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Idényzáró kishorgászainknál

Szépen, helyesen, magyarul – az óbecsei 
Samu Mihály iskola tanulóival

Mi kell egy jó reggelihez?

Arad és a vértanúk

Oroszlámos Réka 
a díjazott kiskerttel



�

Juhász Gyula

Vértanúink
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:

E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!

A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;

Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.

Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.

Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog

Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,

Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.

A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

(1918. október 6.)

Ürményháza az idén ünnepli telepítésének 
kétszázadik évfordulóját. Ennek jegyében 

zajlott az idei Szórakoztató Szóra Késztető Anya-
nyelvápoló Tábor is június 19-e és 24-e között. A 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az 
Ürményházi Ifjúsági Klub szervezésében meg-
rendezett táborban 47 gyerek vett részt, óvodás 
korúaktól nyolcadikosokig. A vendégek Beod-
ráról, Muzslyáról, Magyarittabéről, Nezsényből, 
Versecről és Szegedről érkeztek. Őket a falubeli 
gyerekek látták vendégül, azzal, hogy a helyi 
vadászotthonban közösen elfogyasztott ebéd is 
része volt a közösségépítésnek. 

A résztvevők 2 csapatra oszlottak, és híres 
betyárok, Rózsa Sándor és Sobri Jóska nevét vá-
lasztották csapatnévnek. Egy ürményházi monda 
szerint ugyanis Rózsa Sándor a faluban követte el 
utolsó gyilkosságát. A névválasztással a falu törté-
nelméhez kötődtek. A délelőtti órákban anyanyel-
vi, nyelvhelyességi, nyelvi játékos foglalkozásokon 
vettek részt a tanulók. Ezenkívül történelmi elő-
adásokat hallhattak a faluról, ismerkedtek nemze-
ti emlékévünk keretében Szent Lászlóval és Arany 
Jánossal, valamint a nándorfehérvári csatával. 
Délutánonként a szórakoztató műhelymunkák, 
kézműves foglalkozások, népdaltanulás, népi 
hangszerkészítés volt programon. Készítettek 
kisméretű madárijesztőket fakanálból Móricz El-
virával, könyvjelzőket filcből Szkumpia Cseh Ve-
ronikával és Takács Margittal, képkeretet fagyi-
pálcikákból Stanyó Karolinával, „dünnyögőt” 
bürökből Micsik Bélával. Az elsők közt készült el 
a tábor házirendje Móricz Elvira vezetésével, és a 
vidám tavaszias, virágos faliképek Sztojanovszki 
Mónika tanító nénivel. A leglátványosabbak ta-
lán az élő virágokból készült koszorúk (Takács 

Margit és Szkumpia Cseh Veronika) és az óriási 
méretű madárijesztők (Dulka Árpád) voltak. A 
koszorúkkal a falu első telepítési helyét, a „nagy-
körösztöt” koszorúzták meg a táborlakók, a nagy 
madárijesztőt pedig ajándékba adták a Biro Agrar 
cégnek, ahol a traktoros kirándulás alkalmával a 
legkorszerűbb mezőgépekkel ismerkedtek a gye-
rekek. A Móricz-vágóhídon is jártak, ahol a ter-
melés folyamatát ismertették a tulajdonosok.

Egyik este a Népművészet Ifjú Mestere, Mi-
csik Béla hangszerbemutatóval egybekötött 
népdalestet tartott a színházteremben, egy dél-
után pedig az ürményházi táborban már meg-
szokott falujárás zajlott újszerű feladatokkal: 
kinyomtatott kép alapján szelfit kellett készíteni 
a megtalált épületekkel a háttérben. A vetélke-
dőn, amelyen a táborban tanultakról adtak szá-
mot, mindkét csapat, a Rózsa Sándor és a Sobri 
Jóska is jól bizonyítottak. Utána Ki mit tud? 
következett. Az utolsó szabad estén tábortűznél 
diszkó és kolbászsütés volt. A foglalkozásokról 
fényképes faliújság készült. Utolsó nap a temp-
lomkertben a táborlakók emlékfát ültettek, hogy 
emlékeztesse őket a falu jeles ünnepére és az itt 
megkötött barátságokra.

A szórakoztató szóra késztető foglalkozáso-
kat Dulka Gyöngyi és Viola Lujza, a történelmi 
tárgyúakat Dulka Andor vezette. Népdalokat 
citerakísérettel Dulka Árpád tanított. A kézmű-
ves foglalkozásokat Móricz Elvira tervezte. A fő-
szervező Viola Lujza volt. A tábort a kétszáz éves 
falu lakossága is támogatta. Köszönettel tarto-
zunk Móric Elvira és családja, Drobac Julianna, 
Nagy József, Bakos Béla, az Evelin szódavíz, és a 
helyi vadászegyesület önzetlen támogatásáért.

Viola Lujza

Rózsa Sándor és Sobri Jóska jegyében
Szóra késztetés és anyanyelvápolás Ürményházán, 

a falu alapításának kétszázadik évfordulóján

Az óbecsei Ikebana virágüz-
let kerthelyiségében került 

sor szeptember 18-án a  város 
legszebb kertje elnevezésű ak-
ció díjkiosztójára, melyet a vi-
rágüzlet és az óbecsei Ökobecse 
civil szervezet hirdetett meg a 
tavasszal. Az intézmények kert-
je kategóriában a Samu Mihály 
iskola első helyezést ért el. Ju-
talmul virágokat, díszoklevelet 
és serleget kaptak, melyet a 
hetedikes Oroszlámos Réka 
(címoldali képünkön) vett át az 
ünnepségen.

Józsa Zsuzsanna osztályfő-
nöktől tudtuk meg, hogyan ké-
szültek a versenyre, mely tavasz 
óta tart.

– Iskolánk a tavasszal be-
nevezett az Ikebana virágüzlet 

és az Ökobecse civil szervezet 
pályázatára. Minden osztály-
nak van egy-egy virágtartója, 
melyet beültettek virággal, 
ápolták, gondozták. 

– Minden osztály kifestett 
egy-egy virágtartót – teszi hoz-
zá Réka –, s teleültette virággal, 
majd locsolta. Mivel a nyáron 
nagy hőség volt, a kiszárad vi-
rágokat újra meg újra pótolni 
kellett. A bírálóbizottság he-
tente értékelte a virágokat, így 
mindannyian láttuk, melyik 
osztály hányadik helyen áll. 
Nagyon örül az osztály az első 
helyezésnek, s továbbra is gon-
dozza a virágokat. Szeretnénk, 
ha továbbra is ilyen szép ma-
radna a kis kertünk.

Koncz Erzsébet

CíMOLDALi KépÜnKhöZ

Az óbecsei Samu Mihály iskoláé  
a legszebb udvar

A Samu iskola díszoklevele és 
a kiérdemelt serleg
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HELYSZÍNELŐ

Annak ellenére, hogy kishorgászaink 
évente meghorgásszák az óbecsei csa-
tornaszakaszt, az idén szokatlan körül-

mények várták őket ezen az igen jó versenypá-
lyán. A korábbi évek tapasztalataival nem sokra 
mentek. A nemrégiben kotort mederben más 
jellegű volt a halállomány, a hínármentes víz 
pedig kifejezetten kényelmes horgászást bizto-
sított.

A folyamatosan fújdogáló oldalszél nem fa-
jult kellemetlenné, és a pályát felállítók tapasz-
talatát dicséri, hogy a bal partot választották, a 
túlparton ugyanis hullámverés alakult ki. Ez a 
part azért is kedvező a kishorgászoknak, mert a 
halmarasztaló zóna közel, helyenként szinte láb 
alatt van. Ez azért jó, mert a partközeli kedvező 
vízmélység lehetővé tette a rövid horgászbotok 
használatát, ezért a kishorgászoknak nem kellett 
babkarókkal hadonászniuk. Nem valódi karókra 
gondolunk, hanem a hosszú, gyenge minőségű, 
ezért rendkívül nehéz gyűrűzetlenekre. Láttuk 

már kishorgászainkat olyanokkal is mester-
kedni, és meggyőződhettünk, hogy ezekkel is 
tudnak. Csakhogy akkor nagy a hibaszázalék, 
sok a gubanc, leakadozik a hal... ilyesmi. Ez 
alkalommal szinte orruk előtt horgászhattak, a 
háromméteres botok is bőven elegendőnek bi-
zonyultak. 

Horgászatilag fontos megemlíteni, hogy igen 
tanulságos verseny volt. Mivel alig egy hét lefor-
gása alatt több fokkal is csökkent a víz hőmér-
séklete, a halak viselkedése is megváltozott. A 
máskülönben felszínközelben zsákmányolható 
küsz most sokkal mélyebben tanyázott. Amel-
lett, hogy a horgot mélyre kellett küldeni, olyan 
etetőanyagokra volt szükség, amelyek tartózko-
dási helyén marasztalják a halat. A mélyréte-
gekben pedig a kapás jellege is más volt. Sok-
kal lassúbb mint nyári hőségben, és a gyerekek 
reflexének villámgyorsan át kellett állnia erre a 
kapástípusra. Szóval tovább kellett várni a bevá-
gással. Gyorsan megtanulták.

Úgyszintén horgászati, de kissé haltani vo-
natkozású is, hogy egyazon vízrétegben tartóz-
kodtak azok a halfajok, amelyek máskülönben 
különböző mélységekben zsákmányolhatók. 
Ennek következményeként igen tarka volt a 
zsákmány. Ugyanazzal a szerelékkel meg csali-
val, ugyanarról a mélységről kerültek elő a kü-
szök is, meg a termetes bodorkák is; a felszínhez 
ragaszkodó vörösszárnyú is, meg a fenékről táp-
lálkozó ezüstkárász is. És minden horgászhely 
bőven mérte a halat, pályavég és pályaközép 
között nem volt számottevő különbség.

Már korábban is szóltunk ezzel kapcsolatban, 
most megismételjük: egyre több lány horgászik, 
és egyre ügyesebben. Az idényzárón már tíz ifjú 
hölgy lépett fel, és legalább ötnek volt olyan szép 
zsákmánya, hogy a fiúk mezőnyében is játszva 
megállta volna a helyét. A szanádi Kocsis And-
rea, a versenysorozatban az idén először fellépő 
beodrai nővérek, Nena és Tijana Ćerimović, a 
temerini Gál Szonya, a péterrévei Kiss Emma...

Kocsis AndreaTijana ĆerimovićKiss Emma

A JÓ pAJTÁS LiGA ZÁRÓTORnÁJA, hATODSZOR

Akik otthon érzik magukat a vízparton
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Nincs szándékunkban számadatok özöné-
vel fűszerezni beszámolónkat, hiszen a májusi 
versenynyitánytól a szeptemberi zárófelvonásig 
olyan sok számadat halmozódott fel, hogy... Szó-
val nagyon sok. Ennek ellenére a kiscsoportok 
versenyében holtverseny alakult ki a temeriniek 
és az adaiak között, zsákmánytöbblettel a teme-
riniek győztek, harmadikak a péterréveiek. A 
nagycsoportban felesleges volt a sokszámjegyű 
számok összeadása, hiszen a szektorpontok alap-
ján is óriási fölénnyel diadalmaskodtak a péter-
réveiek, másodikak az adaiak, a harmadikak a 
törökbecseiek. A péterréveiekről nem árt tudni, 
hogy ugyanazzal a csapattal szerepelnek a ligánk-
ban, amellyel Vajdaság bajnokságán diadalmas-
kodtak. Kúti Aurél, László Tamás és Pozsár Leó 
rendkívül erős csapatot alkot. 

A lányoknál egyéni összesítettben Tijana 
Ćerimović diadalmaskodott, megelőzve nővé-
rét, Nenát, a bronzot Gál Szonya nyerte.

A szokványos versenyeredményeknél sokkal 
fontosabb, hogy a horgászegyesületek, a szülők, 
a nagyszülők, a csapatvezetők... ismét tető alá 
hoztak egy versenyidényt. Kapásból utánaszá-
molva hat év alatt csaknem harminc versenyt 
tartottak meg. Aztán az sem elhanyagolható, 
hogy korosztályos versenyről lévén szó, a me-
zőny már kétszer „kiöregedett”. Az utánpótás 
azonban folyamatos.

Buzás Mihály

HELYSZÍNELŐ

Gál Szonya

nena Ćerimović

nagy Michel

László Tamás

pálfi péter

hallai Viktor pozsár Leó

Dragan Reznić
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HELYSZÍNELŐ

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét 
bízták rád a századok
S azt meg kell védened.
…Szent e nyelv! S több kincsed nincs 
neked! Oly csodás nyelv a magyar.

Ez az idézet (Füst Milán: A magyarok-
hoz című verséből) díszítette valamikor 
az óbecsei Petőfi Sándor iskola Figyelő 

diáklapját, melynek vagy harminc évig felelős 
szerkesztője voltam. S igyekeztünk megvédeni 
nyelvünket. Hogy hogyan? Sok-sok gyakorlás-
sal. Emlékszem Zéniára, Leára, a tanárnő uno-
kahúgaira. Egy hiba se volt a dolgozatukban, s 
mégis, elmondásuk szerint mindennap gyako-
rolták a helyesírást. Egyikük ma már orvos, má-
sikuk gyógyszerész, tehát nem lettek magyarta-
nárok, de művelt embernek tudnia kell helyesen 
írni. S ti mindannyian művelteknek szeretnétek 
majd vallani magatokat, ugye?!

 Hogy manapság a számítógép, a mobil-
telefon világában hogyan írnak a diákok, 
egyáltalán hatással van-e a sok sms, csetelés, 
e-mail írása a helyesírásukra, elmesélik Józsa 
Zsuzsanna, az óbecsei Samu Mihály iskola 
magyartanárnője és tanítványai: a hetedikes 
Sós Ákos, nagy Adrienn, Selymesi nikolett, 
a hatodikos Stefaniga Zsanett, Tallós Martina 
és Cservenyák Kitti.

– Nemcsak az unokahúgaimmal gyakorol-
tam egykor mindennap a helyesírást, hanem 
manapság itt az iskolában is sok időt erre for-
dítok. Ma is gyakorlásra jöttünk össze, meg is 
van az eredménye. Már sokszor díjat kaptunk 
a nyelvi versenyeken, ahol a helyesírást is tudni 
kellett…Máris készülünk a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási versenyre – szólal 
meg elsőként a tanárnő. 

Ki ne csetelne, SMS-ezne, e-mailezne napon-
ta? 

– Ha sietek írni – meséli Ákos –, például 
nem azt írom, hogy megyek, hanem meg. Aki-
nek írom, az már tudja, hogy mit akarok mon-
dani. Meg az ékezeteket is el szoktam hagyni. 
Így gyorsabban megy. Néha olyankor is megté-

vedtem, amikor dolgozatot írtam. Ott is sokszor 
elhagytam az ékezeteket, meg elég csúnyán ír-
tam, ugyanis megszoktam, hogy a számítógépen 
nagyon gyorsan írok. Ne is mondjam, kettes lett! 
Nem szeretném, ha ilyesmi megismétlődne! Ma 
is azért vagyok itt, hogy gyakoroljam a helyes-
írást a nyelvi versenyre.

– Egy osztálynyi tanuló jött el erre az előké-
szítő órára, hogy gyakoroljon a versenyre, töb-
bek között Adrienn.

– Nem szeretem – mondja Adrienn –, ha va-
laki SMS-ben rövidít. Ha valaki így ír, én meg-
mondom, hogy zavar. Inkább hívjon föl, hogy 
értsem is, mit mond. Szerintem, aki nem fejezi 
ki magát jól, az lusta, nemtörődöm…

Nikolettának nem egészen volt jó a helyes-
írása, ezért jár erre a csoportra, hogy javítson 
rajta. A tanárnő szerint sokat javult a helyesírá-
sa, amióta jár gyakorlóórákra.

