-
vőnők foglalkozásnévként kapták. 
Bíbor a Bíbora női névnek a 19–20. 
században felújított, kicsinyítő kép-
zős változata. 
Taksony: Török eredetű régi magyar 
név, Árpád fejedelem unokájának, 
a negyedik magyar nagyfejedelem-
nek, az összes Árpád-házi király ősé-
nek a neve volt. Jelentése: jóllakott, 
elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, 
szilaj.

1490. április 6. (524 éve)
Bécsben 47 éves korában meghalt 
I. (Corvin) Mátyás, aki 1458-tól Ma-
gyarország, 1469-től Csehország 
királya volt. 1485-ben foglalta el Bé-
cset a III. Frigyes császár elleni hábo-
rúban, és oda tette át székhelyét.

1968. április 6. (46 éve)

Megszületett Kovács Ákos dalszerző, 
énekes, előadóművész.

1974. április 6. (40 éve)
Az ABBA együttes Waterloo című 
számával Svédországban megnyer-
te az eurovizós dafesztivált, ezzel 
kezdetét vette a karrierjük.

Április 7. 
Ármin napja.

Ármin: A germán keruszkuszok fe-
jedelmének latin Arminius nevéből 
rövidült.

1614. április 7. (400 éve)
Meghalt El Greco („a Görög”) görög 
származású spanyol festőművész. 
Műveiben egyesítette a bizánci, 
velencei és spanyol hatást. El Greco 
először ikonfestészettel foglalko-
zott, majd Velencében Tintoretto 
mellett folytatta tanulmányait. 
1577-től Toledóban élt, ahol sok kri-
tika érte művészetét az élénk színek 
és a bibliai jelenetek szabad értel-
mezése miatt. Spanyolországban 
alakult ki végleges stílusa, amelyben 
idealizálta, megnyújtotta az alako-
kat. Keskeny arcokat, finoman tagolt 
kezeket ábrázolt, a kifejezőerő foko-
zásának rendelte alá a természetes 
arányokat.

1948. április 7. (66 éve)
Egészségügyi világnap. Az ENSZ 
ezen a napon alapította meg a 
WHO-t (World Health Organization), 
az egészségügyi világszervezetet.

1964. április 7. (50 éve)
Megszületett Russell Crowe Oscar-
díjas ausztrál színész, rendező (A 
bennfentes).

Április 8. 
Dénes napja.

Dénes: görög eredetű név, a Dionü-
sziosz névből származik. Jelentése: 
Dionüszosznak ajánlott. A görög 
mitológiában Dionüszosz a bor és a 
szőlő istene.

1431. április 8. (583 éve)
Megszületett François Villon francia 
költő. Noha kora fiatalságától kocs-
mákban és bordélyokban töltötte az 
életét, sokat tanult. Betéve tudta a 
Bibliát, Vergiliust, a klasszikusokat.

1860. április 8. (154 éve)

Máig vitatott körülmények között 
meghalt gróf Széchenyi István. Ő volt 
az első főrend, aki 1825-ben az or-

szággyűlés felsőházában anyanyel-
vén szólalt fel. 1825-ben az alsótábla 
kerületi ülésén, Felsőbüki Nagy Pál 
hazafias beszédét követően birtoka-
inak egy évi jövedelmét (60 000 Ft) 
felajánlotta a Magyar Tudományos 
Akadémia létrehozására. Ezenkívül 
nevéhez fűződik: Nemzeti Casinót 
hozott létre, selyemhernyót tenyész-
tett, Tiszát szabályozott, a Balatonon 
elindította a gőzhajózást, Vaska-
put építtetett az Al-Dunánál, majd 
1838-ban hozzálátott fő művéhez, a 
Lánchíd létrehozásához. 1848 őszén 
elvonult döblingi magányába. Fő 
írásművei: Hitel, Világ, Stádium.

1919. április 8. (95 éve)

Meghalt Eötvös Loránd, világhírű 
magyar fizikus, geofizikus, a torziós 
inga feltalálója. Nevét viseli a böl-
csészeti irányzatú budapesti Tudo-
mányegyetem. 

Április 9. 
Malvin, Vince napja.

Malvin: Germán eredetű, összetett 
név, a németben a Malwin férfinév, 
női párja a Malwine. Jelentése: a jog 
barátja. 
Vince: a Vincentius latin név rövi-
düléséből származó Vince győztest, 
győzedelmest jelent. 

1514. április 9. (500 éve)
Bakócz Tamás esztergomi érsek ke-
resztes hadjáratot hirdetett Magyar-
országon a török ellen.

1855. április 9. (159 éve)
Megszületett Reviczky Gyula költő.

1908. április 9. (106 éve)

Pécsen megszületett Victor Vasarely 
francia festőművész, az op-art atyja.

1967. április 9. (47 éve)
Először szállt fel a Boeing–737-100, 
minden idők egyik legnépszerűbb 
utasszállító repülőgépe. 
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Bocsbemutató 
Novoszibirszkben

2013 decemberében, 42 év után, jegesmedve bocs született 
Oroszország harmadik legnagyobb városának állatkertjében. A 
Novoszibirszki Állatkertben a jegesemdve mama március elején 
engedte ki kölykét a barlangból. Gerda, a nőstény, féltő gonddal 
neveli a bocsot, és most is óvja, még a gondozók sem mehetnek 
közel hozzájuk, a kis jövevény nemét sem tudják. A vadonban a 
bocsokról másfél, kétéves korukig anyjuk gondoskodik. 

A jegesmedvék egyre nagyobb veszélyben vannak, szakem-
berek szerint 2050-re a klímaváltozás okozta fölmelegedés miatt 
északi élőhelyük 42 százalékát el fogják veszíteni, így kétharma-
duk ki fog pusztulni.

Az elmúlt másfél évtized-
ben felére csökkent vidé-

keinken a fecskeállomány, azaz 
mára a falvakban és a nagy-
városokban egyaránt minden 
második madár eltűnt az ere-
szek alól. A fecskék védelme 
érdekében magunk is sokat 
tehetünk.

Fecskéink eltűnése nem 
pusztán természetvédelmi 
probléma, az életminőségünk 
szempontjából is kedvezőtlen 
folyamat. A lakott területeken 
élő molnár- és füstifecskék 
ugyanis – a szintén itt élő dene-
vérkolóniákkal együtt – hozzá-
járulnak a települések légy- és 
szúnyogmentesítéséhez, ami 
a melegedő klímában hazánk-
ban is feltűnő új fajok és az 
általuk hordozott betegségek 
miatt egyre fontosabb kérdés-
sé válik. Az állomány draszti-
kus apadásának hátterében az 
élőhelyek átalakítása (a fészke-
lőhelyek megszűnése), a táplá-
lékbázis csökkenése, így példá-
ul a nem megfelelően végzett 
szúnyogirtás, a klímaváltozás, a 
fecskefészkek leverése és a ma-
darak gyakran már-már „ipari 
szintű” riasztása áll.

A sárfészket építő, napja-
inkra teljes egészében váro-
siasodott fecskék állomány-
fenntartásában a lakosságnak 
egyedülállóan fontos, gya-

korlatilag nélkülözhetetlen 
szerepe van. A különböző fecs-
kevédelmi eszközök és mód-
szerek alkalmazásával, ezek 
között egyre inkább műfész-
kek kihelyezésével, lassíthat-
juk, sőt akár meg is állíthatjuk 
a létszámcsökkenést. Ha ezt 
társadalmi összefogással nem 
sikerül elérnünk, könnyen elő-
fordulhat, hogy az évszázad 
közepére ez a madárcsoport a 
még most is százezres helyett 
csak néhány száz, maximum 
egy-két ezer párban lesz jelen 
Magyarországon.

Szerencsére egyre több 
pozitív példa is segíti a fecs-
kék védelmét. A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület szakértői legutóbb 
arról számoltak be, hogy Zala 
megyében (Nyugat-Magyar-
ország) egy helyi vállalkozó 60 
műfészket helyezett ki a telep-
helyén az elmúlt években, ami 
mára a megye egyetlen stabil 
molnárfecske kolóniájának ad 
otthont.

Segítségre várnak  
a fecskék

Bolgár fa lett  
a győztes

A negyedik Európai Év fája verseny online szavazását Szliven vá-
rosából egy szilfa nyerte, a gödöllői vackor második lett. Mi is 

felhívtuk a figyelmeteket a szavazás lehetőségére. Valószínű sokan 
kaptatok az alkalmon, mint azt mi is megtettük a szerkesztőségben, 
ám igyekezetünk kevésnek bizonyult a magyar jelölt győzelméhez.

A bolgár fa 77 526 szavazattal első, a magyar vackor 36 925-tel 
második lett, a harmadik pedig a lengyel wybicki tölgy, 16 768 voks-
sal. A verseny az utolsó pillanatig nagyon szoros volt, a bolgár fa az 
utolsó héten húzott el. A díjakat a brüsszeli Európa Parlamentben 
kapták a nevező szervezetek. A fődijat Pavel Poc európai parlamenti 
képviselő adta át. „A verseny egyik fő érdeme, hogy a jelölt európai 
fákon keresztül felhívja a figyelmet a természetes környezetünk vé-

delmére, természeti és történelmi jelentőségükre, melyet ápolnunk 
és védenünk kell, amíg lehet” – mondta Poc.

A második helyezést elért vadkörte, a gödöllői Szent István Egye-
tem botanikus kertjében él. A vackorhoz számos legenda fűződik, 
ezek közül az egyik legismertebb szerint a fa lombjai alatt fogalmaz-
ta meg Kossuth Lajos a Függetlenségi nyilatkozatot 1849-ben.

A bolgár szilfa
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Roo, a kétlábú csivava 
és Penny, a selyemtyúk 

barátsága
Különleges barátság alakult ki Penny, a selyemtyúk és Roo, a 

kétlábú csivava között. Mindkettejüket Alicia Williams men-
tette meg és vette magához, aki a Duluth Állatkórházban dolgo-
zik. Roo-t, a kis csivavát az út szélén találták. A két lábbal született 
kutyát egyszerűen kidobta a tenyésztő, mivel a születési rendel-
lenessége miatt valószínűleg nem tudta volna eladni. Penny-t, a 
selyemtyúkot pedig egy laboratóriumból szabadították ki, ahol 
kísérleteket végeztek rajta. A két állat állapota gyorsan javult, köz-
ben pedig igazi elválaszthatatlan barátok lettek. Számos aranyos 
kép készült róluk, amelyek bejárták az internetet. Alicia elmondta, 
hogy rengetegen szeretnék meglátogatni a két barátot.

Ritka történéseknek lehettek 
szemtanúi az arizonai siva-

tagban élők. Egy vadmacska egy 
amerikai pumától menekülve 
felmászott egy 15 méter magas, 
300 éves kaktusz tetejére, ahon-
nan a sérülésektől félve, már nem 
mert lemászni, így hat órát volt 
kénytelen eltölteni a magasban. 
A helyi sajtó egyből felkapta a 
hírt, és tévéstábok mentek ki a 
helyszínre, sőt még egy helikop-
tert is kiküldtek, hogy örökítse 
meg a nem mindennapi esetet. 
Mindezzel azonban megzavar-
ták a nyugalmát, így ekkor úgy 
döntött, megkísérli a lejutást a 
szúrós kaktuszról. Szerencsés ki-
menetele volt az ugrásnak, mert 
kisebb sérülésekkel megúszta a 
lejutást.

Máltai selyemkutyám van. Mindig is 
ilyen fajtát szerettem volna. A szőre 

fehér, bolyhos, a hasa rózsaszínű. A megje-
lenése nagyon elegáns, fejtartása büsz-
ke. Nagy, fekete szemeivel mindig szelíden 
pislog rám – írja Virc Leonárd, az újvidéki 
Petőfi Sándor iskola ötödikese, aki Lili nevű 
kutyájáról számolt be nekünk. 

Mikor meglát, boldogan fut egy kört, 
csak úgy lobognak a fülei. Nagyon össze-
szoktunk, igazi barátok lettünk, megért-
jük egymást, és sokat játszunk együtt. 
Mindig mindenhová követ, igen kíváncsi, 
szeret autózni és sétálni is. Válogatós az 

ételben. Nagyon szeret labdázni is, meg 
mindenfélét játszani. A kedvenc játéka, 
amikor én egy rongyot fogok és húzom, 
ő meg rángatja a másik végét. Az én ku-
tyám nagyon okos, teljesen úgy viselke-
dik, mintha megértené minden szavamat. 
Tényleg jó érzés, mikor egy kutya ennyire 
szeret. Ha elutazunk, nagyon szomorú. 
Hihetetlen, milyen hisztériát tud csapni, 
amikor hazajövünk. Ugrál örömében és 
vinnyog. Perceken át képes nyalogatni az 
ember kezét. Mindenkinek ajánlom, hogy 
tartson kutyát. Hálás feladat, és sok szere-
tetet kapunk tőlük. 

Döbbenetes pillanatoknak volt szemtanúja Vadim Onishchenko 
izraeli fotós a kenyai Masai Mara vadrezervátumban. A férfinak 

sikerült megörökítenie, ahogyan a vízilovak megvédenek egy sérült 
gnút, nehogy a krokodil zsákmánya legyen. Először egy bátor víziló 
egyedül szállt szembe a hüllővel, majd utána több társa is a gnú se-
gítségére sietett, és végül sikeresen megmentették a kétségbeesett 
állatot, aki a vízilovak közbeavatkozása nélkül nem maradt volna 
életben. Vadim Onishchenko egy szafarin vett részt, amikor meglát-
ta a kis, csíkos gnút, amely át akart kelni a folyón, de a krokodil már a 
nyomában volt. Ekkor megjelent egy víziló, aki testével védelmezte 
a kis állatot. Bátorságát látva társai is csatlakoztak hozzá, és együttes 
erővel kényszerítették a krokodilt, hogy békén hagyja a gnút. Majd 

a vízilovak kikísérték a partra a rémült állatot. Nemcsak a fotós, ha-
nem a szafari vezetője is nagyon meghatódott a történteken, és el-
mondta, hogy még soha nem látott ilyet, és rendkívül boldog, hogy 
ennyire csodálatos élményben lehetett része.

Van fényképed házi kedvencedről?
Oszd meg velünk!

Vízilovak mentették meg 
a kis gnút a krokodiltól

Egy vadmacska 
kalandja a kaktuszon
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Tánc

Táncért élek,
A nehéz lépésektől nem félek.
Néha oly könnyű és lágy,
A szívem lépésekre vágy.

Kecses mozdulatok,
Felejthetetlen pillanatok.
Zene nélkül az élet mit sem ér,
Az olyan, mint a hideg tél.

A tánc olyan, mint az élet,
Dallamra szóló léptek.
Táncos szív, táncos lélek,
Táncos leszek, amíg élek.

Véber Amarilla, 5. osztály, Ada

Naplómból

2014. február 23., vasárnap
Kedves Naplóm!
Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. Sokáig maradtam ágyban, arra 

gondoltam, hogy kipihenem a hét fáradalmait. Anyukám ébresztett, hogy 
kész az ebéd. Ebéd közben megbeszéltük apával, hogy kimegyünk a tóra 
pecázni. Izgalmasnak ígérkezett a délután. A víz nyugodt, a környék csen-
des volt. Egy-két madár szelte át előttünk a vizet. A nádasból a békák bre-
kegését hallgattuk. Suttogva kérdeztem apát, szerinte fogunk valamit. És 
képzeld, kedves Naplóm, ránk kacsintott a szerencse! Egymás után fogtuk 
ki a tenyeres halakat. Tele lett velük egy kis haltartó háló. A naplementét is 
megcsodáltuk, és után indultunk haza. A friss levegőn nagyon megéhez-
tünk, jólesett a vacsora. A halakat már sötétben tisztítottuk, ami nem volt 
kedvemre. Bevallom, a házim még nem csináltam meg! Búcsúzom, kedves 
Naplóm, mert holnap pórul járhatok, és a szemem is majd leragad a fárad-
ságtól. Írni is nehéz már.

2014. február 24., hétfő
Helló!
Fáradtan indult a napom. Nem sikerült kipihennem magam, nehezemre 

esett a szememet kinyitni, hát még az ágyból kikelni! Villámgyorsan kellett 
készülődnöm, de így is elkéstem. A barátom már nem várt rám a sarkon. 
Uzsonnát sem volt időm venni, mert elkéstem volna az első óráról. A dél-
előttöt korgó gyomorral, álmosan éltem át. Mindenből új anyagot vettünk. 
A biológiafelelést megúsztam, nem zúgtam be. Így legalább édesanyámnak 
nem kellett magyarázkodnom. A padtársammal egész nap a horgászatról 
beszélgettünk, még órákon is. Többször figyelmeztetésként el is hangzott 
a nevünk. Egész nap a horgászélményeinkkel voltunk elfoglalva. Délután 
tanulás ürügyén eljött a barátom, de akkor is a horgászással foglalkoztunk, 
szereltük a botokat. Holnap délutánra terveztük a tóhoz való kivonulást. A 
vacsora az előző napi halból készült, finom ropogósra sült. Megyek pihenni, 
kedves Naplóm, holnap is izgalmas nap áll előttem.

