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   Mit jelent a nevem?
       Nem mondhatom el senkinek...
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Gréta mindig is kreatív, 
újító kedvű munka-

társa volt a Jó Pajtásnak. 
Az elsők között toppant 
be hozzánk január elején a 
nyugdíjba vonult egykori 
szerkesztőségbeliek közül, 
hogy emlékeztessen: nem 
kis eredmény a hetven 
év, csak gratulálni lehet 
mindazoknak, akik ennyi 
évtizeden át egyengették 
megjelenését. A napokban 
aztán virágokba „öltöztet-
te” évfolyamunk számát, 
a 70-et, és hozzátett még 
10-et, mert ha a két számot 
összeadjuk, akkor épp az ő 
életkorát is megkapjuk. A 
legszebb ajándékot hozta el 
nekünk, mert mi ez, ha nem 
feltétlen ragaszkodás a Jó 
Pajtáshoz sok-sok évvel az-
után is, hogy már nem vesz 
részt aktívan a lap életében. 
Köszönjük Gréti, és persze, 
boldog szülinapot!

Csupáncsak abban nem 
vagyunk biztosak, hogy a 
művészetekre hajló egykori 
munkatársunk – aki tech-

nikai szerkesztő, rajzoló, 
humor-, divatoldal-szer-
kesztő is volt – matematiká-
ja jól működik. A felvételről 
ugyanis egy jóval fiatalabb 

arc tekint vissza ránk, mint 
ami a virágokkal teli papíro-
kon olvasható.

Fotó: Dávid Csilla

Hattyúk a Tiszán

Akárcsak az elmúlt években, az évnek ebben a szakában ismét több tucat hattyú tűnt fel a 
Tisza óbecsei szakaszán, a folyó üdülőtelep és sétány melletti részén. A helybeliek és külö-

nösen a gyerekek nagy örömmel etetik és fényképezik őket. A hattyúk télen szívesen elfogadnak 
eleséget az emberektől. Nagy csapatban úszkálnak, így közelítik meg a partot is. Mindig vissza-
térnek arra a helyre, ahol rendszeresen kapnak eledelt

Koncz Erzsébet

MEGLEPETÉS!

Fotó- és rajzpályázat
Talán már nem igazi meglepetés, hogy két pá-

lyázatot is meghirdetünk, noha bizonyára vol-
tak olyanok, akiknek elkerülte a figyelmét múlt heti 
bejelentésünk.

Az első nem más, mint az, hogy öt szorgalmas 
olvasónknak Jó Pajtás feliratú falinaptárt és noteszt 
sorsolunk ki. Ezért nem kell mást tenni, mint egy jó 
fotót beküldeni, ami lehet szelfi magunkról, de lehet 
hagyományos fotó is, melynek témája mi és a ben-
nünket körülvevő környezet (mi a szülőfalunkban/
szülővárosunkban, ahol a környezet sajátosságát, 
különlegességét és szépségét is megmutatjuk, pl. 
én a templom előtt, barátaimmal a Tisza partján...). 
Megköszönnénk, ha a fotók legalább 200–300  
kB-osak lennének. Jelentkezéseteket február 19-éig 
várjuk, amikor megejtjük a sorsolást.

A másik, még nagyobb horderejű bejelentés egy 
rajzpályázat meghirdetése Ez az én szülőföldem 
címmel, melyben nem lesz más feladatotok, mint 
lerajzolni azt az életteret, melybe beleszülettetek, és 
melyet feltehetően szerettek. Ez lehet a szobátok, a 
házatok, a falvatok, városotok jellemző, és számo-
tokra meghatározó helye, vagy bármi, ami eszetek-
be jut annak a szónak hallatán: szülőföld. Hisszük, 
hogy nem nehéz a feladat, és idő is lesz bőven arra, 
hogy teljesítsétek a feladatot, ugyanis április végéig 
várjuk munkáitokat. Az alkotások közül szakmabe-
liek nevezik meg az öt-tíz legsikeresebbet, és azok 
szerzőit megjutalmazzuk.

Címünk: Jó Pajtás, Vojvode Mišića 1., 21000 
Novi Sad, és jopajtas.szerk@magyarszo.com. A 
borítékra kérjük feltüntetni: Fotópályázat, illetve 
Rajzpályázat.

Döme Zsuzsa

Farsang
Pizzafutárnak öltözök!
Kerékpárommal körözök,
dobozomban hat-nyolc remek,
filcből készült pizzaszelet.
(Ezt majd anya megcsinálja,
én rajzolom, ő kivágja,
utána meg összevarrja:
meglepizza lesz farsangra!)
Mi kell még?
Övtáska a derekamra,
bukósisak kobakomra,
lámpa és zár, biciklimen
csengettyű, és minden stimmel.
Karikázok, kerekezek,
mindenhová becsöngetek,
s rajta lesz a dobozomon,
tartalmát hogy hova hozom,

de nem szeretném,  
ha más is pizzafutárnak öltözne,
mert jobb lenne,  
ha a tanító néni tőlem rendelne.

A JÓ PAJTÁS HÉT ÉVTIZEDE

Köszönjük, Gréti!
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HELYSZÍNELŐ

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejez-
te be híres költeményét, a Himnuszt, s 
ezen a napon ünnepelik szerte a nagyvi-

lágban a magyar kultúra napját, ahol csak élnek 
magyarok. A költeményt 1844-ben Erkel Ferenc 
zeneszerző és karmester megzenésítette. Nyolc 
évtizeddel később, 1903-ban választották hiva-
talosan is a magyar nép nemzeti himnuszává. 
Nekünk ez a himnuszunk, nekünk ez az imád-
ságunk.

Óbecsén január 20-án ünnepeltük a kultúra 
napját a Népkönyvtár dísztermében. A műsor 
a Himnusz eléneklésével kezdődött, Kovács 
Franciska gimnazista adta elő. Ezután Fenyve-
si Szilvia könyvtáros köszöntötte a nagyszámú 
közönséget. – Nem véletlen, hogy értékeink, 

kincseink közül éppen a nemzeti himnusz szü-
letése vált a magyar kultúra ünnepévé. Nemcsak 
a magyar sors, hanem a nép által átöröklött, 
megőrzött, tudatunkban folytonosan jelenlévő 
és belőle építkező kultúra is benne van ebben a 
műben – mondta többek között.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel-
jük január 22-én. Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk hagyománya-
inknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erő-
sítésének. A himnusz hangjai szívünket meg-
dobogtatják, könnyeket csalnak a szemünkbe, 
és melegséggel töltenek el bennünket. Ezeket az 
érzéseket közösségünk nemzedékről nemzedék-
re adja át – hangzott el az esten. Stefaniga Csaba 
kultúrával megbízott óbecsei tanácstag ünnepi 
köszöntőjében elmondta:

 – A magyarok Délvidéken és Óbecsén is 
multikulturális környezetben élnek, több nem-
zet, több kultúra, több érték létezik egy helyen. 
Más nemzetek kultúráját ismerjük, tiszteletben 
tartjuk, a magunk nemzeti kultúráját éljük, ra-

gaszkodunk hozzá, ragaszkodjunk hozzá, tanít-
suk, és adjuk át a következő nemzedéknek!

Ezután lépett színre Tóth Péter Lóránt kun-
szentmiklósi előadóművész, tanár, és Latinovits 
Zoltán-díjas versmondó. Vasútállomás címmel 
pódium estet tartott. 

József Attilát megszemélyesítve adta elő a 
költő életútját életrajzán és versein keresztül. Vé-
gigvezetett egy emberi, költői életút állomásain. 
A megszokottól kissé eltérő József Attila-i élet-
pálya sejlett fel, ugyanis a versekkel nem a költő 
tragikus életét és halálát, hanem életszeretetét 
szerette volna átadni a közönségnek.  Ismert 
versekben gyönyörködhettünk, hallhattuk a 
Kedves Jocó!, De szeretnék gazdag lenni, a Du-
nánál, a Tiszta szívvel, a Kész a leltár című verse-
ket, s a Születésnapomra cíművel fejezte be.

Ezután Bozsóki Nina, a Sever Đurkić iskola 
tanulója elszavalta Vörösmarty Mihály Szózat 
című versét. Valamennyiüknek köszönhetően 
méltóképpen ünnepeltük a magyar kultúra nap-
ját!

Koncz Erzsébet

József Attila-est a magyar kultúra napján

A csantavéri Hunyadi János iskolában a 
múlt héten alkalmi műsorral emlékeztek 

meg az iskolák védőszentjéről, Szent Száváról. 
Az iskolából szerkesztőségünkbe ejuttatott 

tudósítás szerint a műsorból kiderült, hogy 
Szent Száva 1175 és 1235 között élt. Sokol-
dalú tevékenységet folytatott az egyházi élet-
ben valamint a kultúra területén. Sokat tett a 
középkori feudális Szerbia felvirágoztatásáért 
állami, kulturális és szellemi szinten. Január 
27-én tehát arra a személyre emlékezünk, aki 
az első szerb könyvet írta, és oktatással nyitot-
ta fel a nép szemét. Szedlár Erika igazgatónő 
beszédet mondott, majd az egyház és a diákok 
következtek. A rendezvényen a szerb nyelven 
tanuló diákok mindegyike, és számos magyar 

ajkú diák is fellépett. Többek között bemu-
tattak egy színdarabot Szent Száva életéről, 
verseket, történeteket adtak elő az iskola vé-
dőszentjéről. A Bakos Árpád zenetanár által 

vezényelt iskolakórus több ízben felvonult a 
pódiumra. A műsort egy közös tánc, a kóló 
zárta.

K. T. 

Szent Szávát ünnepelték a Hunyadisok

Tóth Péter Lóránt

Bozsóki Nina
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PÁLYAVÁLASZTÁS

Sokan már eldöntötték hova tovább a nyol-
cadik osztály befejezése után, sokan még 
határozatlanok. Legtöbben iskolában gon-

dolkodnak, és javarészt a gimnázium, az egész-
ségügyi, a szakmunkásképző, a közgazdasági, 
a mezőgazdasági közül választanak. Őszintén 
szólva nincs is nagy választás. Ám lehet, kicsit 
más az ábra, ha szakmákban gondolkodunk, és 
nem iskolákban. Az iskola legyen eszköz az áhí-
tott szakma eléréséhez! Talán úgy lenne jó. Mai 
számunkban a jó fizikai erőnlétet, kézügyességet 
megkövetelő szakmák átláthatóságához nyúj-
tunk segítséget az alábbi összegzéssel.  

Állatgondozó
Feladata az állatok és környezetük ápolása, 

gondozása. Elvégzi az etetési, itatási, legeltetési 
feladatokat, tisztán tartja az állatokat és lakhe-
lyüket (trágyátlanítás, almozás).

Bőrtárgykészítő
Különböző használati tárgyakat és öltözkö-

dési kellékeket állít elő állati bőrből vagy műbőr-
ből (pl. pénztárcák, levéltárcák, tokok, mappák, 
övek, táskák, kazetták, bőröndök) Az elkészítés 
mellett a javítás is a feladatai közé tartozik.

Cipőjavító
Hibás cipőket javít, pl. sarkat készít, bőrsé-

rülést javít stb. Dolgozik bőrrel, műanyaggal, 
különböző ragasztókkal és egyéb eszközökkel.

Dísznövénytermesztő
Szaporítja, neveli, gondozza a virágokkal és 

a zöld vagy színes levelekkel rendelkező szabad-
földi és növényházi növényeket, esztétikus csok-
rok, koszorúk (virágkötés, ikebana, teremdíszí-
tések stb.) készítése is a feladatai közé tartozhat. 

Famegmunkáló
Feladata előírások alapján faipari termékek 

előállítása, a faanyag megmunkálása gépi beren-
dezés segítségével. Főleg a gépet kezeli, de részt 
vehet az anyagmozgatásban is (emelés, cipelés).
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő

Természetes anyagok felhasználásával (gyé-
kény, szalma, kukoricacsuhé) dísz- és használati 
tárgyakat pl. falvédőt, lábtörlőt, gyermekjátékot 
készít. A kész tárgyakat lakkozza, színezi.

Gyógynövényismerő- és termesztő
Feladata a hazai viszonyok közt termeszthe-

tő gyógynövények szaporítása, nevelése, gon-
dozása és betakarítása. Kialakítja a termesztés 
körülményeit, ismeri a szárítás, kezelés, tárolás 
módszereit és eszközeit.

Gyümölcstermesztő
Feladata a gyümölcsös telepítésétől a termés 

betakarításáig adódó ápolási, alakítási, metszési, 
növényvédelmi, talajerőgazdálkodási, szedési és 
tárolási munka. Tevékenységeinek része a gyü-
mölcs elsődleges feldolgozása, értékesítésre tör-
ténő előkészítése, osztályozása, csomagolása.

Kefe- és seprűkészítő
Elsősorban természetes anyagokból (cirok, 

vessző, lószőr), esetleg műanyag szálakból kefé-
ket és seprűket készít. Főleg kézzel dolgozik, de 
egyszerű eszközöket, gépeket is alkalmaz.

Késes és köszörűs
Feladata életlen konyhai és egyéb kések, ol-

lók újraélezése. Köszörűkő segítségével géppel 
vagy kézzel megélezi a vágóéleket. 

Kosárfonó és fonottbútorkészítő
Nádat és különböző fák vesszőit használja fel 

kosár, illetve ülő bútorok, fekhelyek, tároló szek-
rénykék és asztalok készítéséhez. Természetes 
anyagokat használ még kiegészítőként. A kész 
bútorokat színezi vagy lakkozza.

Lakástextilvarró, -javító
Különböző textíliákból asztalterítőket, füg-

gönyöket, bútorhuzatokat, párnákat stb. készít, 
illetve javít. Az alapanyagokat méretre vágja, 
kézzel vagy géppel összeállítja, megvarrja.

Mézeskalács-készítő
Feladata kis-, illetve nagyüzemi körülmé-

nyek között mézeskalács előállítása. Az alap-
anyagokat összedolgozza, nyújtja, a tésztából 
különböző formákat vág ki, majd megsüti és dí-
szíti az elkészült süteményt. Kézzel vagy géppel 
egyaránt dolgozhat.

Mezőgazdasági munkás
Egyszerű mezőgazdasági munkákat végez 

(pl. ültetés, kapálás, kaszálás), továbbá állatte-
nyésztési feladatokban is részt vesz (pl. állatok 
gondozása, tisztántartása, trágyakihordás).

Sütőipari munkás
Feladata kenyér és péksütemény készítése, 

amely a tészta készítés, formázás, kelesztés és 
sütés műveletét foglalja magába. 

Száraztészta készítő
Az alapanyagokból tésztát készít, nyújtja, 

méretre vágja és szárítja. Munkáját főleg géppel 
végzi, ezért feladata többnyire a gépek kezelésé-
ből, a nyersanyagok adagolásából, a késztermék 
csomagolásából áll.

Tavinád feldolgozó, nádtető fedő
A nád tisztítását, azonos méretű csíkokra vá-

gását és felületkezelését végzi. A rostokból kézzel 
vagy géppel kévéket készít és a tetőszerkezetre 
erősíti. Többnyire kéziszerszámokkal dolgozik.

Üvegező
Üvegtáblákból ablakokhoz, ajtókhoz méretes 

üveglapokat vág ki, illetve tükröket készít méret-
re. Ezeket az üveglapokat illeszti, rögzíti az adott 
keretbe, mennyezetre, falakra stb. A közlekedési 
járművek üvegezése is feladata lehet.

Fontos, hogy jó kézügyesség mellett megfe-
lelő számolási képességgel rendelkezzen.

Virágkötő
Növényekből, virágokból alkalmi csokrok 

összeállítása a feladata. Alkalmi csokrokon kívül 
szobadíszítést, asztaldíszítést készít, valamint 
különböző rendezvényeket (esküvő, temetés) lát 
el virágdíszekkel.

Zöldség-, fűszernövénytermesztő
Zöldségfélék termesztéséhez végzi a talajelő-

készítést, vetést, ültetést, növényápolást és beta-
karítást, illetve szükség szerint elvégzi az elsőd-
leges feldolgozást (tisztítás, szárítás, adagolás) és 
az elszállításra történő előkészítést. 

Mi leszek, ha nagy leszek?