– Annyira javult a helyesírásom – dicsekszik 
Nikoletta –, hogy tavaly csak egy pont hiányzott, 
és mehettem volna a versenyre. Én nem ítélem 
el azokat, akiknek nem megy a helyesírás, de 
magamon tapasztalom, hogy gyakorlással igen-
is lehet javítani az írásunkon. Csak akarni kell! 
A cseteléskor van, aki helytelenül ír, pedig tu-
dom, hogy órán jó a helyesírása. Szerintem ezt 
divatból teszi. Vagy nagyképűségből…Meg a 
Facebookon is annyian ejtenek hibát, szerintem 
akarattal.

Zsanett sem szereti, ha hibásan írnak SMS- t 
vagy a Facebookon különféle szövegeket.

– Én mindig helyesen írok, de főleg a fiúk ír-
nak szerintem akarattal tévesen. Hogy bosszant-
sanak? Nem tudom. Volt, hogy a Facebookon 
a szülinapi jókívánságot úgy köszönték meg: 
köszönnyük. Pedig tudom, hogyha dolit írnak, 
nincs ilyen hibájuk, köszönjüköt írnának.

Martina nemcsak a fiúkra, hanem a lányokra 
is panaszkodik a csúnya szavak miatt.

– Nekem a káromkodások, csúnya szavak 
nem tetszenek – panaszolja –, meg a rövidítések: 
micsi, ami azt jelenti mit csinálsz? Nemcsak a 
rövidítésekért haragszom, hanem a csúnya sza-
vakért is, amit még a lányok is írnak cseteléskor, 
a fiúk meg még káromkodnak is…Szeretném, 
ha erről leszoknának!

Kitti nevével már sok helyen találkozhatta-
tok, újságokban, a Facebookon, ugyanis tavaly 
ott volt Szabadkán az országos nyelvhelyességi 
versenyen, ahol harmadik helyezést ért el!

– Én SMS-írás, vagy csetelés közben ritkán 
rövidítek. Egyesek szerintem is szándékosan 
írnak helytelenül, hogy bosszantsanak. Mert 
tudják, hogy a tudja szót hogyan kell írni, 
mégis láttam már tuggya alakot is. Meg a tec-
cik… az ijen… Meg a rövidítések! Például a 
vok, az azt jelenti, hogy vagyok – fejezi be be-
szélgetésünket Kitti.

Ha tudjuk, hogyan vélekednek még a más 
nemzetiségű nagy emberek is édes anyanyel-
vünkről, talán még jobban óvjuk.

Koncz Erzsébet

Ők sem szeretik, ha helytelenül leírt üzenetet kapnak

helyesen, szépen, magyarul

„Bátran kijelenthetem, hogy miután 
évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, 
meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett 
volna az anyanyelvem, az életművem sok-
kal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen 
azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duz-
zadó nyelven sokszorta pontosabban lehet 
leírni a parányi különbségeket, az érzelmek 
titkos rezdüléseit.” 

George Bernard Shaw  
Nobel-díjas drámaíró
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MIZUJS?

Egy franciaországi városban, La Rochelle-
ben, 1997. szeptember 22-én rendeztek 

először autómentes napot. Ma már nemcsak Eu-
rópa városaiban emlékeznek meg e jeles napról, 
hanem a világ sok részén több millió ember vesz 
részt a rendezvényeken. E világnap egyik hosszú 
távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint 
autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni 
járó polgárokat, hogy az utazáshoz alternatív 
közlekedési módokat válasszanak.

A temerini Falco Természetkedvelők Egyesü-
lete és a Kókai Imre Általános Iskola természet-
védői ez alkalomból kerékpártúrát szerveztek a 

Temerin–Jegricska–Temerin távon. Az akcióhoz 
a temerini cserkészek is csatlakoztak. Mintegy 
hetven résztvevője volt a megmozdulásnak. A ke-
rékpározók reggel 9 órakor indultak el a központi 
kisparkból a főúton, rendőri kísérettel. 

– Szerettük volna felhívni a figyelmet arra, 
mennyire fontos lenne kiépíteni ezen az út-
szakaszon a kerékpárutat – írják Kókai Imre 
Általános Iskola természetvédői –, hiszen a ke-
rékpárosok biztonsága itt sokszor kerül veszély-
be. Mivel a gépjárművek közlekedés közben 
szén-dioxidot bocsájtanak ki, ez a gáz pedig az 
egyik fő kiváltója a globális fölmelegedésnek, 

így kerékpározással tulajdonképpen a klímavál-
tozás ellen is teszünk. Ha többször választjuk a 
kerékpárt, kisebb mértékű a levegőszennyezés, 
kevesebb a zaj, ugyanakkor a testünket is jó 
kondícióban tartjuk. Tehát logikus: amikor csak 
lehet, válaszd a bringát!

A Jegricska partján, az Információs köz-
pontban a Temerini Turisztikai Szervezet elő-
adását hallgattuk meg a kerékpáros turizmus-
ról. Azután volt alkalom megpihenni, sétálni 
a természetben. Végül nyereményjáték várt a 
résztvevőkre: a Capriolo biciklibolt jóvoltából öt 
ajándékcsomag talált gazdára.

Kartonmetszettel  
arattak sikert

A bolgár Nova Zagorában 19. alkalommal meghirdetett nemzet-
közi rajzpályázaton sikeresen szerepeltek a szabadkai EmArt 

Műhely növendékei. Kartonmetszetükért a következő diákok kaptak 
díjat: Berényi nikolett, pesti Bence, Berta Klaudia, Bencun Luna, 
ivana Vojnić Zelić és nađa Čajkaš. A műhely megkapta a legjobb 
kollekcióért járó díjat, valamint díjazták a műhely mentorát, Gruba-
nov Martinek Emíliát is.

ivana és Bence

Szabadkai siker az Európai 
Mobilitási héten

A szabadkai Đuro Salaj iskola tanulói, Engi Andrea (3.c osztály, ta-
nítónő Szalma Elvira) és Fristek Benyámin (4.c osztály, tanítónő 

Soós Hedvig) szép sikert értek el az Európai Mobilitási Hét alkalmá-
ból kiírt budapesti rajzpályázaton, melynek témája: Közös út, közös 
jövő volt. Mindkét tanuló különdíjban részesült, s az oklevél mellett 
egy-egy rollerrel is gazdagabbak lettek.

Stojiljkovic Andrej, 4. osztály

Válaszd a bringát!
Temerini megmozdulás az autómentes napra

A résztvevők
Fotó: Kovacsics Tóbiás
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A barátom

Az én barátomat Budai Flóriánnak hívják. Mi egy osztályba járunk.
Világosbarna haja van és kék szeme. Majdnem akkora, mint én. Jeles 

tanuló. Szereti a matematikát és a tornát. Barátságos, jókedvű, viccelődős. 
Sokat szoktunk együtt bolondozni. Mindennap együtt jövünk haza az isko-
lából. Már kétszer is hazáig kísért, mert olyan jót beszélgettünk, hogy nem 
akartuk félbeszakítani. Együtt focizunk a kis Roham csapatban. Van egy idő-
sebb testvére. Sokszor megyünk együtt horgászni.

Remélem, hogy ez a barátság sokáig fog tartani.
Tóth Viktor, 4. osztály, petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Gionos életérzés
Egy héttel a tábor előtt azt mondtam anyumnak, hogy nem akarok men-

ni. Az ágyam végén állt és azt mondta, hogy ha már nyertem, akkor menjek 
el. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy várta. Azt gondoltam, hogy unalmas 
lesz az egész programrendem, és monoton. Vasárnap már veszekedni kellett 
velem, hogy egyáltalán bepakoljak.

Szóval, hétfőn semmi kedvem sem volt felkelni, elkészülni, hát még elin-
dulni! Direkt beszéltem el az időt, hogy aztán az utolsó pillanatban kezdjek 
el pakolni és ezzel is késleltessem az indulást. Az úton végig zsörtölődtem, 
amikor pedig megérkeztünk, vissza akartam fordulni. Azután beléptünk, és 
ott ült Ildikó tanárnő, aki regisztrált minket. Igaz, elsőre elírta a nevem, és 
attól a naptól kezdve Tímea (is) vagyok, de nem baj, az élet minden terén kell 
a változás. Anyuék odaadták a cuccaimat, gyors búcsúpuszi és bementem. 
Szóval ott álltam a lépcsőnél és Béla bá’ startban rám hozta a frászt. Niki fel-
kísért a szobába, rögtön utánam jött Debi, Mónika és Anett. Nem mondom, 
hogy világi spanok lettünk, sőt azt sem, hogy kifejezetten jó barátnők, de 
megfértünk egymás mellett, sőt, volt amikor együtt is nevettünk. Szóval mi-
után bepakoltuk a cuccunk a szekrénybe, szólt Niki, hogy esetleg menjünk 
át a nyolcas szobába, mert ott egyedül van egy kislány. Szóval a kislány neve 
Évi, és talán hozzá kerültem egész tábor alatt a legközelebb. Több bennünk 
a közös, mint azt bárki is hinné. Igaz, a nap első felében nem nagyon beszél-
tünk, de később, amikor megismertük egymást, extrábbak lettünk. Másnap 
Tina is csatlakozott hozzánk, akivel szemben először voltak kétségeim, de 
később rájöttem, hogy ő egy csupa szív lány, aki szívét-lelkét beleönti abba, 
amit szeret, és a legjobb barátaiért tűzbe tenné a kezét. A fiúk mind furcsák, 
de összességében jól el lehetett velük lenni, lásd csütörtök este. Barátok terén 
még van egy nagyon kedves emlékem. Azt hiszem, hogy itt tanultam meg, 
hogy nem szabad csak úgy ítélkezni mások felett. Megismertem Beát, aki egy 
pozitív csalódás számomra, és pár óra alatt a szívembe zártam. A többi lány 
is nagyon kedves volt. Az előadások abszolút nem bizonyultak monotonnak, 
sem unalmasnak. Minden egyes témánál véleményt formálhattunk, kultu-
ráltan vitatkoztunk és kifejthettük a gondolatainkat. A tanárok nagyon lazák 
voltak, érdekesen tanítottak, türelmesen. 

Egy kívülálló számára ez nyári iskolának bizonyult, viszont nekem egy 
kulturált kikapcsolódás, arról nem is beszélve, hogy egész évben nem eszek 
annyit, mint amennyit itt kellett ennem.

És a végén mit kaptam a tábortól? Sok mindent. Megtanultam nem ítél-
kezni, kifejezni magam és meghallgatni másokat, nagyon jó barátnőket, élet-
re szóló élményeket szereztem, az öcsémmel pedig ezekben a napokban sok-
kal közelebb kerültünk egymáshoz. És így a végéhez érve vegyes érzelmek 
kavarognak bennem. Várom, hogy hazaérhessek, de mégis maradnék, hiszen 
itt pont ideális. Köszönöm mindenkinek, akit megismerhettem és remélem, 
hogy találkozunk még.

Kovács Tünde, 8. osztály, Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

nyári élményem
Próbáltam a nyár összes pillanatában jól érezni magam, hiszen tudtam, 

hogy eljön ez a nap, amikor mindennek vége lesz.
Visszaemlékezve a nyárra, voltam cserkésztáborban, ahol 10 napot töltöt-

tem el testvéremmel és barátaimmal, A táborban különböző programokkal 
szórakoztattak bennünket. Az egyik programnak köszönhetően a felsősök 
kerékpártúrára indultak. Horgosra mentünk. Odaérve a csodálatos táj lát-
ványa fogadott bennünket. Nagyon szép volt a naplementében ugráló halak 
mellett aludni. Miután felkeltünk, összepakoltunk és hazakerékpároztunk. A 
táboron kívül egy lakodalom résztvevője is voltam. Néhány délután elláto-
gattunk Adára, ahol jókat parancsoltunk. A nyarat elbúcsúztató programom 
egy kerti parti volt, ahol retró zenét hallgatva játszottunk.

Szerintem ez volt az eddigi legjobb nyaram.
Faragó Emese, 6. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

néha így, néha úgy

Az unatkozó iskolatáska
Egy fekete táska vagyok, és mindennap a hetedik osztályos tananyagot 

hallgatom.
Egy és fél éve szolgálok a gazdámnak, de már rengeteg élményem volt 

vele az iskolában. Legtöbbször nagy örömmel az ötösöket vihetem haza, de 
néha belém került egy négyes ellenőrző is. Én, ellentétben a gazdámmal, a 
szüneteket nem szeretem, mert akkor a folyosó sarkában porosodok. Az is-
kolában mindig a pad mellé raknak, ezért örülök, hogy az emberek megmos-
sák a lábukat. Ritkán a tanárok is belém rúgnak véletlenül, és az nagyon fáj. 
Az informatikatanár az, aki gondol ránk is, mert addig nem megy senkihez 
oda a teremben, amíg nagy esély lát, hogy belénk rúg. A keddet szeretem leg-
jobban, mert akkor nem kell olyan sok könyvet cipelnem. A hétfő a legnehe-
zebb. Egy kicsit el is szakadtam, de mikor a gazdám észrevette, azonnal elvitt 
a varróhoz. Sok gyereket láttam, aki dobálta a táskáját és havonta cserélte 
őket. Vannak olyan diákok, akik szándékosan rugdossák a táskájukat.

Nagyon örülök, hogy az én gazdám nem ilyen és vigyáz rám. Remélem, 
hogy egyszer mindenki megóvja és megvigyázza a táskáját.

pesti Ákos, 7. osztály, hunyadi János iskola, Csantavér

Alig vártam már…
Alig vártam már, hogy elkezdődjön a nyári szünet, de szerintem nem 

voltam ezzel egyedül.
Szünet alatt elég sok mindent csináltam. Volt, hogy a barátokkal voltam, 

vagy esetleg itthon olvastam egy jó könyvet. A júniusi hónap gyorsan eltelt. 
Elkezdődött a szünet. Akkor még talán fel sem fogtuk, hogy nincs iskola, 
és nem kell tanulni, korán kelni. Ebben a hónapban, de a következő kettő-
ben is Larával közös programokat csináltunk. Volt, hogy beültünk fagyizni 
vagy csak simán sétáltunk pár kört a faluban. Persze volt olyan is, hogy eljött 
medencézni és egyéb muris dolgokat is véghez vittünk. Mégis, legtöbbet fü-
rödni jártunk el. Szünetben a nagyszüleimet sem hanyagoltam el. Egy héten 
többször is megjelentem náluk. A sorozatokat is előszeretettel néztem. A 
családdal próbáltunk sok közös programot szervezni. Nagyon nem vártam 
az iskolát, mert tanév közben, tudom, hanyagolni kell a hajnalig tartó film-
nézést és a délutáni pihenéseket.

Ez egy eseménydús nyári szünet volt a számomra.
Tót Emese, 8. osztály, hunyadi János iskola, Csantavér

Madár – Berta 
Klaudia, EmArt 
Műhely, Szabadka

Reggel az iskolában vagyok
az első órán majdnem elalszok
a tanárnő nem örül neki
és amikor a táblához kihív
annak nem örül senki.

Második órán is álmos vagyok
a tanár rákérdez alszol
de én csak hallgatok
azt gondolja alszol
a táblához nem akarok menni
mert lusta vagyok.

Harmadik órán már nem alszok
a tanár is meglepődve kérdez
te nem szundizol
az osztálynak ez vicces
de nekem ez nem tréfás

Negyedik órán ugrálok
közben sokat trombitálok
ötödik órán már fáradok
de nem baj, mert tudom
hogy csöngetés után irány haza.