2014. február 25., kedd
Drága Naplóm!
Fáradtan ülök a lap előtt, lassan gyűjtögetem a gondolataimat. Sok 

minden történt a mai napon. Elfelejtettem becsomagolni a fizikafüzetem. 
Igaz, a házi sem volt benne, de hosszú a nagyszünetünk, s akkor elkészült. 
Hazarohantam a füzetért, éppen a tanár orra előtt buktam be az ajtón, 
szerencsémre. Ellenőrzőt írtunk magyarból. No de én nem erre készültem, 
hanem a horgászásra. A puskámat alaposan elkészítettem, de a tanár rá-
lelt! Valahogy elsusmákoltam volna a dolgot, de pechemre aznap a szüleim  
összetalálkoztak az osztályfőnökkel, aki erről beszámolt nekik. Talán nem is 
kell mondanom, a mai horgászás elmaradt. Egész délután ülhettem a szo-
bámban, és bámulhattam a füzeteimet. Az eszem persze a tóparton járt! 
Most a fejem alá tehetem a füzetem, hátha így a fejembe száll a tudomány! 
Csak viccelek, kedves Naplóm, átnézem a tudományt. Szép jó éjszakát!

Ágoston Árpád, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Mobil, gyere elő!
Akinek már eltűnt a telefonja egy fontos hívást várva, az meg fogja ér-

teni a problémámat.
Bizony nekem eltűnt a mobiltelefonom, méghozzá akkor, amikor egy 

igen fontos hívásra vártam. A Radničkitól vártam hívást, hogy felvesznek-e 
vagy sem a csapatukba. Voltam egy szabad edzésen, ami szerintem jól si-
került. Az edző azt mondta, hogy a mobilomon fog hívni másnap, ha meg-
lesznek az eredmények. Amikor hazaértem, eszembe jutott, hogy fel kell 
töltenem a mobilomat. Ekkor vettem észre, hogy sehol sincs.

– Anya nem láttad a mobilt?
– Nem! Nézd meg a szobádban!
Elmentem a szobámba. Itt szó szerint mindent felforgattam, és mégsem 

találtam. Kezdtem ideges lenni, mert még fel is kellett töltenem. Már lassan 
esteledett, amikor megjött az öcsém, és tőle is megkérdeztem.

– Szia. Flóri! Te öcsi, nem láttad a mobilomat?
– Nem – felelte. – De segítek megkeresni.
– Kösz!
– Amúgy miért ilyen fontos, hogy meglegyen?
– Tudod, tegnap elmentem a tesztedzésre, és az edző azt mondta, hogy 

majd felhív a mobilomon és megmondja az eredményemet. Na de keve-
sebb beszédet! Keressük!

Már harmadszor forgattunk át mindent, de semmi, semmi, semmi! Már 
kilenc óra volt. Apa is megjött a munkából. Sosem szerette, ha a táskájában 
turkálunk. Eszembe jutott, hogy még csak ott nem néztük meg. Amíg apa 
vacsorázott, én gyorsan odaosontam, és mégis belenéztem. Egy nagyot 
ordítottam.

– Végre meglett!
Biztos akkor eshetett bele a mobiltelefon, amikor apa sietett, és véletle-

nül belelökte a táskájába. Szaladtam a töltőért, hogy feltöltsem.
Most már csak a hívásra kell várnom. Fél órán belül megcsörrent a te-

lefonom.
– Halló! Jó estét!
– Szia! Patrik, gratulálok, fel vagy véve az FK Radnički focicsapatba!
– Köszönöm! Viszlát!
A hívás után nem kaptam levegőt az utóbbi napok és percek izgalma 

miatt.
Akivel történt már ilyen, az biztos megérti, mit élhettem át.

Pelt Patrik, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Magyarázkodtam
A szerdai nap engem nagyon meglepett.
A tanárok előző órákon bejelentették, hogy felelések lesznek. A diákok-

nak nehezükre esett korán reggel az iskoláig elbattyogni. Első óra biológia 
volt. Csak a légy zümmögését lehetett hallani a tanteremben. A tanárnő így 
kezdte beszédét:

– A mai felelő nem más, mint a harmadik tanuló a naplóban.
Ki más lehetett volna az, mint én. Nagy nehezen felálltam.
– Lássuk csak! A múlt órán a növényekről, nem, nem a pókokról, vagy-

is a rovarokról tanultunk. – Ökögve-makogva mondtam el, amit tudtam. 
A tanárnő hármas kategóriába sorolta a tudásomat. Ez a púpos hármas 
osztályzat rosszul mutatott a sok pocakos ötös mellett. Egészen az utolsó 
csöngetésig azon agyaltam, mindezt hogyan mondjam el a szüleimnek. 
Már csak néhány lépés maradt hátra az ajtóig, mikor megérkeztem. Anyu-
kám kedvesen köszöntött.

– Szervusz, kislányom!
– Szia!
– Na, mi újság az iskolában?
– Semmi!
– A tanárok feleltettek?
Buta lennék bevallani az igazat! Majd még nem kapnék ebédet, emiatt! 

– gondoltam és egy kis lelkiismeret-furdalásom volt. Úgy éreztem, édes-
anyámnak joga van megtudni az igazat.

– Anya – szóltam –, az az igazság, hogy biológiából feleltem, és a tanár-
nőtől egy hármast kaptam.

Nagyon meglepődött édesanyám, mivel ez szokatlan dolog volt számá-
ra.

Megígértem neki, hogy máskor mindig mindent idejében megtanulok.
Csabai Zsófia, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta
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Baj van velem

A fiúk és a lányok nagyon ellentétesek,
A fiúk idegesítőek, ezért a lányok sokszor mérgesek.
Lány létemre csak a baj van velem,
Anya is mindig mondja: „Fáj tőled a fejem!”

A szobámban minden szerteszéjjel,
Itt egy zokni, ott a szendvics, amit ettem az éjjel.
Keresem a telefonom, de sehol sem találom,
Ekkora rendetlenség nincs még egy a világon.

Elég lusta vagyok, bevallom,
Nem örülök, ha sokat kell tanulnom.
Nagyszájú vagyok, mindig hozzászólok a dolgokhoz,
Ezekben a tulajdonságaimban hasonlítok a fiúkhoz.

A szüleim panaszodnak rám,
Sosem elégedettek velem,
Rosszabb vagy, mint egy fiú,
Mindig ezt magyarázzák nekem.

Nem takarítod a szobádat,
Nem segítesz itthon,
Az öcséd rendesebb nálad,
Ezt hallgatom folyton.

Nagy Noémi, 7. osztály,  
Hunyadi János iskola, Csantavér

Szajáni kirándulás

Minden héten a pénteket várjuk a legjobban, mert végre egy kis időt 
szánhatunk magunkra.

Azon a héten délelőttösök voltunk, mikor valakinek az az ötlete támadt, 
hogy iskola után menjünk el bicajozni, méghozzá Szajánba. Kissé hűvösebb 
nap volt, de minket ez nem állíthatott meg. A biciklista társaim: Dianna, aki 
mindig mindenben benne van, vonakodás nélkül ráállt a tervre; Flóri, aki-
nek csak az időpontot és a találkozási helyett kellett megmondani, és ő ott 
lesz; Viktor, az új osztálytárs, aki szeretne összebarátkozni velünk; Tomi, aki 
vonogatja a vállát, de tudjuk, hogy beleegyezik; és persze én. Sokan mond-
ták már, hogy ha én nem lennék, unalmas lenne az élet. Na de mindegy. 
Tanítás után nálam gyülekeztünk. Mindannyian itt voltak, csak épp a ráérős 
Tomi késett. Mikor elindultunk, úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben 
van, de nem így volt. Útközben, mikor kiértünk Kikindáról, Viktor bicikli-
gumija kilyukadt. A fiúk úgy döntöttek, hogy visszafordulnak egy másik, 
lehetőleg jó bicikliért, Dianna meg én pedig folytassuk az utat, majd utol-
érnek bennünket.

Elindultunk, de persze nem volt mindegy kettőnknek egy ilyen végte-
lensek tűnő úton. A karikázás jobban telt, mint gondoltam. Az autósok du-
dáltak, a hegyesi emberek köszöntek nekünk, mi meg közben énekeltünk. 
Szajánban van egy jó barátnőm, akinek szóltunk az érkezésünkről. Ő termé-
szetesen kaláccsal és pattogatott kukoricával vár minket. Nagyon megörült 
érkezésünknek. Leültünk, és csak a fiúkra vártunk, akik nemsokára megér-
keztek. Így mindannyian nézhettük a filmet, énekelhettünk. Sajnos nagyon 
gyorsan elmúlt az idő, vissza kellett indulnunk.

Hazafelé félelmetes, ijesztő sötétség támadt. Minden jó volt addig, amíg 
be nem értünk Kikindára. Befordulva az egyik utcába, rendőröket vettünk 
észre. Akinek lámpája volt, továbbhajtott, akinek nem, leszállt és tolta a 
kerékpárját. Mikor hátranéztem, a rendőrautó óvatosan jött utánam. Na-
gyon megijedtem, és egy kis utcába fordultam be. Szerencsére oda nem 
követtek.

Megúsztuk ezt a kirándulást is baj nélkül. Szeretek Szajánban lenni, és 
ezt a túrát sem fogom életem végéig elfelejteni. Hálás vagyok a barátimnak 
is, és örülök a közös élményeknek.

Szakál Márta, 8. osztály, Fejős Klára iskola, Nagykikinda

Zöld

Dombokat, hegyeket terít be uralva,
Zölden a világ fő színét mutatva,
Lágy, zsenge fű, erdő,
Béke, csend, bárányfelhő.

Reggel harmatos, nappal száraz,
Tavasszal élénk, ősszel pedig sárga,
De mindig van, virul és él,
Béke, csend, ősz és tél.

Elmédet vidítja, tudatod alatt,
A zöldellő réten bárányfelhő szalad.
Nincs eső, nincs zaj, nincs más, csak zöld,
Béke, csend, gyönyörű föld!

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

Folyóparti történetek

Augusztus végén a bátyámék Szilágyira látogattak Németországból. 
Egy meleg napon, ebéd után Robi, a testvérem horgászni akart a Dunán. 
A felesége, Natali, nővérem, Móni és én nem pecázni, hanem fürödni men-
tünk vele.

A nagy hőségben az apatini Duna-part tele volt emberekkel. Vagy az 
árnyékban vagy a vízben hősültek. Mi is megmártóztunk a folyóban, s köz-
ben jót beszélgettünk. Robival és Natalival próbáltunk kishalakat fogni, 
mert érdekelt, milyen kis uszonyosok tévedtek ki a  legsekélyebb vizekbe. 
A halfogás egyikünknek sem sokerült, de jókat nevettük. Ezután a bátyám-
nak eszébe jutott, mi is volt az ő terve a délutánra, így mi ketten legyező 
horgászásra indultunk. Ez egy kicsit más technika, mint a hagyományos 
horgászás. A horgász csak bedobja a zsinórt a vízbe, és húzza kifelé, majd 
ezt ismételgeti, amíg meg nem unja.

Szerencsétlenségemre én nem is ismerem ezt a halászási módot, s mi-
vel a testvérem nem tudja megunni a horgászást, így a természet megfi-
gyelésével próbáltam elütni az időt. Gyönyörű volt látni, ahogy a napfény 
csillogott a vízen, és néha-néha egy halacska megzavarta ezt a ragyogást. 
Iszappal kenegettem magam, és néztem, hogy a fák fáradtan hajladoznak 
a könnyű nyári szellőben. Eszembe jutott, hogy a tatámmal is mindig arra 
a helyre jártunk fürödni, ahol akkor a testvéremmel tartózkodtunk. Meg-
zavartam a bátyámat, mert észrevettem magamon az álmosság jeleit. Már 
négy-óta ára felé járt, amikor visszaértünk a lányokhoz a partra. Ők már 
megszáradva, készen vártak minket. Mivel nehéz szívvel hagytam ott a hű-
sítő vizet és a szép tájat, ígértek nekem még egy vízparti kirándulást. Natali 
kész volt betartani a szavát. Kupuszinára vitt el minket, mert a Sárkányosnál 
Beach Partyt rendezett egy csapat fiatal, és minket is meghívtak. Ott nem 
fürödtünk, Robi ismerőseivel beszélgettünk és viccelődtünk.

Ez volt a szünetben az utolsó kis kirándulásom. Jól éreztem magam a 
szeretteimmel a természetben. Örültem a napi dupla kiruccanásnak és a 
jó fürdésnek.

Tari Eleonóra, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Gombóc

Az útkereszteződésben álltam.
Vártam, hogy zöldre váltson a lámpa. Egyszer csak éktelen fékcsikorgás 

ütötte meg a fülem. Egy aranyos kiskutya feküdt az úttesten. Mikor meglát-
tam, odamentem hozzá. Laci bácsi ütötte el. Berakta az autó csomagtartó-
jába, és elvitte az állatorvosi rendelőbe. Szerencsére nem lett komoly baja 
a kutyusnak. Az állatorvos megvizsgálta, és látta, hogy a hátsó lába van el-
törve. Laci bácsi hazavitte az állatkát, és néhány hétig ápolta. Amikor meg-
gyógyult, elvitte a menhelyre. De Laci bácsi szíve megesett a kiskutyán, és 
magához fogadta. Én ennek nagyon örültem, mivel a szomszédban lakom. 
Néhány hónap múlva a kutyának kölykei születtek. Laci bácsi megajándé-
kozott egy kiskutyával. Szép fehér színű. Elneveztem Gombócnak.

Nagyon örültem, mert mindig is ilyen kiskutyát szerettem volna.
Garai Rita, 3. osztály, Nikola Đurković iskola, Bácsfeketehegy
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Virág Annától eddig főleg verset olvashattatok a Rügyfaka-
dás oldalain, s ez azért van, mert az ő tollát a hangulat vezeti, 
amit csak verseben tud kifejezni. Különösen a színek érintik meg, 
általuk tárul fel előtte a világ úgy, hogy tehetségének köszönhe-
tően olvasóit is magával tudja ragadni. Most tavasz van, körülöt-
tünk minden zöld, s ettől Annában is bennünk is végtelen nyuga-
lom árad és remény ébred.

Babić Ivetnek a kék szín a kedvence, ezért keresi, ezt veszi 
észre a környezetében. Örömforrás számára az ég, az ibolya, a 
tenger... Ezért festeti még a szobája falát is kékre.

Akinek nem a nyugalom, hanem a mozgás a lételeme, an-
nak Véber Amarilla lüktető ritmusú versét ajánlom figyelmébe. 
Mert, ugye, ahányan vagyunk, annyi félék. Kamaszkorban ez 
különösen igaz, Nagy Noémi önkritikát kifejező verse bizonyítja. 
Igaz, hogy sokszor a külső körülmények is beleszólnak életünk-
be: eltűnik a mobiltelefon, váratlanul felszólít a biológiatanár, a 
hobbi (horgászás) miatt a büntetést is el kell szenvedni... Mind-
erről, de szép élményekről, kirándulásokról, házi kedvencekről is 
olvashattok a mai Rügyfakadásban.

Tudom, hogy ilyenkor, a tavaszi versenyek, rendezvények 
idején sok elfoglaltságotok van a tanuláson kívül, ezért nem cso-
dálkozom, hogy kevés írást találtam a múlt héten a Rügyfakadás 
postaládájában. De a kevésnek is örülök, és a következőknek kö-
szönöm:

Ada: Könyves Fanni;
Bácsfeketehegy: Garai Rita;
Bácskertes: Fiser Valentin;
Óbecse, Zdravko Gložanski iskola: Belovai Emese;
Szabadka, Đuro Salaj iskola: Ikánovity Krisztina, Jenei Dori-

na (2 írás), Párdity Lídia és Romić Márta (3 írás);
Törökbecse: Farkas Florentina és Maráti Nikoletta.
Várom a további jó írásokat.

Tomán Mária

Kedves Pajtások!Kékben

A kék a kedvenc színem,
ezért most róla írom versem.
A sok szín közül a kék,
ami nekem igazán szép.

Kékbe van öltözve az ég,
ha felnézel, rád büszkén visszanéz.
A tavasz virága az ibolya,
neki is kék a ruhája.