Pistike pályát 
választ

Pistike, milyen pályát választottál?
– Űrhajós leszek!
– Hogyhogy?
– A pályaválasztási tanácsadóban 

mondták, hogy ilyen bizonyítvánnyal el
mehetek a Holdra.

Tudod-e?
Több magyarországi honlap foglalkozik 

a pályaválasztással, melyek közül a paly
anet.hu címűt ajánljuk a figyelmetekbe. 
Igaz, a honlap inkább a magyarországi 
körülményeket írja le, mégis olyan általá
nos iránymutatókat ad, melyeket bárhol a 
világon megszívlelhetnek a pályát válasz
tók. Kérdőívet is kitölthettek, amivel ab
ban segítenek, hogy jobban megismerd 
magad, és könnyebben kiválaszd a számo
dra megfelelő szakmát.
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BEMUTATKOZUNK

Líviának hívnak
Nevem Vajda Lívia, 14 éves tanuló vagyok. 

Törökkanizsán születtem 2001. november 29-
én, szüleim első gyermekeként.

Édesapámat Józsefnek, édesanyámat An-
gélának hívják. Apa földműves, anya a helyi 
olajgyárban dolgozik. Én őket csak apunak és 
anyunak szólítom.

Magyarcsernyén, a Tito Marsall utca 169-es 
számú házában lakunk egy nagy kertes ház-
ban.

Viszonylag gyorsan megtanultam járni és 
beszélni. Három évvel a születésem után világra 
jött az öcsém, Lóránt.

Hétévesen kijártam az óvodát, és elindultam 
első osztályba a magyarcsernyei Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjaként. Könnyen ment a 
tanulás, a szüleim segítségére mindig számít-
hattam. Az alsó osztályokat színkitűnő ered-
ménnyel zártam.

A felsőbb osztályok nehezebbeknek bizonyul-
tak. Ötödiktől egyedül tanultam, segítség nélkül, s 
visszagondolva örülök is neki. Az alapkövetelmény 
elsajátítása mellett versenyekre is jártam. Legsike-
resebb magyar nyelvből, biológiából és kémiából 
vagyok. Igyekezni fogok, hogy az általános iskolai 
tanulmányaimat egy Vuk-diplomával zárjam.

Legkedvesebb időtöltésem az olvasás. Ked-
venc műfajom a fantasy és a krimi. Eme elfog-
laltságom mellett néptáncra járok, kézilabdá-
zok, szívesen sétálok a barátaimmal és játszok a 
kutyusommal.

Terveim szerint gimnáziumban folytatom 
tanulmányimat, általános vagy természettudo-
mányi ágon – természetesen magyar nyelven. 

Vonz a nyelvtanulás, leginkább az angol nyelv 
elsajátítása a célom.

Még nem igazán tudom, „mi leszek, ha nagy 
leszek”, de egy biztos, egyelőre csak szivacs 
módjára szívom magamba a tananyagot, hisz 
van még időm eldönteni, milyen egyetemet vá-
lasszak.

Vajda Lívia, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Milica vagyok
Nagybecskereken születtem 2001. október 

10-én, nemrég töltöttem a 14. életévet. A neve-
met anyukám édesanyjáról kaptam, így Megyeri 
Milica lettem. Van egy lánytestvérem, aki 2000. 
február 20-án születtet, egy évvel idősebb nálam. 
A nevét apukám édesanyjáról kapta, Megyeri 
Anna. Befejezte a 8. osztályt, és közgazdasági kö-
zépiskolába iratkozott. Anyukám 1979. október 
14-én született és Megyeri Maricának hívják. A 
magyarcsernyei olajgyárban idénymunkásként 
dolgozik jelenleg, és emellett még ápolóként be-
segít egy idős bácsinál. Apukám 1975.03.27-én 
született, Megyeri Zoltán, földműves.

Én most járom utolsó évemet a magyarcser-
nyei Petőfi Sándor Általános Iskolában. Ebben 
az iskolában az első 4 évet szerb nyelven fejez-
tem, majd a fölsőt magyarul. A beilleszkedés 
nem volt annyira nehéz, mint ahogy gondol-
tam. Az eddigi tanulmányi eredményeimről 
annyi elmondható, hogy mindig kitűnő voltam. 
Kedvenc tantárgyam a német, a magyar és még 
a rajz is tetszik. A továbbiakról még nem sok 
mindent tudok írni, de azt tudom, az az álmom, 
hogy színésznő, énekesnő legyek.

Mivel ez a nyolcadik évünk, közelednek az 
érettségi tesztek és a felvételik. A következő na-
pokban, hónapokban erősnek kell lennünk, mert 
a tanulmányi eredményeink fogják eldönteni a 
jövőnk nagy részét. De térjünk át az iskolán kívü-
li tevékenységeimre. Hobbim van, például a röp-
labda. Sokáig modern táncra is jártam és a Plesni 
Klub Ideal tagja voltam, amit kicsit hiányolok, de 
bizonyos okok miatt abba kellett ezt hagynom. 
Kedvenc időtöltésem még a zenehallgatás, és még 
szeretem nézni a Violetta című sorozatot, mert a 
főszereplő, azaz Martina Stoessel a példaképem. 
A Violettából még kedvencem Jorge Blanco, és 
szeretem Adam Sandler filmjeit is.

Remélem, hogy elérem az életcéljaimat, és 
sikeres leszek, talán az álmom is megvalósul pár 
év múlva.

Megyeri Milica, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Miklós a nevem
Rajkovics Miklósnak hívnak. Nagybecske-

reken születtem 2001. november 5-én. Magyar-
csernyén élek. Ez a falu Vajdaságban, Észak-Bá-
nátban van. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulója vagyok, 8. osztályba járok. 

Apukámat Rajkovics Lajosnak hívják,  
43 éves, földműveléssel és állattenyésztéssel fog-
lalkozik. Mezőgazdasági középiskolát fejezett. 
Anyukám neve Rajkovics Dóra, 40 éves. Házi-
asszony, de ha kell, apukámnak besegít az ott-
honi munkába. Közgazdasági technikusi iskolát 
fejezett be. Van egy bátyám, Rajkovics Lajos,  
19 éves.  Egy éve ezelőtt fejezte be a középis-
kolát. Ő is mezőgazdasági középiskolát, mint 
apukám. A kedvenc időtöltésem a foci. Hetente 
kétszer vagy háromszor van edzésünk, vasár-
nap délelőttönként pedig meccset játszunk. E 
mellett a hobbim mellett járok még vadászni és 
halászni. A vadászatra akkor megyek, ha jó az 
idő. Pecázni a falu mellett szoktunk a cukorgyári 
csatornán, vagy a kisoroszi tónál. 

Azt tervezem, hogy egy négyéves középisko-
lába iratkozok be, mezőgazdasági vagy állator-
vosi technikusi szakra. 

Rajkovics Miklós, 8. osztály,  
Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Nem üres  
a folyosó, sokkal 
inkább az élénk 
képzőművészeti 
élet lenyomata

Lívia, Milica és Miklós iskolája, a Petőfi Sándor iskola

Milica (balról) és Lívia
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MIZUJS

A téli szünetben egy rövid pihenőre 
a Balaton partjára mentünk. Hé-

vízen szálltunk meg a Napsugár Ho-
telben. A fürdő nagyon érdekes, még 
a mínusz fokokban is gőzölög, olyan 
meleg, igaz, akkor, amikor december-
ben ott jártunk, akkor nyirkos, hideg, 
de nem fagyos idő volt. A Balaton sem 
volt befagyva.

A Sümegi várat mentünk megnéz-
ni. Egy eléggé meredek út vezet föl a 
fellegvárba. Nagyon szépen felújítot-
ták, látható minden úgy, ahogy a kö-
zépkorban volt, a termek, a konyha. 
Ott vannak az ágyúk, a gyerekjátékok 
és a korabeli gyermekmegőrző ketrec. 
Ezen van mit csodálkozni. Ki is pró-
báltam, milyen érzés lehetett abban 
a ketrecben lenni gyerekként. Azt is 
megpróbáltam, milyen volt, amikor 
valakit deresre húztak, mert ez a bün-

tető eszköz is ott áll a várudvaron. Úgy 
hallottam, hogy könnyen bele is lehe-
tett halni a botozásba. A kalodába is 
bezárattam magam. 

A várkápolnában mise van folya-
matosan, felvételről közvetítik, ezen is 
részt vettem.

A másik utunk a keszthelyi kastély-
ba vezetett. Az interneten találtam ké-
sőbb egy képet, amelyhez azt írták, ez 
Magyarország egyik legszebb kastélya.

Az egyik érdekesség még a kápta-
lantóti termékpiac volt, ahol biotermé-
keket, házi készítésű árut lehet vásárol-
ni mindenből. 

Hazafelé még megnéztük Nagy-
atádot, ezt a kisvárost, ahol ugyancsak 
szép gyógyfürdő várja a vendégeket.

 Zámbó Illés, 8. osztály, József 
Attila iskola, Kupuszina/Bácskertes

A csantavéri Aranyősz Nyugdíjas Egyesület 
klubhelyisége adott otthont január dere-

kán a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület 
által szervezett Nem mondhatom el című elő-
adásnak. Az esten két Radnóti-díjas versmon-
dó, a kunszentmiklósi Tóth Péter és a bácsfe-
ketehegyi Hajvert Ákos kedvenc klasszikus 
verseit hallhatta a nagyérdemű.

A műsor a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet tájolási programjának keretében járja 
az iskolákat a magyar lakta településeken. A 
közönség szép számmal összegyűlt, a Hunyadi 
János Általános Iskola tanárai és diákjai hall-
gatták az előadást, amelyben Ady Endre, József 
Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Sza-
bó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Karinthy Frigyes, 
Arany János és Petőfi Sándor versei mellett 
Faludy György, Kányádi Sándor, valamint Do-
monkos István szövegei is életre keltek. A hatás 
nem maradt el, a csaknem másfél órás előadás 
közben egy pisszenést sem lehetett hallani. A 
versek előadása között három „flashmob” ze-
nés videót láthattunk, ez remek alkalmat nyúj-
tott a mélyen szántó költemények átgondolásá-
ra. Az ilyen felemelő verses összeállítások talán 
arra ösztönöznek, hogy otthon is barangoljunk 
a költészet világában. 

KT

Nekem nagyon jól telt a téli szünidő. Mentem a mamám-
hoz, barátokhoz, rokonokhoz.

Mikor közeledett a karácsony, megvettük a karácsonyfát, 
és feldíszítettük. Karácsony napján elutaztunk autóval Orom-
ra a mamámhoz. A törökkanizsai mamám és tatám is ott vol-
tak. Amikor elkészült a vacsora, leültünk az asztalhoz. Ettünk 
levest, pulykasültet, kompótot, kukoricát, franciasalátát és  
desszertnek süteményt. Vacsora után elkaptuk az ajándékokat, 
és mentünk haza. Otthon is már várt rám az ajándék. Itthon  
3 dimenziós puzzle-t kaptam, a londoni Big Bent. Az oro-
mi mamától ruhát, egy blúzt és egy nadrágot kaptam. Este, 
amikor hazaértünk, nagyon álmos voltam. Megfürdöttem, és 
mentem aludni. Másnap reggel mentünk a törökkanizsai ma-
mámhoz, tatámhoz és az unokatestvéreimhez. A mamámnál 
Törökkanizsán távirányítós repülőt kaptam, az unokatestvére-
imtől pedig Lego-kockákat.

Közeledett az újév. Én Törökkanizsán vártam az újév be-
köszöntét. A tatám fellőtte azokat a tűzijátékokat, amelyeket 
apukám vett. A szomszéd is lőtt föl, meg az unokatestvérem 
is. Mivel Atika, az unokatestvérem a legkisebb, és nem tudott 
éjfélig ébren maradni, ezért még éjfél előtt fellőttük a tűzijáté-
kokat, hogy ő is lássa. Amikor ő elaludt, én még ébren voltam, 
és nem tudtam aludni. Nem volt gyerekpezsgő, ezért én is fél 
pohár felnőtt pezsgőt ittam. Éjfél után koccintottunk. Az újévi 
ünnepek után jött a testvérem születésnapja. Ő nem rendezett 
olyan nagy bulit, de azért jó volt, mert én is ott lehettem. Több 
alkalommal mentünk korcsolyázni a szünidő alatt. A barátaim 
is meghívtak, meg én is hívtam Flórát és Martint játszani.

Nekem nagyon jól telt a szünidő.
Losonc András, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Nem mondhatom el senkinek

Hajvert Ákos (balról) és Tóth Péter kedvenc verseinek előadását figyelmesen követi a közönség

Szünidei élményem A Balaton télen

Egy rövid időre 
bezárattam 
magam a 
kalodába
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Nagyi titka
„A nagyi kenyerét a legjobban szerettem,
azt valahogy mindig jóízűen megettem.
Sűrűn készített kifliket,
de azt is kizárólag csak nekem.

A titkát még akkor sem árulta el,
azt mondta majd egyszer,
amikor nagy leszek,
elmondja nekem.

A titka pedig az lenne,
hogy mitől olyan
finom az ő kenyere, kiflije.

Megnőttem már
pár esztendő múltán.
Szakácsnő lettem, a legjobb vidéken.

Egy nap, délben,
a nagyival ebédeltem.
Csodálatos nap volt az nekem,
mert még mindig az ő kenyerét ehettem.

Váratlanul ért,
a nagyi megkért engem,
hogy ne áruljam el,
amit ő elmond nekem.

Elmondta a titkát, 
amit őrizett sok-sok éven át. 
Elmondta nekem,
ahogy meg is ígérte.

Egyszerű volt az összetétele,
semmi különös nem volt benne,
a kenyérben, kifliben,
amit nagyi készített nekem.

Ami kell bele,
a szántóföldön szerezhető be.
Ennyi lenne.
A titok meg már az én gondom lett.”

Szép történet.
Ezt a nagymamám mesélte el nekem.
Én meg most neked.
De ne mondd el senkinek!
Ez maradjon a mi kis titkunk.
Rendben?

Juszkán Petra, 8. osztály,  
Fejős Klára iskola, Nagykikinda

Ötödikes lettem
Nagyon vártam, hogy ötödikes legyek, mert kíváncsi voltam az új osz-

tálytársakra és tanárokra.
Nagy izgalommal vártam az első napot. Kiderült, hogy négyen az  

5. c osztályba kerültünk. Első nap a tanárok bemutatkoztak, egy kicsit fél-
tem. Kiderült, hogy az új tanárok kedvesek és szimpatikusak. Amikor első 
nap bepakoltam a táskámba, és felvettem a hátamra, majdnem elestem. 
Az ötödikes táska nagyon nehéz. Furcsa, hogy nem egy tanteremben va-
gyunk, hanem máshová megyünk. Ezt meg kell szokni.

Remélem, hogy nem lesz olyan nehéz, a tanáraim és az osztálytársa-
im segíteni fognak. Azt fontos, hogy becsületesen kell tanulni, és minden 
rendben lesz.

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

A padlás rejtelmei
(Folyamatleírás)

Örömmel futottam haza, hogy elújságoljam, másnap vásár lesz.
– Anyu, anyu képzeld, holnap iskolai vásár lesz!
– Nagyszerű, eladhatnád a régi kacatjaid, amelyeket a padláson ta-

lálsz.
Én csak örömmel bólintottam. Ebéd után elővettem a létrát, magam-

hoz vettem a zseblámpámat, és egy táskát dobtam a hátamra, hogy legyen 
mibe pakolnom. Úgy indultam fel a padlásra, mint Indiana Jones az egyik 
kalandjára. Nekitámasztottam a létrát a falnak, és felmásztam rá. Fent 
mindent ellepett a pókháló és a por. Azt gondoltam, hogy elég szűk ez 
a helyiség, de amint szétnéztem, kincsesbánya volt a szemem előtt. Öreg 
bútorok, dobozok, régi készülékek és még sok más. Minden dobozon írta, 
hogy mi van benne: cserepek, evőeszközök, karácsonyi díszek, húsvéti 
díszek. Találtam egy ősrégi ládát. Megörültem, azt gondoltam, arany, gyé-
mánt vagy talán smaragd van benne. Felnyitottam, és rájöttem, hogy csak 
anyu régi ékszerei. Elkeseredtem, mert nem találtam a játékaimat. Éppen 
indultam lefelé, de egy dobozba botlottam. Morogva fújtam le róla a port, 
közben olvastam a betűket: já...ját – játékok! Nagyon megörültem. Ahogy 
pakoltam ki a dobozból, eszembe jutottak a régi szép emlékek. Sokáig ül-
tem, és gondolkodtam.