Majláth Denisz, 5. osztály, 
Moša pijade iskola, pacsér
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B 777 bolygó

A bolygó hófehér, ugyanis gyönyörű, friss, fehér hó borítja. Ilyen tisz-
ta fehérséget még nem láttam, hiszen ezen a bolygón még ember nem 
járt. A havas tájat szebbnél szebb jeges szobrok díszítik. A levegő frissítő-
en hideg. A hóvirág friss illata úszik a levegőben. A bolygó legmagasabb 
hegyén egy csodaszép kastély látható. A kastély is jégből van. Itt lakik a 
bolygó királya, a híres Kalapos Sárgarépa. Ő irányítja a hóemberorszá-
got. Lent a völgyben laknak a földműveléssel foglalkozó hóemberek. Ők 
a sárgarépa termesztésével foglalkoznak. A városban sok jeges kunyhó 
van. Itt laknak a gyárban dolgozó hóemberek, ők a fazekakat gyártják, a 
festőművész hóemberek pedig a fazekakat díszítik. A legfontosabb hóem-
ber a király után a szakács. Mivel ő készíti a finomabbnál finomabb fagyi-
kat. A szülők állandóan figyelmeztetik a gyerekeket, hogy ne legyenek 
sokat a napon. Amikor a hőmérséklet eléri a –10ºC értéket, mindenki a 
föld alatti barlangba szökik, ahol kellemes –20ºC van. A barlang telis-tele 
van gyönyörű jégoszlopokkal és jégcsapokkal. Miután véget ér az ítélet-
idő, mindenki visszatér saját otthonába. Vasárnaponként nagy bulikat 
csapnak. Ekkor boogie-woogie zenét hallgatnak, vidáman táncolnak és 
több hektoliter  alkoholmentes koktélt isznak. Ezek a bulik egész hajnalig 
tartanak. Szerda a sport napja. Ilyenkor a hóemberország két csapatra 
oszlik, és vad hógolyózásba kezdenek. Ebben a harcban részt vesz a hó-
emberország apraja-nagyja. A játszmát mindenki nagyon komolyan ve-
szi. A győztes csapat jégérmeket és új fazekat kap. Ez a világ évmilliók 
óta így működik, és még sokáig így lesz. Itt a felnőttek tudják élvezni az 
apró dolgokat is.

Szakács Szergej, 5. osztály, petőfi Sándor iskola, Újvidék

Az óvodában történt
Történt egyszer, hogy az óvodában jó nagy kalamajkába keveredtem.
Egy szép napsütéses délelőtt barátommal, Kószó Bálinttal az óvodába 

tartottunk. Amikor beértünk, furcsa látvánnyal szembesültünk. Fajátékok 
kiöntve, Puzzle-kockák össze-vissza. Egyszóval: elszabadult a pokol. Meg-
kérdeztem:

– Hol az óvónéni?
– Nem tudjuk! De gyere, megnézzük, mi az uzsonna! – javasolták páran.
Amikor beértünk a helyiségbe, csak bámultuk a menüt. Mindenki egy-

szerre:
– Csokisbogyó!!!
A csábításnak senki nem tudott ellenállni. Egyszerre rohantuk meg ezt a 

csodálatos ételt. Csak egy üres zacskó maradt a támadás után. Ekkor valami 
mást kellett kitalálnunk, hogy kiélvezzük felügyelőnk távollétét. Most foci-
labdát hoztunk be, ami felügyelőnk távollétében szigorúan tilos volt. Leütöt-
tük párszor óvónőnk kedvenc vázáját, de gondoltuk: oda se neki! Különben 
is, a váza úgy viselkedett, mint egy mágnes, mert úgy vonzotta a labdát. Pon-
tosabban acélmágnes! Ötször biztos lerúgtuk, de nem lett neki semmi baja. 
Bálint ezt mondta:

– Ezzel a vázával céllövőversenyt is lehetne játszani!
Miután ezt meguntuk, kicsit nyugisabb játékba kezdtünk. Például… fo-

gócskába. Ekkor történt a legtöbb baleset. Felbuktunk a székekben, kis híján 
összetörtük magunkat. 

De szerintem mindenki fejében ez járt: a játék érdekében mindent! Ezt 
követően jöhetett a jó öreg katonás játék. Mihelyt lelőttem valakit, az elte-
rült az ajtóban. Épp fel akarta dobni a talpát, amikor megmozdult a kilincs. 
Mindenki hangsebességgel a helyén termett. Ekkor az óvónő lépett be az 
ajtón.

– Jó reggelt, gyerekek! – mondta mit sem sejtve.
– Jó reggelt kívánunk! – feleltük kórusban.
– Bizonyára éhesek vagytok, mivel eléggé megvárattalak benneteket!
– Inkább a holnapi napra hagyjuk! – mondta valaki.
Ügyelőnk gyanakodni kezdett. Bement a konyhába, ekkor meglátta, hogy 

hiányzik az uzsonnánk. A többit már szerintem mindenki tudja.
Megtanultuk, hogy nem szabad szegény óvónéni idegrendszerét ennyire 

próbára tenni!
Mihalek Bálint, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

ötödikes lettem

Január
Az óévtől elbúcsúzunk,
Meglesz az újévi fogadalmunk.

Február
Valentin-nap és farsang,
Örömmel kezdjük a tavaszt.

Március
Csiripelnek a madarak,
A gyerekek az udvaron játszanak.

Április
Ebben a hónapban van a húsvét,
Esős idő veszi kezdetét.

Május
Gyönyörűen süt a nap.
A virágok kinyílnak.

Június
Június a nyár kezdete,
A gyerekek szünetre mehetnek.

Július
Ez a hónap a legmelegebb,
Kedvező a gyerekeknek.

Augusztus
Sajnos végződik a nyár,
Nemsokára tanulás.

Szeptember
Indulunk az iskolába,
Mindannyiunk szomorúságára.

Október
Már elkezdődött az ősz,
Fúj a szél és esik az eső.

November
Ez egy viharos, hideg hónap,
A parton elázik a csónak.

December
Hull a fehér hó,
Megérkezik Télapó.

Lasztovics Anett, 6. osztály, 
Sever Đurkić iskola, Óbecse

Az én Maszat-hegyi naptáram

Őszi séta az erdőben – Takács Blanka, 2. osztály, J. J. Zmaj iskola, 
Magyarkanizsa

Elkezdődött az iskola,
most minden kicsit fura.
Már nagyon kell tanulni,
csak egy picit szabad lazulni.

Sokat kell magolni,
ha nem akarsz megbukni!
Már felsősök vagyunk,
így többet fog az agyunk.

A tanárok tök jó fejek,
segítenek, amiben lehet.
Fel a fejjel, csak így tovább,
nyolcadikig még együtt a brigád.

Toldi Mártin,  
5. osztály,  

hunyadi János iskola, Csantavér 
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A labdát a magasba felrúgni, a gyorsan repülő labdát továbbpasszolni, 
a labdáért a levegőbe ugrani vagy egy-egy nagyobb esés után feltá-

pászkodni a földről – ez manapság már nem csak a neves focisták privi-
légiuma. A robotok fejlettségi szintje olyan magas, hogy ezeket a roppant 
komplex mozdulatsorokat már a NimbRo és a B-Human csapat játékosai 
is maradéktalanul képesek végrehajtani. A bonni és brémai csapat a japán 
rendezvényen bebizonyította, hogy jelenleg nincs párjuk a játékban. 

A RoboCup a robotika világának legnépszerűbb és egyben legfonto-
sabb nemzetközi versenye, amely kiváló alkalmat nyújt az új fejlesztések 
tesztelésére. Az idei RoboCup helyszíne azért is volt egyedülálló, mert a 
japán Nagoyában rendezték meg, ott, ahol a legelső robotfutball-világ-
bajnokságot is, húsz évvel ezelőtt. A négynapos esemény során a robo-
tok 17 féle területen mérték össze tudásukat, így például labdarúgásban, 
karbantartási/logisztikai, illetve szervizelési feladatokban is bemutatták, 
hogy mit tudnak. A humanoidok labdarúgó ligájának TeenSize kate-

góriájában az igus által támogatott bonni NimbRo csapat nyerte el a 
világbajnoki címet. A Standard Platform ligában a szintén az igus által 
szponzorált B-Human roppant szoros küzdelemben védte meg világbaj-
noki címét.

Már a robotok is összemérik tudásukat

RoboCup robotfoci-bajnokság

Az amerikai kutatók által fejlesztett 
mesterséges intelligencia csupán ab-

ból meg tudta alkotni a játékot, hogy meg-
nézte, mások hogyan játszanak vele.

A fejlesztők a Super Mario Bros.-t 
mutatták meg a mesterséges intelligen-
ciának, hogy tanuljon belőle. A számító-
gép végig azt figyelte, hogyan játszanak 
a játékkal a felhasználók, de nem azért, 
hogy megtanulja a játék megnyeréséhez 
szükséges stratégiát. A mesterséges intel-
ligencia elleste Super Mario világát, hogy 
megalkothassa újra. Mindezt úgy, hogy 
a rendszer nem fért hozzá a játék forrás-
kódjához, csupán a pixeleket figyelte. A 

végeredmény lehetne jobb is, de a mosta-
ni megoldás is remek.

A számítógép persze kapott némi se-
gítséget is a feladathoz. Egyrészt egyfajta 
vizuális kézikönyvet a játékban szereplő 
„szörnyekről”, másrészt pedig az objek-
tumok elhelyezkedésével és mozgásával 
kapcsolatos információkat. Ezek után a 
mesterséges intelligencia képkockákra 
bontotta le a látott játékmenetet, majd 
olyan összefüggéseket keresett, amelyek 
megmagyarázták a látott reakciókat.

Ilyen volt például, hogy Mario épp a 
Goomba felett volt, majd néhány képkoc-
kával később a Goomba eltűnt. Mindeb-
ből jött az összefüggés, hogy ha Mario a 
Goomba felett van, az valószínűleg elpusz-
títja a szörnyet.

A program egyelőre csak 2D-s játé-
kokkal működik, a kutatók szerint ahhoz, 
hogy a 3D-s játékokat is megértse a mes-
terséges intelligencia, jóval több időre van 
szükség.

Robot az emberek 
között

Szinte nem is lehet olyan sci-fit találni, amiben 
ne szerepelnének az emberek mindennapi életét 

segítő robotok. A kis segítők közlekedési módszerei 
persze eltérhetnek, de általában zsúfolt helyeken is 
előfordulnak. 

Egyelőre még nem tartunk ott, hogy bármelyik 
utcasarkon találkozzunk egy kis, csomagszállító ro-
bottal, ha pedig mégis, akkor azt hosszasan csodáljuk, 
vagyis még nem képezik a mindennapi élet részét. 
Lassan elérünk oda is.

Egy kutató/tudós csapat nemrég összeállított egy 
olyan önjáró robotot, ami rengeteg szenzort és fejlett 
tanuló mechanizmusokat használva közlekedik az 
emberek között, még a legzsúfoltabb helyeken is. Ha 
valaha elérünk oda, amit a legtöbb jövőben játszódó 
film és regény előrevetít, vagyis hogy a robotok sza-
badon mászkálnak (vagy gurulnak) majd közöttünk, 
akkor fontos, hogy ne csak a környezeti elemekre tud-
jon reagálni, hanem az emberek szinte kiszámíthatat-
lan mozgására is. A robotoknak tudniuk kell, hogy ők 
hol vannak, s mi, emberek hol vagyunk. Képeseknek 
kell lenniük több alternatív útvonalat is tervezni, hogy 
gond nélkül el tudjanak jutni a célig.

Super Mario  
és a mesterséges intelligencia

A régi...

...és az új Super Mario
Tanulni kell az emberek közötti közlekedést
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ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK

Szürke légykapó
írja: Balogh istván

A verébalakúak (Passeriformes) rendjéhez, azon belül pedig a légykapófélék 
(Muscicapidae) családjába tartozó faj. A nálunk előforduló négy légykapó-

faj közül a leggyakoribb. Ritkás, öreg állományú erdőkben, ártéri erdőkben, öreg 
parkokban, temetőkben kertekben telepszik meg. Nem kerüli az ember közelségét, 
gyakran a falvakban, városokban is megtelepszik. Táplálékát röpülő rovarok, főleg 
legyek képezik, de a tavaszi érkezést követően, valamint az őszi vonulás alkalmával 
gyakran a földön is vadászik, ahol a verébhez hasonlóan ugrálva fogja el a rovarokat, 
pókokat. Őszi vonulása során ritkán bogyókat – főleg fekete bodzát – is fogyaszt. 
Vonulási ideje augusztusban kezdődik, és szeptember végéig, jó idő esetén október 
elejéig tart. Ilyenkor mindenfelé találkozhatunk vele. Gyakran az utcai fasorok kiálló, 
száraz ágán ülve várja a közelébe repülő rovart, melyet – utána röppenve – a levegő-
ben kap el. Tavasszal április második felében érkezik vissza Afrikából. Telelőterülete 
a Szaharától délre található.

MADÁRLES

nyarat sirató pirregés
A békák és a gőték az ősz elején még vígan élnek, meleg napokon a 

kecskebékák akár meg is szólalnak, de rendszeresen brekegnek a zöld 
levelibékák is. Azután, ahogy hidegebbre fordul az idő, és az első fagyok is 
megjelennek, a kétéltűek pihenni térnek. Legközelebb már csak tavasszal 
találkozunk velük. 

A leeresztett halastavak iszappadjain dél felé tartó partimadarakat, 
cankókat, pólingokat, liléket és partfutókat fedezhetünk fel. A havasi part-
futók kis csapatokban, szorosan összetartva repülnek vagy keresgélnek az 
iszapon. Rovarokkal és férgekkel táplálkoznak, de kevés növényi anyagot 
is fogyasztanak. Csapatokban járnak a pajzsoscankók is. Nyugalmi ruhá-
jukat viselik, a hímek jól láthatóan nagyobbak, mint a tojók. Felrepülve 
kissé púposnak látszanak, farcsíkjuk két oldalát egyegy fehér folt színezi. 
Míg a füstös, réti és szürke cankók sűrűn hallatják jól felismerhető, jelleg-
zetes hangjukat, a pajzsoscankók mindig némán repülnek. 

Az őszi legelőkön járva a gulya körül mindig ott vannak a fűben szalad-
gáló, vagy a hozzájuk képest hatalmas állatok hátán utazó seregélyek. Nem 
véletlenül társulnak a legelő állatokhoz, mert a tehenek lábai körül futkosva 
kapkodják össze a felugráló sáskákat és más rovarokat. Hasonló módon va-
dásznak a sárga billegetők is, de ők inkább a legelő birkanyáj körül keres-
gélnek. Hűvös, esős időben tavasszal és ősszel gyakran láttam, amint füsti 
fecskék kerülgetik a legelő jószágot, és az oldalukról kapják le a legyeket. 

A nagy legelők felett figyelhetjük meg a vonuló, zsákmányt kereső kí-
gyászölyveket. Az egerészölyvnél nagyobb, sárga szemű ragadozó gyakran 
szitál a legelőn át vezető csatornák felett, és szerencsés esetben a szemta-
núi lehetünk, amint lecsapva tekergő vízisiklót emel a magasba. Ritkábban 
hörcsögöt, mezei pockot és gyíkot is zsákmányol.

Élőhelyeinek tönkretétele és a múlt század ötvenes éveiben végzett tu-
datos pusztítás sodorta végveszélybe a rákosi viperát, amely addig az Al-
föld több pontján és a Hanság legelőin viszonylag gyakori volt. A legfeljebb 
fél méterre megnövő kis kígyó teljesen ártalmatlan, félénk, az ember elől 
nyomban menekül. Tücskökket, sáskákkal és fiatal gyíkokkal táplálkozik. 
A nőstények többnyire augusztusban, néha szeptember elején tucatnyi kis 
kígyónak adnak életet. A fiatal viperák átlátszó burokban jönnek a világra, 
de azt nyomban át is szakítják, és szertemászva önálló életet élnek. Sajnos, 
nagyon sok természetes ellenségük is van; egyebek között varjúfélék, fácá-
nok, sünök és gólyák pusztítják őket. 

Az ősz első felében még sok virág nyílik, és lepkék is repülnek. Ilyenkor 
a kertekben is felbukkan a nagy gyöngyházlepke, de láthatunk bogáncs-
lepkét, nappali pávaszemet, kis rókalepkét, különböző fehérlepkéket, és az 
alföldi legelőkön néha még november elején is talákozni a narancssárga 
színű sáfránylepkével. Egyike a legszebb fajoknak az Atalanta-lepke. Ván-
dorlepke, májusban jelenik meg, és ezután egy vagy két nemzedéke fejlő-
dik. A második ősszel repül, de amikor beköszöntenek a hűvösebb napok, 
búcsút mond a hazai tájnak, és dél felé indul. 