Földünk nagy részét elfoglaló tengerek,
ők is mind-mind kéklenek.
A hideg színek közé tartozik,
de az én szobám is kékben pompázik.

Kiskoromban mindent kékre festettem,
akkor is ez volt már a kedvencem.
Sok árnyalata létezik,
a sötéttől a világosig.

Ha a kék szín nem létezne,
akkor talán élet se lenne.
Víz és felhők nélkül,
egy élőlény sem boldogul.
Babić Ivet, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Szeretet

Amikor valaki azt mondja „Szeretem a...”, ez a szeretet.
Sokan próbálták megfejteni, leírni, hogy mi az a szeretet, de szerintem 

ez leírhatatlan érzés. Amikor valakit vagy valamit szeretsz, nagy örömet 
érzel. A szeretet örök érzés, nélküle a világ nem működne.

Van olyan szeretet, amely előidézhet örömet, de bánatot is. Ez a sze-
relem. Amikor valaki szerelmes, az agya nem működik ahogy kellene, a 
szíve gyorsabban dobog, és az ember úgy érzi magát, mintha belülről va-
laki csiklandozná. Sajnos, ha a szerelmet nem viszonozzák, akkor mindig 
bánatot okoz.

Érdekes, hogy néha egy kis szeretet is mennyire meg tudja változtatni 
az embert. Nekem a szeretet nagyon fontos érzés, mert ha tudom, hogy 
valaki engem szeret, mindig mosoly van az arcomon.

Számomra a legjelentősebb szeretet a szülői szeretet. Az én szüleim 
engem szerettek még mielőtt a karjukba vehettek volna. Mindent meg-
tesznek, hogy szép legyen az életem, én pedig mindenféleképpen viszo-
nozom nekik ezt a szeretet. Ezután jön a testvéri szeretet. Nekem kisöcsém 
van, három év különbség van közöttünk, és nagyon sokat veszekszünk. 
Vannak napok, amikor egyáltalán nem szólunk egymáshoz. De ettől el-
tekintve, én őt szeretem, mindig segítek és ott vagyok, ha szüksége van 
rám.

Írhatnék száz példát arra, hogy mi a szeretet, de röviden is elmondha-
tom, hogy a szeretet a legfontosabb, mert nélküle nincs élet.

Burka Teodóra, 8. osztály, Nikola Tesla iskola, Újvidék

Bevásárlás

Anya elküldte Tibit a boltba. A fiú rápattant a kerékpárjára és elindult. 
Bodri a farkát csóválva jelezte, hogy ő is menni akar.

Tibi elhatározta, hogy elviszi Bodrit is magával. A fiú elővette a pórázt, 
és a kutya nyakába akasztotta. Az úton Bodri és a fiú vidáman haladtak. A 
kutya a bolt előtt várta Tibit. A fiú bement a boltba vásárolni. Jól megpa-
kolta a kosarát, majd elindultak hazafelé. A kerítésen meglátott Bodri egy 
macskát és ugatni kezdte. A kutya megrántotta a fiút, a kosárból minden 
kiszóródott.

Tibi elhatározta, hogy többet nem viszi magával Bodrit bevásárolni.
Kovács Kiara, 3. osztály, Ady Endre iskola, Kishegyes

Pacsi

Van egy fura kutyám, Pacsi,
Olyan buta, mint egy csacsi.
Nem hajlik a szóra,
S nem képes a jóra.

Amikor megpillant,
Beképzelten elillan.
Hasát sütteti a napon,
Jót mutat a fotókon.

Mikor kedvesen felém fordul,
Akkor csak ételért koldul.
Neki a kajából sose elég,
Tőle még a ház is leég.

De ő az én kutyám, Pacsi,
Olykor jámbor, mint egy bari.
Ezért nagyon szeretem,
Mert ő az én kedvencem.

Véber Amarilla, 5. osztály,  
Cseh Károly iskola, Ada
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A Szex és New York Samanthájaként az is 
megismerte, aki eddig nem tudott róla. 
Márpedig figyelemre méltó filmográfiá-

val büszkélkedhet. Már a nyolcvanas években is 
népszerű filmekben láthattuk, például a Rend-
őrakadémiában, a Próbababában, a kilencvenes 
éveket pedig a Star Trek hatodik részével kezdte. 
Képzelt interjúnk Kim Cattrallal készült. 

– Hogyan emlékezel vissza a gyerekko-
rodra? 

– Nyugodt volt, de sok költözködés jellemez-
te, ami megtanított alkalmazkodni az új körül-
ményekhez. Liverpoolban születtem, anyám tit-
kárnő, apám pedig építészmérnök volt. Kisbaba 
voltam még, amikor Kanadába emigráltunk. 
Amikor viszont a nagymamám lebetegedett, 
visszatértünk Angliába. Tizenegy éves voltam 
akkoriban, és elkezdett érdekelni a színészet. 
Órákat vettem, de tizenhat évesen visszatér-
tem Kanadába. A középiskola után még jobban 
éreztem, hogy a színészettel tudom kifejezni 
magamat, és a bennem levő energiát jó irányba 
terelni. Ezért New Yorkba mentem. 

– Melyek voltak az első filmjeid? 
– Nagyon távolinak tűnik. A hetvenes évek 

közepén, az első filmem a Rosebud volt. Az-
után pedig sorra jöttek a tévészerepek. Családi 
sorozatokban jelentem meg. Többek között a 
Colombóban, a Stursky és Hutch-ban, a Hulk-
ban és a Charley angyalaiban. Tulajdonképpen 
tíz évig tévéfilmekben szerepeltem. 

– Mikor jött a változás?
– A nyolcvanas évek közepén, amikor mozi-

filmekben is szerepeket kaptam. A Rendőraka-
démia, a Nagy zűr kis Kínában és A testőrök 
visszatérnek is ekkor jött ki. Lassan elérkeztem 
a kilencvenes évekhez, amikor a Star Trek ha-
todik részében játszottam. 

– Mit hoztak a kilencvenes évek? 
– A kezdetektől nagy energiával vágtam 

bele a színészetbe. Ez nem változott meg a ki-
lencvenes évekre sem. Minden évben legalább 
egy filmben megjelentem. A kilencvenes évek 
végén viszont ismét egy tévészerep, a Szex és 
New York változtatta meg az életemet. 

– Ez a sorozat mit jelentett számodra? 
– Elképesztően népszerű lett, azt mond-

ják azért, mert lerántotta a leplet a nőkről. A 
nőket végre saját valóságukban mutatta be. 
A karakterem, Samantha egy eléggé gátlásta-
lan, de vicces nő, aki teli tüdővel éli az életet. 

Ez valahol rám is jellemző. A sorozat egészen 
2004-ig ment, és még a mai napig is sok tévé-
állomás vetíti. Hihetetlen, hiszen azóta már tíz 
év is eltelt, a mai felgyorsult világban pedig a 
kiváló sorozatok is előbb kifulladnak. 

– A sorozatból mozifilm is készült...
– Megmondom őszintén, ódzkodtam tőle. 

A sorozat után nem volt könnyű dolgunk, na-

gyon magasra került az a bizonyos léc, mert 
a sorozat a vártnál is népszerűbb lett. Azután 
persze az is nyilvánvaló, hogy egy filmbe nem 
szoríthatunk bele annyi mindent, mint a soro-
zatba. Csak néhány dologra fókuszálhattunk, 
míg a többi a háttérben marad. Közbe önma-
gammal is vívódtam, mert magamban már 
letudtam a sorozatot, és nem szeretek vissza-
térni arra, amit nehezen búcsúztatok el. Ez a 
sorozat ugyanis megpecsételte egy idősza-
komat, kötődtem hozzá. Amikor viszont sor 
került az első gratulációkra is, rájöttem, hogy 
mégis jó ötlet volt. A Szex- és New York-rajon-
gók többsége nem hagyta cserben a mozifil-
met sem. 

– Neked mi volt nehéz a forgatáson?  
– Amikor a fura szusijelmezt kellett visel-

nem. Iszonyatosan kényelmetlen volt, a hátam 
is csaknem görcsbe állt tőle. Ráadásul néhány 
óra múlva, amíg rajtam volt, a szusi eléggé 
elkezdett csípni is. Mindeközben rám tört az 
éhség, de nem kelhettem fel, mert akkor tönk-
reteszem a szusiruhát. Persze nem bírtam ki, 
és ettem belőle, így ez a jelenet megmaradt. 

L. M.

Képzelt interjú

Kim Cattrall

A Rendőrakadémiában A Star Trekben
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A két törpe növésű kertész nagy vesszőko-

sarat cipelt a sétányon. Akárha fülénél fogva 
vonszoltak volna valami nyikorgó-nyöszörgő 
élőlényt, meghunyászkodó, jóllehet izzó, vö-
rös szörnyet. Ikertestvérek voltak, mindent 
együtt csináltak. Csak ez a nyikorgás-nyö-
szörgés hallatszott, mert fenn a vigadó tera-
szán a vak zongorahangolónak mintha egy 
pillanatra sikerült volna az Erzsébet liget össz 
madarát halkabbra fogni, a halinával vont kis 
fakalapácsokhoz hangolni.

Egyszer, amikor a BÖSENDÖRFER egyik 
ilyen kis kalapácsa megsérült, s új halinát 
kellett húzni a fejére, a halinát hozzá egy 
erdélyi könyv hátlapjából vágta ki szikéjé-
vel. Régtől sejtettük, a Szabadkáról kiutazó 
vak zongorahangoló (ősei cseh muzsikusok 
voltak, szokta is mondani, ő az utolsó cseh 
muzsikus Szabadkán, akinek az őseiről a 
Kosztolányi meg a Brenner gyerekek is 
megemlékeztek volt) hajnalonta valójában 
nem is a BÖSENDÖRFER-rel bajlódik, hanem 
a Liget össz kisénekesével, hogy valójában 
nem is egy zongorahangoló, hanem egy 
nagy karmester, ahogy Radács Misi bácsi 
mondotta, egy Toscanini… Radács Misi 
bácsit épp akkor nevezték ki a zeneiskola 
igazgatójává, az én ujjamat is verte rendsze-
resen rózsafa vonójával, amely szőrözetlen 

volt (hiába ígértem, csupálok neki lószőrt 
a magtárnál álldogáló muralovak farkából, 
szőröztesse fel végre, és adja vissza a nagy-
bőgősöknek), kizárólag arra szolgált, hogy a 
kis hegedűsök ujját verje vele… Persze, mi 
egészen másért bámultuk Radács Misi bá-
csit, nevezetesen azért, mert valaki egyszer 
arról mesélt, hogy ifjúkorában sétahajón 
játszott a mediterránon…

Köcsög, amikor ezt a történetet először 
hallottuk, csak annyit tett hozzá: Ez a leg-
több. Mi?!, kérdeztük egyszerre. Erre való-
ban mindannyian kíváncsiak voltunk: Mi is a 
legtöbb? Köcsög csodálkozva nézett végig 
rajtunk, ahogy nagy gatyáinkban, bokáig 
süllyedve a paripacitrommal szórt kocsiút 
porába, szájtátva vártuk válaszát: Hát séta-
hajón játszani a mediterránon. Valójában 
se a sétahajózásról, se a mediterráneumról 
nem voltak ismereteink. De ahogy szétszé-
ledtünk, azonnal hozzáláttunk ismereteink 
gyors feltöltéséhez. Másnap Mengyi, aki-
nek az édesanyja takarította a könyvtárat, 
megjegyezte: Abbázia is a mediterráneum-
ba esik… És a Tolnai GŐZ–HIT kötetében, a 
HAJÓ fejezetcím alatt (a Hacsepszut egyip-
tomi királynő hajója, A cölöplakók bárkája, a 
Spanyol vitorlás gálya, az Ötárbocos vitorlás, 
a Lapátkerekes gőzhajó és a Gyorsgőzös kö-
zött), sem a RÁKL–SÖR-ben nem találtam se 
a Sétát, se a Sétahajót, de közben elbámész-

kodtam a Seregélynél és a Selyemgubónál 
például, minek következtében végre pon-
tosan meg tudtam mondani, hogy milyen 
is valójában a mongol természetű seregély 
tarkóján a zománc – ennek az árnyalatnak a 
meghatározásán ugyanis többször összeve-
szekedtünk: bíbor ibolyaszínű…

Az viszont tényleg kétségtelen, attól 
kezdve mindannyiunk számára Köcsög 
meghatározása lett a mérce: mármint a me-
diterráneumi sétahajózás. Ami a legtöbb. 
Még Szatyor is megingott, aki addig az ide-
genlégióba készült. Mert addig úgy tudtuk, 
az a legtöbb. Mármint az idegenlégió.

Noha az iker törpe kertészek (kár, hogy 
nem vagytok gipszből, mondta nekik egy-
szer részegen Oláh, a sírkőfaragó, mert kü-
lönben dísznek is használhatna benneteket 
az öreg Bednarecz, felváltva helyettesít-
hetnétek éjszakánkint a gipsz cigány lányt 
a Csodafürdő előtti kannagruppban: gipsz 
gipsz…) igyekeztek úgy lépkedni, akárha 
sétálnának a főallén, a nagy vesszőkosár 
most mégis jobban nyikorgott-nyöszörgött. 
Makkot szedtek ugyanis éppen.

Csak szedegessék, inkább ők csemegéz-
zék, jegyezte meg ilyenkor a szintén alacsony 
termetű, jóllehet a kertészeknél egy centi-
méterrel magasabb (a hangsúlyt mindig a 
méterre helyezte: centiméter, így mondta) 
Dracsi bácsi, a futballpálya gondnoka (maga 
is játékos, kitűnő hátvéd, jóllehet a durvább 
fajtából, úgy is mondták: Dracsi, a pokróc, a 
rá bízott csatárok akárha megnyúzva, meg-
skalpolva másztak le a smaragdszőnyegről, 
lepedőbe csavarva szállították haza őket), 
inkább ők, a törpék csemegézzék, mint csí-
kos kicsinyeikkel ideszokjanak a vaddisz-
nók. És frászt kapjon az ember, vadászokat 
kelljen hívni, vadászokat az Erzsébet ligetbe 
(ahol, mi gyerekek legalábbis úgy tudtuk, 
mást meg ilyesmi nem érdekelt, akkor még 
ugyanis nem jött divatba a helytörténészke-

Tolnai Ottó

A tengeri kagyló
Kisregély (Részlet)

Paul Cézanne A fekete óra (1870)
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dés, maga a névadó császárnő is megfordult 
egyszer, Blaha Lujza társaságában)! Csak ak-
kor értettem meg Zrínyi Miklóst, tette hozzá 
ilyenkor Dracsi bácsi szövegéhez a Csoda-
fürdő fűtője, amikor egyszer a Kemény- (Ag-
baba-) villa előtt szembe találtam magam 
egy rühes vadkannal. Ahhoz, hogy a Vigadó 
és a Kemény- (Agbaba-) villa őstölgyei alatt 
csíkos kis vaddisznókat láthasson az ember, 
valóban hajnalban kellett kelnie. Egyszer, a 
cserkészek éjszakai tájékozódási versenyéről 
támolyogva haza, én is láttam őket. Félvakon 
a csillagképek silabizálásától, nem akartam 
hinni a szememnek. Még szerencse, gondol-
tam, hogy az erdőben nemigen néztünk a 
lábunk elé… Valóban frászt kaptam, ahogy a 
Dracsi bácsi mondta, de én inkább a gyönyö-
rűségtől pisiltem össze magam a kis röfögő, 
csíkos lények láttán. A vadkan akkor nekem 
nem mutatkozott, a kis nádas sarában he-
verészett, mintha csak tudta volna, hogy 
valójában a pucér betegek alól kiengedett 
gyógyiszapban hempereg. És aztán egyszer, 
visszahajtva édesapám, a vadászegyesület 
vezetője ébresztőóráját, az életüket is sikerül 
megmentenem a kis csíkos lényeknek.

Bizonyos időre ki kellene tiltani az embe-
reket az Erzsébet ligetből, és – rajtunk kívül 
– csak a két törpét hagyni benn. Meg a béna 
parkőrt, akit olykor még a madarak is fá-
nak vélnek, le-lerondítják. Féltünk, egyszer 
a harkály is megfúrja, átfúrja a szívét, mint 
a golyó, jóllehet ő már megjárta mind a 
frontokat. Végül már attól is félni kezdtünk, 
egyszer, bakot tartva, éppen rá, az abszolút 
mimikrit játszó béna parkőrre fogunk fel-
mászni tojást lopni… És aztán csak azokat 
az embereket engedni be, akiknek a léptei 
nem zavarják a kisénekeseket, vadkanokat. 
A törpék meg a béna parkőr meg Sundric-
ka, a halász (aki újabban inkább madarak-
kal és méhekkel foglalkozik) tanfolyamokat 
tarthatnának az embereknek, hogyan vál-

toztassák meg a lépteiket, hogy aztán úgy 
hallgassanak rájuk a kisénekesek, mint a vak 
zongorahangolóra, lábukhoz simuljanak a 
vadak, mint a parkőr béna lábához. Külö-
nös, figyelte meg Pius, a fürdőorvostól, dr. 
Csathótól sem ijednek meg a vadak, nem 
úgy lépked, mint a többi ember, látszólag 
nehézkesebben botorkál, ám ugyanakkor 
mégis mintha a föld felett lebegne.