Néhány játéktól sikerült megválnom, de a többi még mindig a padlá-
son fogja a port.

Molnár Alex, 7. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

RÜGYFAKADÁS

Kedves Pajtások!
Változatos témák szerepelhetnek terítéken a magyarórán, erről 

vallanak beküldött fogalmazásaitok, melyeket ezen a héten a sza-
badkai J. J. Zmaj iskola másodikos és negyedikes tanulói, Grubanov 
Martinek Emília és Gellér Erika tanítónő növendékei küldtek, továb-
bá Csernyák Szilvia tanítónő negyedikesei az óbecsei Petőfi Sándor 
iskolából, valamint Lőrinc Natália magyartanárnő felsősei a magyar-
csernyei Petőfi Sándor iskolából.

Oldalunkon számomra különösen megkapó Juszkán Petra verse. 
Kissé formabontó, szokatlan, de érthető, és főleg érezhető, azaz erő-
sen lírai. Kíváncsi lennék, hogyan hangzana, ha valaki hozzáértő sze-
mély felmondaná. Izgalmasra sikerült Molnár Alex folyamatleírása 
is: elhagyta a hagyományos bevezető–tárgyalás–befejezés tagolást, az 
események folyamába csöppent bennünket, és elragadóan vezet végig 
a történéseken. Meglepően könnyed, gondolatgazdag Horák Sándor 
verse, aki rímbe szedte a barátjáról alkotott képét. Nagyon úgy tűnik, 
hajlama van a versírásra, bátran ajánljuk, hogy szárnypróbálgatásait 
ne hagyja abba!

Nagy Magdolna

Varga Péter, 2. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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RÜGYFAKADÁS
Az én barátom

Ház előtt ide-oda megy, az udvarba be-belépked.
A macska nyávog hangosan, a kutyájuk hallgat pajkosan.
A macska ugrik, ugrik a küszöbre,
Adrián mondja nyöszögve:
„Kifáradtam anya, mehetek az ágyba?”

Szobában ül, házi feladatot írva,
Az anyja finom levessel kínálja.
Barátaival játszik, tanulásból ki nem látszik.
Este megfürdik, pizsamába beöltözik
Beugrik az ágyba, és hamar elalszik.

Horák Sándor, 5. osztály,  
Id. Kovács Gyula iskola, Bácskossuthfalva

Rókaságom története
(Elbeszélő fogalmazás)

Vuk vagyok. Iny és Kag fia. A szüleimet nagyon korán elveszítettem.
A Simabőrű lelőtte őket és a testvéreimet. Csak Iny maradt meg. Az 

anyukám, mielőtt meghalt, odaadott Karaknak, a nagybátyámnak. Ő 
megtanított vadászni. Az volt a legjobb élményem, amikor Karak azt 
mondta, hogy fogjam ki Unkát, a békát. Ki is akartam fogni, de megláttam 
fent az égen Tást, a vadkacsát. Elkaptam Tást. Megettem. Arra is szíve-
sen emlékszem vissza, amikor kiszabadítottuk Inyt, a testvéremet. Az úgy 
történt, hogy elmentünk a Simabőrűhöz vadászni, amikor megláttuk egy 
ketrecben. Kiszabadítottuk. Az volt a legszomorúbb élményem, amikor 
Karak feláldozta magát miattam és a húgom miatt. Meglőtte a Simabő-
rű. Utána együtt maradtam Innyel. Neki már volt egy barátja, úgy hívták 
Bark. Később megláttam egy szép rókalányt. Úgy hívták Csele. Csele volt 
Bark húga. Utána összeházasodtunk. Később született 8 kis rókánk. Kivá-
lasztottuk a legéletrevalóbbat, és úgy neveztük el, hogy Vuk.

Remélem, sokáig élnek ezek az aranyos, kis rókák.
Radics Riana, 4. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya

Édesapám
Az én édesapámnak rövid, fekete haja van. Magas és fess úriember. 

Fábián Krisztiánnak hívják. Kissé mogorva a külseje.
A mogorva külső ne tévesszen meg senkit, mert belül a szíve olyan, 

mint a vaj. Szeret nevetni, habár ritkán teszi. Kisegít a bajban, ha kell. Pél-
dául egyszer a bátyám felzavart egy fára, mert azt mondta, ha nem mászok 
fel, bántani fog. Én erre felmásztam, de lejönni nem tudtam. Ezért Márk, a 
testvérem kihívta apát, és ő egy létra segítségével lehozott a fáról.

Apukám okos is. Ha valamit nem tudok a házi feladat elkészítésekor, 
elmondja, hogy s mint kell megcsinálni. Mást is szoktunk együtt csinálni. 
Sokat játszik velem, de gyakran együtt szerelünk meg ezt-azt a ház körül.

Én nélküle nem tudnék élni. Nagyon, de nagyon szeretem és tisztelem, 
és örülök, hogy ő az én apukám.

Fábián Tiffany, 6. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Kire ütöttem?
A nevem Hegedűs Kitti. Hogy kire ütöttem? Úgy gondolom, hogy 

mindenki saját magára hasonlít a legjobban.
Tizenegy évvel ezelőtt, amikor megszülettem, a rokonok különböző 

véleményen voltak. A dédnagymamám szerint apukámnak az anyjára 
hasonlítok. Mondta is mindig, hogy ez a lány tiszta nagyanyja. A tatám 
viszont a nenám vonásait látja bennem. A nagynéném véleménye meg 
az, hogy olyan vagyok, mint apa. Kicsi koromban dundi és túl nyugodt 
voltam. Ahogy nőni kezdtem, sokat változtam, és ezzel a rólam alkotott 
vélemények is. A szememet az anyukámtól örököltem, sokan azt mondják, 
hogy szép kék szemem van. A mosolygós természetem pedig az apukámra 
hasonlít. Kicsit önfejű vagyok, és akaratos épp úgy, mint a tatám.

A rokonok továbbra is mind más véleményen vannak, ami engem egy 
kicsit zavar, mert én úgy érzem, hogy csakis saját magamra hasonlítok.

Hegedűs Kitti, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Jaj, az a felelés!
– Ki akar felelni? Először? Másodszor? Harmadszor? Senki. Hát akkor 

szólítok én – mondta a magyartanárnő, majd felszólította a dátum szerinti 
felelőt, aki persze én voltam.

Ijedt szememmel az oktatónkra pillantottam, ő pedig újra megismé-
telte, hogy a tízes tanuló felel. Lassan kitoltam magam alól a széket, és 
feltápászkodtam. Hirtelen mindenki rám szegezte a tekintetét. Olyan volt, 
mint egy ítélet, amelyen én vagyok a vádlott, és nemsokára bűnösnek ki-
áltanak ki. Azon gondolkodtam, hogy miért nem így szól a közmondás: A 
nem tanuló gyereket előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Majd elkezdtem 
abban reménykedni, hogy hátha tévesen kicsöngetnek, vagy a tanárnőnek 
eszébe jut valami fontosabb dolog. Vagy ha más nem, hát majd súg valaki. 
Addig gondolkodtam ezen a szerencse dolgon, hogy a pedagógus már az 
ötödik kérdésig elhaladt. Hiába, nem tanultam semmit, még bele se néz-
tem a füzetbe. Nem fogom tudni. Leültem, s evvel véget ért a megalázó 
„ítélet”. A tanárnő egy pillantás erejéig felnézett, majd a magyar nyelvhez 
egy magas, derék katonát sorakoztatott be. Egy rövid szócskával is meg-
erősítette: „egyes”. Ezután minden elsötétült. Vizes, izzadt kezeimmel le-
húztam magamról a takarót. Rájöttem, hogy ez a szerencsétlen felelés csak 
az éjszakámat tette tönkre, nem a magyar osztályzataimat.

Először nagyon sajnáltam, mivel el akartam mondani a tanárnőnek, 
hogy javítani szeretnék. Másrészt pedig örültem, mivel nem tizedikére 
ébredtem.

Kalmár Brigitta, 8. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

Drága Szüleim!
Már egy hét telt el azóta, hogy elutaztatok.
Azóta sok érdekes dolog történt velem. Egyik reggel, mikor kinéztem 

az ablakon, megláttam, hogy esik a hó. Nagyon megörültem. Délután 
kimentem a mamival az utcára szánkózni. Másnapra még több hó esett. 
Ebéd után az udvaron építettünk egy nagy hóembert.

Nagyon várlak Titeket!
Óbecse, 2016. 01. 22. Üdvözlettel: Árpi

Horvát Árpád, 4. osztály, Petőfi Sándor iskola, ÓbecseFodor Edmond, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa
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TUD-TECH

Elképzelhető, hogy nem ez a világ a lehet-
séges világok legjobbika, de hogy rövid 
időn belül a legokosabb lesz, az biztos. 

Legalábbis erről győződhetett meg az a 176 ezer 
érdeklődő, akinek sikerült bejárnia a Földkerek-
ség legnagyobb szórakoztató elektronikai vásá-
rát, a Las Vegas-i Consumer Electronics Show-t 
(CES).

Csodás újítások bizonyítják, hogy nem 
hiábavaló a mérnökök és gyártók globális ver-
sengése, hiszen lehet, hogy egy ötletből – pél-
dául, hogy különböző eszközökbe szenzorokat 
zsúfolunk – ma egy játék születik, ám később 
a mindennapi életünket is élhetőbbé vagy akár 
egészségesebbé teszi.

Egy okospóló például már nemcsak öltöztet, 
hanem a szervezetünket is figyeli: méri a hőmér-
sékletet, a pulzust, a vérnyomást. Az intelligens 
biotapaszt pedig elsősorban az idegrendszert 
károsító, mozgásproblémákkal együtt járó be-
tegségekben szenvedők alkalmazhatják haté-
konyan. Mozgásérzékelőt, gyorsulásmérőt, sőt 

még egy miniatűr szívritmusfigyelőt is beleépí-
tettek a kitalálói.

Számos cég kimondottan az időseknek, kü-
lönböző betegségben szenvedőknek, mozgássé-
rülteknek, illetve vakoknak fejlesztett ki olyan 
eszközöket, szoftvereket, amelyek megkönnyítik 
az életüket. A teljesen mozgásképtelen embere-
ken segít például az a készülék, melynek a szen-
zora beméri és követi a szem legapróbb mozgá-
sait, majd a számítógépen pontosan végrehajtja a 
felhasználó utasításait. Az idei CES egyik sztárja 
az óriáskijelzővel felszerelt okoshűtő volt. In-
ternetre csatlakoztatott kamerákkal nézhetjük 
meg, hogy mi van belül, vagyis nem kell kinyit-
ni az ajtaját és felborítani a készülék benti öko-
szisztémáját. Az okoshűtő időnként leltározza is 

a tartalmát, figyelmeztet, ha fogytán van valami, 
sőt, ha kérjük, megvásárolja nekünk a hiányzó 
élelmiszereket kedvenc online üzletünkből.

Az embereket régóta izgatja a virtuális va-
lóság – s íme, eljött a digitális térbe kalauzoló 
eszközök ideje is. Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Felveszünk egy sisakot vagy szemüveget, sőt vir-
tuális gumiruhát, amelyben pedig már nemcsak 
térhatásban láthatjuk, de ténylegesen át is élhet-
jük a játékokat. Ez lényegében egy búvárruhára 
emlékeztető öltözet, amelyet érzékelőkkel sze-
reltek fel, melyek a legapróbb mozdulatainkat 
is észlelik. Segítségükkel a testünkön is érezzük, 
ami a virtuális valóságban történik, például, 
ahogy egy játékban eltalálnak minket a lövedé-
kek, vagy kézbe veszünk egy tárgyat.

Álmunk  
és fogaink őre
A kényelmes fülhallgató a fejmozgásun-

kat figyeli alvás közben, s következtet belőle 
az alvásunk minőségére. Ha szükségesnek 
látja, altató vagy éppen ébresztő hangeffek-
tusokat küld a fülünkbe.

Az okosfogkefe mozgásérzékelőkkel fi-
gyeli, hogy mindenhol alaposan megmos-
tuk-e a fogunkat. Öt profil társítható hozzá, 
így az egész család fogmosási szokásait el-
lenőrizni tudja – hogy a fogkefe feje cserél-
hető, az magától értetődik.

Nem hiábavaló a versengés

Aki magára ölti ezt a szerkezetet, megtapasztalhatja, hogy milyen érzés egy 20–40 évvel 
idősebb testben létezni

A nyomtatott szoknya még nem  
a hétköznapok divatja

Ez a fejhallgatóhoz hasonlítható szerkentyű állítólag a hajnövekedést tudja serkenteni,  
és a kopaszodók megmentője lehet



11
Jó

 P
aj

tá
s, 

3.
 sz

ám
, 2

01
6.

 fe
br

uá
r 4

.

ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK

Madarat tolláról, a növényt levelei-
ről lehet felismerni. A levelekben a 
természet végtelen változatossága 

tükröződik. Ennek köszönhetően tudják ellát-
ni a rájuk háruló életfontosságú feladatokat. 
A levelek nem a lélek, hanem az élet tükrei, 
nélkülük a növény halálra ítéltetett. A levelek 
között óriások és törpék egyaránt vannak. A 
legnagyobb tagolatlan levelet alighanem Bor-
neó tengerparti mocsarainak trópusi erdeiben 
egy kontyvirágféle fejleszti. Ez akár a három-
méteres átmérőt is elérheti, ekképp óriási felü-
lete több fényt hasznosíthat. Tájaink növényei 
közül a bojtorján levele a legnagyobb, akár 
egyméteres is lehet. A másik véglet a levelek 
miniatürizálódása. Ez a növények egyik vé-
dekezési módja a hideg ellen. Az egymáshoz 
préselődött tömött halmokban növő, ún. pár-
nanövények (a magashegységekben gyakori 
kőtörőfüvek, bizonyos szegfűfajok) a párna 
belsejében megrekedt levegő hőszigetelő hatá-
sát használják ki a fagyban, miközben lebontó 
folyamataik révén még növelik is közvetlen 

környezetük hőmérsékletét. A tasmániai pár-
nanövények távolabbról moháknak látszanak, 
csak nagyítóval láthatók igen apró leveleik és 
virágaik. Bizonyos növényeknek, főleg sivatagi 
cserjéknek (Haloxylon aphila) pedig hiányoz-
nak a leveleik.

A levelek alakja a természet végtelen változa-
tosságát tükrözi. Az egyszerű tojásdad formától 
a hosszúra nyúlt lándzsa alakon át a karéjozott 
és csipkézett szélűekig szinte minden forma elő-
fordul. Annyira csipkézett növények is vannak 
(hérics, édeskömény), hogy a levelük inkább 
rojthoz hasonló. Bizonyos levelek akár három-
dimenziósak is lehetnek, vagyis a főér mellett 
nemcsak kétoldalt, hanem lefelé is áll egy le-
mezük (Onopordum). A fenyők levelei igazi 
különlegességek. A különböző hosszúságú tűk 
belsejében egy vagy két szállítónyaláb fut végig, 
a gyantavezetékek sem ritkák. A levelek magá-
nyosan, kis csoportokban, vagy összetett leve-
leket alkotva is állhatnak. Szárnyasan összetett 
levele van például a kőrisfának és az akácnak, 
tenyeresen összetett levelű pedig a szamóca, 

a vadgesztenye vagy a hunyor. Szinte minden 
levél szerkezetében felfedezhető valamilyen 
szimmetria. Ez leggyakrabban kétoldalas, vagyis 
a levél egyik oldala olyan, mintha a másik tü-
körképe lenne. Olykor aszimmetrikus formák is 
előfordulnak. A szilfák leveleinek egyik oldala 
olyan, mintha nagyobbra nőtt volna a másiknál. 
Bizonyos leveleknél a levélnyél nem a lemez szé-
lét köti össze a szárral, hanem alulról csatlako-
zik a lemezbe, és a levél apró esernyőt formáz 
(sarkantyúka). Más növények különböző alakú 
leveleket növesztenek fiatalabb és idősebb kor-
ban. Ilyen felemás levelű növény a borostyán. 
A fiatal, kúszó hajtásain ötkaréjú, sötétzöld, 
foltos levelek nőnek, az idősebb, virágzó haj-
tásokon viszont szív alakú levelek láthatók. A 
filodendron fiatal levelei épek, de a később kép-
ződők osztottak, néhol a levél fejlődése során 
meginduló szövetelhalások következtében lyu-
kacsosak. A vízinövények között vannak olyan 
fajok, amelyeknek még a víztükör alatti és feletti 
levelei is különböznek (víziboglárka, sulyom) 
egymástól. 