A májusban és júniusban oly kedvesen ciripelő mezei tücsköket ősszel 
már nem hallhatjuk, de a legelőkön, napsütötte domboldalakon továbbra 
is megfigyelhetjük őket. Sütkéreznek kis alagútjuk bejárata előtt, ám ha 
közelebb lépünk, gyorsan a harminc-negyven centiméter mély üregbe 
menekülnek. Nem véletlenül félénkek, mert a pólingok és a seregélyek 
sokat elpusztítanak közülük. Az előbbiek hosszú csőrükkel még a lyukból 
is kiemelik a kissé elmélázó rovart. Szeptemberben a legelőkön gyakran 
elénk kerül a jókora szemölcsevő szöcske, a szőlőskertek tőkéi között vagy 
az elhagyott kőbányákban pedig a kékszárnyú sáskával találkozhatunk. A 
sáskák néhány faja kora őszi napokon is ciripel. A pirregő tücsök kissé 
bánatosnak hangzó muzsikája talán a nyarat siratja. 

Sch. E.Szemölcsevő szöcske

A tudatos pusztítás sodorta végveszélybe a rákosi viperát
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MESÉLGETŐ

A galambtenyésztéshez körülbelül úgy 
értek, mint a hajdú a harang-öntéshez. 
Gyér természettudományi ismereteim a 

galambot inkább a vidéki madarak alosztályába 
utalják: nem is igen tudom, hogyan harapózott 
el mégis a főváros utcáin. Program és rendszer 
nélkül szaporodott el, és ha itt tenyésztés történt, 
az kétségtelenül a galambok magánügye volt: 
önmagukat tenyésztették, találomra, hozzáértő 
irányítás nélkül.

Sohasem sejtettem, hogy valaha is közöm 
lesz a galambtenyésztéshez. De ki számítja ki a 
végzet útjait? Ki álmodta, hogy meg fogok is-
merkedni egy galambtenyésztővel, aki beavat 
majd a fővárosi galambtenyésztés titkaiba? Vá-
ratlan és meglepő fordulatokban dús életemnek 
ez egyik legfrissebb szenzációja. 

A galambtenyésztőt Matyinak hívják. Ter-
mészetesen nem galambügyben járt nálam, más, 
fontosabb dolga volt velem, valami színházjegy 
ügyében jött. Ha emlékeimet jól összeadom, le-
het vagy tizennégy éves. Matyinak vörös a haja, 
orcája tavasziasan szeplős, zöld szemét kíváncsi-
an mereszti erre a szép pesti világra, amelyben 
megállni és boldogulni szeretne. Ne féltsük Ma-
tyit, életrevaló, ügyes kölyök. Jelenleg mint ege-
részet-főfelügyelő működik egy fehéregértenyé-
szetben – erről legközelebb bővebben! –, de ez 
is mellékfoglalkozása csak, komoly mestersége 
az asztalosság, apjának a műhelyében dolgozik a 
Práter utcában. Az apja rendkívül tehetséges és 
ötletes asztalos, húsz esztendő óta jár hozzám, 
könyvszekrényeket és egyéb balgaságokat épít 

számomra, jó barátom. Így kerültem Matyihoz, 
aki kimustrált nyakkendőkért, elhasznált detek-
tívregényekért és hébehóba színházjegyekért 
szokott nálam jelentkezni. Hogy a nyakkendő 
mire kell neki, nem tudom. Összeköttetésünk 
egész ideje alatt egyetlenegy alkalommal sem 
láttam rajta egyet is. Jótéteményeimért cserébe 
megismertet engem a Práter utca és a Ferencvá-
ros intim életével, amelytől budai lakos létemre, 
fájdalom, egy kissé messze estem már. Elmeséli 
nekem ambícióit, terveit és kalandjait. Ahogy 
újságírónyelven mondani szoktuk: lapunk szűk 
keretei meggátolnak abban, hogy ezekkel ezút-
tal részletesebben foglalkozzunk. Ezúttal csak a 
galambtenyésztésről lesz szó. 

Most történt meg először, hogy Matyi piru-
lón és dadogva pénzt kért tőlem, természetesen 
nem sokat, és nem is ajándékba, csak kölcsön, 
kis, de egészséges vállalatához, amely eddig is 
tisztességes jövedelmet hajtott. Matyi komoly 
és lelkiismeretes számítások alapján kifejtette, 
milyen részeltekben törleszti majd adósságát. Ez 
a kis, de egészséges vállalat a galambtenyésztés. 
Eddig nagyszerűen virágzott, egy sajnálatos és 
tragikus esemény következtében azonban várat-
lanul és gyógyíthatatlanul tönkrement. Elölről 
kell kezdenie mindent. 

Meghallgattam Matyit, és rendelkezésére 
bocsátottam a kért összeget. Maradjon örök ti-
tok, mennyit adtam neki. Az olvasó fantáziájára 
bízom, találja ki. De – kíváncsi ember vagyok, 
és szeretek tanulni – megkérdeztem fiatal ba-
rátomat, tulajdonképpen hogyan is történik a 
galambtenyésztés. Matyi mosolygott: 

Egyszerű dolog az, kérem. Az ember tenyész-
ti a galambot, azután eladja. 

Remek!
– Csakugyan nagyszerű. És hány galambot 

adtál már el? 
– Ötöt. 
– És miért kellett abbahagynod? 
– Elfogyott. Utoljára valami baj történt vele. 
– Kár. És ezen a pénzen hány új galambot 

veszel? 
Matyi csodálkozóan nézett rám: 
– Hányat? Természetesen egyet. 
– Egy galambbal akarsz tenyészteni? 
– Persze. Minek nekem több? Eddig is csak 

egy volt. 
– Nem értem. Ötöt adtál el? 
– Dehogy. Egyet adtam el ötször. Mindig ha-

zarepült. Még Újpestről is. Postagalamb volt. 

heltai Jenő 

Matyi



1�

Anyja megigazította nyakán a könnyű 
sálat, egy puszit nyomott az arcára, és 
szelíd erőszakkal kitolta az ajtón. Kornél 

sóhajtott, és elindult lefelé a lépcsőn. A ház előtt 
Izabella ugrálókötelezett. Mikor meglátta a fiút, 
abbahagyta a pattogást, és vidáman köszöntöt-
te.

– Szia! Hova mész?
Kornél mogorván elfordította a fejét, és sza-

porázni kezdte a lépteit. De a lányt nem lehetett 
ilyen könnyen lerázni, hamar utolérte, és már 
ömlött is belőle a szó.

– Gondolkoztam a dolgon. Lehet, hogy a 
sárkány miatt vagy beteg.

Kornél sóhajtott. Ez megint kezdi – gondol-
ta lehangoltan, de nem mondott semmit, mert 
hátha bátorításnak veszi a lány, és tovább locsog. 
De Izának ehhez nem kellett bátorítás.

–  Tudod, egy sárkány körül kevesebb a le-
vegő, és az tele van mindenféle füsttel, porral 
meg kénvegyülettel. Olyan, mintha egy vulkán 
tetején élnél. Most mi van?!

A kérdés arra vonatkozott, hogy Kornél mi-
ért torpant meg, és miért igyekszik a tekintetével 
felöklelni a lányt.

– Milyen sárkányról beszélsz?
– Hát aki a házatokban lakik.
– Orvos látott már?
– Hát nem annyiszor, mint téged.
Ezt nem kellett volna. Kornél sarkon fordult, 

és szinte futva indult vissza a házuk felé. De a 
kislány tartotta a lépést.

– Mondtam már, előttem nem kell titkolódz-
nod! Én is olyan vagyok!

Kornél megállt, és elszántan szembefordult a 
kis szörnyeteggel.

Elhatározta, hogy dűlőre viszi a dolgot.
– Miért, én milyen vagyok?
– Te tényleg nem tudsz semmit?!
– Mit!
A lány körülnézett, hogy nem hallja-e őket 

valaki, aztán a házra mutatott, aminek épp a ka-
pujában álltak.

– Ez egy menedékház! – suttogta sokatmon-
dóan, és hunyorított.

– Mi?!
– Itt csak mágikók laknak. Úgy értem... Te 

tényleg nem tudsz semmit?
Kornél komolyan rázta a fejét.
– Furcsa... – folytatta a lány –, ide elvileg csak 

azok juthatnak be, akiket üldöznek a peritonok.
– Kik?!
Izabella ekkora tudatlanság hallatán hatal-

masat sóhajtott, aztán a kapubejáróra bökött.
–  Látod ezt a két szárnyas majmot a kapu 

két oldalán? Ők védik a bejáratot a rossz szel-
lemektől. A peritonok a mágikók legnagyobb 
ellenségei. És ebben a házban kizárólag üldözött 
mágikók laknak.

– És kik azok a mágikók? – kérdezte finto-
rogva Kornél.

– Hogyhogy kik? Mágikus lények.
Ebben a pillanatban egy idős asszony lépett 

ki a kapun, két kezében visszaváltandó üveggel 
tömött szatyrok.

– Csókolom! – harsogta Iza.
– Szervusztok, gyerekek! – mosolygott vissza 

hiányos fogsorával a néni, és eldöcögött szatyra-
ival a sarki éjjelnappali felé.

– Kollár néni is mágikus lény? – kérdezte vi-
gyorogva Kornél.

– Persze. Vízimanó.
– Micsoda?! – ezen tényleg nevetni kellett: 

Kollár néni vízimanó!
– Nem vetted észre, hogy naponta kétszer 

megy le a boltba vízért?! Egy vízimanónak ren-
geteg vízre van szüksége, de nem ám csapvízre, 
hanem forrásvízre.

Kornél a fejét csóválta, de tulajdonképpen 
már kezdett tetszeni neki a játék. A kapucsengő 
névjegyzékét kezdte silabizálni.

– Halmiék?
– Hobbitok – vágta rá a lány.
– Horváthék?
– Elfek.
– Kiss Benedek?
– Benő bácsi? Troll.
– És a nagymamád?
– Mi lenne? Tündér.
Na, ez már tényleg röhejes volt! Kornél tisz-

tán emlékezett, milyen patáliát csapott Baranyai 

néni, amikor a Hekker testvérek betörték az ab-
lakát egy bőrlabdával. Olyan válogatott szitkokat 
zúdított rájuk, hogy még Kiss Benedek bácsi is 
belesápadt, pedig ő huszonöt évig kamionozott.

– Ha tündér, akkor elég jól álcázza magát! 
– mondta végül.

– Hát igen! – hagyta jóvá a kislány.
– Na és ki az a híres sárkány, aki miatt beteg 

vagyok? – kérdezte hetykén Kornél, és igyeke-
zett olyan képet vágni, mint aki egyáltalán nem 
hisz az egészben, de a vicc kedvéért azért hajlan-
dó úgy tenni.

– Nem találod ki? Pedig még a nevében is 
benne van! – mondta a lány.

Kornél újra a névjegyzéket kezdte tanulmá-
nyozni. Halványan emlékezett, hogy látta vala-
hol kiírva, hogy dr. Sárkány Sándor, de az való-
színűleg valami orvosi rendelőben volt.

–  Fogalmam sincs – bökte ki végül kedvet-
lenül.

A kislány egy névtáblára bökött.
– Dragomán Tivadar? – kérdezte furcsán a 

fiú. – Azt mondtad, hogy benne van a nevében.
– Tudsz angolul?
– Kicsit. A hét napjait meg a gyümölcsneve-

ket már vágom.
– Tudod, mi a sárkány angolul?
Kornél a fejét rázta.
– Dragon. És az ember? Man. Dragon-man. 

Sárkány-ember. A Dragománok a legrégibb sár-
kánydinasztia Magyarországon.

Kornél most először gondolkodott el komo-
lyan a lány szavain. Merően bámulta a névtáb-
lát, aztán komoran a lányra nézett. „Mi van, ha... 
Nem, nem hagyja magát ilyen könnyen átverni, 
ő már nagyfiú, mindjárt tizenegy éves! Na jó, 
nem is annyira mindjárt...

– Te hány éves vagy?
– Tíz leszek – mondta büszkén a kislány.
– És még mindig hiszel a Télapóban? – vetet-

te oda fölényesen Kornél, és bevonult a házba.
Igaz, ez a bevonulás inkább hasonlított me-

nekülésre, de időt kellett nyernie, hogy átgon-
dolja ezt az egész marhaságot. A lány halálosan 
komoly képpel adta elő a történetet, még csak 
nem is gondolkozott közben, csípőből nyomta 
a válaszokat, szóval nagyon meggyőző volt az 
egész – de ennek akkor sincs semmi értelme!

IRÁNYTŰ

Tasnádi istván

A kőmajmok háza
Részlet

Az embert az őt körülvevő világ eseményei, 
jelenségei, tragédiái ámulattal, csodálattal és 
félelemmel töltötték el már az ősi idők óta. Ezen 
érzések mélyén pedig ott bujkált a kíváncsiság: 
hogyan lehet megmagyarázni az élet bizonyos 
eseményeit? Beleillik-e a világról alkotott ké-
pünkbe, amit éppen tapasztalunk? Az ókorban 
az istenek testesítették meg az emberek vágyait, 
félelmeit és a természet erőit. De mi történik 
olyankor, ha te magad találkozol furcsa, meg-
magyarázatlan dolgokkal? Amelyek csak első 
látásra tűnnek ilyen rejtélyesnek, hiszen van 
rájuk magyarázat, csak éppen hihetetlen vagy 
fantasztikus. Ilyen két világértelmezés között 

őrlődik A kőmajmok házának egyik hőse, Kor-
nél is. Mágikók, sárkányok, peritonok, nyam-
bikvarák? – minden olyan valószerűtlen és 
mégis annyira logikus (ésszerű) ebben a rejté-
lyekkel teli történetben, amelynek tétje a múlt 
megismerése. A múlté, amelynek mélyén sötét 
titkok rejtőznek. De ezeket csak a regény elol-
vasása árán ismerheted meg (nyugi, igen rövid 
könyvről van szó). 

Az olvasás mellett, ha marad időd, azért 
nézz szét egy kicsit a szomszédságodban, vajon 
ott milyen varázslatos lények is élnek?

Sok csodát és vidám őszi napokat kíván: 
Herédi Károly

Hihető és hihetetlen között
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KALEIDOSZKÓP

Ez nevetséges! Kiáltott fel 
– állítólag – egy rizsporos 

hajú dáma XVI. Lajos udvará-
ban, amikor megpillantotta egy 
másik dáma kis tarsolyát, az 
elsőt a maga nemében. Azután 
– minden bizonnyal – az egyik 
dáma nyomban csináltatott 
magának egy hasonló, de sok-
kal szebb kis alkalmatosságot. 
És a dámák azóta soha nem lép-
nek ki az utcára ridikül nélkül. 
Illetve retikül, mert más teória 
szerint az antik Róma elegáns 
hölgyei kis hálót, retikulumot 
vittek a kezükben mindenüvé, 
és ha ez így volt, az a kis háló 
csak a retikül lehetett. 

A középkorban a mai öv-
táskához hasonló, övre csa-
tolható zacskóvá alakult a re-
tikül; a 17. században nagyon 
változatos táskákat viseltek, 
gyakran hímzéssel díszítve és 
többnyire vállon keresztülvet-
ve; a 18. században tarsolyban 
vitték magukkal a hölgyek a 
púdert, illatszeres üvegcsét, 
vizitkártyát. 