Mondom, makkot cipeltek a törpék a 
nagy nyikorgó-nyöszörgő vesszőkosárban. 
Máskor meg levelet. Külön a citromkörte-
színűt, külön a vérpirost, a májszínűt. Tiha-
mér jegyezte meg egyszer: úgy bánnak a 
levelekkel, mint Iván bácsi, a fehérorosz bé-
lyegárus, aki egészen másképpen, más jel-
legű, más energiájú mozdulatokkal közelít a 
skandináv, az albán, a portugál, a háborús 
német, valamint a szenegál bélyegekhez, 
hogy a Tanganyikákról ne is beszéljünk… Éj-
jel-nappal dolgoztak. Nélkülük még jobban 
összeomlott volna a Bednarecz bácsi által 
tervezett világszép Liget. Amióta Bednarecz 

bácsi betegeskedni kezdett, egy komisszárt 
neveztek ki mellé, aki azonnal bemeszel-
tette a fák törzsét (mondanom sem kell, a 
piktorok a béna parkőrt és Csathó doktort is 
lemeszelték). Máskor meg a szökőkutat pró-
bálták beindítani. Életünk legszebb pillana-
tai közé tartozott, amikor a két törpe beindí-
totta a szökőkutat, és a szellő felénk hozta a 
hűs permetet. A puszpángbokrok alatt egé-
szen közel merészkedve figyeltük szakszerű 
mozdulataikat. Minden segítség nélkül, ők 
ketten, kicipelték a nagyagávét: az AGA-
VE AMERICANA-t az üvegházból. Talán az 
volt mégis a legnagyobb teljesítményük. A 
nagyagávét: az AGAVE AMERICANA-t talán 
még a birkózók sem bírták volna megmoz-
dítani, pedig akadt köztük országos bajnok 
is, sőt olyan is, aki később idegenlégiós lett. 
Kocsikenőccsel kenték a hintákat. És aztán 
szépen ki is próbálták őket. Előbb csikorog-
va, majd némán lökdösték egymást. Messzi-
ről úgy tűnt, játszanak. Játszik a két vidám 
törpe, hintázik.

Tolnai Ottó (1940) A tengeri kagyló című, 2011-ben a Forum Könyvikiadó gondozá-
sában megjelent „kisregély”-éből olvashattok részletet mai rovatunkban. A műfajmegje-
lölés furcsasága (kisregény helyett kisregély) egyszerre jelenti a múlt elbeszélésére alkal-
mas elbeszélői hagyomány  megjelölését („beszély”), s ezeknek a régi formáknak a mai 
jelentések általi szétvetését, átalakítását. 

Egy tárgyak, objektumok és emblematikus figurák (tárgyiak és létező karakterek 
egyaránt) által látvánnyá váló bácskai létforma kerül megjelenítésre: a hétköznapi lát-
ványelemektől a rejtélyes, izzó, sokkoló erotika képi alakzataiig – ezeknek elbeszéléséig, 
azaz narratív megjelenítéséig.

Az elbeszélés középpontjában Paul Cézanne (1839–1906) posztimpresszionista festő  
A fekete óra (1870) című festménye áll. 

Nézzétek meg a képet is. Milyennek látjátok? 
Jó olvasást! Összetett kulturális élményt!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!

Paul Cézanne Lány a zongoránál (1868)
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Ismét egyre többet hallani a Coldplay-
ről, úgy tűnik az együttes tagjai arra ké-
szülnek, hogy felkavarják maguk körül 

az állóvizet. Először kislemezt adtak ki, ami 
egy új album előfutára, mindeközben pedig  
Chris Martin, az együttes frontembere men-
tori szerepet is vállalt. Összeállításunkban 
sorra vesszük, hogy mi minden történik a 
Coldplay háza táján. 

Új dal, új klip 

Új kislemezzel és új videoklippel rukkolt 
elő a Coldplay. A Midnight az együttes le-
tisztultabb elektronikus hangját mutatja 
meg. A dal producere a Mercury-díjra jelölt 
zenész, Jon Hopkins. A kislemez egy új al-
bum előfutára, amely a 2011-es Mylo Xylo-
tot követi majd. Mielőtt elárulta a címét, 
Chris Martin azt ígérte, hogy az új korong 
címét sokkal könnyebb lesz majd kimon-
dani. Azután bejelentették, hogy a hatodik 
stúdióalbumuk a Ghost Stories lesz, amely 
május 19-án lát napvilágot.

A zenekar értesítést adott az egyik veze-
tő dalról is, amely a Magic címet viseli.

A lemez várhatóan ismét nagy durranás 
lesz, ahogy a csapat legutóbbi lemezei is 
– köztük az A Rush of Blood to the Head és 
az X&Y – mind az első helyig jutottak a hiva-
talos brit albumlistán.

A Coldplay korábbi stúdióalbumai kivé-
tel nélkül a toplista élén végeztek az Egye-
sült Királyságban. Legutóbbi kislemezük az 
Atlas volt, amely az Éhezők Viadala: Futótűz 
című filmzenéit tartalmazó albumon szere-
pelt. A dalt a legjobb, vizuális médiához írt 
zene kategóriában jelölték Grammy-díjra.

Koncertet is tartottak 

Az új zeneszámmal a zenekar azt is be-
jelentette, hogy az első amerikai iTunes 
fesztivál nyitónapján lépnek fel. Erre már-
cius 11-én került sor. Az iTunes koncertet 
– amit hét éven át Londonban rendeztek 
meg – a South by Southwest (SXSW) nevű 

rendezvény mellett állították színpadra a 
Texas állambeli Austinban. Utóbbit minden 
év tavaszán, jellemzően márciusban rende-
zik, fókuszába a film, interaktivitás és zene 
kerül, tematikus konferenciákkal színesítve 
az egy-másfél hetes programot. 

A Coldplay az új lemez anyagából ízelí-
tőt is adott. Az új dalok között hangzott el 
az Always In My Head, az Another’s Arms és 
a Midnight. Az új album megjelenésével a 
Coldplay bizonyára nagyobb turnéra is in-
dul.  

Chris Martin  
újabb kihívás előtt

Mentorként csatlakozik a Voice USA csa-
patához Chris Martin. A Coldplay frontembe-
re a verseny idei évadában segíti majd a fel-
törekvő tehetségeket győzelemhez jutni. A 

zsűriszékekbe eközben Usher, Adam Levine, 
Blake Shelton és Shakira ülnek majd. Az ame-
rikai Voice jelenleg a hatodik évadánál tart. A 
tehetségkutató korábbi bírái között szerepelt 
Christina Aguilera és Cee Lo Green.

Az amerikai győztesek között található 
többek között Tessanne Chin, Danielle Brad-
bery és Javier Colo. 

Kapták a nevüket 

A Coldplay egy angol alternatív rock-
együttes, amely 1998 januárjában alakult. 
Tagjai: Chris Martin énekes-gitáros-zongo-
rista, Johnny Buckland gitáros, Guy Berry-
man basszusgitáros és Will Champion do-
bos. 

A londoni egyetemen (University  
College) ismerték meg egymást, és 1996 
szeptemberében ott alapították meg első 
együttesüket. Martin ókori történelmet 
tanult, Berryman előbb mérnöki tudomá-
nyokat, majd építészetet, Buckland mate-
matikát és csillagászatot, Champion pedig 
antropológiát. Eredetileg Martin szobatár-
sa, Tim (Rice-Oxley a Keane-ből) játszott egy 
Coldplay nevű együttesben, amelyet  Philip 
Horkys verseskötete, a Childs Reflections, 
Cold Play ihlette meg. Miután túl lehangoló-
nak vélték ezt a nevet, átadták Martinéknak, 
és nekik szerencsét hozott a névváltás. 

Összeállította: L. M. 

Újdonságok a Coldplay körül
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Az Anthrax lesz 
az előzenekar

A keményebb zeneműfajt kedvelők már bizonyára tűkön 
ülve várják az Iron Maiden budapesti vagy belgrádi kon-

certjét. Ami a pletykákkal kapcsolatban azóta bizonyossá vált, 
hogy az Anthrax lesz az Iron Maiden előzenekara. A több mint 
harmincéves New York-i trashmetál banda a kezdetektől a 
legnépszerűbb metálcsapatok közé tartozott. Elsőként kom-
binálták a heavy metal, a hiphop és a hardcore punk műfa-
jok stílusjegyeit. Több tíz millió lemezt adtak el világszerte, 
és egyesek szerint a thrash metal irányzatban a Metallicá-
val, a Megadethtel és a Slayerrel együtt alkotják az ún. nagy 
négyest. Az Iron Maiden budapesti koncertje június 3-án, a 
belgrádi június 17-én lesz.  

A koncertjére 
összpontosít

Elkezdődött a brit The Voice legújabb évadjának forgatása, 
de kiderült, hogy a tehetségkutató egyik mentora hama-

rosan maga mögött hagyja a műsort. Kylie Minogue, aki Tom 
Jones, Will.i.am és a Kaiser Chiefs frontembere, Ricky Wilson 
mellett vezeti a műsort, az idei év vége felé világ körüli turné-
ba kezd, hogy legfrissebb, Kiss Me Once című albumát népsze-
rűsítse. A folyamatos koncertezés az énekesnő minden idejét 
leköti majd, így lehetetlen lesz számára, hogy részt vegyen a 
következő évadban. Mindeközben azt is elárulta, hogy amint 
újabb lehetőség nyílik rá, szívesen visszatér a jövőben a show-
ba. Kylie Minogue koncertkörútja Nagy-Britanniában kezdő-
dik majd az ősszel, és további tizenöt országban harmincegy 
show-t foglal magában, köztük a magyarországi koncertet is, 
amelyre október 18-án kerül sor a Budapest Arénában. 

Készül a Snoopy 3D

Térhatású animációs filmben jelenik meg Charlie Brown és 
kutyája, Charlie Schulz két híres képregényhőse. A Peanuts 

címmel készülő film 2015. november 6-án kerülhet az amerikai 
mozikba. Ez lesz az első egész estés, számítógéppel animált 
film Schulz 1950 és 2000 között megjelent képregénysoroza-
tából. Charlie Brown és Snoopy külseje a napokban megjelent 
első beharangozó film szerint kicsit felfrissült. A rövid klipben 
a páros jól ismert mutatványaival hozakodik elő, Brown pedig 
szokás szerint elismétli kedvenc mondását: „Te jó ég!” 

1.  My Chemical Romance: 
Fake Your Death 

2. Pharrell Williams: Happy 
3. Coldplay: Midnight
4.  Katy Perry feat. Juicy J: 

Dark Horse
5.  Damon Albarn: Everyday 

Robots 

6.  Clean Bandit feat. Jess 
Glynne: Rather Be  

7. Arctic Monkeys: Arabella 
8. Paramore: Ain’t It Fun 
9.  Fall Out Boy feat. 

Courtney Love: Rat A Tat
10. U2: Invisible 

Top 10
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Ma van  
a csillagászat napja 

Magyarországon

A csillagos égbolt látványa mindig is megbabonázta az em-
bereket. Szinte minden kultúra megpróbálta értelmezni 

az égen elhelyezkedõ fényes pontok sokaságát.
A csillagászat vagy asztronómia – a szó eredete szerinti je-

lentése a csillagok törvényei – a földön kívüli jelenségek meg-
figyelésével és magyarázatával foglalkozó tudomány.

A csillagászatot nem szabad összekeverni az asztrológiával, 
ami megpróbálja az emberek sorsát megjósolni égitestek jel-
lemzőiből. Bár az asztrológiának és az asztronómiának közös 
történeti gyökere van, mégis módszerüket tekintve nagyon 
eltérőek; míg a csillagászat a tudományos megközelítés híve, 
az asztrológia egyfajta kulturális hagyomány talaján áll, és 
nem tekinthető az akadémikus tudományok részének.

Bolygónk 23 óra 56 perc 4,09 másodperc alatt fordul meg 
egyszer a tengelye körül (ez az időtartam a csillagnap), amit 
mi úgy érzékelünk, mintha az égbolt fordulna el ugyanennyi 
idő alatt felettünk. Mivel a Föld nyugatról kelet felé forog, az 
égbolt és az égi objektumok keletről nyugat felé látszanak 
elmozdulni. A forgás következtében látszik körbejárni a Nap 
is, így jönnek létre a nappalok, amikor a Nap a horizont felett 
tartózkodik, és az éjszakák, amikor pedig alatta. A Nap lenyug-
vása utáni (illetve felkelte előtti) rövidebb, átmeneti időszak a 
szürkület. A Föld forgástengelye jelöli ki az égtájakat is. A ten-
gely két végét északi, illetve déli égtájnak, az erre merőleges 
két irány közül azt, amerre az égitestek kelni látszanak keleti, 
amerre pedig nyugodni, nyugati égtájnak nevezzük. (Forrás:
Csillagászat ismeret és történet)

Virtuális sisak 
a Sonytól

A Sony bemutatta egyelőre Project Morpheus kódnéven em-
legetett virtuális sisakját. A még csak prototípusként létező 

eszközt a Playstation 4 konzollal lehet majd használni, és a szem-
üveglencsékhez hasonlóan elhelyezett képernyői, valamint moz-
gásérzékelő szenzorai révén olyan érzetet kelt majd viselőjében, 
mintha a virtuális térben tartózkodna.

Digitalizálják  
a Vatikán könyvtárát
A Vatikán újabb nagyszabású digitalizálási programot in-

dított el márciusban, amikor a japán NTT Data cég köz-
reműködésével körülbelül másfél millió oldalnyi kéziratot 
kezdtek digitalizálni a pápai könyvtár mintegy 41 millió oldalt 
tartalmazó gyűjteményéből, majd ezeket közzéteszik az inter-
neten. A munka négy évig tart.

A 15. században alapított vatikáni könyvtár egyike a világ 
legfontosabb gyűjteményeinek, a fentieken kívül 1,6 millió 
könyvet őriznek, emellett nagy és kiemelkedő értékű érme- és 
képgyűjteménnyel rendelkeznek. Jean-Louis Brugues, az in-
tézmény könyvtáros-levéltárosa a bejelentéskor közölte, hogy 
a most feldolgozandó anyagok között lesznek a felfedezések 
kora előtti időkből származó amerikai és ázsiai kéziratok, de 
például egy ritka, körülbelül 400 körül keletkezett, Vergilius 
verseit tartalmazó manuszkriptum is.
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Volt egyszer egy özvegyember meg 
egy özvegyasszony. Gondoltak egyet, 
összeházasodtak. Volt mind a kettőnek 

egy-egy lánya. Az ember lánya kedves volt 
és szép, az aszonyé csúf, mint egy boszorka. 
Irigykedett ám az asszony szüntelenül, hogy 
az ura lánya olyan gyönyörű szép. Reggeltől 
estig azon törte a fejét, hogyan árthatna neki; 
nem hagyta nyugodni a gonosz indulat. A férfi 
korán elment hazulról, és csak későn jött meg; 
így volt ez majdnem minden áldott nap. Alig 
látta a háza táját, nem is tudhatta hát, hogy áll 
a lánya szénája.

Az egyik este, amikor már bezárkóztak és 
lefekvésre készülődtek, kopogás hallatszott az 
ajtón. Az asszony odaszólt a lányának, menjen, 
nyisson ajtót, és nézze meg, ki van odakinn. 
De a lánynak sehogy sem akarózott mozdulni. 
Mondta erre a férfi lánya, hogy majd ő megy, 
és kinyitja az ajtót, de az asszony nem hagyta, 
és mindenképpen azt akarta, hogy az ő lánya 
menjen. Nagy nehezen kiment hát a lány, ajtót 
nyitott: egy nagy őzbak vagy szarvas, vagy mi 
állt odakünn. A csúnya lány söprűnyelet fo-
gott, ütni-verni kezdte az állatot, az meg erre 
odébb iramodott. A lány visszament a házba, 
és elmesélte az anyjának a történteket.

Másnap este, ajtózárás után megint hallot-
ták a kopogást. Most már nem mert az asszony 
lánya kimenni, hogy ajtót nyisson; kiküldték 
hát az ember lányát. Az kitárta az ajtót, ott állt 
kinn a szarvas a ház előtt.