A növényi élet tükre a levél

A legaranyosabb juhfajta
A különleges és bájos kinézetükről híres wallisi feketeorrú juhok fő-

leg Svájc délnyugati részén, Felső-Wallisban élnek, de Ausztriában, 
Bajorországban és más svájci kantonokban is tartanak feketeorrút. Jel-
legzetes foltozottsága a fülek végéig futó, egybefüggő fekete színű szőr-
takaró, mely befedi a pofákat és az orrot is. Emellett az elülső térd, a 
lábvégek és a pata szintén fekete. Mindkét nem erőteljes növekedésű, 
csavart szarvat visel. 

A wallisi feketeorrú gyapja vastag, a teljes testen egyenletes, dur-
vaszálú, göndörödő. A fajtára jellemző a nyugodt, kiegyensúlyozott 
viselkedés, a gondozójával szembeni teljes bizalom. Kiválóan alkalmaz-
kodott a magashegyi körülményekhez. Kis igényű és jól mászik, így a 
meredek, köves lejtőkön is legelhet. A nyájat egyik legelőhelyről a má-
sikra a legtöbbször az idősebb állatok vezetik.

Mit gondolsz: idősebb vagy fiatalabb borostyánlevél látható a képen?

A bojtorján levele a legnagyobb, a népi gyógyászatban főzetét 
különböző bőrbajok, mint a sömör, ekcéma, ótvar ellen, de 

hajhullásra, pattanásokra, torokgyulladásra is javasolják
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MESEVILÁG

Van nekem egy kertem. Benne télen-nyá-
ron rigó ül az ágon. Feketerigó. Regge-
lente rigófüttyel köszönt engem, s ha a 

kertben üldögélek, mindig a fölibém hajló ágra 
telepedik, onnét mondja a meséit. Mert bizony 
az én rigóm mesemondó kisrigó. Ezt a mesét is 
tőle hallottam:

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy má-
zas korsó, benne egy szem borsó. Ezt a borsó-
szemet elvetette a kertjébe az egyszeri kismadár. 
Mert kertje is volt az egyszeri kismadárnak, a 
fészke mellett. 

Ezután nem tett egyebet: eldicsekedett fű-
nek-fának, hogy mennyi borsó terem majd neki 
a kertjében, gond nélkül élhet belőle télen. Ki is 
kelt a borsó. Icipici szára zöldellt a világba. Meg-
örült a kismadár, sietett az Esőhöz. 

– Eső, Eső, kedves Eső – kopogtatott be hoz-
zá –, siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg 
a kertem! 

– Ebben a hónapban szabadságon vagyok 
– válaszolta az Eső mérgesen a háborgatásért, és 
becsapta ajtaját. 

– Jaj, elszárad a borsóm! – ijedezett a kisma-
dár, s a kútágasra rebbent. Onnét kiáltott le a 
kútnak: – Gémeskút, kedves kút, siess hozzám, 
kikelt a borsóm, locsold meg a kertem! 

– No, még ilyet! – képedt el az öreg gémes-
kút. S a kútágas akkorát reccsent mérgében, 
hogy ijedten röppent fel róla a kismadár. 

Ahogy becsapta ajtaját az Eső, tüstént lelo-
hadt a mérge, és sajnálni kezdte az egyszeri kis-
madarat. Fel is keltette a fiát, Záport: 

– Eredj, édes fiam, locsold meg kicsit a kis-
madár kertjét, kertjében a borsót! 

A gémeskútnak is megesett a szíve a kisma-
dáron, s küldte a teli vödröt, öntözze meg a bor-

sót. No, nagyot nézett a Zápor, amikor feleúton 
megpillantotta a lassan ballagó vödröt. 

– Ki látott már ilyen csodát: maga megy a 
teli vödör! – rikkantotta, és megkérdezte, hová-
kihez. 

– A kismadár borsóját megyek meglocsolni 
– válaszolta a vízzel teli vödör. 

– Nem oda Buda! – zendült a Zápor szava. 
– A kismadár borsóját én locsolom meg! 

Azzal már zúdult is a Zápor az égből a kis-
madár kertjére. 

– Jaj, itt az özönvíz, vízözön! – ijedt meg a 
kismadár a lombok alatt, s csak akkor könnyeb-
bedett meg a szíve, amikor a szivárvány hídját 
verte fel az égre. Akkorra ért oda a vizesvödör. 

– Hát te mit keresel a kertemben? – csodál-
kozott a kismadár. 

– Locsolni jöttem! – felelte a vödör, s azzal 
loccs! – már meg is öntözte a Zápor fürdette 
borsót. A kismadár siránkozva nézte a tenger 
tócsát. 

– Jaj, oda a borsóm! – sírdogált. De a bor-
sót nem mosta el a tenger tócsa! Sőt: egykettőre 
bokrosodni kezdett. 

– Borsócskám, borsócskám, de megnőttél! 
– örvendezett borsójának a kismadár. – Bizony 
eljött a kapa ideje! 

Azzal elröppent a kapás emberhez. 
– Kedves ember, kapás ember – kopogtatott 

be az ablakon –, hozd a kapád, kapáld meg a 
borsóm. 

– Jó, jó, kismadár, megkapálom én szívesen, 
ha meg tudunk egyezni a fizetség dolgában! 

Abban egyeztek meg, hogy a fele termést a 
kapás kapja. Meg is kapálta a borsót még aznap. 
Másnapra már szedhették is róla a borsót. Cso-
da egy borsó volt! Színarany volt minden sze-
me! Bizony elállt az ember szeme-szája, amikor 
beállított a fizetségért! Csak a kismadár keser-
gett: 

– Ó, én szerencsétlen, szegény kismadárka, 
egyszer vetek borsót, egyszer gazdálkodom, 
hogy legyen télire való eleségem, akkor is csak 
aranyborsó terem nekem! 

– Add nekem az aranyborsót, kismadár 
– mondta az ember –, cserébe minden télen ma-
got szórok neked az ablakpárkányra! 

A kismadár örömest odaadta az aranyborsót, 
s azóta minden télen odaszáll járandóságáért az 
ablakpárkányra; mert azt mondanom sem kell, 
hogy mindörökre felhagyott a gazdálkodással. 
Kertje sincs többé, de fészke ott van minden 
kertben, a ti kertetekben is.

Tordon Ákos

A kismadár kertje



1�
Jó

 P
aj

tá
s, 

3.
 sz

ám
, 2

01
6.

 fe
br

uá
r 4

.

1914.
Július 26.
Vacsoránál ülünk, mikor bejött Gyenes ko-

mornyik egész ostoba arccal, megállt az ajtóban 
és ránk bámult. Pál türelmetlenül rászólt:

 – Na mi van, nem hozza az ételt? – Gyenes 
becsületes, buldog szemei olyan ijedtek, hogy 
mindjárt észrevesszük, hogy valami nincs rend-
jén. 

– Most telefonáltak Pestről, hogy (nagyot 
nyel) Giesl nagykövetünk elhagyta Belgrádot, 
mert a szerbek nem adtak kielégítő választ az 
ultimátumra – mondja a komornyik.

Pál gyorsan rám néz, azután üres tányérra. 
– Na... és... a vacsorát azért csak hozhatja!
Mikor Gyenes kifordul: – Végre megadjuk 

nekik!
Én nem szólok semmit. Csak később, vacso-

ra után kezdünk beszélgetni. De csak percnyi 
teendőkről; mit is kell vinni a háborúba. Persze 
csak könnyű dolgokat, hiszen nyár van és őszig 
úgyis vége lesz a háborúnak.

Úgy beszélünk róla, mint egy vadászkirán-
dulásról. Ez átsegít az első perceken, legyőzi a 
buta remegést a belsőmben, agyonbeszélem azt 
a fojtogató érzést a torkomban.

Számítani kell esős éjjelekre, és orvosságot 
kell vinni.

Előveszek egy papírost, és írom, mi min-
dent kell vásárolni. Pál a pipáját szívja az öreg 
bőrszéken, a boglyakemence mellett. Úgy tesz, 
mintha hallgatná, hogy mit mondok, de a sze-
mei messze elnéznek a falakon keresztül, és 
látom, hogy másra gondol. Hirtelen felugrik és 

kimegy. Pár perc múlva visszajön, és boldogan, 
megelégedetten nevet. Milyen gyerek arca van! 
Kardot hoz magával, megáll, lassan, áhítatosan 
kihúzza, és az ujja végigszalad az élén. Velem 
forogni kezd a szoba, a kardon rozsda van, de 
nekem úgy tetszik, hogy véres... Most, csak most 
fogom fel, hogy ezzel a karddal embert fog ölni; 
nem kirándulás, nem katonásdiról van szó, de 
életről vagy halálról. És az ellenségnek éppoly 
éles a kardja! Ordítani szerettem volna ebben 
a percben; szerencse, hogy újra bejött Gyenes. 
Pestről telefonáltak, hogy az uccán katonazene 
játszik és óriási néptömegek tüntetnek a háború 
mellett. Móric (Esterházy), Gyuri sógor (Pallavi-
cini), Zichy Aladár a kaszinó ablakából lelkesítő 
beszédeket mondanak; fáklyás menetek járnak 
az uccákon.

Éjfélkor lefeküdtünk. Pál már alszik, én az 
ablaknál a gyertya mellett írok. Az éjtszakának 
a lehelete nehéz a sok virágtól. Magamban bú-
csúzom Teszértől, a békétől, minden bokortól, 
minden fától... Hogy égnem a szemeim a ki nem 
sírt könnyektől!...

Mert nem szabad most sírni Erőre, emberfe-
letti erőre van szükség, nemcsak a férfiaknak, de 
még inkább nekünk. Most jön a nagy vihar, meg 
kell állni benne, meg fogunk állni benne!

Július 27.

(...) Vacsora után felhúztam a gramafont. 
A zene átsegített sok mindenen, jobb, mint a 
beszéd. A beszéd nehézkes és fájós ilyenkor, 
mert gondolkodni kell... Csak nem gondolkozni 
most!

Józsival táncolok, az idő gyorsabban múlik. 
Tangót táncolunk – az utolsó tangót békeidő-
ben. Mikor fogunk újra táncolni? ... A nagy győ-
zelem után?

11 órakor előállt az autó.
Józsi tréfált: – Holnapután megyek, megállj, 

kutya Szerbia!
Ő igazán örül a háborúnak, és amikor nagy 

lármával elpöfékelt a gép és újra csend volt a ma-
jorban, összenéztünk Pállal. Az első búcsú vala-
kitől, aki odamegy. Külsőleg semmi különbség, 
az élet más, mint a regények. Fáradtan, szótlanul 
lefeküdtünk.

Pál még nem kapott behívót, majd talán hol-
nap.

GYÖNGYHALÁSZ

Mindennek vége!
Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója

(Részlet)

Az a „nagy győzelem” sohasem követke-
zett be, amiről Andrássy Ilona grófnő 

a naplójában ír. Katasztrófa lett. Nagy világ-
katasztrófa. Az I. világháború, amelyet majd 
két évtized múltán egy még nagyobb köve-
tett. Csak a grófnő és az „egyszerű ember” 
komornyik érezte meg már az első pillanat-
ban, hogy a háború nem „vadászkaland”, és 
hogy az erőszak ellentétben áll minden józan 
értékrenddel. Azok a férfiak, arisztokraták 
– akik e szöveg tanúsága szerint csak egy 
kis lovagias csetepaténak képzelték a hábo-
rút Szerbia ellen, az orosz hadsereget pedig 
tehetetlen gépezetnek – nagyot csalódtak, és 
szörnyen megjárták. Esterházy Pál, Andrássy 
Ilona férje 1915-ben a galíciai fronton esett 
el. Ilona már 1914-ben jelentkezett ápolónő-
nek a frontra (azt remélte, hogy követheti a 
férjét), de kisebb kórházi szolgálatok után 
csak 1915-ben kapott engedélyt, hogy ápoló-
nőként hivatalosan is frontszolgálatot teljesít-
hessen – de az olaszországi frontra helyezték, 

miközben megkapta az értesítést férje halálá-
ról is. 1916-ban, fáradtan, betegen, megtörten 
tért haza hathetes szabadságra, de már többet 
nem ment vissza. 1917-ben feleségül ment 
Cziráky József grófhoz, ahhoz a Józsihoz, aki-
vel azt a nevezetes „utolsó tangót” táncolta a 
békeidőben. Második férje dénesfai birtokán 
éltek, majd az államosítást követően egyik 
alkalmazottjuk házában kaptak elszállásolást. 
Itt, a „tartalékaik”-ból, a nép által megbecsü-
lésben éltek 1960-ig, Cziráky gróf haláláig. 
Andrássy Ilona 1967-ben, Kanadában hunyt 
el, ahova férje elhunytát követően fiához köl-
tözött. 

Andrássy Ilona (1886–1967) Magyar-
ország egyik legbefolyásosabb arisztokrata 
családjának sarja, gróf Andrássy Gyula, a 
kiegyezés legendás politikusának unokája, 
ifjabb gróf Andrássy Gyula (a naplóban: Duci 

bácsi; bátyja, gróf Andrássy Tivadar halála 
után feleségül veszi annak özvegyét, az And-
rássy lányok anyját, Zichy Eleonóra grófnőt) 
belügy-, majd külügyminiszter nevelt lánya.  
Naplója halálát követően, 1971-ben került 
elő a férje dénesfai kastélyában folyó tataro-
zási munkálatok során. Feltételezik, hogy a 
naplót Cziráky József más tárgyakkal együtt 
az államosítást megelőzően falaztatta el kas-
télyának lépcsőföljárata alá. Az első világhá-
ború kitörésének centenáriumára, az Európa 
Könyvkiadó jelentette meg Kovács Lajos 
gondozásában és szerkesztésében. 2015-ben 
megjelent második kiadása. Kovács Lajos 
Drága szerelmem! címmel a grófnő levelezé-
séből dokumentumregényt jelentetett meg 
2015-ben.

Jó olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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A NÉPHAGYOMÁNYTÓL A MŰVÉSZETIG

A farsang hossza évről évre változik, mivel 
zárónapja a húsvét időpontjához kötő-
dik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot 

megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz 
hamvazószerdáig tart. Az idén rövidre szabott 
lesz ez a vidám időszak, ugyanis hamvazószerda 
február 10-ére esik.

Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen 
változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, 
gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, 
bolondozás, eszem-iszom, és az advent lezárulá-
sával a párkeresés, udvarlás időszaka. A farsangi 
szokások a középkorban honosodtak meg, és 
számos idegen nép kultúrájának hatása érvé-
nyesült bennük. A városi polgárság elsősorban 
a német hagyományokat vette át (erre utal az el-
nevezés is az olasz carneval helyett), az arisztok-

rácia körében viszont az olasz és francia szoká-
sok terjedtek el inkább el. Fellelhetők azonban 
pogány germán vagy éppen ókori görög, római 
motívumok is. 

Maga a szó német eredetű, faseln, jelentése 
fecsegni.

Ebben az időszakában már az ókori Rómában 
is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés tánc-
mulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, 
a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok 
egy álló hétig tartottak, a szegényeket megvendé-
gelték, a családtagok ajándékokat adtak egymás-
nak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátorvia-
dalokat is. Latin nyelvterületen a carneval szó a 
farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. 

Magyarországon már Mátyás korában divat-
ban voltak bizonyos olasz mintákat követő álar-
cos mulatságok, sőt II. Lajos udvarában harci 
játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben 
rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, 
az ördög művének tartotta, és üldözte is. Dacára 
az egyházi tiltakozásnak, a farsang időszakának 
megünneplését nem tudták visszaszorítani. An-
nak ősi, pogány gyökerei, melyek szoros kapcso-
latban állnak a termékenység-, bőségvarázslás-
sal, a tél elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz 
beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal 
erősen éltek a nép hagyományaiban. 