A retikülök fénykora a 20. 
században érkezett el, és tart 
ma is. Közben folytonosan és 
gyorsan változott, 1912-ben 
még földig érő zsinóron ló-
gott, később lett a menő a do-
boz alakú táska. Azután jöttek 
a miniatűr aktatáskák, a kosz-
tümhöz való, nagyobb méretű, 

fül nélküliek, a lapos színházi 
retikülök és így tovább. Volt 
aztán divatban vödörtáska, 
fonott táska, meg karra akaszt-
ható, hosszú fülű, csattal 
hangosan kattantva záródó, 
cipzárral csukódó, sokzsebes, 
kicsi, nagy, kemény, puha, bőr 
és gyíkbőr, műanyag.

hasonmások
Azt mondják, hogy mindenkinek léte-

zik valahol egy hasonmása, és vannak 
olyan szerencsések, akik valóban összetalál-
koznak számukra teljesen ismeretlen, rájuk 
mégis szinte a megszólalásig hasonlító em-
berekkel. De nemcsak az utcán sétálva, ha-
nem akár egy múzeumban járva is felfedez-
tetjük hasonmásunkat: ez történt legalábbis 
néhány látogatóval, aki régi festményeket 
csodálva saját magát vélte felfedezni a képe-
ken. Volt, aki 17. századi spanyol nemesként, 
vagy épp szerzetesként látta viszont magát, s 
természetesen fotót is készített a letűnt ko-
rokban élt hasonmásával.

A különböző körhintákkal, hullámvasutak-
kal és szellemvasutakkal felszerelt játék-

parkokat vidámparknak vagy lunaparknak is 
nevezik. Ez utóbbi elnevezést Holdparknak 
lehetne lefordítani, hisz a Hold latin elnevezé-
séből ered. De vajon miért éppen a Holdról? 

1901-ben történt, egy New York-i nagy kiál-
lításon. Elhelyeztek egy különleges játékszert: 
egy nagy hajót szárnyakkal. A hajón a következő 
felirat állt: Utazás a Holdra. A fedélzeten helyet 
foglaló utasokat, a kiállítás látogatóit a hajó 
„végigröpítette” a vásár területén. (Arról nem 

szól a tudósítás, hogy a hajó valóban „repült-
e”, vagy esetleg a rászerelt kerekeken gurult.) 
Az út végén egy neonfénnyel világító Hold 
állt. Ezután több hasonló szerkezet jelent meg 
Amerika területén a különböző vásárok, kiál-
lítások színhelyén. A felirat azonban minden-
hol holdutazásra csábított. Mindenhol sorban 
álltak a látogatók, hogy a Holdra „léphessenek”. 
Az első igazi, a maiakhoz hasonló luna-, azaz 
vidámparkot 1903-ban építették fel, természe-
tesen szintén Amerikában. Azután elterjedt a 
világ minden részében.

Mióta viselünk kis táskát?

Mi FÁn TEREM?

holdpark
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1849. augusztus 9-én reggel a 
helyszínre érkezett Bem József al-
tábornagy, akit Kossuth a magyar 
csapatok fővezérévé nevezett ki. 
Bem átvette a parancsnokságot, és 
támadásra határozta el magát.

A temesvári csata kedvezően 
indult, a magyar balszárny meg-
rendítette az osztrák jobbszár-
nyat, a tüzérségi párbaj is sikerrel 
kecsegtetett. Ekkor azonban több 
magyar üteg lőszerkészlete elfo-
gyott, és elhagyták a tűzvonalat. 
Haynau a középen és a balszár-
nyon általános támadást indított. 
A csata válságos perceiben Bem 
a lováról lezuhanva a vállperecét 
törte, így képtelenné vált a csata 
irányítására, és elvitték a harctér-
ről. A parancsnokságot Guyon 
Richárd tábornok vette át, de már 
nem sokat tehetett, mert az erőtel-
jes osztrák tüzérségi fölény és he-
ves támadás miatt a centrum és a 
jobbszárny felbomlott, s menekü-
lésbe kezdett. Sőt, a magyar csapa-
tok háta mögött Temesvár császári 
őrségének lövegei is megszólaltak. 
Pánik lett úrrá, és a magyar főse-
reg futásnak eredt. A visszavonu-
lás során a fősereg gyakorlatilag 
elemeire hullott szét. A császáriak 
által foglyul ejtett honvédek száma 
augusztus 10-én elérte a 6000 főt.

1849. augusztus 9-én este – ami-
kor a temesvári csatában a magyar 
fősereg megsemmisült – beérkez-
tek Aradra Görgey 30 000 fős had-
seregének első egységei.

Augusztus 10-én Kossuth kor-
mányzó-elnök minisztertanácsi 
ülést tartott, de ezen még nem állt 
rendelkezésre megbízható hírfor-
rás a Temesvárnál történtekről, így 
a továbbiakról nem is döntöttek. 
Az ülés után Kossuth és Görgey 
személyes megbeszélésén Görgey 
kijelentette, hogy Bem győzelme 
esetén egyesül vele és folytatja a 
harcot, de Bem esetleges döntő ve-
resége után a serege számára nem 
marad más reális megoldás, mint 
a fegyverletétel. 1849. augusztus 
11-ére virradóra megérkezett a te-
mesvári csatavesztés biztos híre, s a 
reggeli órákra összehívott minisz-

tertanácsi ülésen – Görgey előzetes 
követelésére – Kossuth és a Szeme-
re-kormány lemondott.

Kossuth a nemzethez intézett 
kiáltványában egyebek között ezt 
írta: „A szerencsétlen harcok után, 
amelyekkel Isten a legközelebbi na-
pokban meglátogatta e nemzetet, 
nincs többé remény, hogy az egye-
sült osztrák és orosz nagyhatalmas-
ságok ellen az önvédelem harcát 

siker reményével folytathassuk. Ily 
körülmények közt e nemzet életé-
nek megmentése s jövőjének bizto-
sítása egyedül a hadsereg élén álló 
vezértől levén várható... a legfőbb 
polgári s katonai kormányzati ha-
talmat Görgey Artúr tábornok úrra 
ruházom...”.

A hatalom átadása után au-
gusztus 11-én a kora délutáni 
órákban Kossuth Aradról elindult 
a török határ felé, Görgey pedig 
megkezdte a fegyverletétel előké-
szítését, bízva az oroszok lovagi-
asságában. Az oroszok csak a fel-
tétel nélküli fegyverletételt voltak 
hajlandóak elfogadni. Görgey már 
korábban elhatározta, hogy véget 
vet a harcoknak, ezért elfogadta 
az oroszok ajánlatát. Reményte-
lennek látta a további fegyveres 
harcot, s egyben bízott: őfelsége, 

a cár közben fog járni érdekükben 
Ferenc Józsefnél.

1849. augusztus 13-án Arad 
megyében, a világosi vár alatti 
szőlősi mezőn került sor a 30 000 
fős fel-dunai hadsereg fegyverle-
tételére. A honvédcsapatok dél-
előtt 10 és 11 óra között hagyták 
el a világosi tábort, hogy délután 3 
órakor Rüdiger orosz altábornagy 
csapatai előtt kapituláljanak. Mire 

a magyar csapatok – sorrendben a 
III., majd a VII. és végül az I. had-
test – a kijelölt helyre értek, már 
esteledett. A fegyverek letételére 
az esti szürkületben került sor. A 
legénység és a tisztikar mellett 11 
tábornok tette le a fegyvert: Gör-
gey Artúr, Kiss Ernő, Aulich Lajos, 
Nagysándor József, Pöltenberg 
Ernő, Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Knézich Károly, Török Ignác, 
Lenkey János, Schweidel József, 
Lahner György. Az 1848–49-es 
forradalmat és szabadságharcot a 
túlerő legyőzte.

Amint megadta magát a vár, 
elszabadult a terror. Október 6-án 
mártírhalált halt Batthyány Lajos 
és a honvédsereg 13 tábornoka: 
Kiss Ernő, Damjanich János, 
Aulich Lajos, Vécsey Károly, 
Lahner György, nagysándor Jó-

zsef, Knézich Károly, pöltenberg 
Ernő, Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Dessewffy Arisztid, Török 
ignác, Schweidel József, Lázár 
Vilmos. Kivégezték a forradalom 
kormánybiztosát, Csányi Lászlót, 
valamint perényi Zsigmondot, a 
felsőház elnökét és Szacsvay im-
rét, a Függetlenségi Nyilatkozat 
jegyzőjét. Végeztek a lengyel Wy-
sockival s még sok-sok, kevésbé 

neves társukkal. Aki itt maradt 
a forradalom vezetői közül, arra 
börtön várt, aki elmenekült, arra 
a hosszú emigráció. Nincs hely 
a neveket felsorolni. A magyar 
szellemi életet, művészetet, politi-
kát a vereség lefejezte. A liberális 
nemesség utolsó nagy nemzedéke 
fizikailag vagy morálisan elvér-
zett, s a forradalom harcaiban 
elvéreztek az utódok, a „márciusi 
ifjak” is. 

A veszteséget nem tudta pó-
tolni az ország. Március társadal-
mi vívmányait megvédte a harc 
és a szükség, de a megváltozott 
körülmények között ellobbant az 
a reformszellem, mely a birtokos 
nemesség egy részét a forradalom 
útjára vezette. A váz megmaradt, 
de 1849 után már hiányzott belőle 
a lélek.

OKTÓBER 6.

Az aradi vértanúk kivégzésének 
emléknapja és nemzeti gyásznap

A 13 aradi vértanú Barabás Miklós rajzán
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Taylor Swift hatodik albuma, a Reputati-
on november 10-én jelenik meg. Rajon-
gói tűkön ülve várják, mivel az énekesnő 

legutóbb három évvel jelentkezett, a születési 
évét viselő 1989 című lemezzel. A Reputation 
iránt nagyok az elvárások, hiszen az 1989-ről 
több dal is nagy siker lett és sokáig uralta a top-
listákat, főleg a Blank Space, a Bad Blood és a 
Shake It Off. 

Mivel továbbra is az egyik legnépszerűbb 
énekesnő, Taylor Swift körül mindig óriási a 
felhajtás. Nemrég például plágiummal gya-
núsították. A kérdéses dal épp a Shake It Off. 
A 3LW Playas Gon’ Play dal írói, Sean Hall és 
Nathan Butler szerint Taylor Swift több sort is 
tőlük vett át, így szerintük a Shake It Off húsz 
százalékban az ő munkájuk. Az énekesnővel 
tehát folyamatosan foglalkoznak a hírek. Ha 
épp nem az új dalaival, látványos klipjeivel és 
fellépéseivel, akkor a magánéletével. A plety-
kák szerint lassan már az is kialakult, hogy kik 
alkotják Taylor Swift csapatát és kik tartoznak 
az ellenfélhez, pont úgy, mint a sportpályán. 
Szinte már képtelenség követni, hogy most épp 
a Kardashian-családdal, Katy Perry-vel vagy 
valaki mással száll vitába. Ami utóbbit illeti, 
állítólag a két énekesnő barátsága a háttértán-
cosaik miatt romlott meg évekkel ezelőtt, és az 
ellentéteket azóta sem sikerült elsimítani. A hí-
resztelések szerint Katy békülni szeretne, míg 
Taylor már annyira belefáradt az egészbe, hogy 
teljesen elege van. 

Mindeközben Taylor Swift teszi a dolgát és 
azzal foglalkozik, amihez legjobban ért. A Re-
putation bevezető zeneszámaként augusztus 
vége felé mutatta be a Look What You Made Me 
Do című dalt, amellyel úgymond nem hazudtol-
ta meg önmagát és egy tőle elvárható látványos 
videoklipet párosított hozzá. A Joseph Kahn 
rendezésében készült videóban előmászik a 
zombi Taylor Swift, majd pedig több szerepben 
is láthatjuk az énekesnőt. A klip prezentálását 
gondosan az idei MTV Video Music Awards-
ra időzítették, tehát fényben és pompában mu-

tatták be, nehogy elkerülje a figyelmet. Taylor 
Swift elmondása szerint új dala előrevetítette a 
készülő albumot. Ahogyan pedig azt korábban 
is megírtuk, a gálán díjat is nyert az énekesnő, 
mégpedig a Zayn Malikkal közösen elkészített 
I Don’t Wanna Live Forever című zeneszámmal, 
amely A sötét ötven árnyalata egyik betétdala 
lett. 

Mindez azért fontos, hogy képet kapjunk 
arról, mekkora körültekintéssel és odafigyeléssel 
építi Taylor Swift a zenei karrierjét. Nem volt ez 
mindig így. Habár elég korán előbújt a tehetsége, 
kezdetben ő sem tudta pontosan, hogy valójá-
ban mit akar. 

Pennsylvaniában született, ahol apja tőzs-
deügynök, anyja háztartásbeli volt. Taylor 
még csak negyedikbe járt, amikor megnyert 
egy országos költészeti versenyt. Hamarosan 
dalokat kezdett el írni és karaokeversenyeken, 
fesztiválokon tűnt fel. Szülővárosában már 
ekkor tehetségnek számított. Úgy tudni, hogy 
egy regényt is írt, amit sose adott ki, inkább 
a zene felé fordult. Eleinte a country muzsika 
érdekelte, azután mindinkább a popra helyezte 

a hangsúlyt. Manapság Taylor Swiftet a pop-
kultúra meghatározó ikonjaként tartja számon 
a zenevilág, sorra kapja a díjakat, sőt egy díjat 
róla neveztek el. 

Az énekesnő népszerűsége tehát nem csök-
ken. Szeptemberben új dalt adott ki készülő 
lemezéről. A „...Ready for it” című zeneszám 
újabb találgatásokra adott okot. A híresztelé-
sek szerint korábbi partneréhez szól, talán Tom 
Hiddlestonhoz, Joe Alwynhoz vagy Harry Sty-
leshoz. A rossznyelvek szerint, aki összeszűri a 
levet Taylor Swifttel, az számítson rá, hogy vala-
melyik dalában ismer magára. 

Akár igazak a pletykák, akár nem, a lényegen 
nem változtat. Taylor Swift iránt nagy az érdek-
lődés és a hírek akkor is foglalkoznak vele, ha 
arra ép nem ad okot. Mindez része a sztárélet-
nek, Taylor Swift pedig a popkultúra egyik leg-
nagyobb sztárja. Ez annak is köszönhető, hogy 
az énekesnő rendkívül szorgalmas. Egyszer azt 
is mondta, tisztában vele, hogy sem a fiatalság, 
sem a hírnév nem tart örökké, ezért igyekszik 
minden napból kihozni a maximumot. Ez a fajta 
hozzáállás pedig példamutató. 

MENŐ FEJEK

nem csökken a népszerűsége
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Brenton és a hősök
Brenton Thwaites ausztrál színész A Karib-tenger kalózaiban ját-

szott szerepe után újabb színészi lehetőséget kapott. Ezúttal a DC 
Comics újdonságában, a Titans című sorozatban játszhat főszerepet. 
A Titans egy csapat leendő szuperhős történetét követi nyomon, akik-
nek vezetője valójában a Batman jobbkezeként ismert Robin, azaz 
Dick Grayson. Minden bizonnyal őt kelti majd életre Brenton Thwa-
ites. A sorozat a tervek szerint jövőre indul. Egyik producere Greg 
Berlanti lesz, kinek nevéhez fűződik egyebek közt A zöld íjász, a Flash 
– A Villám, a Supergirl, A holnap legendái és a Riverdale. A Titans 
készítői szerint Dick Grayson a DC univerzum egyik legfontosabb és 
legkarakteresebb hőse. Épp ezért nem volt könnyű feladat megtalálni 
az ideális színészt erre a szerepre, viszont Brenton személyében meg-
leltek mindent, ami kell, így nagy öröm számukra, hogy igent mon-
dott a felkérésre. 