– Honnét kerültél ide, te szegény pára? 
– kérdezte tőle.

– Ülj fel a hátamra, kicsi lány! – csak ezt fe-
lelte a szarvas.

A lány szabadkozott; dehogyis tesz ő ilyet, 
van a szarvasnak elég baja, hiszen alig áll a lá-
bán.

– Igaz, igaz – mondta a szarvas –, de meg 
kell tenned, különben nem jöhetsz velem.

Erre már felült a szarvas hátára a lány, mert 
nagyon elkívánkozott hazulról, az állat pedig 
gyorsan elügetett vele. Amikor egy rétre jutot-
tak, így szólt a szarvas a lányhoz:

– Ugye, jó volna, ha mi ketten egyszer itt 
játszadozhatnánk?

A lány pedig elgondolkozott: hogy képzeli a 
szarvas, hogy ők ketten itt játszadozhatnának.

Egy erdő mellé értek, itt megint megszólalt 
a szarvas:

– Ugye, jó volna, ha mi ketten itt sétálgat-
nánk és elszórakozgatnánk?

De a lány nem értette, hogy gondolja ezt 
a szarvas.

Végtére egy várkastélyhoz értek; hatalmas, 
büszke vár volt. A szarvas bevezette a kastély-
ba a lányt, és azt mondta, most már egészen 
egyedül kell maradnia. Minden kívánsága tel-
jesülni fog, másra nem lesz gondja, mint hogy 
minél kellemesebben töltse az idejét. Majd 
egyszer eljön hozzá látogatóba. De van egy 
hely a várban; oda soha be ne nyisson. Három 
ajtó van ott: az első faajtó, a második rézajtó, a 
harmadik vasajtó. A világ minden kincséért ki 

ne nyissa valamelyiket! De a szarvas beszélhe-
tett; úgyis tudta, hogy a lány alig várja, hogy 
megszeghesse a tilalmat.

Egyedüllétben múlt el a nap, beköszöntött 
az éjszaka, eljött a reggel; kiment a lány körül-
nézni a várban. Majd meghalt a kíváncsiságtól, 
hogy a faajtót kinyissa. Nem is tudta megállni, 
benyitott.

Két férfi állt a szobában: puszta kézzel, csu-
pasz karral kevergettek egy nagy üst kátrányt. 
Megkérdezte tőlük, miért kavarják a kátrányt 
puszta kézzel, csupasz karral. Mindaddig így 
kell tenniük – mondták –, amíg valami jótét 
lélek nem ad nekik valami kavaró alkalmatos-
ságot. Szekercét fogott a lány, lapos fakanalat 
faragott, és odaadta az embereknek: azzal dol-
gozzanak.

Elmúlt a nap, beköszöntött az éjszaka. Más-
nap reggel nagy lármát hallott a lány az ud-
varon: emberek futkostak ide-oda, lovászok 
abrakolták a paripákat, szolgák tisztogatták az 
ezüstöt; égett a kezükben a munka, pezsgett 
az udvar.

Viszketett már a tenyere a lánynak, alig 
várta, hogy a rézajtót is kinyissa. Két lány állt 
odabenn a szobában; puszta kézzel piszkálták 
a kandalló tüzes parazsát. Megkérdezte őket, 
mért csinálják. Mindaddig így kell tenniük 
– mondták –, míg valami jótét lélek nem ad 
nekik valami erre való alkalmatosságot. A lány 
piszkavasat szerzett nekik. Örültek ám sze-
gény szerencsétlenek, azt se tudták, hogyan 
köszönjék! Másnap reggel egy sereg lány sür-
gött-forgott az udvaron; söprögettek, mostak, 
mindent ragyogóra tisztogattak.

Elmúlt ez a nap is, a lány meg egyre csak 
azon törte a fejét, hogy ő bizony kinyitja a 
vasajtót is. Kinyitotta, benézett: ott feküdt 
szalmán a szarvas. A lány megkérdezte, miért 
fekszik itt.

– Mindaddig itt kell feküdnöm – felelte a 
szarvas –, amíg valami jótét lélek le nem csu-
takolja rólam a piszkot.

A lány felvett egy marék szalmát, tisztára 
csutakolta a szarvast. Miközben csutakolta, 
a szarvas világszép királyfivá változott. Elme-
sélte a lánynak, hogy gonosz varázslat volt 
rajta is, meg az egész várkastélyon, de most 
már jóra fordult minden, meg lehet tartani az 
esküvőt. Csaptak ám nagy lagzit, eltartott hét 
napig.

Telt-múlt az idő, s a királyfi egyszer megkér-
dezte a feleségét, volna-e kedve látogatóba 
hívni a mostohaanyját meg a mostohanénjét. 
Nagyon is nagy kedve volt.

Eljött a gonosz asszony meg a lánya; amikor 
meglátták a gyönyörű királyfit és körös-körül a 
nagy fényt, gazdagságot, majd elemésztette 
őket a sárga irigység. Egész úton hazafelé csak 
sopánkodott az asszony, hogy mért nem az 
ő lányát érte ilyen szerencse. Meg is mondta 
a csúf lánynak, hogy csak ő tehet róla; a lány 
meg dacosan visszafelelt, s ahogy ez már 
történni szokott, szó szót követett. Egyszóval 
csúnyán hajba kaptak, s a végén mind a kettő 
szétpukkadt mérgében: csupa-csupa kavics 
lett belőlük. Azóta van úton-útfélen oly sok 
kavics.

Dán mese

A szarvaskirály
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Az emberek nem nagyon szeretnek korán kelni, de a vajdasági 
cserkészek már reggel hét órakor indulásra készen álltak. Kis-

sé fáradt szemekkel szálltunk fel a buszra március 8-án, amely elvitt 
minket Szegedre, az Árvízi Napokra.

Utazás közben mindenki beszélgetett a rég látott ismerősökkel, és 
hamar Szegedre értünk. Kicsit gyalogoltunk a Dóm térig, de ezt senki 
sem bánta, hiszen tudtuk, jó programok várnak bennünket. A megnyi-
tó alkalmával felsorakozott minden cserkész, az idén több ezren, és a 
135 évvel ezelőtt történt árvízről szóló bemutató után megkezdődött 
a sokszínű program. A kisebb gyerekek azonnal indultak kézműves-
kedni, mesét hallgatni, társasjátékokat játszani, és persze várt rájuk a 
Teddy-maci kórház is a beteg macikkal. A fiúk az íjak, kovácsműhelyek 
és az ostorok felé vették az irányt, a lányok viszont a kézműves sátrak 
felé baktattak, ahol sok mindent megtanulhattak, mint pl. gyertyát és 
mécsest önteni, fát faragni, szövetből mobiltartót, fonalból pamacs-
macit készíteni, karkötőket gyártani kötélverő technikával, tojást fes-
teni, és még sok mindent. Aki nem akart kézműveskedni, nézegette az 
elmúlt évek emléknapjairól készült fényképeket. Főzőversenyt is szer-
veztek, sok őrs/csapat benevezett. Ennek okán finom illatok terjeng-
tek a Dóm téren. Körbesétálva a résztvevők között, úgy vettem észre, 
mindenki élvezte a programokat. A cserkészek és a nem cserkészek 
is szeretnek eljönni minden évben ide. Már 10. alkalommal rendezik 
meg ezt az emléknapot, és a szervezők meg az önkéntesek száma 
nem csökken, sőt, gyarapszik. 

Már mindenki éhes volt, mire egy óra lett, és megkezdődött az 
ebéd. Aki kapott sorszámot, beállhatott a sorba. Ebédre virsli volt ke-
nyérrel, kecsappal, mustárral vagy majonézzel. Ahol találtunk helyet, 
ott ültünk le enni. Legtöbben a templom előtti lépcsőket foglalták 
el erre a célra. A jó szervezésnek köszönhetően repeta is volt, és így 
sokáig tartott, amíg mindenki megebédelt.

Ebéd után folytatódtak a programok. Toronylátogatás is volt. Az 
odavezető út nem mindenkinek volt ínyére, de megérte: odafenn, 
mivel szép felhőtlen idő volt, Szeged városát sokáig csodáltuk, kat-
togtak a fényképezőgépek. Délután egy szentmisén is részt vettünk 
a Fogadalmi templomban. Mi nem maradhattunk ott a tábortűz-
gyújtáson, amit szerintem sokan sajnálnak, mégis élménnyel gazda-
godva távoztunk.

Sótanyi Zsófia örsvezetőjelölt,  
Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat, Szabadka

Kora reggel mindenki izgatottan várta, 
hogy busszal elinduljunk Csantavérre, 

ahol a cserkészek világnapja alkalmából ta-
lálkozót rendeztek.

A világnapot az alapító, Lord Robert Ba-
den-Powel születésnapjának tiszteletére az 
idén Csantavéren (az észak-bácskai faluban) 
tartották meg. A Vajdasági Magyar Cser-
készszövetség szervezése által 200 fiatal jött 
össze Kishegyesről, Muzslyáról, Temerinből, 
Szabadkáról, Horgosról. Ismét találkoztunk 
a barátainkkal, akikkel az előző rendezvé-
nyeken és táborokban ismerkedtünk meg. 
Az ünnepélyes megnyitó után zászlókkal 
indultunk el a Szent Antal-templomba, ahol 

részt vettünk az erre az alkalomra kihirdetett 
misén. Azután ebéd következett, ami egy 
étteremben volt. Miután mindenki befejez-
te az ebédet, átvonultunk a Hunyadi János 
Általános Iskolába, ahol ismertették velünk 
a délutáni programokat. 

Az alsós korosztály vetélkedőn vett részt, 
akinek ez nem tetszett, az elmehetett a 
barátaival az iskola játszóterére. Kvízjáté-
kot is szerveztek nekünk, háromas-négyes 
csoportokat alkottunk, különböző témakö-
rű kérdésekre kellett pontos választ adni. 
Voltak kérdések egészségügyből, logikai 
feladatok, cserkészettel kapcsolatos kérdé-
sek stb., nagyon izgalmas játék volt. Az első 

három helyezett csoport cserkészkönyveket 
kapott ajándékba. Az idősebbeknek tea-
házat rendeztek, ahol zenét hallgathattak, 
ismerkedhettek és beszélgethettek. Kint az 
udvaron bemutatták, hogyan kell az íjjal és 
a nyíllal bánni. A rendezvény végén néptánc 
következett, ahol a csantavéri néptáncosok 
mutatták meg a lépéseket, mi meg azokat 
utánoztuk, majd új táncokkal ismerkedtünk, 
és jót mulattunk.

Sok új barátra tettem szert, nagyon örü-
lök az ilyen összejöveteleknek. 

Kávai Emese őrsvezetőjelölt,  
Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat, 

Szabadka

Cserkészek világnapja Csantavéren

Talán mind a kétszázan a képre fértünk

Cserkészek jelentik
A szegedi Árvízi Napokon

Több mint ezren sorakoztunk fel a Dóm téren
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A szabadkai Jovan Mikić iskola színjátszói sikerrel vették az akadályokat az adai XIV. Suliszín-
ház Fesztiválon, és májusban ott lehetnek a kúlai döntőn. A Brémai muzsikusok másképp 

című előadással elnyerték a legjobb előadásnak járó díjat, a csoport vezetői, Horváth Blanka 
és Horváth Rice Valéria pedig megkapták a legjobb dramatizálásért járó elismerést. Ezenkívül 
Mészáros Dzsina lett a legjobb színész.

A budapesti Fővárosi Szabó Ervin Deák 
Ferenc Könyvtára megszületésének 100. 

évfordulójára kiírt Időugrató című rajzpályá-
zaton II. helyzést értem el. Két könyvet és rajz-
felszerelést kaptam az oklevél mellé. Nagyon 
boldog voltam. 

Miskolci Helga, 4. c,  
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

KÖNYVAJÁNLÓ

Az olimpia hőse

Érdekes kis könyv Geronimo Stilton Az 
olimpia hőse című műve. A főszerep-

lőnek, Geronimónak olimpiát kell közve-
títenie Tea kérésére, méghozzá élőben. 
De Stilton utálja az olimpiát, elég csak a 
szót meghallania, és feláll a szőr a hátán. 
Utazása során egy kedves hölgy, aki va-
lójában egy fiú, többször is megtréfálja. 
Amikor megérkezik úti céljához, kiderül, 
összekeveredtek az országok, ám Stilton 
nem jön zavarba, megoldja a helyzetet. 
Végre elkezdődött az olimpia. A műsor-
vezetők furcsállották, hogy lehet az, hogy 
mindig egy ember nyer meg mindent. 
Megpróbálták kideríteni, és rá is jöttek a 
turpisságra. Én azonban ezt el nem árul-
hatom, mert akkor nem lenne érdekes az 
olvasás. Annyit azért el kell mondanom, 
hogy főhősünk megszerette az olimpiát, 
és már nem esik nehezére a közvetítés.

Pálfi Paula, 8. c,  
Cseh Károly iskola, Ada

A szabadkai J. J. Zmaj is-
kola 4. c osztálya a Nép-

körben járt foglalkozáson. 
Zsanériából állatkákat készí-
tettünk, majd két csoportot 
alakítottunk. Mesét kellett 
kitalálnunk és előadnunk. Az 
egyik csoport tagjai az ötletes 
történetért kisötöst kaptak. A 
nagyteremben ezúttal is érde-
kes gyermekjátékot tanultunk. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 
– Sipraga Lúna, Zemkó Atti-
la és Savović Mila 

Angolból ellenőrzőt ír-
tunk. Nem voltak nehezek a 
kérdések. Fél osztály ötöst 
kapott. Néhányunknak a jól 
megoldott bónuszfeladatok 
segítettek. – Kávai Rita

Február 19-én a Zrínyi 
matekverseny díjkiosztójá-
ra mentem. Két oklevelet is 
kaptam. Csapatversenyben 
első, egyéniben pedig hato-
dik lettem. – Spasić Nikola 

Természetből a magyar 
történelmet tanuljuk. A Jó-

piban megjelenő ismeret-
terjesztő cikkek segítenek az 
anyag jobb megértésében. 
Nehéz anyagrész, de nem 
lehetetlen megtanulni. – Fe-
hér Noémi 

4. c, J. J. Zmaj iskola, 
Szabadka

Egy szerdai napon magyartanárnőnk, 
Nagy Majlát Ágota elvitt bennünket a to-

polyai színházba, hogy megnézzük az Adrien 
Mole naplója alapján készült előadást. 

Adrien Mole egy fiú, aki a megszokott 
kamaszkori gondokkal küzd. Megismerkedik 
a szerelemmel, és átéli a szülei válását.  Zen-
táról érkezett középiskolások adták elő szá-
munkra a darabot. Egyes szereplőket többen 
is megszemélyesítettek, amitől nagyon ér-
dekessé vált az előadás, korszerű és nagyon 
szórakoztató volt, de a történet lényegét is jól 
meg lehetett érteni. Ismert dalok is felhang-
zottak benne, melyek szövegét a jelenetek-
hez alakították. Ezek közül a „zoknieposz” volt 
számunkra a legviccesebb, melyben fekete 
zokni helyett pirosat vettek fel a kamaszok, 
megszegve ezzel az iskola szabályzatát. E je-
lenettel az iskolai konvenciók elleni lázadást 
és a szabályok megszegését szimbolizálták. 
Voltak még humoros részek is, például ami-
kor Adrien felkonferálta apját, a többszörös 

bokszbajnokot, amit éljenzés követtet, utána 
pedig – a ring másik sarkában – a szomszéd 
férfi, a lúzer bukkant fel, őt fujjogás fogadta. 
Éreztették a gyerekek elevenségét is, amikor 
osztálykirándulásra mentek, és mindent szét-
romboltak.

Pandorának hívták azt a lány, akibe Adri-
en beleszeretett. Őt négy színész személyesí-
tette meg, akik így egy ügyefogyott, eleven, 
jó és egyben rossz lányt mutattak be. 

Az előadás végén a szereplők kaptak 
egy csomag harapnivalót, aminek szemmel 
láthatóan nagyon megörültek. Nagy tapssal 
jutalmaztuk őket, amit meg is érdemeltek, 
legalább háromszor jöttek vissza a színpadra 
meghajolni.  

Ha a ti városotokban járnak a zentai kö-
zépiskolások, szívből ajánljuk, hogy men-
jetek el megnézni őket, nagyon jó élmény 
lesz! 

Turuc Réka és Forró Réka,  
7. c, Csáki Lajos iskola, Topolya

Mesét találtunk ki

Színházban voltunk
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Ha 0–15 közé esik a kapott érték: 
Te ritkán engeded el magad, sokszor feszengsz, és bizonytalan vagy ön-
magadban.