Farsang ünnepéhez kötődik Magyarorszá-
gon a népi színjátszás kialakulása. A különfé-

le maszkos alakoskodásokból nőttek aztán ki 
a különféle dramatikus játékok, amelyekben 
tipikus alakokat személyesítettek meg. Ilyenek 
voltak a cigány, a betyár, a koldus, a vándorárus, 
a menyasszony, vőlegény. Kedvelt volt a férfi-
női szerep- és ruhacsere. Szívesen alkalmaztak 
állatmaszkokat is, gyakran feltűnik a játékokban 
a kecske, a ló, a medve.

A legismertebb alakoskodó szokás magyar 
nyelvterületen a mohácsi busójárás. A délszláv 
eredetű sokácok faálarcos felvonulásairól már a 
XIX. századból vannak feljegyzések, a sokácok 
ezt a farsangot záró eseményt poklada (átöltö-
zés, átváltozás) néven említik.

A nagyobb falvakban tartott álarcos, jelme-
zes felvonulásokat legtöbbször a farsang utolsó 
napjaiban, azaz farsang farkán rendeztek. A 

menetben ott haladtak a tipikus figurák (cigány, 
koldus, betyár, vándorkereskedő, borbély...), 
időnként megálltak, és rögtönzött tréfás jelene-
teket adtak elő. Gyakran szerepelt a menetben 
egy álmenyasszony, illetve álvőlegény is, és ha 
abban az időben nem tartottak valódi lakodal-
mat a faluban, tréfás esküvőt rendeztek nekik. 
Legtöbbször rendeztek téltemetést vagy far-
sangtemetést is. A telet általában szalmabáb sze-
mélyesítette meg, de lehetett csúf  öregasszonyt 
ábrázoló rongybábu is. Ezeket aztán elégették, 
vagy betemették a hóba.

Farsang időszakában sokfelé rendeztek bálo-
kat, táncmulatságokat.

Tavaszváró vigadalom, a farsang

Tudod-e?
A hamvazószerda neve onnan szárma

zik, hogy az őskeresztények vezeklésként 
hamut szórtak a fejükre, ez a XII. századtól 
az egyházi szertartás része lett (hamvaz
kodás). Az ókereszténység idején a me
zítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános 
bűnösöket a püspök a templomba vezet
te, majd miután a bűnbánati zsoltárokat 
elimádkozták, fejükre hamut hintett, és 
kiutasította őket a templomból. A kiuta
sítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos 
volt a templomba belépniük.

Farsangi köszöntő

Belgiumban a karnevál nagy hagyománynak örvend, elsősorban a 
vallon területekenBusók Mohácson

Farsang az iskolában

Fánk nélkül nincs farsang
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MÚLTIDÉZŐ

A nehéz évszázadok alatt, az Oszmán bi-
rodalom fénykorában, amikor kontinen-
sünk kénytelen volt védekezni a török 

támadások ellen, Európának igazi hősökre volt 
szüksége. Olyanokra, akik nem keresztbe tett 
kézzel ültek, és várták a csodát, hanem a kezükbe 
vették a dolgokat, és úgy döntöttek, maguk tesz-
nek valamit, nem várnak mások segítségére. Való-
színűleg ilyen gondolatok fordultak meg Savoyai 
Jenő agyában is, amikor úgy döntött, hogy a kato-
náival megtámadja a Tiszán átkelő török sereget. 

Lehet, hogy híre nem akkora, mint Nagy Sán-
doré, és nem olyan hatalmas, mint Napóleoné, 
de Savoyai Jenőt kétségkívül a történelem legna-
gyobb hadvezérei közé kell sorolnunk. Az olasz 
származású, francia neveltetésű osztrák hazafi 
Eugéne-Francois de Savoie-Carignano, Carig-
nan hercege, Párizsban született 1663. október 
18-án. A természettudományok kedvelője volt. 
A király, XIV. Lajos szerzetesi pályára terelte a 
fiatal herceget, annak ellenére, hogy őt a katona-
ság és a harc érdekelte. Amikor a török veszély 

1683-ban elérte Európa szívét, Bécset, Savoyai 
azonnal megérkezett a helyszínre, és felajánlotta 
szolgálatát I. Lipót Habsburg császárnak. A kö-
vetkező években számos törökellenes csatában 
vett részt, majd az 1690-es évek első felében a 
franciák ellen harcolt Észak-Itáliában. Később 
átvette a magyarországi csapatok vezetését. 

A Savoyai-dinasztia carignanoi ágából szár-
mazó herceg számunkra, vajdaságiak számára kü-
lön jelentőséggel bír, mivel vidékünkön, Zentánál 
1697. szeptember 11-én legyőzte a Tiszán átkelő 
török sereget. A török sereg, kb. 70 ezer katonával 
eredetileg Erdély ellen indult II. Musztafa szultán 
és Elmas Mehmed nagyvezírrel az élen. Szeptem-
ber 10-én Zentához érkeztek. A folyón keresztül 
rögtönzött hajóhidat építettek. Savoyai valamivel 
kisebb császári serege váratlanul, már a folyón 
átkelő katonákat megrohamozta, és nagy vere-
séget mért rájuk. Sikerült kettévágni a tömeget, 
ugyanis az ellenfél egy része már átkelt a vízen, 
és hamarosan bekerítve találta magát. Az oszmán 
sereg egyharmada, kb. 25.000 török esett el (so-
kan nem is a csatamezőn, hanem oda igyekezve). 
Köztük magas rangú parancsnokok, bégek, agák, 
pasák, de a szultánnak sikerült elmenekülnie. A 

keresztény oldalon jóval kisebb, szinte jelenték-
telen veszteségek voltak, mindössze néhány száz 
halott. Jelentős hadizsákmány a keresztények ke-
zébe került. Mindkét fél tüzérséget is használt, így 
sok új ágyúra tettek szert Savoyaiék. 

A zentai csata az egyik legjelentősebb győ-
zelem a 16 évig tartó nagy bécsi háború idején. 
Bizonyította Savoyai kiváló katonai tehetségét és 
megfontoltságát. 

A bécsi háború legfontosabb eredménye volt 
a törökök kiűzése Magyarországról. Az 1699-es 
karlócai béke értelmében a hódoltság térsége 
felszabadult a 150 évi török uralom alól. 

A zentai hős később részt vett a spanyol 
örökösödési háborúban, amelyben vereséget 
mért a franciákra, a lengyel örökösödési hábo-
rúkban, valamint a péterváradi sáncoknál ví-
vott ütközetben 1716-ban. Ő vezette a Futaknál 
gyülekező keresztény sereget, amely a törökök-
kel küzdött meg. Sok csatát túlélve megérte az 
időskort, 1736-ban halt meg 72 évesen. Sosem 
nősült meg és nem volt közvetlen leszárma-
zottja sem. 

Szolgálatáért és törökellenes küzdelmeiért az 
uralkodóktól birtokokat kapott. A leghíresebb 
magyarországi birtoka a ráckevei uradalom, egy 
gyönyörű barokk stílusú kastéllyal volt ékesítve, 
amelyet Johann Lucas von Hildebrandt terve-
zett. 

A zentai győzelem dicsőségét több emlékmű 
őrzi. A legelsőt 1895-ben állították a magyar 
honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából. A 
budai várban is ott áll Savoyai Jenő lovas szobra, 
amely eredetileg Zentán kellett volna, hogy fel-
állíttassék, és Bécsben is a Hofburg palota előtti 
téren áll egy Savoyai-szobor.

Gyarmati Balázs történész

A történelem nagy hadvezérei
Savoyai Jenő, a zentai csata hőse

Savoyai Jenő

Savoyai Jenő szobra a budai várban

A ráckevei Savoyai-kastély

A zentai csata
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MENŐ FEJEK

Hógolyócsatára fel!

Igazi téli történet a lettországi Snowtime!, amely a csapatjátékról, a ka-
landvágyról, a versenyszellemről és a téli szünet igazi jelentéséről szól. A 
Snowtime! emlékeztet arra, hogy a gyerekek egykor nem számítógép előtt 
lustálkodtak, hanem élvezték a tél örömeit, pláne ha hó is volt. Története 
szerint egy gyerekcsoport a téli szünet idején egy eldugott, hóval fedett 
kis faluban elhatározza, hogy nagy hógolyócsatát rendeznek. Két csapatot 
alkotnak, egyiket Luke, a másikat Sophie vezeti, mindketten 11 évesek. A 
lány a legjobb barátaival szövetkezik, amíg a fiú „harcostársakat” keres. Az 
lesz a győztes, aki a tél végéig elfoglalja a hóvárat, a csata azonban valósá-
gos hógolyóháborúvá válik. A Snowtime! csaknem elfeledett téli játékokat 
elevenít fel, mint a hógolyózás és a szánkózás. 

Mókás mókusok 

Kalandos történetbe csöppenünk, az Alvin és a mókusok 4 – A mókás 
menet főhősei, a bajkeverő mókás mókusok által, akik egyébként szeret-
nének nyugodtan élni. Számukra a nyugalom éneklést, mértéktelen evést 
és rendetlenkedést jelent, nevelőapjuk, Dave viszont felforgatja a békés 
hétköznapokat. Meg szeretné kérni a barátnője kezét, és meg akar sza-
badulni a mókusoktól, hogy ne álljanak új családja útjába. De lehet, hogy 

mindez nem is igaz. A fékezhetetlen Alvin, Simon és Theodore néhány 
őrült félreértésnek köszönhetően mégis azt hiszi, hogy ez a helyzet, és bár-
mire hajlandó a frigy megakadályozása érdekében. Először is megszöknek 
otthonról, hosszú útra indulnak, hogy előbb érjenek Dave választottjához, 
mint ő maga, és megakadályozzák a katasztrófát. Ami így aztán ki is tör. 

Mese a félős dínóról 

Szívmelengető történetet tár elénk a Dínó tesó vagy Jó dinoszaurusz, 
amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi történt volna, ha a dino-
szauruszok pusztulását okozó aszteroida elkerüli a Földet, és a gigantikus 
állatok a mai napig életben maradnak. A nagy kaland középpontjában egy 
Arlo nevű apatoszaurusz áll, aki különös, emberi barátra tesz szert. Mi-
közben egy titokzatos és zord vidéken vándorolnak, Arlo megismeri az 
erőt, amit csak az adhat, ha szembenéz a félelmeivel, és megtapasztalja, 
mire képes valójában. 

Visszatért a régi kedvenc

A Snoopy és Charile Brown – A Peanuts film történetébe beköszön 
a szerelem. Charlie Brown, a világ talán legismertebb, legkerekebb fejű 
örök vesztese, a kisiskolás, akinek soha, semmi sem sikerül, belevág éle-
te legnagyobb, legkockázatosabb vállalkozásába: meg akarja szólítani az 
osztályukba érkezett új lányt. Próbálkozását izgalmas és fordulatos kalan-
dok kísérik: osztálybuli, táncverseny, jéghoki, a Háború és béke, valamint 
egy titokzatos módon tökéletesre sikerült dolgozat. Mindeközben Charlie 
kutyája, Snoopy, légi csatába keveredik ősi ellenségével, minden pilóták 
legveszélyesebbikével, a Vörös Báróval. 

A tél animációs filmjei
Az alábbiakban négy animációs filmmel foglalkozunk,  

amelyek ezen a télen jelentek meg, vagy jutottak el mozijainkba.
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SZTÁRHÍREK

A zenevilág újdonsága

Aurora Aksnes egy fiatal feltörekvő norvég énekesnő. Mindössze 
19 éves, de már bemutatkozott néhány dallal és kislemezzel. 

Aurora első nagylemeze az All My Demons Greeting Me as a Friend 
márciusban jelenik meg, és tizenhét dalt tartalmaz. Hangzásvilágát 
tekintve az énekesnő kezd eltávolodni a védjegyévé vált, szelíd scan-
dipoptól. Az új album zeneszámait leginkább a magabiztos, feel-good 
pop fogja jellemezni a sötétebb stílusú Murder Song után. Habár 
stílusa változatlanul sötét és titokzatos lesz, új stílusjegyeket is felfe-
dezhetünk benne. Aurora Aksnes nemrég új dallal örvendeztette meg 
egyre növekvő rajongótáborát, a dal címe Conqueror, és természete-
sen helyet kap debütáló albumán. 

Új lappal indul

Belinda Carlisle 1978-ban robbant be a köztudatba a The Go-Go’s 
nagysikerű amerikai lánycsapat énekesnőjeként, majd a zenekar 

1985-ös felbomlása után szólókarrierbe kezdett, és a kilencvenes évek 
egyik legnépszerűbb sztárja lett. A sikert azonban nem tudta jól fel-
dolgozni. Utolsó szólóalbuma 2007-ben jelent meg Voila címmel. Az 
énekesnő az elmúlt tíz évben Franciaországba költözött, elsajátította 
a kundalini jógát, képesítést is szerzett belőle, valamint Kalkuttában 
állatmenhelyet nyitott. Belinda most úgy érzi, itt az ideje, hogy vis-
szatérjen, és új lappal induljon. Egy jógamantrákat tartalmazó lemezt 
készít, amelyet a pop-hangzásra épít, és az idén ad ki. Az énekesnő 
egy interjúban arról beszélt, hogy zenei szempontból kísérleti kor-
szakát éli, és akkor is örül az új albumnak, ha nem lesz sikeres. Mint 
mondta, a Voila volt az első lemeze, amelyet tiszta szívből készített, és 
ezentúl nem is akar másképp dolgozni. Az album megjelenése után 
Belinda turnéra indul Ausztráliába, hogy az új dalok mellett régi nagy 
slágereivel is elbűvölje hűséges rajongóit, majd a The Go-Go’s ismét 
összeáll egy augusztusi koncertkörút erejéig, vélhetően utoljára.

Visszatérését tervezi

Krisz Rudi a 2000-es évek egyik legsikeresebb magyarországi elő-
adója volt, azután pedig jó ideig nem hallhattunk felőle. Erről 

egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy mivel lejárt a szerződése, ke-
vesebbet lépett fel, mivel pedig gyerekkora óta zongorázik, hajókon 
kezdett el zenélni, és hónapokig távol volt. Az előadó arról is beszélt, 
hogy párjával, Szilvivel hét és fél éve vannak együtt, szerelmük kiállta 
az idő és a távolság próbáját, időközben viszont elhunyt az édesanyja, 
így nehéz pillanatokkal is meg kellett küzdenie. Krisz Rudi jelenleg a 
visszatérésén dolgozik, ismét szeretne beépülni a köztudatba. Ebbéli 
ambíciójának bizonyítéka, hogy nemrég jelentette meg legújabb, Like 
a Brother című dalát. Az énekesnek egyébként annak idején a Ho-
mokba rajzolt szerelem hozta meg az áttörést.