Új album  
a hegedűvirtuóztól

Szeptember derekán jelent meg David Garrett hegedűvirtuóz cros-
sover albuma, a Rock Revolution, amelyen ismét két zenei világot 

ötvöz egymással. A hegedűművész új lemezét nagy figyelem övezi. 
David Garrett egy interjúban az album címéről beszélt. Elmondása 
szerint azért „rock”, mert ez egy eléggé rockos album lett, míg a re-
volúció, illetve forradalom szó inkább az érzéseihez áll közel. David 
elmagyarázta, hogy ez volt az első alkalom, hogy bevonta az elektro-
mos hegedűt, ez pedig számára felért egy kisebb zenei forradalom-
mal, mivel korábban ezt még csak fontolóra sem vette. A hegedűmű-
vész arról is szólt, hogy megközelítőleg egy évvel ezelőtt kezdett el 
ötleteket gyűjteni és dolgozni az új albumon, mivel az Explosive után 
– amelyen több saját szerzeménye is hallható – már nagyon vágyott 
egy kis rockra. 

Jövőre jön a halálkúra 

A mozik 2014-ben mutatták be a James Dashner Az útvesztő című 
könyvéből készült filmet, egy évvel később pedig a rajongók már 

meg is tekinthették a folytatását, amely a Tűzpróba könyv történetét 
vette alapul. A trilógia utolsó része, Az útvesztő: Halálkúra jövőre 
érkezik a mozikba, az Egyesült Államokban január 26-án esedékes 
a bemutatója. Nemrég meg is jelentek az első betekintők a Wes Ball 
által rendezett filmbe, amely, ugyebár, a trilógia lezárását jelenti. 
Emiatt a rajongók keserédes örömmel, de nagy izgalommal várják, 
annál is inkább, mert a filmnek sokkal hamarabb a mozikba kellett 
volna kerülnie. Ez azért nem történt meg, mert a főszerepet játszó 
Dylan O’Brien balesetet szenvedett, a sérülései pedig hátráltatták a 
forgatást. Jó hír viszont, hogy a színész felépült és be is fejezték a film 
munkálatait. 

Készül az első lemeze

nemrég írtunk Miley Cyrusról és a Younger Now című új le-
mezéről, amely a napokban jelent meg, és arról, hogy húga, 

Noah Cyrus karrierje is szépen ível felfelé. Mindez azóta sem vál-
tozott, sőt Noah Cyrus egy újabb jelét adta annak, hogy komolyan 
vette zenei pályájának első lépéseit. A tizenhét éves lány egy floridai 
rapperrel, XXXTENTACION-nel készített közösen egy dalt Again 
címmel, amelyhez klipet is forgattak Mike Weiss és Patrick Rohl ren-
dezésében. A dal előreláthatólag Noah Cyrus bemutatkozó nagyle-
mezén kap helyet. A debütáló albumnak az NC-17 címet választotta, 
ami neve kezdőbetűit és életkorát jelzi. A lemezt sokan várják, mind 
az új Noah-rajongók, mind Miley valamikori és újabb rajongói. A 
zenei szakma elismeréssel ír Noah bemutatkozásáról és üdvözli a 
sztárvilágban. 
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BIZALMAS SOROK
Kérdéseitekre Bori Mária pszichológus válaszol 

e-mail: bizalmas.sorok@gmail.com
Jelige: „Suliska”
Kedves Bizi!
Negyedikes korom óta rendszeresen olvasom a Jó Pajtást. Nagyon szóra-

koztatónak tartom még most is, amikor nyolcadikos lettem. Úgy döntöttem, 
hogy én is jelentkezem a gondommal, ami persze fiúkkal kapcsolatos és a 
szerelemmel. Nekem két fiú is nagyon tetszik. Az egyik 15 éves és majdnem 
egyidős velem, a másik meg már végzős egyetemista. A nyáron kiderült, 
hogy mind a kettő felfigyelt rám. Ha találkozunk, köszönnek. Az idősebb 
fiú még mosolyogni is szokott rám. Az az igazság, hogy a sokkal idősebb fiú 
sokkal jobban tetszik. Majdnem kibújok a bőrömből, amikor találkozunk. 
Azonban attól félek, hogy a korkülönbség túl nagy köztünk. Az a másik is 
tetszik, de úgy tűnik, az idősebb fiú kimutatta, hogy kedvel, ő viszont nem 
annyira. Nem tudom, jó úton haladok-e, van-e remény? Mennyit kell várni, 
hogy a korkülönbség ne legyen szembetűnő? Kérlek, segíts!

Válasz:
Azt hiszem, óvatosnak kell lenned, nehogy a két szék között a földre 

huppanj! És arra is jó lenne vigyáznod, hogy ne keverd össze a szimpátiát a 
szerelemmel. Ne feledd azt a tényt, hogy a végzős egyetemista már meglett 
férfi és nem tini fiú. Felnőtt férfi, akinek felnőtt igényei vannak mind a sze-
relemben, mind a mindennapi életben, te pedig még egy tinilányka vagy. 
Egy biztos: bárki lenne is, annak nagyon jól esne, hogy egy szép fiatal lány 
rajong érte. Imponál neki a dolog, szimpatikus vagy neki, de ez még nem 
jelenti azt, hogy járni is akarna veled, hogy többet is szeretne tőled, hisz 
nagyon sok akadályba ütközhetne. Itt az írott és az íratlan törvények is elő-
térbe kerülnek. A törvény szerint te még kiskorú vagy, ő viszont nagykorú 
személy. A másik dolog az, hogy az érzelmi, társas és értelmi fejlettségi 
szintetek is más, és akkor a tapasztalatokban és érettségben mutatkozó, 
valamint az érdeklődési területeken belüli különbségről még nem is szól-
tunk. Óriási ilyenkor a lépéskülönbség. Bármennyire is tetszik az idősebb 
férfi, igyekezz a korosztályod felé fordulni, és a korosztályodnak megfelelő 
dolgokkal foglalkozz: az iskolával, a tanulással, a középiskola kiválasztá-
sával, a szimpátiákkal, sporttal, tánccal, kerékpározással, szórakozással és 
főleg a korosztályoddal való barátkozással. Barátkozzál, élvezd még ezt az 
előtted álló időszakot, mert utána, az általános iskola elvégzése után már 
új utak nyílnak előtted, és új szelek fognak fújni körülötted.

Jelige: „8+8”
Kedves Bizalmas sorok!
Nyolcadikos lány vagyok, és nagyon szerelmes! Szerelmes vagyok a 

testvérem legjobb barátjába. Ő középiskolás, utazó diák, ezért nagyon rit-
kán látom. A gondom az, hogy nem tudom, hányadán is állok vele!? Ami-
kor találkozunk, azt mondja, hogy kedves vagyok neki, aranyos, szép…, 
de amikor SMS-t küldök neki, sose válaszol. Már mindenre gondoltam, 
hogy ez miért is van: pl. kredit nélkül van, mint ahogyan én is gyakran, 
vagy éppen azért, mert semmibe se vesz. Várom, hogy válaszoljon, ideges 
és ingerlékeny vagyok, napok óta nem tudok aludni, csak sírok. Talán nem 
mindennap kellene próbálkoznom, hanem, mondjuk, úgy kéthetenként!? 
Kérlek, segíts, mert már lassan egy éve boldogtalan vagyok! Mit tegyek, 
hogy legyen már köztünk valami?!

Válasz:
Úgy látom, hogy hiába kopogtatsz ezen az ajtón! Neked, sajnos, nem 

fog kinyílni! Már ami a szerelmet illeti. De úgy látom, ami a barátságot il-
leti, nincs gondod. Valójában ez a fiú a testvéred barátja, tehát biztos, hogy 
könnyebb a dolgod, mert a munkád lerövidült: megspóroltad az ismerke-
dési gondokat: nem kell azon törnöd a fejedet, hogy hogyan és hol szólítsd 
meg, kutatni, hogy a közös ismerősök közül ki az, aki ismeri, aki össze-
hozhat benneteket. Már tudod azt is, hogy mi az, ami érdekli, mi az, amit 
szeret, nem szeret, stb. Sőt, néha még levelezel is vele. Jó lenne tisztáznod 
a helyzetet, hogy mit is érez irántad igazából: hogy a kishúgot látja-e ben-
ned, akit védeni és oltalmazni kell, vagy a „csajt”, akivel szórakozni lehet, 

és aki válaszolni tud mind az érzelmi, mind a testi, mind az intellektuális 
szükségleteire. Hogy mit tehetsz te? Először is továbbra is küldözgetheted 
neki az üzeneteket, amire vagy válaszol, vagy nem válaszol. Utána próbál-
kozhatsz azzal is, összeszeded a bátorságodat és legközelebb, amikor talál-
koztok, egyszerűen megkérdezed tőle, hogy mit érez irántad. Ha igazából 
vonzónak talál, mint ahogy az a kijelentéseiből látszik, hogy kedves vagy 
neki, szépnek, aranyosnak tart, akkor lovon vagy! Ha viszont elutasít, ak-
kor se búsulj sokáig, mert ez csak azt jelenti, hogy pontot kell tenned erre 
a szimpátiára, és tovább kell lépned egy másik közösségbe, a világba, ahol 
annyi aranyos, szép és kedves fiú vár, hogy ismerkedjetek, barátkozzatok. 
Ez biztosan gyorsan meglesz, mert nem is olyan sokára te is középiskolás 
leszel, ahol sok új ismerősre, barátra tehetsz szert.

Jelige: „Cuki”

Kedves Bizi!
Kérlek, segíts, mert tanácstalan vagyok, és őrülten szerelmes! Szerelmes 

vagyok a szomszéd fiúba, aki szintén ötödikes, mint én. Nem merem neki 
megmondani, hogy mit érzek iránta, mert nemrégiben láttam, hogyan 
reagált, amikor a lány ment oda hozzá. Ezt nagyon nem szereti! Én úgy 
látom, hogy ő egy olyan macsó típus. (Ezt a szót anyukámtól hallottam!) 
Az eddigi viselkedéséből úgy láttam ki, hogy ő is engem jó csajnak tart. 
Ennek ellenére, nem tudom, mit tegyek. Félek attól, hogy engem is elküld, 
ha én teszem meg az első lépést. Viszont akkor is a padlóra kerülnék, ha 
ő lépne oda és mondaná azt, hogy járni akar velem. Mit tegyek? Várjak? 
Vagy lépjek? Üzenjek neki Viberon, vagy Facebookon? Kérlek, segíts!!!!!!

Válasz:
Azt hiszem, nem kell olyan nagyon belelovalnod magadat ebbe az 

egészbe. Hagyjad, hogy a jótékony IDŐ tegye a maga dolgát. Segít ab-
ban, hogy kikristályosodjanak a dolgok, hogy tisztábban lássuk a helyze-
tet. Jó néha a megérzéseinkre hallgatni. A szorongásod és félelmed ebben 
az esetben üzenetet hordoz, azt, hogy ne siesd el a dolgokat! Ami jó az 
egészben, hogy valójában te nagyon jó helyzetben vagy! A fiúval térben és 
időben sokszor közel vagytok egymáshoz (iskola, utca, szomszédság stb.), 
már sok mindent tudsz róla és aránylag sokszor láthatjátok egymást stb. 
Viszont a nagy közelség hátrány is lehet a szerelem szempontjából, mert 
ilyenkor inkább barátok, haverok vagytok, és nem szerelmesek. Sokszor 
az, hogy szomszédok vagytok vagy iskolatársak, inkább „rokoni” kapcso-
latokra hasonlít. Részt vesztek egymás életében, sokszor pont úgy, mint a 
rokonok. Mérlegeld, érdemes-e próbára tenni a köztetek lévő jó viszonyt, 
mert gondolj arra, hogy milyen lenne köztetek a légkör, ha már jártatok 
volna és szakítottatok volna, mert semmi sem tart a végtelenségig. Hogyan 
köszönnél neki, mosolyognál-e rá? Vagy mindig előzetes terepszemlét tar-
tanál, nehogy összefuss vele?!

Ha mégis úgy döntesz, hogy győz a vonzalom, akkor legközelebb, ha 
a folyosón találkoztok, szólítsd meg valami jó ürüggyel, olyat találjál ki, 
amire nem csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Ennyi kezdetnek. 
A többi meg jön magától. Hogy mi? Az a jövő kérdése! Arra is a múló 
IDŐ ad választ. 
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Van, akinek több száz barátja van a Face-
bookon. Felejtsd el őket! Öt megbízha-

tó barátra, bizalmasra van csak szükségünk 
a kutatók szerint, akikkel megoszthatjuk a 
problémáinkat és akik jó tanácsokkal tudnak 
ellátni minket.

A kutatók azt is megmondják, milyen tí-
pusú segítőkre van szükségünk ahhoz, hogy 
boldogok lehessünk. Először is kell egy ag-
gódó nagynéni típusú, aki izgul értünk és félt 
akkor is, ha nem kéne. A képzeletbeli barátlis-
ta első helyezettje a kutatók szerint ő.

Aztán kell valaki, akivel megoszthatjuk a 
problémáinkat, aki szükség esetén megölel, 
és akire érzelmi ügyekben mindig számítha-
tunk. 

A harmadik legfontosabb barát olyan va-
laki, akire anyagi ügyekben maximálisan szá-
míthatunk: nemcsak kölcsön ad, de praktikus 
tanácsokkal is ellát. 

Szükségünk van ezenkívül olyan barátra 
vagy akár családtagra, aki gyakorlatias és 
akinek mindenre van megoldása. Életünk 
nagy részét a közösségben: iskolában, ké-

sőbb munkahelyen töltjük, ezért nem mind-
egy, van-e ott olyan barátunk, kollégánk, 
akire számíthatunk. Jól jönnek a tanácsok és 
egy kis segítség, plusz némi humor a munka-
helyünkön, és pláne nem baj, ha jó hangulat-
ban telik a nap.

A Facebook több millió felhasználójának 
átlagosan 190 barátja van egy felmérés sze-
rint. A britek 32 százaléka mégis érzi úgy, 
hogy igazán senkit sem érdekel, mi van vele. 
Neked hány igazán jó barátod van? Kevés az 
öt, vagy pont elég?

MAGuNK KÖZÖTT

öt barát untig elég

1.  Akkor tudom a legjobban elengedni 
magam... 
a) ...amikor ismerős helyeken mozgok. 
(3 pont) 
b) ...ha senki nem lát. (5 pont) 
c) ...bármikor. (0 pont) 

2. Amikor bulizom... 
a)  ...többször is eszembe jut, mit 

gondolhatnak rólam a többiek. (3 
pont) 

b)  ...elbújok a hely legnyugisabb zugába. 
(5 pont) 

c) ...könnyen feloldódom. (0 pont) 
3.  A gondolat, hogy mások kinevethetnek 

vagy megnézhetnek...
a) ...úgy érzem, megőrjít. (5 pont) 
b) ...szinte sosem jut eszembe. (0 pont) 
c)  ...főleg szereplés közben feszélyez.  

(3 pont) 
4. A legnagyobb erősségem... 

a) ...az önállóságom. (0 pont) 
b) ...a lelkiismeretességem. (3 pont) 
c)  ...hogy mindig minden lehetőségre 

felkészülök. (5 pont) 
5. Mások előtt felszólalni az órán... 

a) ...borzalmas és kétségbeejtő. (5 pont) 
b) ...zavaró. (3 pont) 
c) ...természetes. (0 pont) 

6. Amitől a leginkább félek, hogy... 
a) ...rosszra fordulnak a dolgok 
körülöttem. (3 pont) 
b)  ...nem úgy sikerülnek a terveim, ahogy 

elképzeltem őket. (0 pont) 
c) ...mások kinevethetnek. (5 pont) 

7. Amikor a barátaimmal találkozom... 
a) ...jobban szeretek csendben figyelni. 
(5 pont) 
b) ...szeretek a középpontban lenni. (0 
pont) 
c) ...jól érzem magam velük. (3 pont) 

8. Mások szerint ilyen vagyok: 
a) félénk és távolságtartó. (5 pont) 
b) energikus. (0 pont) 
c) kedves. (3 pont) 

9. Zsúfolt helyeken... 
a) ...nem érzem jól magam. (5 pont) 
b) ...is könnyedén mozgok. (0 pont) 
c) ...előfordul, hogy feszengek. (3 pont) 

10. ha kerülöm mások társaságát... 
a)  ...azzal legalább elkerülöm a támadást. 