Ha 15-nél magasabb a pontszámod:
Időnként megengedsz magadnak egy kis lazítást. Minél magasabb a 
pontszámod, annál inkább képes vagy élvezni és irányítani is az életed.

TANÁCS

Ha úgy érzed, sokszor cselekszel helytelenül, gyakran nem tudsz ellen-
állni a kísértésnek, akkor se keseredj el, mindig van választási lehetőséged, 
csak fel kell ismerni a számodra helyes utat! Tanulj meg nemet mondani! 
Az önkontroll ugyanúgy fejleszthető, mint az izom, minél többet gyako-
rolsz, annál erősebbé válsz. Ha uralkodni akarsz magadon, légy önma-
gad edzője.

Értékelés

Van önkontrollod?
Kíváncsi vagy, mennyire tartod kézben  

az életedet? Töltsd ki a tesztet!

Az állítások mellé a következők alapján  
írj értékeket:

0 – Ha egyáltalán nem igaz rád.
1 – Ha kicsit azért igaz.
2 – Ha időnként igaz.

3 – Ha teljesen illik rád.

1. Nem tudom, hogy mivel megy el az időm.
2. Úgy gondolom, mások fontosnak tartanak.
3. Stresszes vagyok.
4. Szeretek flörtölni.
5. Nyitott könyv az életem.
6. Többet vállalok, mint amennyit elbírok.
7. Fáradhatatlannak érzem magam.
8. Mindent a sorsra bízok.
9. Hajlamos vagyok a duzzogásra.
10. Inkább a jelennek élek, mint a jövőnek.

Add össze a pontokat!

Kos
Stílusos vagy, de most ideje erre még nagyobb 

hangsúlyt fektetned. Tölts minél több időt a társaid-
dal – és tuti bevágódsz annál, akinél szeretnél!

Bika
Tanuld meg elkülöníteni a pletykákat a tényektől. 

Hatalmas információmennyiség ér, de a te felelőssé-
ged kihalászni a számodra hasznos dolgokat.

Ikrek
Rengeteg energiád van, így ha a fejedbe veszel 

valamit, gyorsan végzel vele. Jól is teszed, ha ké-
sőbbre tartogatod a pihenőidőt, szükséged lesz rá.

Rák
Nagyon sok dolgod lesz a héten, szerencsére elég 

önálló és szorgalmas vagy ahhoz, hogy a feladatok 
ne okozzanak különösebb gondot. Ha szükségét ér-
zed, tarts szünetet!

Oroszlán
Bármilyen hangulatban is kezdd a hetet, a leg-

jobb dolog, amit tehetsz, hogy kedves és tisztelet-
tudó vagy másokkal. Így megúszod a konfliktushely-
zeteket.

Szűz
Ha konfliktushelyzetbe kerülsz, megfontolandó 

stratégia, hogy megpróbálod megérteni a másik fél 
nézeteit. Több értelme van, mint veszekedni.

Mérleg
Akármennyire is társaságfüggőnek érzed magad, 

néhanapján nem árt egy kis egyedüllét. Szakíts ma-
gadra egy kis időt, és töltődj fel!

Skorpió
Ezen a héten különösen jó hatással van rád az 

utazás, de ha erre nincs lehetőséged, legalább iktass 
be egy-két sétát, hogy megpihentesd az agyteker-
vényeidet.

Nyilas
Bármi történjék is körülötted, egyszerűen képte-

lenség felhúzni téged. A béke szigete vagy, akit töb-
ben is felkeresnek egy kis megnyugvásért. Élvezd a 
helyzetet!

Bak
Ha szóban kell megnyilvánulnod a héten, szinte 

biztos, hogy sikert aratsz. Azonkívül, hogy jól bánsz 
a szavakkal, a stílusod is fejlődött ezen a téren.

Vízöntő
Azt hinnéd, a suli kötelező jelleggel kellemet-

len hely, pedig ha teszel azért, hogy jobb legyen a 
hangulat, hatékonyabban tudsz dolgozni.

Halak
Szinte képtelenség téged nem észrevenni, 

amikor jó formában vagy. A héten viszont nem ez 
lesz a helyzet, úgyhogy jobban teszed, ha vissza-
húzódsz kicsit.

Horoszkóp
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„Kedves Bizalmas!
Kérlek, adj tanácsot, mit tegyek! Tizennégy éves lány vagyok, és 
egy kisvárosban lakom. Az én gondom a barátnőm, aki egyben 
az unokatesóm is. Kiderült, hogy egy ideje már rettenetesen fél-
tékeny rám. Lépten-nyomon mondogatja, hogy az ő társasága, a 
ruhái, a szülei, minden, amije van, sokkal jobb és drágább, mint 
az enyém. Nemegyszer megtörtént az utóbbi egy hónapban, 
hogy megvádolt olyan dolgokkal, amiket én nem is csináltam, és 
ezért az oszihoz kellett mennem beszélgetésre. Köve-
teli tőlem, hogy írjam le neki a házi olvasmányt, 
meg rajzoljam le neki a rajzot. Ha nem teszem 
meg, szid, mindenféle csúnyaságokat mond, 
és azt is a fejemhez vágta, hogy azért mert 
ilyen utálatos vagyok, sosem lesz fiúm. A 
másik barátnőm meg azt mondja, hogy 
ne hagyjam magam kihasználni. Ha 
valahova megy, engem nem hív, de ne-
kem el kell hívnom, különben a szüleim 
megharagszanak rám. A szüleimnek 
nem panaszkodhatok, mert előttük 
mindig megjátssza a szendét, kedveset, 
meg hogy engem mennyire szeret. Mit te-
gyek, kérlek, segíts!

Frendi”
Válasz:
Kedves Frendi!
Azt hiszem, eljött a végső ideje, hogy a megrongált 
önbizalmad és az állandóan lejjebb csúszó önér-
tékelésed érdekében erőteljesebben harcolj 
a zsarnokoskodó unokatestvér-barátnővel 
szemben. A mostani állás szerint te nagy-
ban függsz a kényétől-kedvétől, amit ő 
bőségesen ki is használ. Valójában az 
unokatesód viselkedésének a hátte-
rében is önértékelési gondok állnak. 
Hogy a saját magáról alkotott képe jó 
legyen, folyamatosan téged ócsárol. Jó 
lenne, ha leülnél a szüleiddel egy őszin-
te beszélgetésre, és elmondanád nekik, 
hogy mi a gondod. Hogy többet szeretnél 
barátkozni más lányokkal az osztályodból, 
akik elfogadnak olyannak, amilyen vagy, és 
támogatnak, igazi barátnők. Az unokatesód-
dal legyél kedves, ne szakítsd meg vele a kapcso-
latot, de nyíltan mond meg neki, hogy a viselkedése 
nem tetszik, és csak azt vállald, amit szívesen teszel érte. Ne hagyd 
magad zsarolni. Ha látja, hogy az ő figyelme nem is olyan fontos 
számodra, mint ahogyan gondolja, és nem függsz tőle, mások-
kal is barátkozol, a kezdeti duzzogás és bajkeverés után biztosan 
alább adja. Sőt, te is kérhetsz tőle ellenszolgáltatást, ha szükséged 
van rá. Barátkozz a többi lánnyal is, ne hagyd magad befolyásol-
ni. Keress olyan tevékenységeket, amelyekben részt vennél, de az 
unokatesód nincs ott, pl.: tánctanfolyam, aerobik, színészkedés, 
kézimunka- vagy kézműves csoport stb., ahol hasznosan tölthe-
ted a szabad idődet, és új ismeretségeket, barátságokat is köt-
hetsz. Ha megtalálod azt, amit szeretsz csinálni, eredményes vagy, 
növekedni fog az önbizalmad is.

„Kedves Bizalmas!
Én egy 14 éves lány vagyok. Az újévezésen megismerkedtem egy 
fiúval, és három hónapig jártunk. Nem helybeli. A múlt héten egy 
levél érkezett tőle postán, amelyben azt írta, hogy köztünk min-
dennek vége, másik lánnyal van már, aki ott van a közelében, de 
engem még mindig nagyon szeret, és szeretne velem jó viszony-
ban maradni. Még mindig nagyon szeretem! Mást sem csinálok, 
csak sírok! Kérlek, segíts!

Szomorú tavasz”
Válasz:

Kedves Szomorkodó!
Az az igazság, hogy ebben az esetben nem sokat te-

hetsz. Könyveld el magadban, hogy ennek a kapcso-
latnak vége van. Ha fáj, nyugodtan sírj, szomorkodj, 
mert erre van szükséged ahhoz, hogy elgyászold a 
szerelmedet. Jó tehet, ha a gondolataidat, érzései-
det kiírod magadból. Erre nagyon jó műfaj a nap-
lóírás. Egy búcsúlevél megírása is gyógyhatású 
lehet számodra. Ebbe is beleírhatsz mindent, mind 
a szép, mind a csúnya dolgokat, gondolatokat a 

fiúval, a szerelmeddel kapcsolatosan. Ezt nem kell 
elküldened neki, hanem kis „gyászszertartás” ke-

retében, temesd el a kertben vagy a parkban, de biz-
tonságos keretek között el is égetheted. El is sirathatod. 

Utána ne húzódj be a csigaházadba, kapcsolódj be olyan 
tevékenységekbe, amelyekben örömedet leled. Ez lehet: 

séta, bicajozás, tánc, szavalás, rendszeres testedzés, mozgás, 
ami hozzásegít ahhoz, hogy jól érezd magad, és közben barát-

kozz lányokkal, fiúkkal egyaránt. A rendszeres testmozgás 
közben, ha hiszed, ha nem, örömhormonok termelődnek 

az emberi szervezetben, ami segít elfeledni a bánato-
dat. És a jövőben, ha csak lehet, kerüld a távszerelmet. 

Több örömet és boldogságot nyújt az a személy, aki 
itt van mellettünk, mindennap beszélhetünk vele, 
megérinthetjük, hozzábújhatunk. Ne csüggedj, 
előtted az ÉLET!

„Kedves Bizi!
Mit tegyek? Tetszik egy nálam hat évvel idősebb 

fiú. Felejtsem el? Félek, hogy ki fog használni, de 
nagyon aranyos srác. Őrülten tetszik! Mit tegyek?

Anima”
Válasz:

Kedves Anima!
Sajnos nem tudjuk, hogy te hány éves vagy, és mit is jelent 

a hat év korkülönbség. Ha 11 éves vagy, akkor a 17 éves fiatalem-
berrel nincs mit kezdened, mert neki más igényei, más társasága, 
más érdeklődési köre van, mint neked. Teljesen más életvitele van, 
mint egy általános iskolásnak. Arról sem írsz, hogy felfigyelt-e rád 
a fiú, hol szoktál vele találkozni, hogy egyáltalán te tetszel-e neki. 
Mert a szerelemhez jó, ha ketten vannak. Mivel nagy a valószínű-
sége, hogy ez a szimpátiád távszimpátia marad, élvezd azt, amid 
van, az izgalmat, amikor meglátod, és az álmodozást. Vigyázz, ne-
hogy a rajongásodat, abbani igyekezetedet, hogy felfigyeljen rád, 
tolakodásnak, erőszakoskodásnak érezze. Bárhogyan is alakulnak a 
dolgok, vigyázz, hogy ne menj bele olyan cselekedetekbe, amelyek-
rőlt tudod, hogy nem helyesek, amire nem vagy felkészülve, amitől 
szorongsz, bármennyire is aranyos a srác.
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Szeretnéd mutatós formában, de 
mégis praktikusan tárolni a fül-

bevalóidat? Íme egy jó megoldás!
Ha imádod a fülbevalókat, bizto-

san összegyűlt már jó néhány darab. 
Dobozokban, fiókban tároljuk őket, 
de ennek általában óriási kavarodás a 
vége, túl sokáig tart a keresgélés, és 
soha nem tudjuk, hogy milyen fülbe-
valóink is vannak tulajdonképpen.

Megoldásunk egyszerű, de töké-
letes: egy képkeretbe applikált fül-
bevalótartó. Az elkészítése is pofon-
egyszerű, és a végeredmény nagyon 
mutatós lesz.

Az elkészítés menete
Végy egy neked tetsző, bármilyen 

képkeretet. Akár natúr fa képkere-
tet is vásárolhatsz, amelyet fess be 
a kedvenc színedre. Óvatosan vedd 
ki az üveget, és tegyél a helyére va-
lamilyen erős és lyukacsos hálószerű 
anyagot, de lehet akár csipkét is. A 
lényeg, hogy minél lyukacsosabb 
legyen.

Ha ez megvan, erősítsd a keret 
hátoldalára, ezt akár erős kétoldalú 
ragasztóval vagy többszörös tűzéssel 
is megteheted.

Ezután már csak tele kell aggat-
nod a fülbevalóiddal, és mehet is a 
szobád vagy a fürdőszoba falára!

Bizonyára észrevetted már, hogy vannak 
olyan emberek, akik ezerféle dolgot 

csinálnak egyszerre, mégis mindenre marad 
idejük. Mások ezzel szemben egész nap ott-
hon hevernek a tévé előtt, mégis újra és újra 
„elúsznak” tennivalóik sorában.

Szakértők szerint a siker nagymértékben 
azon múlik, miként gazdálkodsz az időddel.

A következő típusok léteznek:
A sodródó

Ő az, aki tudomást sem vesz az időről, ak-
kor alszik, amikor álmos, akkor tanul, amikor 
már nagyon muszáj. Mindenhonnan elkésik, 
vagy éppen el sem megy, ő az, aki a randik-
ra is az utolsó pillanatban kezd készülődni, 
mert teljesen megfeledkezik magáról a tévé 
előtt. A végén általában kapkod, és panasz-
kodik, amiért „semmire sem marad ideje”.

A kilenctől ötig beosztó
A „jókislányok” időbeosztási szokásáról 

van szó, akik időről időre készülnek a dol-
gozatokra, felelésekre és egyéb megméret-
tetésekre, viszont a szabadidőt szigorúan 
pihenéssel töltik. A gond csak akkor van, 
ha váratlan stresszel kell szembenézniük, 
olyankor könnyen kiborulnak, és kicsúszik 
lábuk alól a talaj.

 A munkamániás
Akár órákon át is képesek egy feladatra 

koncentrálni, miközben családjuk és baráta-
ik sínylik meg a feszített tempót. Az állandó 
készenlét ezzel együtt sem garantálja a ha-
tékonyságot, hiszen a munkamániások a fel-
adatra koncentrálnak, nem az eredményre. 
A magolók között szép számmal akadnak e 
típushoz tartozó arcok.

A tudatos időgazdálkodó
A tudatos időgazdálkodó pontosan is-

meri erősségeit, tudja, miben hatékony, és 
milyen környezetben tudja magából kihoz-
ni a legtöbbet. Célokat tűz ki maga elé, egy-
egy célállomás elérése után azonban szán 
időt a lazításra, pihenésre. Ők a legtalpra-
esettebbek akkor is, ha mások feladatainak 
megszervezéséről van szó.

Gondolkozz csak el, neked vajon milyen 
a viszonyod az időhöz?

Villám-
energiafröccs 

minden helyzetre 
Mindig csak a kezdő löketre van szükségünk ah-

hoz, hogy nekilássunk valami igazán jónak a 
szervezetünk számára. Az alábbi trükkökkel sokat se-
gíthetsz magadnak minden helyzetben.

Moccanj!
Tudjuk: reggelente képtelen vagy kipattanni az 

ágyból. Pedig csak az első lépés iszonyú, a mozgástól 
azonnal felébredsz. Nem kell, hogy patakokban folyjon 
rólad a víz, „hajnali önsanyargatás” nélkül is meglesz 
az eredmény. A lényeg, hogy csinálj valamit – bármit 
–, az sem baj, ha csak 10 perces intenzív sétát teszel a 
pékségig.

Igyál vizet!
A folyadékvesztés a fáradtság egyik legfőbb oka. 

Igyál naponta legalább 8 pohár vizet. Ennyi elenged-
hetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Ha fél-
óránként elszürcsölsz pár kortyot, egyértelmű jelzést 
küldesz az agyadnak: indítson egy löket fürgeséget és 
energiát a testednek.

Vegyél levegőt!
Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy hirtelen össze kell 

kapnod magad, vegyél 5–10-szer mély levegőt. Két 
számolásig tartson a belégzés, négyig a kilégzés. Így 
több oxigént kap a szervezeted, és azonnal fel fogsz 
élénkülni. Tuti tanács: az erős hasizom segít kialakítani 
a jobb tartást, ez pedig természetes módon fejleszti a 
légzést.

Segítség, semmire sincs időm!

Csináld magad

Készíts fülbevalótartót!
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Bácska déli részének egyik természeti 
paradicsoma, közkedvelt kiránduló-
helye a Bácsföldvártól keletre 6, Tö-

rökbecsétől pedig délnyugatra kb. 5 km-re 
eső Gyöngysziget. 