Barátok  
és zenei partnerek 

Nem titok, hogy Lady Gaga gőzerővel dolgozik ötödik stúdióal-
bumán. A Golden Globe-gálán hivatalosan is bejelentette, hogy 

az idén érkezik az új korong. Azóta viszont az is kiderült, hogy a le-
mezen Elton John is közreműködik. Az albumról annyit tudni, hogy 
Gaga visszatér régi producertársához, RedOne-hoz, akinek több slá-
gerét is köszönheti. Elton John a napokban egy interjúban beszélt a 
lemez hangzásvilágáról, elmondása szerint olyan lesz, mint a Yoü and 
I és a Bad Romance dalok. Elton John arról is szólt, hogy nem volt el-
ragadtatva az énekesnő legutóbbi, Artpop című albumától, de nagyon 
dicsérte együttműködését Tony Benettel és szereplését az American 
Horror Storyban. Elton John és Lady Gaga zenei találkozása egyéb-
ként nem meglepő. Az énekesnő szinte családtagnak számít Elton 
családjában, hiszen ő mindkét gyermekének a keresztanyja. 
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BIZALMAS SOROK
„Kedves Bizalmas sorok!
Az én problémám összetettebb, mint a bűvös kocka, és tragikus, mint 

Gwen Stefani szólóalbuma. Ráadásul annyira fura, mintha a Death
starst kereszteznénk Miley Cyrusszal. A helyzet az, hogy egyszerre van 
túl nagy önbizalmam és önbizalomhiányom is. Na, ugye, én mond
tam, hogy fura. Az iskolában, ha vissza kell szólni valakinek, mindenki 
tőlem várja az Oscart érő beszólást, amit meg is kapnak (a józan ész 
határain belül, mert mások női felmenőit nem szép dolog emlegetni). 
Órán viszont, ha hibázok, mindig attól félek, hogy mit fognak gondolni 
rólam. Ez normális? Á, inkább olyan, mint az avantgárd 
metált éneklő Justin Bieber. De a ráadás még csak 
ezután jön, és ez is kétrészes: 1. van az iskolában 
egy lány, a menő, cigizőbulizó bandában, aki az 
idén felvett egy olyan stílust, amely nagyon ha
sonlít az enyémhez. Ha mindkettőnkön egyforma 
cucc van, attól félek, hogy… hát nem is tudom 
(most, hogy ezt leírtam és átolvastam, legszíveseb
ben sírnék, olyan bénán hangzik, de ez az igazság, 
nem tudok segíteni rajta), és a 2. a stílusom, ami 
gót. Régóta kutatok a gót szubkultúra után, és bár 
voltak kisebbnagyobb megingásaim, végül mindig 
visszatértem ehhez. Nos, a problémám az, hogy a 
nagymamám a stílusom miatt azt mondta, hogy 
elégetné a ruháimat (ilyet egy lány sem hall szíve
sen), és hogy megszállt az ördög, meg azt is, hogy 
a gótok ördögimádók. Erről is olvastam, és én úgy 
tudom, hogy a gót nincs hithez kötve. Viszont az 
akkor is fáj, hogy a NAGYIM ezt mondta rám. Kér
lek segíts, mit tegyek?! Mert ha végignézek a levé
len, a jinjang helyzetemen, a fejemben egyszerre 
üvölt Adele és a Count Raven. KÉRLEK, SEGÍTS!

Nevergreen”
Válasz:
Kedves Nevergreen!
Válaszomat a leveled végéről kezdem. A nagymamád őszinte, sok-

koló és bántó durvasága, ha hiszed, ha nem, féltésből ered. Félt, hogy 
azzal, hogy nagyon különbözöl, szinte kiugrasz a stílusoddal a veled 
egykorúak társaságából, az életben gondjaid lesznek, olyan társaságba 
keveredsz, ami nem annak a közösségnek a szellemiségében és életmód-
jában él, mint ő maga és a szüleid is. Fél attól, hogy nagyon eltávolodsz 
tőle, hisz nem egyeznek az értékek és értékrendszerek, amely szerint 
éltek. Pl. ha ő keresztény, Istenhívő, te pedig azokat az értékeket meg-
tagadó hitben élsz, akkor bizony, nem csupán egy konfliktus alakul és 

alakulhat ki köztetek. Fél attól is, hogy egyedül maradsz, hisz ha jobban 
körülnézel, a közvetlen közeledben kevesen vannak, akik úgy gondol-
kodnak és öltöznek, mint te. Fél attól, hogy csodabogárnak tartanak, és 
kiközösítenek. Vigasztaló legyen a nagymamád számára, hogy általában 
a fiatalok, mondhatom úgy is, „kinövik” az ilyen öltözködésben, zenei 
stílusban, gondolkodásban „robbantó” és kirívó, „különc” korszakot. 
Idővel a nagy keresésben megtalálják önmagukat minden szempontból. 
Mondd meg a Nagyidnak, hogy nagyon megbántott azzal, amit rólad 
mondott. Bizonyítsd be neki, hogy te továbbra is az ő kedves, segítőkész, 
nagyszüleit és szüleit, testvéreit szerető unokája maradtál. Ami az önbi-

zalom kérdését illeti, tudnod kell, hogy az emberben nagyon sok 
szempontból kettősség van. Ugyanazoknak a tulajdonságok-
nak, érzelmeknek mind a két véglete megvan bennünk, és a 
helyzettől és a szereplőktől függően mutatkozik meg az adott 
tulajdonságnak, személyiségjegynek a mértéke, manifesztáló-
dása. Így egy adott helyzetben teli lehetünk pl. önbizalommal, 

a másik általában ismeretlen, veszélyes, vagy éppen 
kellemetlen helyzetben, igencsak le tud csökkenni 
az önbizalmunk mértéke. Mivel senki sem tökéle-
tes, engedd meg magadnak és többieknek is, hogy 
az aznapi Oscar-díj ne mindig a tiéd legyen. Pró-
báld ki, mi történik, ha nem kapod fel elsőnek a 
labdát, és nem te szólsz vissza a többiek helyett. 
Biztos, hogy nem fog összedőlni a világ.

A leveledet olvasva úgy érzem, hogy te na-
gyon szeretnél más lenni a többieknél, egyedi és 
megismételhetetlen. Keresed az egyedi stílusodat 

(még a levélírásban is! ), ugyanúgy, ahogyan a 
többi serdülő is keresi, és megesik, hogy másol-
játok egymást. Ez különösen akkor történik meg, 
amikor szeretnétek közelebb kerülni, barátkozni 
azzal a személlyel, vagy éppen titkon felnéztek rá, 

szeretnétek olyanok lenni, mint ő. Ahelyett, hogy 
dühös vagy és sírsz, legközelebb, amikor ugyanolyan cuccokat húz fel, 
dicsérd meg a stílusát, és próbálj meg beszélgetni vele róla. Ezzel még 
nem ragad rád a bulizós-cigizős élet. Lehet, hogy ő is hasonlóan érez, 
mint te vele kapcsolatban, gyorsan változtat a stílusán, és te leszel újra 
az iskoládban a gótika királynője. De mindenesetre néha-néha színeket 
is vigyél be az öltözködésedbe, mert így leszel valójában egyensúlyban! 
Gondolj arra, hogy a színek meghatározzák a hangulatunkat, és a hangu-
latunk is hat az öltözködési színek kiválasztására. Vegyél példát a termé-
szetről, hisz az nem fekete-fehér, hanem színekben, illatokban pompázó! 
Ez így szép, jó és egészséges.

TANULJUNK MEG TANULNI!

Csend, csend…
* Te is állítod, hogy tudsz zenehallgatás vagy tévénézés közben ta-

nulni? Biztosan így van, de érdemes lenne kipróbálni azt is, hogy csend 
van körülötted tanulás közben, és csak a tananyagra figyelsz. Ha legkö-
zelebb megnézel egy focimeccset vagy bármilyen sportversenyt, akkor 
figyeld meg, hogy a „nagy” pillanat előtt mindig csend lesz a stadion-
ban, és még a leglelkesebb szurkolók is tudják, hogy amikor a kedvenc 
játékosuk 11-es rúgásra készül, akkor csendben kell lenniük, mert így 
segíthetnek neki a koncentrálásban…

Minél kevesebb a zavaró tényező, annál könnyebb a figyelmed a tan-
anyagra összpontosítani.

* Amikor leülsz tanulni, ajánlatos rendet tenni magad körül, mert 
a rendetlenség elégedetlenséget, nyugtalanságot, nyomasztó érzést, fe-
szültséget gerjeszt, azt is tedd félre, ami nem az éppen elvégzendő fel-
adathoz kell!

* Hogyan éred el, hogy le tudd beszélni magad a tanulásról?
Mindig találok magamnak valamilyen halaszthatatlan feladatot.

Csak ezt az egy filmet/műsort/oldalt/játékot nézem meg/hallgatom 
meg/olvasom el/játszom le, és utána biztos, hogy nekiállok tanulni.

Eszembe jut, hogy valaki megkért, vásároljak be (segítsek neki, hívjam 
fel, tegyek meg neki valamit stb.) (Ide tartozik a kutya is, mert ki kell vin-
nem sétálni.).

Kinyitom a könyvem, megpróbálok tanulni, de mindig más jut az 
eszembe, a gondolataim elkalandoznak, és ennek nem tudok gátat szab-
ni.

Ahányszor leülök tanulni, mindig rájövök, hogy éhes vagyok, szomjas 
vagyok...

Csak akkor tudok tanulni, ha valaki segít nekem – ezért addig nem is 
kezdem el a tanulást, amíg nem találok valakit, aki ráér segíteni.

Én olyan ügyetlen vagyok, és olyan szerencsétlen, és olyan …, és úgyse 
fog sikerülni… – nem is érdemes tanulnom.

Már akkora a lemaradásom, hogy teljesen felesleges hozzákezdenem 
a tanuláshoz.

Nem találom, mi a feladat – előbb fel kell hívnom valakit... Nem tu-
dom elérni, ezért nincs értelme elkezdeni tanulni.

Nem fog a tollam (nincs hegyes ceruzám, radírom stb.), újat kell ke-
resnem.

Rossz a kedvem, fáradtnak érzem magam – majd holnap tanulok.
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Véleményem szerint érdemes a fiataloknak továbbadni azokat az 
érdekes kutatásokat, melyek a lelki fejlődésünk titkait vizsgálják. Az 
ilyen pszichológiai kutatásokból hoztam el néhányat, amelyek ezen a 
tudományon belül örök életűek lesznek.

Babapüfölés. 1961-ben Albert Bandura amerikai pszichológus 
egyik kísérletében gyerekek egy csoportja azt figyelte, hogy a felnőt-
tek agresszíven bántak Bobó babával. Egy másik csoportnak olyan 
felnőtteket mutattak, akik passzívak voltak a babával, egy harmadik 
csoportnak pedig nem mutattak felnőtteket, akik kapcsolatba kerül-
tek volna a babával. Amikor a gyerekeket egyedül hagyták a babával, 
azok, akik agresszív viselkedést láttak, szintén agresszíven viselked-
tek a babával, de a többiek nem követték az ő példájukat. Ez megerő-
sítette Bandura azon nézetét, hogy a viselkedést mások utánzásával, 
másolásával tanuljuk meg.

Rögtönzött ítélet. Az erkölcsi fejlődéssel kapcsolatos egyik kísér-
let során gyermekek bábműsort néztek. Egy labdát passzoltak oda az 
egyik bábnak, aki visszadobta azt, majd a labda egy másik bábhoz 
került, aki elfutott vele. Ezt követően a bábokat egy-egy édességku-
pac tetejére helyezték, és megkérték a gyerekeket, hogy vegyenek el 
valamilyen finomságot az egyik kupacból. A legtöbben abból a ku-
pacból vették, amelyen a „csibész” báb volt – egyikük még egy pofont 
is lekevert neki, így büntetve, amiért nem akart labdázni vele. 

Láthatatlan majom. Egy, a figyelem erősségét vizsgáló kísérlet-
ben a résztvevők egy videót néztek, amelyben játékosok kosárlabdát 
passzolgattak egymásnak. A résztvevőknek az volt a feladatuk, hogy 
számolják a passzok számát. A legtöbben annyira elmerültek a szá-
molásban, hogy nem vették észre, amint egy gorillának beöltözött 
személy keresztülhalad a játéktér közepén.

Együtt megöregedni. Egy Robert Zajonc nevű amerikai pszicholó-
gus által végzett kísérlet résztvevőinek a házasságuk első évében lévő 
emberek fényképeit mutatták meg, majd a 25 évvel későbbi képeiket. 
A résztvevők észrevették, hogy a párok arcra egyre jobban hasonlítot-
tak egymásra, ahogy együtt öregedtek. Ez magyarázható azzal, hogy az 
emberek hajlamosak hozzájuk fizikailag hasonló partnereket választa-
ni, illetve arra, hogy a párok egymás arckifejezését utánozzák.

Érezd jól magad! Egy tanulmány szerint a mások irányába muta-
tott kedvesség növeli a jólétünket is. Diákokat kértek fel arra, hogy 
tegyenek meg hat héten keresztül hetente öt kedves cselekedetet úgy, 
hogy mindennap egyet hajtanak végre, vagy mind az ötöt egyetlen 
napon. Akik naponta egyszer tettek valamilyen kedvességet, a jólét 
enyhe növekedését tapasztalták, azok viszont, akik mind az öt ked-
vességet ugyanazon a napon hajtották végre, a jólét mintegy 40 szá-
zalékos javulását mérték.

Kis Laura

LELKIZZÜNK

Milyen cuccok 
illenek hozzád?
Válaszolj a kérdésekre, és megtudod, 
milyen cuccok illenek a legjobban a 

személyiségedhez. 

1. Hogyan viseled a ruháidat?
a) Mindig ízlésesen öltözöm.
b) A ruháimban csak néhány dolog illik össze.
c)  Látszólag össze nem illő öltözékeket viselek, ami 

szerintem menő.

2. Milyen kiegészítőidből van a legtöbb?
a) Bizsuból: karkötő, nyaklánc, fülbevaló...
b) Sapkából: baseball sapka, kalap...
c) Táskából vagy övből.

3. Milyen ruhákat szeretsz viselni?
a) Mindenképpen divatos és feltűnő darabokat.
b) Egyszerű ruhákat néhány kiegészítővel.
c) Kényelmes cuccokat.

4. Mikor viseled a divatos ruháidat?
a) Mindig, hiszen csak az van.
b) Hétköznap, az iskolába vagy randevúra.
c) Buliba.

5. Milyen színű ruháidból van a legtöbb?
a) Lila, fekete, pink vagy fehér.
b) Fekete, meg amilyen megy a szememhez.
c) Mindenféle.

ÉRTÉKELÉS

A legtöbb az a) válasz: Divatdiktátor
Nagyon jól öltözködsz, és ezt a barátnőid is észrevették már. Kizá-
rólag divatos cuccokban jársz.
Tanács: A te esetedben egy egyéni stílusra lenne szükséged, hogy 
megtartsd a divatdiktátor címet. Ha egyéni stílusod van, máris 
könnyebb két ruha között dönteni. 

A legtöbb a b) válasz: Csinos csaj
Jó ruháid vannak, és jól is viseled őket. Képes lennél bármelyik 
fiú fejét elcsavarni.
Tanács: Fontos, hogy ne öltözz túl cifrán, és ha azt szeretnéd, 
hogy megdicsérjék a cuccaidat, olyan ruhát vegyél fel, ami ha-
sonló fazonú, mint a többieké, ráadásul lophatsz egy kis ötletet a 
tinimagazinokból.

A legtöbb a c) válasz: Egyedi
Nincs még egy olyan ember, aki úgy öltözködik, mint te, de ha ez 
nem lenne igaz rád, vezesd be a divatosabb ruhákat.
Tanács: Ha meg szeretnéd tartani az egyéni stílust, akkor szük-
séged lesz egy kis önbizalomra. Ha eddig mindig megdicsérték a 
ruháidat, akkor most sem lesz baj.

TESZT

Pszichológiai kísérletek, 
amelyek soha nem 

mennek ki a divatból
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TINITURMIX

Nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint Carrie Bradshaw, akinek akkora a gardróbja, mint 
egy kisebb lakás, de most megmutatjuk, hogyan hozhatod ki a sajátodból a legtöbbet. Ráadásul 
elég, ha használod a fantáziádat.

Szabadulj meg felesleges holmiktól!
Emlékszel, mennyire megkönnyebbült az Egy boltkóros naplója című film főhősnője, amikor 

végre megszabadult a felesleges holmiktól? Ezt te is átélheted! Légy őszinte magadhoz: ha egy 
ruhadarabot már több mint egy éve nem hordtál, nagy valószínűséggel a jövőben sem fogod fel-
venni. Akkor meg minek foglalja el a helyet az újak elől? Elő a zsákokkal!

Vállfa, egy kicsit másképp
Sokszor probléma, hogy a cipős dobozok túl sok helyet foglalnak. Íme egy ötlet, amivel ren-

geteg helyet szabadíthatsz fel szekrényedben! Fogj egy drót vállfát, és készíts belőle cipőakasztót! 
Nincs más dolgod, mint alul, a közepét elvágni egy fogó segítségével, majd mindkét oldalát fel-
hajtani. Nyári papucsok, szandálok tárolására a legideálisabb megoldás, amivel sok plusz helyet 
nyerhetsz.

Kellemeset a hasznossal
Ha üdítőt iszol, ezentúl ne hajítsd ki egyből a kukába a dobozt, miután kiürült. Szedd le a fém 

nyitót, és készíts elő egy vállfát. Akassz fel a kampójára 3-4 fém nyitót, majd akassz fel egy újabb 
fogast a lyukra! Ez főként a pólók, ingek tárolásánál nyújt segítséget, így tuti, hogy még a nagyka-
bát is befér a szekrényedbe, nem kell külön helyet találnod neki.