(5 pont) 
b) ...magányossá válhatok. (3 pont) 
c)  ...kimaradok minden jó buliból.  

(0 pont)
Értékelés

40–50 pont
A tudat, hogy mások figyelhetnek minket, so-
kunkat zavarba ejt. Nemcsak a suliban, de a 
zsúfolt bevásárlóközpontokban vagy az utcán 
is amiatt aggódsz, hogy mások megnézhet-
nek, s gyakran gyötör a gondolat, hogy kine-
vethetnek, megszólhatnak, cikizhetnek téged. 
Emiatt egyre jobban bezárkózol: nem mész 
sehová, ha mégis, akkor pedig mihamarabb 
lelépsz a buliból, vagy csendben gubbasztasz 
egy sarokban. Ez persze másoknak is feltűnik: 
eleinte félénknek tartanak, aztán szép lassan 
eltávolodnak tőled. Ne hagyd, hogy a félelme-
id elhatalmasodjanak rajtad! Ha kell, kérj 
segítséget! 

20–39 pont

A nap nagy részében könnyen boldogulsz, 
jól mozogsz társaságban, kedvesen elcseve-
részel bárkivel, elsősorban a közeli barátaid-
dal, osztálytársaiddal. Persze veled is meg-
esik, hogy eszedbe jut, mit gondolhatnak 
rólad mások, vajon tetszik-e nekik a ruha, 
amit hordasz, vagy az új frizurád. Amikor 
szerepelned kell, ezek a félelmek elhatal-
masodhatnak rajtad. Bár néha úgy érzed, 
képtelen vagy elviselni ezt a fajta nyomást, 
igyekszel ezekben a percekben sem meghát-
rálni. Pontosan tudod, hogy kényelmesebb 
lenne megfutamodni és magányba burko-
lózni, ugyanakkor azzal is tisztában vagy, 
hogy ezzel a lépéssel elszigetelnéd magad a 
barátaidtól és a társas élettől. Próbáld meg-
őrizni ezt a kitartást! 

0–19 pont

A barátaid, de még az újdonsült ismerőseid is 
laza, vidám, energikus személynek ismernek. 
Nyitott vagy, könnyen ismerkedsz, mindig 
mindenkihez van egy jó szavad, és az idegen 
társaságban is könnyen feloldódsz. Szeretsz 
szerepelni, és ha ilyenkor eszedbe is jut, mit 
gondolhatnak rólad mások, hamar túllépsz 
ezen a problé- mán. Sok barátod van, akik-
nek a társaságában lazán mozoghatsz. Persze 
azért nem árt mindig résen lenni: a túlzott 
magabiztosság nehogy odáig vezessen, hogy 
egocentrikussá válsz, és egyáltalán nem fi-
gyelsz oda majd arra, hogyan viselkedsz, és ez 
hogyan hat másokra.

hogyan érzed magad társaságban?
Töltsd ki a tesztet, és kiderül 

TESZT
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Az iskola sokkal könnyebbnek tűnt, amikor 
kicsi voltál, nemde? Tudtad, hogy hova 

menj, hogyan fejezd be a házidat…  Most már 
minden sokkal bonyolultabb. Stresszelhetsz, 
és meg is viselhet az iskola, ám néhány dol-
got tehetsz azért, hogy minden egyszerűbb 
legyen. 

Tervezz előre! 
Legyen egy naptárad vagy egy iskolanap-

lód. Rögzítsd előre a bejelentett számonké-
rések, azaz felelések, tesztek időpontjait. Vess 
listára minden más tényezőt is (pl. edzést vagy 
különórát is). Amikor pedig a naptárad kezd 
megtelni, pontosan tudni fogod, hogy meg kell 
tanulnod nemet mondani pár dologra. 

haladj az osztállyal! 
Ha úgy éreznéd, hogy kezdesz lemaradni 

vagy nem értesz valamit, nyugodtan jelezd a 
tanárnak, hiszen ő azért van, hogy segítsen. 
Sokkal egyszerűbb már a dolgok elején segít-
séget kérni és kapni, mint várni az utolsó pil-
lanatig, hogy hátha egy álmatlan éjszakán, a 
dolgozat előtt megérted az anyagot. Ha a házi 
feladatokkal is problémád van, akkor ezt min-
denképpen jelezd a tanárodnak, óra előtt vagy 

után – valószínűleg fel fogja ajánlani a segítsé-
gét, akár még egy-két plusz órát is fog tartani 
neked. Ha szánsz pár percet arra, hogy meg-
kérdezz valamit, akkor akár órákat is megspó-
rolhatsz, melyeket haszontalan fejtöréssel töl-
tenél. Emellett hogyha a tanár tud arról, hogy 
valamivel nem boldogulsz rendesen, akkor ő 
is sokkal megértőbb lesz egy esetleges későbbi 
szituációban. 

Figyelj az órákon! 
Hidd el, megéri az órák során koncentrálni, 

főleg hosszú távon. Persze sokkal kellemesebb 
beszélgetni, rajzolgatni vagy más pótcselekvé-
seket végezni, de te is sokkal könnyebben fogod 
megtanulni az anyagot, ha órán figyelsz, illetve 
a tanár is értékeli, ha látja, hogy érdeklődsz a 
magyarázata iránt.

Jegyzetelj! 
Az órai jegyzetekkel, és azok átnézésével 

sokkal egyszerűbb felkészülnöd a következő 
órára vagy egy dolgozatra. Igaz az a tény, hogy 
ha órán jegyzetelsz, azzal már félig meg is ta-
nultad az anyagot, így a jegyzet a kulcsa lehet a 
jó teljesítménynek is. 

Reggelizz! 
A régi mondás, miszerint a „reggeli a nap 

legfontosabb étkezése”, sohasem volt igazabb, 
mint tanév alatt. Sokkal jobban tudsz koncent-
rálni és teljesíteni, ha egy jó reggelit elfogyasz-
tottál. 

Aludj eleget! 
Kutatások is igazolják, hogy azok a tanu-

lók, akik többet alszanak 8 és fél óránál, sokkal 

könnyebben koncentrálnak. Még a problémá-
kat is gyorsabban tudják megoldani, akik ele-
get alszanak: egy kutatás szerint azok a fiata-
lok, akik a matematikadolgozatuk előtt eleget 
aludtak, háromszor olyan jól teljesítettek, mint 
kialvatlan társaik. 

Dolgozz többet az iskolában,  
mint otthon! 

Használd ki az iskolában töltött szabad idő-
det – olvasd át a jegyzeteidet, menj a könyv-
tárba vagy a számítógépterembe, kezdd el a 
házi feladatokat, nézz utána dolgoknak. Hidd 
el, örülni fogsz például egy koncert alkalmával, 
hogy a délutánodat töltötted ezzel, nem pedig 
az estédet, amikor szórakozhatsz! 

Barátkozz! 
Az egyik legjobb módja annak, hogy bará-

tokat szerezz, az, hogyha csatlakozol az iskolai 
klubokhoz, részt veszel a szakkörökön, edzése-
ken és az egyéb programokban! 

Mit csinálj, ha beteg vagy? 
Szinte mindenki beteg lesz egyszer-kétszer 

évente. Amíg gyógyulsz, kérd meg egy bará-
todat, hogy fénymásolja neked a jegyzeteit, és 
kérd el tőle a tananyagot, a házi feladatokat is. 
Ha több napot is kihagysz, akkor mindennap 
tanulj egy kicsit, hogy képben maradj, és ne 
egyszerre kelljen megtenned mindent. 

Az iskola tökéletes hely ahhoz, hogy új 
barátokat szerezz és új dolgokat próbálj ki, de 
emellett megtanulhatod azt is, hogyan legyél 
egy közösség tagja, illetve a döntőképességedet 
is próbára teszi – ezek pedig az egész hátralévő 
életedben segíteni fognak! 

A reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ez tény, és a hangzatos régi 
közmondás egybecseng a modern kor táplálkozástudományi szak-

embereinek véleményével, vagyis: „Reggelizz úgy, mint egy király, ebé-
delj úgy, mint egy polgár és vacsorázz úgy, mint egy koldus!” Mivel nem 
minden szervezet egyforma, mindenkinek más és más esik jól reggelire. 
A lényeg, hogy legyen benne valamennyi rost, vitamin és energia… és 
minél kevesebb finomított élelmiszer. Ha ötletbörzét tartunk, hogy mit 
is készítsünk reggelire, leggyakrabban a tojás, a szalámis zsemle, a ké-
szen vásárolt vagy házi készítésű müzli és valamilyen péksütemény jut 
az eszünkbe.

Tojásrántotta megbolondítva 
Hozzávalók 1 fő részére: 2 db tojás, 1 szár póréhagyma, 0,5 dl tejföl, 

egy csipet só. 
Elkészítés: Kevés olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát. Fel-

verjük a tojást, megsózzuk, és beleverjük a tejfölt. A felvert tejfölös tojást 
megsütjük a pirított hagymával. Ha nem szereted a hagymát, nélküle is 
elkészítheted.

hétcsészés műzli (extra gyümölcsös, extra finom) 
Hozzávalók (10 adag): 3 csésze zabpehely, 1 csésze vegyes olajos mag 

(mogyoró, dió, kesudió, földimogyoró stb.), 1/2 csésze szezámmag, 1/2 

csésze napraforgómag, 1/2 csésze mazsola, 1/2 csésze szárított vörös áfo-
nya, 1 csésze aszalt sárgabarack feldarabolva + tálaláskor szójatej vagy 
tej, felaprí- tott szezonális gyümölcs (alma, banán, narancs, körte, szőlő 
stb.). 

Elkészítés: Egy nagy, zárható műanyag edényben keverjük össze a 
zabpelyhet a magvakkal és a szárított gyümölccsel. Lezárva 2-3 napig 
tárolható. Tálaláskor kanalazzuk mély tányérokba, tegyük rá a frissen 
felaprított gyümölcsöt, és öntsük fel tejjel. Esetleg 1-2 evőkanál mézzel 
ízesíthetjük. 

Túlélőkalauz tiniknek

Mi kell egy jó reggelihez?
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ZSIBONGÓ

papírból virág
A papírvirág dísze lehet az asztalnak, az 

ablaknak, az íróasztalodnak, de aján-
dék csomagolásához is kitűnő. Jól nézd meg 
a következő képeket, és rájössz, mi hogyan 
készül!

Muffinpapírból virág

papírvirágok csavarással

Elég egy papírrózsa az elegáns 
csomagoláshoz

Egy felmérés szerint a lányoknak csupán 
a 11 százaléka mozog rendszeresen, azaz 

naponta legalább egy órát, a fiúknál valamivel 
jobb a helyzet, de nem sokkal (náluk 23 száza-
lék ez az arány). 

Te mit sportolsz? Íme néhány egyszerű 
gyakorlat, amivel mindennap mozgásban tart-
hatod magad, anélkül, hogy különösebben le-
izzadnál. 

Táncolj, miközben öltözöl! 
Már ahogy felébredsz, kezdd el energizálni 

magad. Amint elkezdesz öltözködni, hango-
sítsd fel a zenét a szobádban, és táncolj, úgy, 
mintha senki sem látná! (Nyugodj meg, tényleg 
nem látja senki!) 

égess kalóriát buszozás előtt! 
Ne csak ácsorogj a buszra várva – állj át 

egyik lábadról a másikra, járj helyben vagy 
sétálgass előre-hátra! Bármilyen mozdulat jót 
tesz. Ráadásul, a táskádnak is hasznát veszed, 
ha egyik karodról a másikra emeled, hasonló-
an, mint egy súlyzót. 

Sétálj a lehető legtöbbet! 
Kocsival vagy busszal jársz suliba? Szállj ki 

távolabb az iskolától, hogy minél többet gyalo-
golhass. Próbáld meg minden héten pár lépés-
sel növelni a távolságot! 

Rejtett erősítés 
Az iskola folyosóin mászkálni valójában ke-

mény izommunka, anélkül hogy észrevennéd. 
Húzd ki magad, be a hasat, vállakat hátra, léle-
gezz mélyeket! A helyes testtartástól még job-
ban is nézel ki. 

nyújtózkodj nagyokat! 
Az öltözőben vagy akár a fürdőszobában 

nyújtózz jó nagyot! Kulcsold össze a két ka-

rodat, majd egyenesítsd ki, tenyérrel kifelé, és 
tartsd úgy 10 másodpercig. Lazíts, aztán pár-
szor ismételd meg a gyakorlatot! 

Szemtől szemben 
Suli után hagyj egy kis pihenést az ujjaidnak, 

és ne írogass üzeneteket a barátaidnak! Beszél-
gessetek inkább személyesen, séta közben. 

Torna a reklámok alatt 
Hívd ki a barátodat vagy testvéredet a tévés 

reklámok ideje alatt! Versenyezzetek, ki tud 
több felülést csinálni, vagy ér gyorsabban fel és 
le a lépcsőn! 

Ügyelj a házimunkára! 
Gyakorolj házimunka közben! Indulj az 

emeletre, hozd le a szemetet az egyik szobából, 
vidd ki, majd fordulj meg, hozd le a másikból, 
és azt is vidd ki. Közben mérheted is az időt, és 
hétről hétre megpróbálhatod kicsit gyorsabban 
csinálni. 

Állj, ha teheted! 
Álldogálj telefonálás vagy tévézés közben, 

ahelyett hogy a fotelben üldögélnél vagy az 
ágyon feküdnél! Nehezíthetsz a feladaton: vé-
gezz jógagyakorlatot, nyújtást vagy guggolást, 
mindig, amikor a barátod a telefonban vagy 
egy színész a tévében kimond egy bizonyos 
szót. 

Aktív nagytakarítás 
Porszívózz, pakold át a ruhásszekrényed, 

mosd le az autót vagy nyírd le a füvet! Igen, ez 
mind házimunka, de mozgás is egyben. 

Játssz kifulladásig! 
Játssz mozgást igénylő videojátékokkal, 

vagy tégy más játékokat is aktívabbá egyszerű-
en: játssz velük állva!

A mozgás fél egészség
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REJTvéNY
Megfejtések: Keresztrejtvény: – JÓ, AKKOR KÉRDEZD MEG, HOGY ÉG-E A TÉVÉKÉSZÜLÉK. Betűrejtvények: 1. FELEMELŐ ÉRZÉS, 2. NAGYAPÓ, 

3. EGYES-EGYEDÜL, 4. ISMERETLEN EGYÉN. Skandináv rejtvény: MIKES KELEMEN, RODOSTÓ

Skandináv rejtvény (26.)
A régi magyar próza egyik nagymestere követte Rákóczit bujdosásában.  

nevét és száműzetésük utolsó állomását rejtettük el rejtvényünkben.

Betűrejtvények

ML
őrzs sPÓ

X
É

1 2 3 4

Keresztrejtvény
– Apu! Apu!
– ne zavarj, pistike. és csak akkor beszélj, ha kérdeztelek.
– ...
(A választ a rejtvényben találod.)

Vízszintes sorok: 1. Pistike válaszának első része, 9. Szereti a 
házimunkát, 10. Farmermárka, 11. Nagy varázsló, 12. Látomás, 
14. D. Z. 15. Lóbiztató szó, 16. Figyelmeztet, 17. Kéz németül, 
18. Európai nemzet, 20. Szófaj része, 22. Ipari növény, 23. Küld-e 
hírt, 25. Itt, népiesen, 27. Mátka, 28. Lennert Géza, 29. Avas az 
elején, 30. Mögé ellentéte, 31. Enyém angolul.