A Tisza szabályozásakor, a 19. század 
közepén keletkezett, és valójában hiába ke-
ressük a szigetet, mert nincs. Gyöngysziget-
nek a Holt-Tisza ágát nevezik, amely pon-
tosan úgy hömpölyög a bácskai síkságon 
át, mint egy lassú folyó. Két oldalán nádas, 
gazdag madár- és állatvilág.

Hajdan mintagazdaságáról volt neveze-
tes, meg Krokán (Crocant) boráról. Most ví-

kendtelepülés, horgászparadicsom. Vannak, 
akik egész évben ott élnek, a környékbeliek 
(Temerin, Újvidék, Csúrog...) túlnyomó több-
sége mégis inkább tavasztól őszig látogatja. 
Kiváló gyümölcs- és szőlőtermő vidék, ám 
egykori hírneve alaposan megcsappant. 

Mint tudjuk, a Tisza 19. századi szabá-
lyozásának egyik elindítója Vásárhelyi Pál 
mérnök volt, aki részletesen kidolgozta a 
szabályozás terveit. Kevésbé ismert, hogy 
a Tisza folyó alsó szakaszának legnagyobb 
kanyarulata épp Csúrog, Földvár és Török-
becse között volt. 1858-ig a Tisza-kanyar 
hajózható volt, Csúrog ekkoriban jelentős 
folyami kikötővé vált. 1854-ben elkezdőd-
tek a földmunkák, amelyekben kocsikkal, 
kordékkal, talicskákkal több ezer kubikos 
vett részt az ország minden tájáról. Elre-
kesztették a Tisza folyását, és új csatornába, 
mederbe terelték a vizét. A hatalmas munka 
befejeztével rövidebb lett a hajóút, és kiala-
kult a Gyöngysziget. A Tisza vize többé nem 
folyt a Tisza-kanyarban, az a szakasz állóvíz, 
halastó lett, ezzel az itt élők elvesztették a 
hajóközlekedés áldásait. 

A törökbecsei rétben 1854-ben megkez-
dődtek az átmetszési munkálatok, melyek 
1895-ig tartottak, ekkor többek között el-
zárták a Tisza nagy kanyarulatát Törökbecse 
alatt és a Borjas-tanyánál, így jött létre: a 
Gyöngysziget. A szabályozással elzárt Tisza 
mederrésze tehát állóvíz lett. Állítólag igen 
lassan haladt természetes feltöltődése, 
mert elvágták a Ferencz-csatornától is, így 
elsősorban légköri csapadékból töltődött 
fel. Partjain mégis 2000 hektár kiváló termő-
föld található. 

Az újonnan kialakított környezet a 19. 
század végére vált híressé, elsősorban 
Rohonczy Gedeonnak köszönhetően, aki 
kertészetet létesített, hatalmas ménese, 

istállója volt, majd kastélyt is építettett. Tö-
rökbecsei földbirtokos volt, híres kicsapon-
gásairól, de jó boráról is. Neki sikerült 1890 
után a gyöngyszigeti földbirtokán meg-
honosítania egy addig errefelé ismeretlen 
szőlőfajtát, az Algériából származó Crocant, 
melyből az azonos nevű muskotályt fejlesz-
tette ki. Ezt a bort szokás a Gyöngysziget 
gyöngyének is nevezni. Rohonczy sok pénzt 
keresett a borral, Bécs, Párizs, Berlin, Prága, 
London sőt Norvégia arisztokráciája is meg-
kóstolhatta a nedűt, jóval később felkerült 
Josip Broz Tito asztalára is. A nagybecske-
reki Torontál lap szerint 1890-ben egy bécsi 
termékkiállításon Rohonczy zöldségféléi 
és dinnyéi fölényes sikert arattak, nemcsak 
minőségük, hanem megjelenítésük miatt 
is, ugyanis a vesszőkosarakban rendkívül 
jól mutattak. Ez lehetett a sziget fénykora, 
mondják a helybeliek.

Minden, ami ezen a szigeten terem, to-
vábbra is kitűnő minőségű: a szőlő, a gyü-
mölcs, a dinnye, a gabonaféle, ipari növé-
nyek, csakúgy a konyhakerti vetemények. 
És honnan ered a neve, a Gyöngysziget? 
A legenda szerint hajdanán akkora tökök 
termettek a Holt-Tisza mentén, de legalább-
is ezen a környéken, hogy a holdfényben 
gyöngynek nézték őket. Sok-sok gyöngy-
nek. Szimpatikus legenda, igaz?

N-a

Szigetből gyöngy, gyöngyből sziget?
A Holt-Tisza bácsföldvári szakaszán jártunk

Rohonczy, a feltaláló
Rohonczy Gedeon feltalálta a Kolom-

bus néven ismert korcsolyát, amely kön-
nyű fel- és lecsatolhatóságáról lett híres. 
Ezenkívül a jégtánc első magyarországi 
virtuózai között szerepel Jungfer Matild 
és Rohonczy Gedeon párosa. Rohonczy 
az 1890-es években pompás jégünnepé-
lyeket is szervezett.

Tudtad-e?
A Holt-Tisza bácsföldvári szakasza 23 

km hosszú, átlagos szélessége 80 méter, 
mélysége 4-5 méter. Vize általában tiszta, 
többféle halnak ad otthont, bár az utób-
bi években a törpeharcsa igencsak meg-
tizedelte a halfajta-palettát.

Igazi horgászparadicsom, víkendövezet a Bácsföldvár melletti 
Gyöngysziget

Sok hétvégi házat építettek a nyolcvanas évektől kezdődően  
a szigeten, a házakat legtöbb helyen gyümölcsös veszi körül
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Skandináv rejtvény (12.)
Rejtvényünkben Vajdaság néhány idegenforgalmi nevezetességének nevét 

rejtettük el. Ezeket kell megfejtenetek.

Betűrejtvények
1

DUC DUC

2

SB
ÉS SZ

I A

3

CIPŐ
–––––

2

4

H
NTTTT

Keresztrejtvény
A kiemelt sorokban egy szólást rejtettünk el.

Vízszintes sorok: 1. A szólás első része, 9. 45 római szám-

mal, 10. Kedves erdei állat, 11. Kötőszó, 12. Török név, 14. Rob-

banószer, 15. Mocsok, 16. Orosz autótípus, 18. Szövetség, 19. 

Ancsa, 20. Egyedül, 21. Hullámtörő gát, 23. Kétségtelen tréfá-

san, 24. Férfinév, 25. Fordítva mulatóhely, 26. A rossz ellentéte, 

29. Katolikus istentisztelet.

Függőleges sorok: 2. Párolgó, 3. A kályha tartozéka, 4. 

Nem azt, 5. Lám csak! 6. Őszi hónap röviden, 7. Fordítva ELY, 

8. Ijesztgetés, 9. A szólás befejező része, 13. Meghitt jelenet, 

15. Kigördít, 17. Régi űrmérték, 18. Régi súlymérték, 22. Vörös-

tengeri öböl, 27. Cin, 28. Állatlakás, 29. Az elején mekeg.

2

1

DÉL

FÉL ÖT

A FÖLDRE

FOSZFOR

EVŐESZKÖZ

LOPNI KEZD

VATIKÁN

IPARI 
NÖVÉNY

NÉVELŐ

TEMPUS

SZÉN

OLASZ-
ORSZÁG

OROSZLÁN-
NÉV

5 500

... SÁMUEL 
MAGYAR 
KIRÁLY 450

GÖRÖG 
BETŰ

HÁZŐRZŐ

ÉNEKELT 
SZÓCSKA

LANTÁN

ERBIUM

NAGYFAJTA 
PAPAGÁJ

TALÁR 
KÖZEPE

VÉLETLENÜL 
ELTALÁL 
VALAMIT

EZ

RÉGI

SVÉD- 
ORSZÁG

KABÁT KÖZEPE
GÁRDONYI 

GÉZA 
SZÍNMŰVE

RÉGI

JUTTATNÁ

SUGÁR

RÁLÁTÁS 
EGYNEMŰI

1000
FELTÉTELES 
KÖTŐSZÓ

LIBAHANG

BELGIUM

HON BETŰI

ÉN ÉS TE

SZERETNE

ELKERÜLHE-
TETLEN

AZ 
IDŐMÉRŐ 
MESTERE
ÁLLÓVÍZ

ESZÉK

OXIGÉN

HOMOK-
SIVATAG

KÉN

VÖRÖS- 
TENGERI 

ÖBÖL

MONTENEG-
RÓI FOLYÓ

FEDETT 
HINTÓ

JUHISTÁLLÓ

DÉL

MÉRGEZŐ 
GÁZ
NOÉ 

HEGYE

A TETEJÉRE

AVAS 
PÁROSAI

TÖNKRE-
TEVŐ

1 2 3
CS

4 5 6 7
LY AN

8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29
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Kicsi sarok

Keresd a madarat

F S

K K

A Ó

Á Á

A I

Á Ó

V C

K Z

R Z

P Z

R Z

D G

Szóbetoldó

BAB
BORÓKA
GAZDAG

GÁTLÓ
GERBERA

GYANÚ
LERÁG

MER
MIMÓZA

NYÚL

NYÚZ
RÓZSA

SZARKALÁB
VIOLA

Olyan szót kell találnod, amellyel mind a hat sorban  
értelmes szót alakíthatsz ki.

Szókihúzó

M C A I M L A SZ

V I O L A L A A

I I M E R R G R

B O R Ó K A K E

É L Z A Z G L B

Á T L D Ú A M R

E Á A N Y Ú I E

B G N Ú N A Y G

A fenti szavakat húzd ki az ábrában jobbról balra, balról jobbra, fent-
ről le, lentről fel, és átlósan oda-vissza. A megmaradt betűkből  

egy virág neve olvasható össze.

Lóugrásban
A lóugrás szabályai 
szerint fejtsd a 
rejtvényt, melyben 
egy szabadkai 
születésű magyar 
író neve és egyik 
művének címe 
található.

Játék a betűkkel

AÉGÓÓP HIÓTÚZ AAAÁBH
Helyezd el a megadott betűket az üres négyzetekbe úgy, 

hogy vízszintesen és függőlegesen is egy-egy értelmes szót kapj.

1. A TENGER LEVEGŐJE EGÉSZSÉGES.
2. TERVE RÉBUSZOKBÓL ÁLL.
3. DORKA KUKKEREZIK.
4. AZ AUTÓ ÖSSZEFECSKENDEZETT.
5. MARCINK ELUTAZOTT.

Minden mondatban egy-egy madárnevet kell találnod.

R O E Á NY

D L A S ZS

Á A K S N

O I R Ő Z

K NY T Y Á

Berakós rejtvény

Áramlik

Betűrejtvények

1. katalán, 2. vonat, 3. manó, 4. Balázs

Játék a szavakkal

Sztárvilág

Keresztszavak

Függőlegesen: űrállomás, mellesleg, számítógép

Vízszintesen: szállítás, kelletlen, szakosodok

Anagramma

főtt sonka

Összetett szavak 

1. ló, 2. fény

Betűcsere

béka, Réka, róka, fóka

A 10. skandináv rejtvény megfejtése 

SZÍNHÁZI VILÁGNAP, DEÁK FERENC 

Könyvjutalmat kap 

Miskolci Krisztián, Horgos

A 11. szám megfejtései
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A kishorgászok csapatvezetői Adán ta-
lálkoztak, hogy megvitassák az idei 
versenysorozat menetét. A tavalyi jó 

tapasztalatoknak köszönhetően további egye-
sületek fejezték ki szándékukat, hogy részt ve-
gyenek a versenyben. A mezőny két csapattal 
gazdagodott, mégpedig az óbecsei Pisztráng 
és a szabadkai Esox kishorgászaival. 

Az idény május 24-én kezdődik, az első 
fordulót az óbecseiek és a péterréveiek kö-
zösen szervezik. A második fordulóra június 
28-án Adán kerül sor, júliusban pedig Szaján 
és Szanád lesz a közös házigazda. Augusztus 
24-én a szabadkaiak szervezik meg a ne-
gyedik megmérettetést, míg az idényzárót 
– akárcsak tavaly is – szeptemberben tartják 
Temerinben.

Az idei versenysorozat újabb tartalommal 
gazdagodik. A tavaly sikeresen versenyzők 
egyike-másika ugyanis úgymond „kiörege-
dett” a mezőnyből, így versenyzési lehetőség 
nélkül maradna. A folytonosság megtartása 
érdekében a csapatvezetők úgy határoztak, 
hogy újabb korosztállyal bővítik a versenyso-

rozatot. Tekintettel arra, hogy a nagycsopor-
tosok között az idén az 1999-ig született kor-
osztály versenyezhet, a náluk idősebb, de még 
kiskorú horgászok külön csoportban lépnek 
fel. Az ő versenyük csak egyéni alapon törté-
nik, az egyesületek tehát háromnál kevesebb 
horgásszal is versenybe állhatnak. A verseny-
szabályzat szerint az összesített eredmény 
elbírálásakor a négy legjobb helyezést veszik 
alapul. Egy távolmaradás vagy kisiklás tehát 
engedélyezett. 

A csapatvezetők kissé megszigorították a 
játékszabályokat. Tekintettel arra, hogy nem 
rendelkezik minden csapat csúcsminőségű 
felszereléssel, úgy döntöttek, hogy legfeljebb 
hatméteres botokkal szabad horgászni, és ez a 
rakósokra is vonatkozik. A felnőttek segítsége 
továbbra is engedélyezett, ez azonban nem 
foglalja magában a halfogást és az etetést.

A Jó Pajtás Liga már tavaly is a tartomány 
legtömegesebb versenysorozata volt, az idei 

bővítéssel pedig messze túlszárnyalja azokat 
az elvárásokat, amelyek tavaly sínre helyezték. 
De van még! Nem akarjuk elkiabálni, de ha az 
idén is minden úgy (vagy még jobban!) alakul, 
mint tavaly, jövőre akár nemzetközi verseny-
sorozattá válhat. Megtörténhet, hogy jövőre 
néhány fellépés erejéig magyarországi és ro-
mániai csapatok is megjelennek a versenyen. 
Ha nem is a végső győztes címére pályázva, de 
a barátkozás, a horgásztársakkal és a vidékkel 
való ismerkedés céljával.

A versenysorozat tehát nemcsak a töme-
gesség tekintetében mutat rohamos fejlő-
dést, hanem immár küldetése is van. A kezdeti 
cél, hogy a rohanó társadalom ártalmai elől a 
vízpartra, egy békésebb világba mentsük át 
a felnövő nemzedéket, most már odáig fejlő-
dött, hogy kishorgászaink hírneve határ(ok)on 
is átível.

Laza két hónap múlva: rajt!
Buzás Mihály

Ismét lesz Jó Pajtás Liga

Beszédes Máté Nenad Barbul Vadnai Áron Nikola Milankov
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Azt hinnéd, amióta nem az anyukád sze-
leteli neked a rántott húst, már nem le-

het neked újat mutatni az evés terén – pedig 
lehet, hogy van olyan étel, amelynek az elfo-
gyasztásához eddig te is rosszul láttál hozzá. 

Narancs

A narancs meghámozására mindenki 
fejlesztett már ki saját módszert, de legköze-
lebb próbáld ki ezt: egy éles késsel vágd le a 
narancs tetejét és az alját, majd metszd be 
a héjat oldalt, a gerezdekkel párhuzamosan 
is. Ezután a narancsot egyszerűen szétnyit-
hatod, a gerezdek egymás mellett fognak 
sorakozni a narancshéj ágyon.

Főtt tojás
A főtt tojás nemcsak értékes fehérjében 

gazdag, de finom, laktató és olcsó fogás is. 
Csak ne lenne olyan macerás leforgácsolni a 
héját! Többé azonban ezzel nem lesz gond, 
ha főzéskor egy kiskanál szódabikarbónát is 
adsz a vízhez. Ha a tojás megfőtt, ütögesd az 

asztalhoz mindkét végét, és emeld le a héj te-
tejét és alját, majd egyszerűen jó erősen fújd 
meg a tojást a csúcsosabb végénél, miközben 
a tenyeredet alá tartod. A főtt tojás egyben, 
könnyedén a kezedbe fog csusszanni.

Alma
Tudtad, hogy az almacsutka valójában 

egy mítosz? Az almának ugyanis minden ré-
sze, még a magháza is ehető. Legközelebb 
próbáld ki, hogy az almát nem oldalról, ha-
nem az aljától kezdve kezded el rágcsálni: 
a szárát kivéve az egész gyümölcsöt elfo-
gyaszthatod. A magokat persze kiköpköd-
heted, de azzal sincs semmi baj, ha lenyeled, 
akárcsak a dinnye esetében, itt sem kell attól 
tartanod, hogy kihajt a pocakodban.