Lehet, hogy bizarrul hangzik, de a banán 
héja valóban ehető, sőt az egészséges élet-

mód szakértői szerint szuperételnek számít.
A banán nagyon sokféleképpen felhasz-

nálható gyümölcs, hiszen süthetsz-főzhetsz 
vele, tökéletes energiaforrás, sok C-vitamint, 
B-6-vitamint és magnéziumot tartalmaz, plusz 
rengeteg káliumot is, ami alapvető szerepet 
játszik a sejtek megfelelő működésének bizto-
sításában.

A legújabb megközelítés szerint azonban 
nemcsak magát a gyümölcsöt, de a héját is ér-
demes beiktatnod az étrendedbe, a banánban 
lévő rostok kétharmada ugyanis ebben az ed-
dig kidobásra ítélt részben található! De van itt 
még lutein (a szemed egészsége miatt fontos), 
triptofán (a hangulatodat dobja fel), prebioti-
kumok (emésztési folyamataidat javítják) és 
különböző aminosavak is.

Hogyan fogj neki? Nos, mivel nyers banánhéj 
elnyammogása nem tűnik túl hívogatónak, ezért 
azt ajánljuk, készíts a héjával együtt felkarikázott 
banánból turmixot, vagy süsd ki desszertként a 
karikákat. Előtte persze jól mosd meg!

Egyébként érdemes tudnod, hogy nem a 
banán az egyedüli, aminek eddig kidobtad a 
leghasznosabb részét! Az avokádó magja is 
fantasztikus hatóanyagokat rejt, ezért érde-
mes kiszedni, feldarabolni, porrá őrölni és 
beleszórni a salátádba. Jóval több antioxidánst 
tartalmaz, mint a zöldségek és gyümölcsök 
többsége, ráadásul az avokádó tápanyagtar-
talmának 70%-a a magjában rejlik, nem a hú-
sában. Az íze ugyan nagyon erős, de jól illik 
például a spenóthoz.

Íme még néhány egészséges tipp:
1. Próbálj meg mindennap azonos időben 

ágyba bújni, lehetőleg éjfél előtt. Legalább 7 
órát pedig aludj reggelig!

2. Kezdd a napot egy nagy pohár langyos 
vízzel, ami azonnal felpezsdíti a testedet!

3. Ebéd előtt sétálj 5–10 percet, hogy fel-
éledjen a vérkeringésed!

4. Ha lehetőséged van rá, evés után is járj 
egyet!

5. A délutáni tejeskávét cseréld le rizs- vagy 
mandulatejes verzióra, sőt még jobb lenne, ha 
helyette teát fogyasztanál.

6. Tanulás közben tarts egy kis szünetet, és 
végezz el néhány nyújtógyakorlatot!

7. Lefekvés előtt egy órával már ne használd 
a mobilodat, a laptopot, számítógépet!

8. Hetente egyszer egész délelőtt csak fris-
sen préselt gyümölcslevet fogyassz, mert egy 
kis szusszanás jár a májadnak és az emésztő-
rendszerednek is.

Téli 
pattanáskezelő 

tippek
A téli időjárás nemcsak a hangulatod-

ra, de a bőrödre is hatással van. Csak 
néhány változtatás szükséges azonban a 
bőrápolási szokásaidon ahhoz, hogy javulás 
álljon be a pattanásaid állapotában.

Továbbra is használj naptejet!
Hideg időben is fontos a bőröd védelme. 

Kötelességtudóan használtad egész nyáron, 
de most se hagyd abba! Persze nincs hőség, 
és a nap is ritkábban süt, de ez nem jelenti 
azt, hogy fel kell hagynod a napvédelemmel. 
Továbbra is ki van téve a bőröd a sugárzás-
nak főleg akkor, ha a hideg arra ösztönöz, 
hogy több időt tölts a napsütésben. Sok 
pattanáskezelő módszer okoz napérzékeny-
séget, ami azt jelenti, hogy könnyebben 
leéghetsz a napon. Használj naptejet vagy 
UV-védelemmel ellátott hidratáló bőrápolót 
mindennap!

Használj bőrbarát hidratáló 
krémet!

A hideg levegőtől és széltől kiszáradhat 
a bőröd, amin tovább ronthatnak a nem 
megfelelő, szárító hatású pattanáskezelő 
készítmények. Szerencsére ma már olyan 
termékek is vannak, melyek kíméletesek a 
bőrödhöz – válaszd ezeket! Ha mégis úgy 
érzed, hogy a bőröd túlságosan feszül vagy 
hámlik, akkor itt az ideje, hogy táplálóbb 
hidratáló krémet kezdj el használni! Lehető-
leg olajmentes terméket keress!

Alkalmazd rendszeresen a 
pattanáskezelő termékeket!

Meg kell találnod az egyensúlyt a tanu-
lás, a házi feladatok, a különórák, a sport 
és a szórakozás között. Mindezen izgalmak 
mellett a személyes szükségletek könnyen 
a háttérbe szorulhatnak, de fontos, hogy 
továbbra is rendszeresen alkalmazd a patta-
nások ellen használt készítményeidet. Min-
dennap, kihagyások nélkül! Csak így érhetsz 
el javulást!

Csinálj helyet a szekrényedben!

Megeszed a banán héját?  
Meg kellene!
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ZSIBONGÓ

1. Busóálarcok

Hozzávalók: gömb alakúra fújható lufi, tapétaragasztó, széles ecset, 
fekete-fehér újságpapír, félfamentes rajzlap, háztartási papírtörlő, tem-
pera vagy akrilfesték, ceruza, olló, ecsetek, fonal, rafia vagy prém

Elkészítése: Fújd fel a lufit kicsit nagyobbra, mint egy ember feje! 
Vágd az újságpapírt kisebb darabokra! Keverd ki a tapétaragasztót egy 
zárható tetejű edényben (így könnyen eltehetjük másnapra), a széles 
ecset segítségével kenj be ragasztóval egy kis darab újságpapírt, és si-
mítsd a lufira! Ezt a műveletet addig ismételd, amíg a lufit három-négy 
rétegben teljesen beborítottad papírral, ezután tedd félre és ne nyúlj hoz-
zá, amíg teljesen meg nem szárad!

Ha megszáradt, lyukaszd ki a lufit, és hosszában vágd ketté a pa-
pírburkot! Két maszkot is készíthetsz így, de lehet akár eleje-hátulja is. 
Darabold fel a rajzlapot és készíts orrot egy félbehajtott és a ragasztási 
felületnél bevagdalt lap segítségével! Vond be a maszkot a rajzlapcsíkok-
kal (ez még jobb tartást ad neki). Ismét hagyd megszáradni! Ezután ház-
tartási papírtörlővel fedd be a felületet! Ez a réteg száradás után szépen 
festhető lesz, és a kisebb-nagyobb egyenetlenségek is eltűnnek.

Amikor az alap egészen kiszáradt, vágd le körben a széleket, majd 
mérd ki pontosan és rajzold fel a szemek helyét, végül körömvágó ollóval 
vágd ki! Fontos, hogy jól ki lehessen látni a maszk mögül, ezért próbáld 
fel az álarcot! Készíthetsz szarvakat is az álarcra. Vágd ki rajzlapból a 
szarvformát, és ragaszd fel!

Fesd le a maszkot, majd díszítsd fonallal, rafiával, esetleg műszőrmé-
vel. Használj barnát, feketét, fehéret, vöröset, okkert! Variáld a sötét és 
világos színeket, fess ijesztő arcokat!

2. Álarcok papírtányérból

Papírtányérból nagyon sokféle mókás álarcot készíthetsz. Könnyű 
vele bánni, mert a formája már adott, csak alakítani kell a karakternek 
megfelelően. A papírtányérokat nagyon jól befestheted temperával, de 
ha még egyenletesebb, vastagabban fedő színeket szeretnél, akkor vá-
laszd a hobbi-, vagy akrilfestékeket! Vágd ki a szemeket és a szájat, a füle-
ket, bajúszt pedig színes kartonból készítsd el és ragaszd fel! Készíthetsz 
rókát, cicát, nyuszit, malacot vagy amit csak szeretnél.

3. Maszkok

A következő maszkok színes kartonból készülnek, és mindenfélét 
felhasználhatsz, amit csak találsz: fényes csomagolópapírt, konfettit, se-
lyempapírt, mintalyukasztót és maradék karácsonyfadíszt... Rajzold meg 
a kívánt alakú maszkot az arcodnak megfelelő méretben, és vágd ki, utá-
na már csak annyi dolgod marad, hogy tetszés szerint kidíszítsd.

Lássuk be, a hideg néha igen unalmas tud 
lenni, ráadásul az ember állandóan szipog. 

Néhány aprósággal azonban ellenállóbbá tud-
juk tenni magunkat. 

1. Fahéj, szegfűszeg
A fahéj és erőteljesebb ízű párja nemcsak 

azért jó, mert finom, hanem azért is, mert an-
tibakteriális hatása van. Két csipet a teádba, és 
huss, a bacilusok csak úgy menekülnek!

2. Csípős paprika, bors
Talán meglepő, de ezeknek a fűszereknek 

(mértékkel!) duplán jótékony hatása van: fel-
melegítenek, ugyanakkor baktériumölő ha-
tásuk miatt az egészségednek is jót tesznek. 
Az indiaiak például borsos teát szoktak inni 
– elképesztően csíp, és elképesztően finom is 
egyben!

3. Só
Biztosan ismeritek a mesét arról, mennyire 

szeretik az emberek a sót. Az igazság az, hogy 
mégis kevesen ismerik megfázáskor betöltött 
fontos szerepét. A bedugult orrok és gyulladt 
nyálkahártyák megmentő receptje: forralj fel 
vizet egy magas falú edényben, aztán rakj bele 
tíz-húsz deka sót. Miután meggyőződtél róla, 
hogy nem fröcsköl, hajolj fölé, és lélegezz mé-

lyeket. A só gyógyír a tönkretett nyálkahár-
tyádra, felszakítja a váladékot, megkönnyítve 
ezzel makacs köhögést. Párologtasd tele vele a 
szobádat, ha pedig kedved tartja, ülj bele egy 
kád forró, sós vízbe!

4. Menta
A mentatea finom, gyulladáscsökkentő, kö-

högésoldó (jólesik a gyomornak is). A menta-
olaj pedig kiváló inhalálásra.

5. Csalántea
Szerezd be gyógynövényboltban a szárított 

csalánlevelet, s fogyaszd teaként! Forrázz le egy 
maroknyi levelet fél liter vízzel, majd 15 percig 
hagyd állni! Ízesítsd az így készült teát mézzel 
és citrommal! Gazdag ásványi sókban és vita-
minokban.

Farsangi álarcok

Megfáztál? Irány a konyha!
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REJTVéNY

Az 2. skandináv rejtvény megfejtése: VELOCIPED, DRÓTSZAMÁR, BICIKLI, BRINGA, BICAJ, KERÉKPÁR

Skandináv rejtvény (3.)
Rejtvényünkben a 366 napból álló naptári év nevét rejtettük el.

Betűrejtvények

N
S

7—2
CS

S
X

K   R
O   T

1 2 3 4

Szókihúzó
Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok...
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
Fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
A hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család,
A téli alkony nesztelen leszállott,
Mint áldozásra készülő leányok,
Csipkés ruhába állnak a fák.

Keresd meg a költemény kiemelt szavait, és húzd ki őket balról jobb-
ra, jobbról balra, lentről fel, fentről le és az átlók irányába!  

Ha összeolvasod a megmaradt betűket, megkapod a költő nevét.

VÉS VEJED ÉSZAK
SÖTÉTES 
ARANY

NINCS 
BŰNE

HANGOS 
VESZEKEDÉS

ÉSZAK

ADA ELEJE

SUGÁR

ITTRIUM

TÉTEL

ÖDÖN 
EGYNEMŰI

AVULNI 
KEZD

A HEGEDŰ 
TARTOZÉKA

AUSZTRIA

SVÉD
ORSZÁG
EURÓPAI 
NEMZET

A KAVICS 
IS EZ

MAGAM

ÉKEZET 
PÁROSAI

VELENCEI 
CSÓNAK

VÉN 
BETŰI

STRÁZSA

ÜVEGES, 
FEDETT 
HINTÓ

ÖLTÖNY RÉSZE

NÖVÉNYI 
TÁMASZTÉK

CSINOS

ÁRASZT 
(ÉK. F.)

A PÁSZTOR
BUNDA
IBSEN

DRÁMA

ZÚZ

FÉL ÖT

ÍROGAT

RÁDIUSZ

DÉL

HÍM KECSKE

NŐSZIROM

BOGÁR IS, 
NÉV IS

OLASZ FOLYÓ 
(ÉK. F.)

HAMIS

KŐBÁN RITA

BÁCSKAI 
HELYSÉG

RAGADOZÓ 
ROVAR

KÉN

A VÉGREN
DELET IS EZ

A FENYŐ 
IS EZ

ELJEGYZÉSI 
ÜNNEPSÉG

ELŐD

KELET

VATIKÁN

EREDMÉNY 
NYEL JÁRÓ

A RÜGY 
TESZI

FORDÍTOTT 
CSŐ

IBOLYA
SZÍNŰ LESZ

A L E T T É T Ö S

T R A GY O G E CS L

L E A K O D T I E

E A G NY Á S Ő P SZ

K Z L L L T N K Á

É O A K É A L É LL

F CS Á N O SZ N S O

Ö M I N T N E A TT

P Y I F Á K Y B K



��
Jó

 P
aj

tá
s, 

3.
 sz

ám
, 2

01
6.

 fe
br

uá
r 4

.

ÉLETMÓD

Annyira gazdag a névválaszték, hogy csu-
pán néhány női és férfi név jelentésére 

tudunk ezen a helyen rámutatni. Ne búsuljon, 
aki nem találja a saját nevét, megtalálhatja a  
mek.oszk.hu (Keresztnevek eredete és jelenté-
se), a magyarnevek.hu honlapon!

ANGYALKA
– az Angéla, Angelika régi magyaros formája.

ANIKÓ
– héber–székely eredetű; jelentése: bájos, 

kedves, Isten kegyelme.
ANITA

– az Anna és a Juanita (magyarul: Johanna) 
spanyol becézőjéből.

ANNA
– héber eredetű; jelentése: kegyelem, Isten 

kegyelme, kellem, kecsesség, báj.
ANNABELLA

1. – az Anna és a Szibilla vegyülése;
2. – az Amábel skót módosulata.

ANNAMÁRIA
– az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.

CSENGE
– magyar eredetű; jelentése ismeretlen.

CSEPERKE
– magyar eredetű; jelentése: csiperke.

CSILLA
– Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: 

káka; nád hajtása; gyékénybél
DOROTTYA

– görög eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

ÉVA
– héber eredetű; jelentése: élet, életet adó.

GABRIELLA
– héber–latin eredetű; jelentése: Isten embere, 

Isten bajnoka.
LILI

– a Lilian, Caroline, Elisabeth német és angol 
becézőjéből önállósult.

VIKTÓRIA
– latin eredetű; jelentése: győzelem.

ZSUZSANNA
– héber–görög–latin eredetű; jelentése: liliom.

ÁRON
– héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.

BARNABÁS
– arámi–héber eredetű; jelentése: a vigasztalás 

fia.

BOTOND
– magyar eredetű; jelentése: buzogányos 

harcos.
CSANÁD

– magyar eredetű; jelentése ismeretlen.
DÁVID

– héber eredetű; jelentése: kedvelt, szeretett; 
egyesítő.
DÉNES

– görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a 
bor és a szőlő istenének ajánlott. 

DEZSŐ
– latin–magyar eredetű; jelentése: óhajtott, 

kívánt gyermek.
GÁBOR

– héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

KRISZTIÁN
– latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, 

keresztény.
LÁSZLÓ

– szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.
MÁRK

– a Márkus rövidüléséből, latin eredetű; jelen-
tése: Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt.

OLIVÉR
– latin eredetű; jelentése: olajfaültető.

TAMÁS
– arameus–görög eredetű; jelentése: iker; 

csodálatos.

Mit jelent a nevem?