Függőleges sorok: 2. Sivár környezetben egy üde, nyugal-
mas hely (ék. f.), 3. Névelő, 4. Az áruk kereskedelmi úton való 
külföldre szállítása, 5. Ábel testvére, 6. Adagoló, 7. A kés része, 
8. Rend betűi, 9. A válasz befejező része, 13. A kivándorlók el-
hagyott hazája, 19. Rossz szerbül, 21. Favágó szerszám (ék. h.), 
24. Nyél betűi, 26. Hév betűi, 27. A folyadék, 30. EEEE, 31. 1050 
római számmal.
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EGY KIS MITOLÓGIA

Oly sokat hallunk róluk, mégis keveset 
tudunk. Íme az alkalom, hogy köze-
lebbről is megismerjétek a görög mito-

lógiában szereplő isteneket.
A különböző korokban összesen tizenhét 

különböző istent tiszteltek a görögök az olüm-
posziak között, de egy adott időben számuk so-
hasem haladta meg a tizenkettőt. Ezek: Zeusz, 
Héra, Poszeidón, Arész, Hermész, Héphaisztosz, 
Aphrodité, Pallasz Athéné, Apollón, Artemisz. 

Héraklész, Hébé, Héliosz, Hesztia, Démétér, 
Dionüszosz, Hadész és Perszephoné csak idő-
szakosan volt az „olümposzi tizenkettő” része. 
Hesztia (tulajdonképpeni feladata a tűz gondo-
zása volt az Olümposzon) Dionüszosznak adta 
át a helyét, aki általában a halandók között élt 
és igazán sohasem vágyott az olümposzi istenek 
magasztos társaságára. Perszephoné évi három 
hónapot az alvilágban töltött (telente, a föld ter-
méketlen időszakában), és az év további kilenc 
hónapjában anyját, Démétért segítette – így helye 
az olümposziak között mindvégig csak jelképes 
volt. Hadész, akit mindig a legfőbb görög iste-
nek között tiszteltek, igen ritkán tartózkodott az 
Olümposzon – állandó lakhelye az alvilág volt. 

Íme a névsor, ami segíthet benneteket az el-
igazodásban:

1. Zeusz a legnagyobb és leghatalmasabb is-
ten, az olümposzi istenek karának vezetője, az 
időjárás, a mennydörgés és a villámok istene.

2. Héra, Zeusz felesége, az istenek királynő-
je, a menny és a csillagok, a házasság és a hűség 
istennője.

3. Poszeidón – Hadésszal – Zeusz után a 
legnagyobb tisztelettel övezett isten, a tengerek, 
folyók és források, az árvizek és földrengések 
istensége.

4. Aphrodité a szépség és a szerelem isten-
nője.

5. Héphaisztosz a tűz istene, a szakszerűség, 
a művészi kidolgozás és fegyverművesség meg-
személyesítője, az istenek kovácsmestere.

6. Apollón a jövendölés, a fény, a zene, a gyó-
gyítás – a betegség és az orvoslás –, valamint az 
íjászat istene.

7. Hermész az útmutatás, a jóslás, a vigasz és 
az újjászületés, az utazás, a pásztorkodás istene, 
a tolvajok patrónusa és az istenek hírnöke.

8. Démétér a föld termékenységének isten-
nője, a mezőgazdaság védnöke. Nagylelkűsége 
táplálja az embereket.

9. Artemisz a vadászat istennője, az állatok, a 
vadon és a fiatal lányok patrónusa.

10. Pallasz Athéné a bölcsesség istennője, az 
erő, a kézművesség (különösen a szövés, faze-
kasság és ácsmesterség), a belső szépség, a mű-
veltség és a harc megtestesítője.

11. Arész a háború és a vérontás istene.
12. Hesztia az otthon, a család és a szív isten-

nője, valamint az olümposzi láng őrzője.
Alvilág
Hadész az alvilág istene, a holtak ura.
Perszephoné az alvilág királynője, a halál és a 

tavaszi újjászületés istennője.
További istenek
Dionüszosz a bor, a szőlő, a növényzet, a ter-

mékenység, a színjátszás és a mámor istene.
Héraklész az istenek védelmezője, a hősi ön-

feláldozás megtestesítője (halálával nyert örök-
létet az istenek karában).

Héliosz a napisten, a Hold és a Hajnal isten-
nőinek bátyja.

Hébé az ifjúság és a menyegző istennője.

A tizenkét olümposzi isten  
és a többiek

Zeusz

poszeidón hermész Aphrodité Artemisz

héliosz héphaisztosz
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 VIHOGI 
Amerika felfedezése 

A tanárnő kíhívja a térképhez Pisitékét, és 
azt mondja neki:

– Pistike, mutasd meg, hol van Amerika!
Pistike rámutat pontosan Amerikára.
– Gyerekek, tudja valaki, ki fedezte fel Ame-

rikát?
A gyerekek kórusban mondják: 
– Pistike, Pistike!

Szegény matektanár 
– Hát te miért sírsz, Pistike?
– Mert a matektanár leesett a lépcsőn, és el-

tört a lába.
– Rendes dolog tőled, hogy így sajnálod.
– Sajnálja a nyavalya! Az egész osztály látta, 

csak én nem. Ezért sírok.
Rajzóra 

– Anyu, a tanító néni nem ismeri az állatokat 
– újságolja Pistike az iskolából hazatérve.

– Miből gondolod? – kérdezi a mamája.
– Ma lovakat rajzoltunk, és amikor a tanító 

néni belenézett a füzetembe, megkérdezte: „Mi 
ez?...”

Feleltetés 
Szeptemberben az első nagy feleltetés követ-

kezik. Senki nem akar első lenni, a tanár végül 
felajánlja: 

– Aki elsőnek jelentkezik, egy jeggyel jobb 
osztályzatot kap.

– Akkor, tessék nekem beírni egy kettest – áll 
fel gyorsan Pistike.

Dicsekvés 
– Az én apukám nagyon gazdag ember! 

– dicsekszik Pistike. Van 10 lova, 5 autója és 3 
repülője.

– Miért, mi az apukád? – kérdezik.
– Körhintás – válaszol Pistike.

A rossz tanuló és a víz 
A rossz tanuló felel: – A víznek óriási jelen-

tősége van az ember életében. 
– Miért? – kérdi a tanár.
A rossz tanuló hosszas gondolkodás után: 
– Azért, tanár úr kérem, mert ha nem lenne 

víz, nem tanulhatnánk meg úszni, és akkor vala-
mennyien megfulladnánk.

Varázsló 
– Hogy tanítja a varázsló a pókot úszni?
– Hókusz pók, ússz!

három sün 
Három sün eltéved az erdőben. Nagyon fáz-

nak, és éhesek. Szerencséjükre épp arra jár egy 
tündér. 

– Ne búsuljatok, teljesítem három kívánsá-
gotokat! – mondja. Az első sün azt kéri a tün-
dértől, hogy juttassa haza. A második is azt kéri. 
Már csak a harmadik maradt az erdőben. Ő azt 
mondja:

– Nagyon fázom, egyedül vagyok, bárcsak itt 
lennének a testvéreim!

érzéstelenítő 
Móricka bemegy a gyógyszertárba, és így 

szól: 
– Kérek valami helyi érzéstelenítőt!
A patikus csodálkozva megkérdi: 
– Minek az neked?
– Tetszik tudni, ma viszem haza a bizonyít-

ványomat...
Tornaóra 

Tornaórán a tanár vezényel: 
– Lábemelés! Bal! Jobb! A rossz tanuló meg-

kérdi:
– Tanár úr, a bal lábunkat közben lerakhat-

juk?
A vonat

 Döncike kérdi a papájától: 
– Apu, tudod, melyik vonat késik a legtöb-

bet?
– Nem én!
– Amelyiket tavaly karácsonyra ígértél.

Vadászat 
– Vadászni megyünk, Jean! Hol van a sörét?
– Elnézést, uram, de a sörét megittam.

Fogorvos 
– Jean, ma az utca túloldalán tálaljon!
– Miért, uram???
– Mert azt mondta a fogorvosom, hogy a 

másik oldalon egyek.
hány fok van? 

– Jean! Hány fok van odakint?
– 10 °C, uram!
– És idebent?
– 20 °C, uram!
– Akkor engedje be azt a 10°C-t is!

Vadlibák 
– Mi ez a zaj odakint, Jean?
– Húznak a vadlibák, uram.
– Hát ne hagyja magát!

Legyek 
– Jean! Zavarja fel a legyeket a padlásra, és 

zárja rájuk az ajtót.
– Igenis!
Pár perc múlva: 
– Felzavarta a legyeket a padlásra?
– Igen.
– Rájuk zárta az ajtót?
– Nem, de a létrát elvettem.

Utazás 
– Jean, egész úton a menetiránynak háttal 

kellett utaznom!
– Miért nem kérte meg a szemben ülőt, hogy 

cseréljen helyet önnel, uram?
– Akartam én, de nem ült velem szemben 

senki.
Kamion 

Egy kamion beszorul a híd alá... Kiér a rend-
őr: 

– Beszorultunk? Beszorultunk?
Kamionos felháborodva az ugratáson: 
– Dehogy! Hídat szállítok!

 hangszerboltban 
Egy bamba alak bemegy a hangszerboltba: 
– Kérném azt a piros trombitát és azt a fe-

hér harmonikát! Az eladó elgondolkodik és így 
szól:

– Nézze uram, a porolót még leszedem a fal-
ról, de a radiátort, azt semmiképpen sem!

Micsoda világ 
Az oroszlán békésen sétál az erdőben. Egy-

szer csak szembe jön vele a nyuszika. Az orosz-
lán eléurgik és így szól: 

– Ki a legerősebb az erdőben?
– Hát te! – válaszolja megszeppenve a nyu-

szika.
Az oroszlán kihúzza magát és elégedetten 

megy tovább. Pár perc múlva szembe jön vele 
az őzike. 

– Ki a legerősebb állat az erdőben?
– Természetesen te! – válaszolja az őzike ha-

lálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki fél tőle. 

Félóra múlva találkozik az elefánttal. 
– Ki a legerősebb állat az erdőben? Az elefánt 

szó nélkül megragadja az oroszlánt, és egy fá-
hoz csapja. Az oroszlán nyögve tápászkodik fel, 
miközben így szól: – Micsoda világ, már nem is 
kérdezhet az ember! 
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TÖRÖM A KOBAKOM

Tedd helyre!
Az itt következő tíz vidám szóláshasonlatnak van egy különle-

ges jellemzője: valamennyit kétféleképpen is folytatni lehet. 
Hogy hogyan? Egy biztos: nem úgy, ahogyan itt olvasod! Tedd a 
hasonlatokat a helyükre, azaz állapítsd meg, hogy melyik hova is 
való! 

1. Alszik, mint a katonatiszt. Alszik, mint a gödény. 
2. Buta, mint Marci Hevesen. Buta, mint a köles. 
3. Él, mint a kefekötő. Él, mint a gyík. 
4. Úgy ért hozzá, mint a kocsis. Úgy ért hozzá, mint a bunda. 
5. Fizet, mint a tej. Fizet, mint hat pár rendőrcsizma. 
6. Fürge, mint a fába szorult féreg. Fürge, mint a tök. 
7. Iszik, mint a hangya. Iszik, mint hal a vízben. 
8.  Káromkodik, mint hajdú a harangöntéshez. Káromkodik, 

mint a méh. 
9. Ordít, mint a jégeső. Ordít, mint tyúk az ábécéhez. 

10. Szorgalmas, mint a csík. Szorgalmas, mint a szamár. 
Ha sikerül megoldanod a fenti szólásokat, küldd el egy héten 

belül (október 12-éig) a címünkre: Jó Pajtás, 21 000 Novi Sad, 
Vojvode Mišića 1., vagy e-mail-ben: jopajtas.szerk@magyarszo.
rs címre. A legügyesebbek között kisorsolunk egy USB-t, amely 
Farkas József egykori tudósítónk, ma Ausztráliában élő olvasónk 
ajándéka.

ÁLLATi KEDVEnCEK

A citromtortától a babig
• Szorgalmas tudósok megpróbálták megállapítani az egerek 

kedvenc eledelét. Kiderült, hogy e rágcsálók a citromtortasze-
letkékre bújnak elő legszívesebben. Második helyen áll az egér-
csalétkek végtelen sorában a tejcsokoládé, majd csak ezek után 
következik a sajt.

• Azt mindenki tudja, hogy a bika bizony színvak, nem látja 
a vöröset, a torreádor kendőjének puszta lengetése bosszantja. A 
zsiráfról viszont már kevesebben tudják, hogy nem képes különb-
séget tenni a zöld, a sárga és a narancsszín között, ami a sárgászöld 
afrikai szavannában eléggé furcsa lehet. 

• Az ókoriak nagyon utálták a babot. Hippokratész, az orvostu-
domány atyja azt hirdette, hogy a bab árt a látásnak. A híres római 
szónok és államférfi, Cicero leszögezte, hogy zavarossá teszi a vért. 
Püthagorasz tanítványai hittek a lélekvándorlásban és azt vallot-
ták, hogy a bűnös lelkek haláluk után leginkább babbá változnak.

nYELVi BRAVÚROK

Szélhámos
Azt hihetnénk, hogy a folyton más alakot öltő, megbízhatatlan 

embereket a kiszámíthatatlan módon hol feltámadó, hol elál-
ló, irányát sűrűn változtató fuvallat nyomán hívják szélhámosnak. 
A valóság azonban más. 

Szélsőhámosnak vagy szélhámosnak eredetileg azt a lovat 
nevezték, amelyet a terhet húzó két mén mellé fogtak be a ko-
csiba. Ennek jó dolga volt, hiszen alig kellett dolgoznia – éppúgy 
munka nélkül boldogult, mint a kalandorok. Ezért ragasztották 
a svindlerekre a szélhámos nevet. A nyelv számos más párhuza-
mot is használ, amelyben összeveti a két- és négylábúak visel-
kedését. 

Jelbeszéd
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A helyes válasszal 
könyvet nyerhetsz!

Az új tanév 3. számában, azaz az idei 24. számban vidám kutyák 
pózoltak nekünk a közzétett fotón. Négy kutya közül három 

felágaskodott egy padra, míg a negyedik a pad mögött maradt. Arra 
voltunk kíváncsiak, milyen szöveggel látnátok el a képet, ha újságírók 
lennétek, és a fotó alá egy szellemes aláírást kellene fabrikálnotok. 

Meglehetősen kevesen szánták rá magukat a válaszadásra, aki igen, 
az leginkább sajnálkozott a többiektől elmaradó kutyus helyzetén. Volt, 
aki megállapította: sajnos nem megy nekik a balett, de néptáncban a leg-
jobbak. Kis szerkesztőségünk a következő kommentet találta a legszel-
lemesebbnek: Én jól nevelt kutyus vagyok, ezért nem rakom fel a lábam 
az asztalra! Még akkor sem, ha megjelenik a képem a Jó Pajtásban! A 
kommentet a topolyai Kopunovity Dániel, a Csáki Lajos iskola ötö-
dikese küldte be. Könyvjutalmát a jövő hónap elején postázzuk.

És íme újabb feladványunk. A fotón egy női arcot láthattok. El-
áruljuk, hogy egy magyarországi írónő mosolyog rajta írógépe mögül 
kedves macskájával, aki már sokkal bizalmatlanabbul tekint a világ-
ra, és főleg a fotósra. Kérdésünk a következő: ki lehet ez az írónő? 
Ha nem ismeritek fel, segítségül még egy dolgot elárulunk: ma ün-
nepelné századik születésnapját, és 10 évvel ezelőtt hunyt el. Várjuk 
megfejtéseteket, amit küldjetek mielőbb a címünkre, legkésőbb 2017. 
október 11-éig! Levélcímünk változatlan: Jó pajtás, Vojvode Mišića 
1., 21000 novi Sad, e-mail: jopajtas.szerk@magyarszo.rs Kérjük, a 
nevetek mellett tüntessétek fel iskolátok nevét, az osztályt és a lakcí-
met is. Köszönjük! 

Kalapok világában
A szabadkai Đuro Salaj iskola alsós tanulói a napokban ellátogat-

tak a Városi Múzeumba, ahol megismerkedtek a šabaci kalapkészítők 
munkáival. A tanulók különös világba csöppentek, és néhányan fel is 
próbálták a különleges fejfedőket. 

Stojiljkovic Andrej, 4. osztály