Banán
A banán kinyitásának kérdése igencsak 

megosztja az emberiséget. Van, aki a fekete 
pöttyel jelzett végén kezdi meg, más arra 
esküszik, hogy a szárát megtörve lehet fel-
nyitni a banánt – ez utóbbi azonban csak 
egy bizonyos érettségi szakaszban működik. 
A majmok – és lássuk be, náluk jobban ki ér-
tene a banán meghámozásához? – a fekete 
pöttyös végén kezdik meg a banán kinyitá-

sát. Legközelebb próbáld ki, hogy a hüvelyk-
ujjaddal megnyomod a fekete rész alját, és 
így téped le a banán héját. Sima ügy lesz!

Kókuszdió

A kókuszdió felbontása sem olyan bo-
nyolult, ha tudod, hogyan fogj hozzá: a kó-
kusz tetején található lyukacskák közül az 
egyik könnyen adja magát, csak rá kell jön-
nöd, hogy melyik az.

Ezt könnyedén kiderítheted, ha megütö-
geted őket, az egyikük ugyanis magasabb, 
üregesebb hangot ad majd – ő lesz a befutó. 
Ezt a lyukat akár egy kanál nyelével is betör-
heted, így könnyedén kicsöpögtetheted a 
finom kókusztejet.

Ha betartod a napi öt-hat étkezés arany-
szabályát, akkor bizony felmerülhet 

benned a kérdés, hogy mit és milyen formá-
ban érdemes tízóraira fogyasztanod.

Mit válassz?
A nap első étkezése a reggeli, amire ér-

demes lassan felszívódó szénhidrátokat, 
komplett fehérjéket választanod, így tö-
kéletesen beindíthatod a szervezetedet, 
ráadásul gyomorkorgás nélkül kibírhatod a 
következő időpontig, a tízóraiig. Erre a má-
sodik étkezésre már nyugodtan választhatsz 
gyorsan felszívódó szénhidrátokat, hiszen 
csak pár óra, és jön az ebéd, semmiképpen 
sem törhet rád a farkaséhség.

Szendvicsek
A komplett szendvicseket érdemes a reg-

gelire időzíteni, hiszen az egy összetettebb 

és fontosabb étkezést takar, mint a tízórai. 
Aki egyértelműen szendvicspárti, az ehet 
tízóraira is ebből a finomságból, csak cél-
szerűbb a barna kenyeret a kalóriatöbblet 
végett félretenni, helyette puffasztott rizst, 
esetleg korpás kekszet választani, s ebből 
összeállítani szendvicset némi sonka, fris-
sen felszelt idényzöldség vagy savanyúság, 
illetve tejtermék (joghurt, kefir, sajt stb.) se-
gítségével.

Édesszájúaknak
Akik szeretnek tízóraira egy kis édes fi-

nomságot bekapni, azok természetesen 
megtehetik. A szendvicsek mellé lehet vá-
lasztani gyümölcslevet, ami már önmagá-
ban is édesebb ízt kölcsönözhet a tízórainak, 
de tökéletes alternatíva a gyümölcsjoghurt 
keksz társaságában. Ha zabpelyhet válasz-
tasz, kiegészítheted aszalt gyümölcsökkel 
és magvakkal, így tej mellé fogyasztva ez is 
megfelelő tízórainak bizonyulhat, akárcsak a 
müzliszelet némi gyümölcs társaságában.

Gyümölcsök és zöldségek
Gyümölcsöket és zöldségeket természe-

tesen bárminemű formában és bármelyik 
étkezés részeként lehet, sőt kell fogyasztani. 

Frissen kockázott gyümölcsöket és zöld-
ségeket a szendvicsed mellé is társíthatsz, 
de a natúr joghurtot, túrót, kefirt, illetve a 
zabpelyhet ugyancsak dúsíthatod a segít-
ségükkel.

Saláták
A saláták tökéletes alapanyagai lehetnek 

bármelyik étkezésnek, így természetesen a 
tízórainak is. Tízóraira még bátran használ-
hatsz tejtermékeket, öntet gyanánt pedig 
nyugodtan választhatsz majonézest (persze 
mértékkel). A salátához tehetsz sonkát, to-
jást is. Gyümölcssalátád pedig gazdagítha-
tod magvakkal, kókuszreszelékkel, mézzel.

Mit érdemes inni?
Jó, ha a reggeli mellé teát, illetve frissen 

facsart gyümölcs- vagy zöldséglevet fo-
gyasztasz, és mellőzöd a kávét. A tejeskávét 
sokkal szerencsésebb tízóraira fogyaszta-
nod, hiszen meglehetősen laktató, illet-
ve tökéletes kiegészítője lehet bármelyik 
szendvicsféleségnek, keksznek. Természe-
tesen tízóraira is fogyaszthatsz gyümölcsle-
veket, teákat, de ha nem tudsz lemondani a 
kávéról, akkor ez a legmegfelelőbb időpont, 
amikor sort keríthetsz rá.

Hámozási trükkök

Szuper tízórai tippek



Jó
 P

aj
tá

s, 
12

. s
zá

m
, 2

01
4.

 á
pr

ili
s 3

.
��

Látta, nem látta

Az autós áthajt a piroson, és a rendőr meg-
állítja:

– Nem látta, hogy piros a lámpa? – kérdezi.
– De láttam – válaszol az autós.
– Akkor miért nem állt meg?
– Mert magát nem láttam!

Hídon
Megy az elefánt és a hangya a hídon. Meg-

kérdezi a hangya:
– Szerinted, Jumbó, mi dübörög olyan na-

gyon?

Helikopter
Két rendőr utazik egy helikopteren. Az 

egyik felmutat a propellerre, és megkérdezi:
– Szerinted mi ez itt felettünk?
– A légkondicionáló – válaszol a másik. 

– Mióta nem pörög, irtó izzad a pilóta!

Csere
– Maga négyszer tört be ugyanabba az 

áruházba – mondja a bíró a vádlottnak. – Mit 
lopott?

– Bíró úr, csak egy ruhát a feleségemnek, 
de háromszor kicseréltette velem!

Különös ragozás
– Pisti, ragozd az énekel igét!
– Én énekelek! – kezdi Pisti, de hirtelen el-

akad.
– Folytasd! Mit mondanál, ha a szomszé-

dod énekelne?
– Maradj csöndben!

Dicséret
– Apu! Ma megdicsért a tanító néni! – új-

ságolja Jancsi hazaérve az iskolából.
– Igen? És mit mondott?
– Azt, hogy olyan a kézírásom, mint egy or-

vosé, aki legalább húsz éve recepteket ír!

Új tanítónő

– No, Lali, milyen az új tanító néni?
– Nagyon kedves, de keveset tud.
– Ezt miből gondolod?
– Abból, hogy egész nap minket kérdez!

Lovasiskolában
A lovasiskola oktatója figyelmezteti a nem-

rég beiratkozott Kovács gyereket:
– Azzal a lóval jobb lesz nem kezdened! An-

nak még soha senki nem ült a hátán.
– Annál jobb – feleli Kovácsék fia. – Én sem 

ültem még soha lóháton. Az esélyeink tehát 
egyenlőek!

Skót vicc
– Melyik a skót kedvenc fegyvere?
– ?
– A bumeráng, mert az mindig visszatér a 

gazdájához!

Orvosi tanács
– Halló! Doktor úr? A kisfiam lenyelt egy 

vadászpuskatöltényt. Mit csináljunk?
– Máris indulok!
– Jó, de mit csináljunk addig, amíg meg 

nem érkezik?
– Hagyják nyugodtan feküdni, és ne irá-

nyítsák senkire!

Baleset
A gépkocsivezető a falun áthajtva elüt egy 

libát. Megáll, kiszáll az autóból, felveszi a libát, 
beteszi a csomagtartóba, és indulni készül.

– Hé maga! – szólal meg egy hang a háta 
mögött. – Nehogy azt akarja mondani, hogy 
kórházba viszi!

Zsiráf
– Mama, a zsiráfnak is csöpögni kezd az 

orra, ha megfázik?
– Igen, de csak két-három nap múlva!

Pontos meghatározás

Biológiaórán hangzik el a kérdés:
– Mi a gerinc?
Az osztály válasza:
– A gerinc az a csont, amelynek a felső vé-

gén ül a fejünk, az alsó végén pedig mi!

Kis hamis
– Móricka, miért kérdezel annyit a nagyné-

nitől?
– Mert, ha nem kellene annyit felelnie, 

megenné az egész tortát!

Mai gyerek
– Gondban vagyok – panaszkodik az egyik 

apuka a másiknak.
– Miért?
– A gyereket jobban érdekli a legó, mint a 

komputer!

Szélben
Egy férfi sétál az utcán. Egyszerre csak szél 

kerekedik, és lefújja a fejéről a kalapot. Persze 
ész nélkül utánairamodik. A sarkon találkozik 
egyik ismerősével, s az megkérdezi:

– Hova szalad úgy?
– Mit tudom én, kérdezze meg a kalapo-

mat!

8-ig pihenjen
A profi ökölvívó kap egy kemény balegye-

nest. Kábultan hever a szorítóban, miközben a 
bíró rászámol. Az edző odakiált neki:

– Hadd számoljon, 8-ig pihenj nyugodtan!
– Rendben – mondja az ökölvívó. – Most 

hány óra?

Abszolút lusta
– Ki az abszolút lusta?
?
– Aki a csigát is lestoppolja!

Szöveg nélkül – Apád fogott egy egeret. Mondd, hogy kell használni?
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Vadászaton

A vezérigazgató vadászik. Egy nyúl szalad 
át előtte, mire ő fölényesen mondja:

– No nyuszi, ütött az utolsó órád, csináltat-
hatod a végrendeleted! – azzal céloz és lő, de 
nem talál, a nyúl továbbfut.

Az erdész menteni próbálja a helyzetet:
– Már fut is az ügyvédhez a végrendelet 

miatt!

Újgazdagéknál
Újgazdagék gyerekére rászól a mamája:
– Fiacskám, ne használj ilyen csúnya szava-

kat!
– De mama, ezeket a szavakat már Shakes-

peare is használta:
– Akkor ezentúl nem barátkozhatsz vele!

A skót szerencséje
Két skót beszélget:
– Képzeld, tegnap egy utcai verekedésbe ke-

veredtem, és szerencsére kiütötték a fogamat.
– Mi az, hogy szerencsére?
– Éppen a fogorvoshoz indultam!

Vendéglőben
A pincér megkérdezi az egyik vendéget:
– Hogy ízlik a sült hús, uram?
– Mint szakember megállapíthatom, hogy 

dicséretre méltó darab.
– Az úr szakács?
– Nem. Cipész vagyok!

Vadnyugati pókerjátszma
Egy vadnyugati kocsmában pókereznek a 

helybeliek. 
– Három dámám van! – mondja az első.
– Nekem három királyom! – folytatja a má-

sodik.
– Nekem pedig három ászom! – vágja ki a 

harmadik.
– Nekem meg három golyóm – mondja a 

negyedik, és besöpri a pénzt.

Fölmondás

– Ödön, te mindig azzal dicsekedtél, hogy 
te vagy az egyetlen dolgozó a munkahelye-
den, akinek a keze alatt ég a munka. Most meg 
elbocsátottak. Hogyhogy?

– Azt mondták, hogy az égéssel füst is ke-
letkezik, az meg szennyezi a levegőt!

Ha fázik
– Mit csinál a skót, ha fázik?
– Közelebb megy a gyertyához.
– És ha ennél is jobban fázik?
– Átöleli a gyertyát.
– És ha még jobban fázik?
– Meggyújtja a gyertyát!

Hiú asszony
Szabó meséli Kovácsnak:
– Tudod, az én feleségem a leghiúbb nő a 

városban.
– Ezt hogy érted?
– A vendéglőben mindig tükörtojást ren-

del, hogy megnézhesse magát benne!

Telt ház
Kovács új jogosítvánnyal száguld az úton. 

Megállítja a rendőr:
– Uram, ön gázolt! Nem tudja, mit kell 

ilyenkor tenni?
– Dehogynem! Meg kell állni, felvenni az 

esetleges sérültet, és elvinni a kórházba.
– Hát akkor miért nem tette ezt?
– Sajnos nem tudok már több személyt föl-

venni, már öten vannak a kocsimban!

Árulkodó fénykép
– Dezső, ez a menyasszonyod fényképe? 

Ahogy elnézem, úgy sejtem, nem voltál ott, 
amikor fényképezkedett.

– Ezt meg honnan veszed?
– Nagyon vidáman mosolyog!

Kölcsön

– Személyi kölcsönt szeretnék felvenni a 
banktól. Vállalsz értem kezességet? – kérdezi 
Kovács a barátjától.

A válasz:
– Nem, de adok kölcsönt, ha kezességet 

vállal érted a bank!

Tanult valamit
– Tanultatok valami újat a mai biológia-

órán? – kérdezi Pistikétől az apja.
– Igen, papa – válaszol a gyerek. – Sose 

hittem volna, hogy a lányok ennyire fontosak 
lehetnek!

Mi az?
– Mi az: ha földobjuk, sárga, ha leesik, rö-

fög?
– ?
– Bármi, csak malacra essen.

Orvosnál
– Doktor úr, nem tudom, mi van velem. 

Ahányszor kávét iszom, furcsa, hideg nyomást 
érzek a szememen. Mit tegyek?

– Vegye ki a kiskanalat a bögréből!

Földrajzórán
– Milyen alakú a Föld? – kérdezi a tanár.
– Kör alakú – válaszol a felelő.
– Kör? Biztos vagy ebben? – néz a gyerekre 

a tanár.
– Akkor legyen négyzet – mondja a srác –, 

nem akarok én ezen vitatkozni!

Varjak
Két varjú beszélget. Elrepül a fejük felett 

egy sugárhajtású repülőgép.
– Nem értem, hogy tud ez ilyen gyorsan 

repülni – mondja az egyik varjú.
– Te is repülnél, ha égne a feneked – mond-

ja a másik.

– Drágám, neked valóban gyerekjáték a főzés. – Mózes, hagyd abba!
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Távoliak tőlünk a kikötők, 
ábrázolásuk mégsem je-

lent nagy gondot, legalábbis 
a fantáziadús és kézügyes-
séggel megáldott rajzolók-
nak. Jó példa erre a hatodikos 
szabadkai Zsiga Anett, aki a 
szabadkai EmArt Műhely 
oszlopos tagjaként Kikötő 
című munkájával különdíjat 
érdemelt ki egy lettországi 
rajzpályázaton, melynek ter-
mészetesen a kikötők volt a 
témája.

Hetedik alkalommal szervezték meg az újvidéki Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Központban a nagy költőnkről, Petőfi Sán-

dorról elnevezett szavalóversenyt. A legkisebbek kategóriájának (1. 
és 2. osztály) első három helyezettje: Erős Oszkár (Temerin, Kókai 
Imre iskola), Rašković Damian és Forró Viktória (mindketten Újvi-
dékről, József Attila iskola), különdíjasok: Ország Ivóna (Budiszava, 
Ivo Andrić iskola) és Pásztor Dávid (Temerin). A második kategória 
(3. és 4. osztály) legeredményesebb versenyzője Pinjuh Anna (Újvi-
dék, Nikola Tesla iskola), a második Merković Filip (Temerin) és Lu-
kács Melissza (Temerin), harmadik Hornyák Andrej (Újvidék, Petőfi 

Sándor iskola), különdíjasok: Gombos Taura (Újvidék, Petőfi Sándor 
iskola) és Horváth Zsanett (Temerin) lettek. A harmadik kategória 
(5. és 6. osztály) első három helyezettje: Polákovity Emma (Újvidék, 
Nikola Tesla iskola), Balley Ingrid (Hajdújárás, Petőfi Sándor iskola) 
és Zsáki Zsanett (Temerin). A negyedik kategória (7. és 8. osztály) 
győztese Gyuga Alisza (Temerin), a második Király Ibolya (Újvidék, 
Sonja Marinković iskola) és a harmadik Kaszás Nikolett (Budiszava). A 
versenyre 117-en jelentkeztek, a nyertesek az Atlantis Kiadó könyv-
csomagjait vihették haza.

Fotó: Dávid Csilla

Szavalóverseny az újvidéki Petőfiben

A díjazott felsősök: Király Ibolya, Kaszás Nikolett,  
Polákovity Emma, Gyuga Alisza, Zsáki Zsanett  

és Balley Ingrid

A legeredményesebb alsós tanulók: Pinjuh Anna,  
Lukács Melissza, Merković Filip, Hornyák Andrej,  

Horváth Zsanett és Gombos Taura

Különdíjas lett a Kikötő