Melyek a legkedveltebb nevek?
Fiúknál: Bence, Máté, Levente, Ádám, Dávid, Dániel
Lányoknál: Hanna, Anna, Jázmin, Lili, Zsófia, Emma

Mit tudsz a magyar nevekről?
Az első magyar nevek a IX. századból származnak. Sok közülük helynevek formájában 

maradt fenn, mert szokás volt a helységeket a tulajdonos, rendszerint az első tulajdonos ne-
véről elnevezni. Ma helység-, valaha személynév volt az Egyek, a Szend, a Szemere, a Keve, 
a Bátor, de még a Debrecen, a Karcag és a Szoboszló is. A nevekhez későbben fűzött -laka, 
-háza és hasonló utótagok jelezték, hogy a helység kinek a birtoka, szálláshelye. Maradt ránk 
sok török, besenyő, kun eredetű és magyar uraktól átvett név, mint Ajtony, Tas, Tétény, 
Jutas vagy Üllő. De maradtak fenn ősi finnugor tőből képzett nevek is. A magyar lesz, lev 
igetőből, ami élőt, létet, életet jelent, a XIX. században alakult a Levente név. A Lehel, a 
másik formájában Lél név alapszava: lélek, lélegzik. Ősi az Árpád név, eredetileg méltóság-
név volt a Gyula. A gyula a későbbi nádor méltóság elődje volt. Méltóság volt a Kende is, 
Vörösmarty újította fel. Török eredetű méltóságnév a Géza, amelyet Gesa formában írtak és 
gyésa lenne a helyes kiejtése. Régi magyar név a Bors, az Előd, a Farkas, a Botond, a Keve 
is. Finnugor az Emese, amely az Emesü, azaz anya szóból képződött a múlt században. 
Hunor és Magyar anyjának neve Eneh, ebből lett az Enikő. 

A XVI. századig eltűntek a magyar nevek, de a múlt század nemzeti romantikus korában 
valóságos divat lett belőlük. Az újszülöttek közül sokan egykori magyar fejedelmek, kirá-
lyok nevét kapták, mint Árpád, Géza, Béla. Magyar neveket adtak műveik szereplőinek az 
írók, és mert ilyen nem volt elég, újakat alkottak. Sok régi, már eltorzult formában került 
használatba: Ellák, Attila fiának neve helyesen kiejtve Ilek lenne, Jenő egy honfoglaló ma-
gyar törzs neve. 

Az utóbbi évtizedekben idegen hatásra rengeteg új név került használatba, különösen a 
nők esetében. Ugyanakkor nagyon szerényen, de visszajöttek az ősi nevek is, nem ritkaság 
ma már, hogy valakit Koppánynak, Ákosnak, Elődnek, Apornak, Boglárkának, Villőnek, 
Csengének vagy Csendének hívnak.

Családnevek 
enciklopédiája

A keresztneveknél jóval nehezebb utánajárni a 
családnevek eredetének. Hajdú Mihály köny-

ve, a Családnevek enciklopédiája (Tinta Kiadó) 
azonban azt bizonyítja, hogy nem lehetetlen. A 
magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban 
elsőként foglalja össze ez a kötet mindazokat az 
ismereteket, amelyeket a családnevekről tudni le-
het. A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet 
dolgozza föl. A kötet részletesen ismerteti a magyar 
nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, 
Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza, Petrovics) és 
román (Argyelán, Marosán, Moldován) családne-
veket is. Ha érdekel benneteket a saját családneve-
tek eredete, nézzetek utána a következő honlapon: 
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-
4_2_5-09_Csaladnevek_enciklopediaja

Névanagramma
A név hangzóiból alakíts ki szavakat, felhasz-

nálva minden betűt, s ha értelmük akad, máris kész 
az anagramma! Pl. Ni, a kancsó – Csikó Anna. 

Gion Nándor –  Nádon ringó,  
Gordon inná

Tolnai Ottó –  Tinóoltató,  
tanítótoló

Végel László –  Álgól vész el 
elszálló vég

Veres Péter –  Per, vér, este 
Véres terep
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 VIHOGI 

A futballista fiát megbuktatják harmadikban, 
de az mégis boldogan meséli apjának:

– Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik 
osztállyal egy évvel meghosszabították...

* * *
Az anyuka kérdezi a fiát:
– Mi volt ma az iskolában, Zolika?
– Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk.
– És holnap mi lesz az iskolában?
– Iskolában? Miféle iskolában?

* * *
– Pistike! Tegnap miért hiányoztál az iskolá-

ból? – kérdezi a tanító néni.
– Mert a nagypapát temettük.
– Rendben van, de ez többet ne forduljon elő!

* * *
– Pistike, mondj három állatot!
– Lovacska, kutyuska, cicuska.
– Jól van, de kicsinyítő képző, azaz -ka nélkül 

mondj hármat!
– Puly..., ró..., szar...

* * *

A falusi iskolában olyan mondatot kell mon-
dani, amiben benne vannak azok a szavak, hogy 
„mennyi”, „ennyi”, „annyi”.

– Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a sza-
vakkal! - kéri a tanár néni.

– Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, 
gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak 
ennyi annyi.

* * *
Pistike kérdezi a tanárnőtől:
– Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé?
– Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket?
– Mert anya azt mondta, hogy vigyek magam-

mal kabátot, mert lehet, hogy visszafelé esni fog 
a hó!

* * *
Az iskolában Pistikének óriási piros folt van az 

arcán. Megkérdezi a tanárnő:
– Pistike, mitől olyan piros az arcod?
– Megcsípett egy szúnyog.
– Ne mondd, egy szúnyogcsípéstől nem lehet 

olyan piros!
– Igen, de a bátyám az ásóval akarta lecsapni.

Skót viccek
A taxis a skótnak:
– Uram! – szól halálra rémülten a sofőr –, 

elromlott a fék! Mindjárt belezuhanunk a sza-
kadékba! Mit tegyek?

– Kapcsolja ki a taxiórát!
* * *

– Milyen ajándékot szeretnél az esküvőnk-
re? – kérdi a skót a menyasszonyától.

– Nem tudom, még nem gondolkodtam 
rajta.

– Jó, akkor kapsz egy év gondolkodási 
időt!

Állati
– Miért nincs a halnak haja?
– ???
– Mert sosem tudná megszárí-

tani...
* * *

A kisbéka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz ér 

és megdöbbenve olvassa:
„Balra a szépek, jobbra az oko-

sak.”
A kisbéka felsóhajt:
– Most szakadjak ketté?

* * *
– Mit mond a fogyókúrázó zeb-

ra?
– ???
– Vigyáznom kell a vonalaimra.

* * *
Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medve-

gyerekhez:
– Nem szégyelled magad? Mu-

tatkozz be a vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
– Bocs...

* * *
Egymással szemben ül a sakk-

táblánál egy ember meg egy kutya.
Odamegy hozzájuk egy másik 

ember:
– Uram, ez fantasztikus. Ez a ku-

tya tud sakkozni?
– Dehogy tud! Én vezetek 3-1-

re.
* * *

Az oroszlánkölyök egy embert 
kerget a fa körül. Az anyja rászól:

– Hányszor mondjam, hogy ne 
játssz az étellel!

* * *
Az FBI nyomozói megállapí-

tották az egyik nyulacskáról, hogy 
egészen biztosan terrorista. Csak 
azt nem tudják még, hogy ingyom-
bingyom vagy tálib-e?

* * *
– Melyik a legősibb állat a vilá-

gon?
– ???
– A pingvin, mert az még fekete-

fehér.
* * *

– Hogy hívják az átlátszó ku-
tyát?

– ???
– Nejlon tacskó.

Lady Gaga nagylelkűen hajléktalanoknak 
adományozta ruhatára egy részét

Mire emlékeztette a képzőművészt Szerbia országtérképe?
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TÖRÖM A KOBAKOM

Alanyi vagy tárgyas ragozás?
Szereted a rockzenét? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Szereted az amerikai filmeket?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szereted a matematikát?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Szeretsz biciklizni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Szeretsz magyarul beszélni?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ismersz híres embereket?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ismered a holland irodalmat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sok magyart ismersz?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tudod, melyik országban van München? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tudod, mi Peru fővárosa?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nem) tudod, milyen idő lesz holnap?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nem) tudod, mi megy a moziban? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jól tudsz főzni?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tudsz síelni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Válaszadási lehetőség:
            Persze, hogy…           … szeretek/szeretem.
            Sajnos, nem…            … tudok/tudom.
                                                 … ismerek/ismerem.
(Tipp: a helyes választ magyarórán megbeszélhetitek.)

Találd meg a különbséget!

A két kép között 12 különbség van. Találd meg mind!

Hány éves most?
Péter tegnapelőtt 17 éves volt, jövőre 20 éves lesz. 

Hogyan lehetséges ez? 

Megoldás:
Péter születésnapja december 31-én van. Most január 1-je van.
Tegnapelőtt, azaz december 30-án, 17 éves volt. Tegnap, december 31-én 
18 éves lett.
Ma január 1-je van, tehát még ebben az évben, decemberben 31-én  
19 éves lesz, jövőre pedig 20. 

Találós kérdések 
1. Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égből jön. Mi az? 

........................................................... 
2. Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll. Mi az? 

........................................................... 
3. Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? 

........................................................... 
4. Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este 

van, ha alszom. Mi az?
........................................................... 

5. Csak becsukott szemmel látjuk. Mi az? 
........................................................... 

6. Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? 
……………………………………………..

...ki volt Kőrösi 
Csoma Sándor? 

Kőrösi Csoma Sándor 
(1784–1842) Magyarországon és 
Németországban tanult, mielőtt 
1819-ben elindult volna, hogy 
megkeresse a magyarok ősha-
záját. Hosszú időt töltött Bel-
ső-Ázsiában, s (gyalog!) bejárta 
a mai Pakisztán, Afganisztán, 
India és Tibet területét. Utazása 
során sok időt töltött kolosto-
rokban, s a tibeti nyelvet is el-
sajátította. Noha eredeti tervét 
nem sikerült megvalósítania – a 
magyarok őshazáját nem találta 
meg –, fontos szerepet játszott a 
tibeti kultúra európai megismer-
tetésében: 1834-ben megjelent 
tibeti–angol szótára.

1842-ben másodszor is út-
nak indult, de maláriát kapott és 
Darjeelingben meghalt. Ott is te-
mették el, sírja a magyar utazók 
és felfedezők zarándokhelye.

...ki a legnépszerűbb 
magyar sárkány? 

Kérdezzen meg bárkit, ezt a 
választ fogja hallani: Süsü! Süsü 
ugyan sárkány, de a népmesék 
hét-, tizennégy és huszonegy fejű 
sárkányaival ellentétben egyfejű. 
Igaz, egy fejjel is igen sokra vitte: 
több zenés bábfilm – tulajdon-
képpen „bábmusical” – közked-
velt főszereplője lett. 

Süsü igazából csak félig ma-
gyar: szülőapja a szerb Miroslav 
Nastasijević. Az ő rádiójátéka 
nyomán született meg Takács 
Vera dramaturg ötlete – aki vé-
letlenül éppen ráért rádiót hall-
gatni, és beleszeretett a bugyuta 
sárkány figurájába –, hogy eb-
ből bábjátékot kellene készíteni. 
Ennek forgatókönyvét többek 
között Csukás István író írta, ze-
néjét pedig a Bergendy együttes 
szolgáltatta. 

Az első Süsü, a sárkány című 
bábjátékot 1976-ban mutatták 
be, de azóta jó néhány újabb 
epizód is készült. Süsü kalandjait 
– állítólag – huszonkét ország-
ban ismerik. 

Megoldások: 
1. hó / 2. óra / 3. kanál / 4. nap / 5. álom / 6. levegőt

Tudod-e?
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Első díj Amerikából
Az Újvidék mellett kátyi Đura Jakšić iskola két hetedikese: Gojko Panić és 

Darko Birač nagy örömöt szerzett nemrégiben iskolájának és barátainak, 
amikor egy Egyesült Államokbeli programozó versenyen első díjat érdemeltek 
ki. A hírről a szerbiai újságok is beszámoltak. Olyan robotot találtak ki, mely a 
vakok életét könnyítheti meg. A két jó műszaki érzékkel megáldott fiú most a 
genfi újítók vásárára készül, hogy ott is bemutassák találmányukat. 

Valójában egy kis fehér robotot készítettek, amely leginkább egy egérre ha-
sonlít. Finchnek nevezték el. Finch felismeri az úton leselkedő akadályokat, meg-
kerüli őket, így figyelmezteti a gyengén látó „gazdáját” a veszélyre. 

Ezenkívül a két kátyi fiú elkészített egy olyan programot is, amelynek köszön-
hetően a robot beszél. A szükséges energiát USB-csatlakozóból nyeri. 

Gojko és Darko Jasmina Jerković felkészítő tanárukkal, valamint Silvija 
Trpkovskával, akinek köszönhetik a meghívást a genfi újítók vásárára 

Kalmár László Matematika Verseny
A határon túli iskolákat is meghívta a magyarországi Tudományos Ismeret-

terjesztő Társulat az idei Kalmár László Matematika Versenyre, melynek 
vajdasági döntőjét március 12-én, szombaton 11 órai kezdettel tartják meg a le-
bonyolító szervezet, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében. 
A versenyre 3.–8. osztályos általános iskolai tanulók jelentkezését várják. A 
vajdasági fordulóra a következő címen lehet jelentkezni február 5-éig: VMPE, 
21000 Újvidék, Ćirpanov u. 54. Tel/Fax: (+381) 021 548 259, e-mail: nsvmpe@
gmail.com, ugyanitt bővebb felvilágosítással is szolgálnak.

Nevezési díj határon túli jelentkezők számára nincs. 
A vajdasági döntőn legsikeresebben szereplő diákokat meghívják a magyar-

országi országos döntőbe, amelyet Budapesten tartanak meg május 27-én és 
28-án, pénteken délután és szombaton egész nap a Szent István Gimnáziumban 
(1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 15). 

Az országos döntőre történő utazási, továbbá szállás- és étkezési költséget a 
döntőn résztvevő diák számára a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vállalja. 
A diákok hozzátartozójának elszállásolására is lehetőség van, saját költségre. 

A helyes válasszal 
könyvet nyerhetsz!

Az idei 2. számunk nyereménykérdése sem okozhatott 
nagy fejtörést, hiszen a tévében, a filmekben oly gyakran 

látható New York, hogy toronyépületeit jobban ismerjük, mint 
a jóval közelebbi nagyvárosok jellegzetes épületeit. Röviden: a 
múlt héten közölt fotón a New York-i Empire State Building 
látható. Az 1931-ben épített, 102 emeletes, 381 méter magas 
épület kilátóiról rendkívül távoli, szép kilátás nyílik a városra. 
A magasban erős szél fúj, de ez nem zavarja az odalátogatókat, 
hogy a 35 dolláros belépődíj ellenében tekintetükkel körbe-
járják a hatalmas várost. Egy rendkívüli sportesemény hely-
színe az épület: évente egyszer futóversenyt rendeznek a lép-
csőházában: a futók a 86. emeleti kilátóteraszig versengenek. 
A leggyorsabb férfi alig 10 percnyi idő alatt ért fel a „csúcsra”, 
ami valóban hihetetlenül hangzik. A helyes választ adók közül 
a szerencse a péterrévei Zapletán Dianára, a Samu Mihály 
iskola hetedikesére mosolygott. A nyertesnek gratulálunk, 
könyvjutalmát március elején postázzuk. 

Eheti kérdésünk kissé szokatlan. A felvétel a magyarok 
lakta szlovéniai Dobronakon készült, méghozzá egy trópusi 
kert és orchidea parkban. A szokatlanul nagy kaktuszokkal is 
ott találkoztunk, és felmerült bennünk a kérdés a hatalmas, 
nagy levelű, trópusi növények között, vajon hova tűnhetett a 
kaktuszok levele. Elvégre a kaktusz is virág, és a virágnak le-
vele van. Nem? Van-e jó válaszotok erre a kérdésre? Ha igen, 
küldjétek el mielőbb a címünkre! Jelentkezéseteket február 
9-éig fogadjuk levélcímünkön: Jó Pajtás, Vojvode Mišića 1.,  
21000 Novi Sad, vagy a jopajtas.szerk@magyarszo.com e-
mail címen. A beküldők figyelmét felhívjuk, nevük mellett 
tüntessék fel osztályuk, iskolájuk, lakhelyük nevét és címét. 
Köszönjük!


